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Uvodnik

Jesen so zaznamovale trgatve. Tudi člani Društva Gaj - vinogradniško turističnega 
društvo Filovci so v društvenem vinogradu obrali grozdje. Do letošnjega martino-
vanja bodo pridelali Gajsko kapljico (foto: Jože Žerdin).  

Spoštovani bralci! 

Tokratna številka našega občinskega glasila 
izide nekoliko prej. Vzrok so lokalne volitve, 
ki bodo 18. novembra in pred katerimi bo 
izšla še izredna številka Lipnice, kjer se bodo 
predstavili sodelujoči na lokalnih volitvah v 
naši občini. Pojdite na volitve, naj ne bo izgo-
vor, da je zunaj slabo ali dobro vreme, da bos-
te lahko soodločali o prihodnosti naše občine. 

28. septembra je v Murski Soboti potekalo 
praznovanje 50. obletnice obstoja Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota, 
ob tej priložnosti so bili nagrajeni tudi podje-
tniki iz naše občine. V veliko čast nam je lahko, 
da sta naša občana Jožica Celec iz Ratkovcev 
in Marjan Marič iz Sebeborcev prejela bronasti 
in zlati ključ za dolgoletno uspešno delo na 
področju obrti. Čestitke obema podjetnikoma 
in njunima družinama. Verjamem, da nas je 
veliko, ki bi si želeli iti po njuni poti.

Želim vam prijetno branje tokratne številke! 

Janja Adanič Vratarič,  
odgovorna urednica

Organizatorje volilne kampanje 
obveščamo, da je zadnji rok za 
oddajo volilno propagandnih 
sporočil za objavo v izredni številki 
Lipnice, ki izide 8. 11. 2018, 
23. 10. 2018.

Volilno propagandna sporočila z 
naročilnicami pošljite na mail  
lipnica.casopis@gmail.com. 
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Županova beseda 

Spoštovane občanke in občani, 
dragi bralci Lipnice
V tej številki Lipnice je ta moj prispevek zadnji v tem man-
datu, saj bo naslednja izdaja Lipnice že volilno obarvana. 
Prvi dnevi oktobra so v naši občini spet polni dogajanja in 
težko je sproti zajeti vse, kar se vsak dan dogaja. V občin-
ski upravi pripravljamo gradiva za zadnjo sejo občinskega 
sveta, ki bo šestnajstega oktobra. Hkrati potekajo mnoga 
gradbena dela, ki morajo biti končana še v tem letu, saj so 
povezana s pogodbenimi roki in letošnjim izvrševanjem 
proračuna. Nekaj teh projektov bodo predstavili tudi so-
delavci v tej številki. 

Danes popoldne je bila izvedena vaja gašenja in reševanja 
iz tretjega nadstropja hotela Livada v Moravskih Toplicah. 
Vajo je pripravila Gasilska zveza Moravske Toplice ob me-
secu požarne varnosti in ob dvajseti obletnici delovanja 
gasilske zveze. Pohvalno je, da so se namesto formalne 
proslave in slovesnosti odločili za takšen način obeležitve 
okrogle obletnice. Moja zahvala gre tudi gasilski brigadi 
Murska Sobota, ki je sodelovala z novo gasilsko lestvijo in 
vsem gasilkam in gasilcem iz naše občine. Čeprav je bila 
vaja le simulacija požara v takšnem objektu, pa se na pod-
lagi izkušenj lahko naučimo ravnanja in ukrepanja v realnih 
razmerah, če bi bognedaj do njih prišlo. 

Drugi takšen dogodek v septembru, ki se mi je vtisnil v srce, 
je bil že dvaindvajseti reli paraplegikov in starodobnikov v 
naši občini. Vredno je spremljati, s kakšno življenjsko ener-
gijo in voljo prihajajo ti ljudje na to tekmovanje iz cele Slo-
venije. Kljub svoji prikrajšanosti zaradi telesnih okvar so to 
osebe, ki nam vedno znova vlivajo energijo in pogum vsem, 
ki se nam včasih življenje zdi težko in ovire na naših poteh 
nepremagljive. Hvala Društvu paraplegikov Pomurja, Svetu 
za preventivo in vzgojo v prometu Občine Moravske Topli-
ce, Zvezi šoferjev in avtomehanikov in Avto moto društvu 
in neumornemu Francu Čarniju ter vsem za organizacijo in 
izvedbo tega tekmovanja, saj je edino te vrste v Sloveniji.

Ob koncu tega mandata je prav, da izpostavim nekatere 
ključne za vse občane pomembne pridobitve. Največji logi-
stični in finančni zalogaj je izgradnja javnega vodovodnega 
omrežja v naši občini. Ta investicija obsega skupaj več kot 
en letni proračun naše občine. Prav tako pomembne so 
komasacija in agromelioracija v Prosenjakovcih, ki je v zak-
ljučni fazi. Začenjamo postopek komasacije v  k. o. Noršinci 
in k. o. Martjanci, ki bo v kmetijskem programu pomenil 
velik premik v ekonomiji pridelave v nižinskem delu ob-
čine. V velikem delu občine smo prenovili vaško-gasilske 
domove, mrliške vežice in postopno urejamo tudi parkirišča 
ob pokopališčih po programu. Veliko vlagamo v športno in 
turistično infrastrukturo. Prav te dni končujemo z  gradnjo 
moderne energetsko varčne in javne razsvetljave na relaciji 
Tešanovci–Moravske Toplice–Martjanci na kolesarski in po-
hodniški poti. Nadaljuje se gradnja kolesarske poti na relaciji 

Strehovci–Filovci–Bogojina. V Prosenjakovcih  izvajamo pre-
novo stavbe Ekološko socialnega kmetijstva Kocljevina. Ob 
občinskem prazniku smo začeli z gradnjo športnega objek-
ta in prenovili kulturno dvorano v Motvarjevcih. Gradnja 
cest se izvaja po sprejetem programu. Najpomembnejše 
pa je področje sociale, pomoči starejšim, enkratna pomoč 
družini ob rojstvu otroka in štipendijska shema. Prav v tej Li-
pnici je objavljen razpis štipendij za to študijsko leto. Večkrat 
sem že ponovil in bom še enkrat. Ceste, pločnike, vodovode 
in druge komunalne objekte bodo gradili ali vzdrževali tudi 
za nami. Če pa bomo pozabili na mlade, pomoči potrebne, 
starejše in obnemogle ljudi, pa nam tudi infrastruktura in 
druge materialne dobrine ne bodo dale zadovoljstva. Zato 
ljubimo in cenimo življenje. Spoštujmo drug drugega, bo-
dimo ponosni na svojo identiteto in kulturo. 

Naj na koncu izrazim svojo trdno namero za kandidaturo 
za župana tudi na teh volitvah. Kandidiram kot kandidat s 
podporo volivcev in imam že zbrane podpise za kandidatu-
ro. Hvala vsem, ki ste v meni videli pravo osebo za vodenje 
občine. Vabim tudi politične stranke ne glede na barvo, da 
me podprejo kot kandidata za župana. Tako kot do danes, 
bom tudi v bodoče sodeloval z vsemi. Skupaj bomo vedno 
našli najboljše možne rešitve v korist tistih, za katere smo 
izvoljeni. 

Ob koncu mandata se zahvaljujem vsem, s katerimi sem 
imel priložnost sodelovati. Ni bilo vedno enostavno in ne 
vedno po naših željah. Vendar je takšno delo župana. Pot-
rebno je vedno znova sprejemati odločitve, včasih dobre, 
včasih pa tudi manj prijetne. Hvala tudi moji ožji in širši 
družini, ki me je vseskozi podpirala, predvsem pa potrpela 
mnoge moje odsotnosti.

Ob 31. oktobru čestitam vsem ob slovenskem državnem 
prazniku dnevu reformacije. Hvaležen spomin ob 1. no-
vembru, dnevu mrtvih, na vse, ki so nam tako ali drugače 
bili blizu, pa jih ni več med nami.

Pa lep pozdrav do prihodnjič.

Alojz Glavač, župan 
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Občinski svet Občine Moravske Toplice na predlog župana ni sprejel
povišanja ekonomske cene programov predšolske vzgoje
29. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske Topli-
ce, ki je bila v torek, 4. septembra 2018, je vodil podžupan 
Štefan Kodila.
Po ugotovljeni navzočnosti in sprejemu zapisnika 28. redne 
seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice je bil sprejet 
naslednji razširjen dnevni red:
1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta.
2. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev kon-

cesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne  
službe 24-urna dežurna pogrebna služba v Občini Mora-
vske Toplice - II. obravnava.

3. Predlog sklepa o dopolnitvi načrta pridobivanja nepre-
mičnega premoženja za leto 2017 in 2018.

4. Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene programov 
predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno- 
varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice.

5. Predlog sklepa o spremembah vrednosti projektov OB078-
12-000012 v Načrtu razvojnih programov za leto 2018.

6. Predlog sklepa o imenovanju nadomestnih članov Občin-
ske volilne komisije.

7. Predlog Komisije za priznanja in nagrade za podelitev veli-
ke zahvalne listine, nagrade in priznanja ter predlog sklepa 
o višini nagrade.

8. Pobude in vprašanja.
9. Razno.

Občinski svet je bil seznanjen s Poročilom o izvršitvi skle-
pov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, spreje-
tih na 28. redni seji, sprejel je predlagan Odlok o pred-
metu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 
obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna 
dežurna pogrebna služba v Občini Moravske Toplice, in 
sklep o dopolnitvi Načrta pridobivanja nepremičnega 
premoženja za leto 2017 in 2018.

Zavod Vrtci občine Moravske Toplice je na podlagi 31. člena 
Zakona o vrtcih, Občini Moravske Toplice kot ustanoviteljici, 
posredoval predlog ekonomske cene za vzgojno-varstvene 
programe v vrtcih občine Moravske Toplice, v katerem je 
predlagal povišanje ekonomske cene vrtca. Občina je kot 
ustanoviteljica proučila predlog javnega zavoda za povišanje 
ekonomske cene vrtca in predlagala, da se ekonomske cene 
ne spreminja, tako da ostaja v veljavi že sprejeta cena, in sicer 
424,84 EUR/otroka mesečno. Razlog za navedeno odločitev 
je v višini že veljavne ekonomske cene, ki je primerljiva z eko-
nomskimi cenami sosednjih občin oziroma je v primerjavi 
z nekaterimi občinami celo nekoliko višja. Občinski svet 
Občine Moravske Toplice na predlog župana ni spre-
jel povišanja ekonomske cene programov predšolske 
vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem 
zavodu Vrtci občine Moravske Toplice, ki ga je predlagal 
zavod Vrtci občine Moravske Toplice.

Ker so za izvajanje agromelioracije v k. o. Prosenjakovci pot-
rebna dodatna sredstva iz občinskega proračuna, je občinski 
svet sprejel spremembo proračuna in Načrta razvojnih 
programov Občine Moravske Toplice za leto 2018 in za 
sanacijo cestnih objektov in propustov zagotovil doda-
tnih 36.000,00 EUR.

Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanje sta bila v Občinsko volilno komisijo Občine Mo-
ravske Toplice namesto članov, ki sta odstopila: 
- namestnica člana: Jolanka Horvat, Andrejci, 
- namestnik članice: Andrej Novak, Andrejci, 
imenovana: 
- namestnik člana: Stanko Kovač, Ratkovci, 
- namestnica članice: Vanja Zadravec, Filovci. 

Občinski svet je sprejel sklep o podelitvi velike zahvalne 
listine, nagrade in priznanja Občine Moravske Toplice.
VELIKO ZAHVALNO LISTINO OBČINE MORAVSKE TOPLI-
CE je prejel BRANKO RECEK iz Tešanovcev za dolgoletno 
delo na področju športne organiziranosti, uveljavljanja špor-
ta v občini, pomurski pokrajini in državi Sloveniji ter širše 
– k te vrste povezovanja porabskih Slovencev in matičnega 
naroda.

NAGRADO OBČINE MORAVSKE TOPLICE je prejela 
ŽUPNIJSKA KARITAS Bogojina za razdajanje drugim, pomo-
či potrebnim ljudem, za ljubezen, ki temelji na Božji moči in 
veri, iz katerih njeni člani črpajo moč za svoje prostovoljno 
delo in poslanstvo.

PRIZNANJE OBČINE MORAVSKE TOPLICE je prejel BO-
JAN ŠUŠLEK iz Pordašincev za dolgoletno uspešno delo 
in izjemen prispevek k razvoju naselja Pordašinci, s tem pa 
tudi celotne Občine Moravske Toplice.

Pod točko Razno je Dušan Grof kot predsednik komisije za 
ocenjevanje krajev podal informacijo, da je komisija zaključila 
z ocenjevanjem krajev ter na terenu ugotovila veliko količino 
odpadkov na ekoloških otokih, zato predlaga, da se v vseh 

Svetniki so za sanacijo cestnih objektov in propustov zagotovili dodatnih 
36.000,00 EUR. 
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večjih krajih v občini poveča frekvenca odvoza odpadkov. Kot 
predsednik Gasilske zveze Moravske Toplice je podal infor-
macijo, da bo v začetku oktobra zaključna vaja v Moravskih 
Toplicah, s katero se obeležuje 20 let delovanja gasilske zveze.
Martina Vink Kranjec, direktorica občinske uprave, je člane 
občinskega sveta seznanila z dogodki v občini, in sicer z 
osrednjo proslavo ob občinskem prazniku, ki bo v soboto, 
8. 9., v Motvarjevcih, z akcijo Očistimo Slovenijo, ki bo 15. 9., 
ter s festivalom Zvitorepec, ki bo potekal 21. in 22. 9. 2018. 

Povedala je tudi, da NLB namerava ukiniti bankomat v Pro-
senjakovcih ter pozvala MNSS in KS Prosenjakovci, da se o 
tem opredelijo. 
Župan Alojz Glavač je povedal, da bo naslednji teden javna 
dražba nepremičnine v k. o. Moravci, katere cena je okrog 
19,00 EUR/m2, ter da se v mesecu oktobru planira še zadnja 
seja občinskega sveta v tem mandatu.
                 
Občinska uprava                                          

Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo (v 
nadaljevanju PIF) na podlagi 6. člena Pravilnika o štipendiranju v občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 91/2011), objavlja

R A Z P I S 
ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ OBČINE MORAVSKE TOPLICE

I. PREDMET RAZPISA:
Štipendije Občine Moravske Toplice za študente s stalnim bivališčem v občini Moravske Toplice.

II. SPLOŠNE DOLOČBE:
Štipendije so razpisane za študijsko leto 2018/2019. Štipendije se podeljujejo za študij v RS in v tujini.  
Predlog za dodelitev štipendij izdela strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Moravske Toplice. O podelitvi štipendij 
odloči na predlog komisije občinska uprava.

III. RAZPISNI POGOJI:
Na razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

• da so državljani Republike Slovenije,
• da imajo stalno prebivališče v občini Moravske Toplice, 
• da so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študijskega programa, 
• da niso v delovnem razmerju oz. ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, 
• da niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, 
• da niso prejemniki drugih štipendij ali drugih prejemkov za izobraževanje,
• da imajo povprečje ocen v preteklem študijskem letu najmanj 7,5.

Višina štipendije se določi na podlagi seštevka točk, doseženega po kriterijih, ki jih določa pravilnik, in sicer glede na od-
daljenost kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja, povprečno oceno in letnik študija. 
Štipendist se s prejemanjem štipendije obveže:

• da uspešno konča letnik, za katerega je prejel štipendijo,
• da poda letno poročilo o poteku študija, 
• da je pripravljen sodelovati z Občino Moravske Toplice oz. PIF.

IV. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Vloga za pridobitev štipendije mora biti podana na predpisanem obrazcu »Vloga za pridobitev štipendije Občine Moravske 
Toplice za študijsko leto 2018/2019«. Kandidati jo lahko dobijo na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 
Moravske Toplice oziroma na spletni strani Občine Moravske Toplice: www.moravske-toplice.si ali na spletni strani PIF: www.
pif.si. Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi zahtevana dokumentacija in če je pravočasno oddana.

Rok za oddajo vlog je do vključno 3.12.2018. Kandidati lahko vloge vročijo osebno na sedežu Občine Moravske Toplice ali 
pošljejo po pošti na naslov: OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom »ŠTIPENDIJE 
2018/2019«.

Vloga, ki je bila oddana priporočeno po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošti zadnji dan roka za oddajo 
vlog.

Številka: 110-0004/2018-1
Moravske Toplice, 2.10.2018                                                                                                            Župan: 
                                                                                                                                                        Alojz Glavač l.r.
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22. občinski praznik Občine 
Moravske Toplice
V soboto, 8. 9. 2018, smo v Motvarjevcih obeležili  
22. praznik Občine Moravske Toplice.
Program se je začel s položitvijo temeljnega kamna za iz-
gradnjo garderob Športnega društva Motvarjevci. Občina 
Moravske Toplice bo ob sodelovanju Krajevne skupnosti 
Motvarjevci in s pomočjo sredstev Fundacije za šport do 
konca leta 2018 izvedla prvo fazo izgradnje, katere vrednost 
znaša 75.000 evrov. 
Ob tem je župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač med 
drugim povedal: »S tem simboličnim dejanjem, položitvijo 
temeljnega kamna za investicijo, ki ni ne vem kako velika 
po vrednosti, ampak zelo velika za Motvarjevce, smo začeli 
praznovanje občinskega praznika Občine Moravske Toplice. 
Zakaj v kraju Motvarjevci? Tudi zaradi tega, ker je to skrajni 
severovzhodni kraj v Občini Moravske Toplice, tik ob madžar-
ski meji, in seveda na ta način tudi dokazujemo, da so prav 
vsi, tudi tisti bolj oddaljeni in manjši kraji v občini, deležni 
naše pozornosti.«
Program se je nato nadaljeval s svečano sejo občinskega 
sveta Občine Moravske Toplice z osrednjo prireditvijo v šo-
toru pri igrišču v Motvarjevcih.
Po odpeti slovenski in madžarski himni je slavnostno sejo 
občinskega sveta Občine Moravske Toplice otvoril in začel 
podžupan Občine Moravske Toplice Dušan Grof.
Sledila je podelitev velike zahvalne listine, nagrade in prizna-
nja Občine Moravske Toplice, ki so jih podelili župan Alojz 
Glavač ter podžupana Dušan Grof in Štefan Kodila.

Veliko zahvalno listino Občine Moravske Toplice je pre-
jel Branko Recek iz Tešanovcev, nagrado je prejela Žu-
pnijska Karitas Bogojina, priznanje pa Bojan Šušlek iz 
Pordašincev/Kisfalu.

Zbrane je nato nagovorila gospa Zsuzsi Vugrinec, predsedni-
ca Sveta MNSS, ki je med drugim povedala, da je občinski 
praznik priložnost, »ob kateri se spomnimo na dogodke iz 
preteklosti, na katere smo ponosni, in obenem dobi občina 
sama določeno prepoznavnost, s katero se lahko vsak občan 
sam po sebi identificira«. V svojem govoru je poudarila tudi, 
da »posebno vrednost naši občini daje narodnostno mešano 
območje, kjer se srečuje več kultur, tradicij in vrednot«.
Sledil je nagovor slavnostnega govornika gospoda Alojza 
Kovšca, predsednika Državnega sveta Republike Sloveni-
je. Le-ta je med drugim povedal, da je narava prebivalcem 
občine Moravske Toplice podarila veliko bogastvo in na tej 
podlagi omogočila razvoj termalnega turizma, so pa tu-
kajšnji prebivalci tisti, ki okolju oblikujejo dušo: »Odprtost, 
prijaznost in bogato društveno življenje našemu podeželju 
daje velik pečat, in to velja še posebej za vašo občino. Kot 
včasih vidimo v večjih mestih, prav nič ne pomaga dobra 
infrastruktura, telovadnice, športna igrišča, kulturne dvorane, 
če ostanejo prazne in neizkoriščene. Podatek, da v občini s 
6400 prebivalci deluje prek 70 najrazličnejših društev, priča, 
da tukaj živite v duhu in srcu bogati ljudje.«

Ob praznovanju občinskega praznika so bile podeljene 
tudi pohvale in bon v vrednosti 50 evrov zlatim maturan-
tom. Zlati maturant na splošni maturi je bil letos Blaž 
Klement iz Martjancev, na poklicni pa Tamara Prelič iz 
Bogojine, Uroš Podlesek iz Kančevcev in Denis Puhan 
iz Bogojine.

Podeljena so bila tudi priznanja za najbolj urejena naselja v 
občini v okviru tekmovanja Moja dežela – lepa in gostoljub-
na. Ocenjevanje je izvedla komisija, ki jo je imenoval župan 
Alojz Glavač, v sestavi Sonja Bily, Lea Gomboc, Štefan Kodila 
in Dušan Grof. Komisija je ocenila vse kraje v občini, razen 
Moravskih Toplic, ki se ocenjujejo na državni ravni. Pri oce-
njevanju so bili kraji razdeljeni v tri kategorije. V kategoriji 

manjši kraji je prvo mesto pripadlo Ratkov-
cem in Kančevcem, v kategoriji srednji kraji 
je prvo mesto pripadlo Lukačevcem, v ka-
tegoriji večji kraji pa Filovcem. Vsi nagrajeni 
kraji so prejeli priznanje in bon za 500 evrov.

Ob koncu prireditve sta zbrane nagovorila 
tudi župan Občine Moravske Toplice Alojz 
Glavač in predsednik Sveta Pomurske razvoj-
ne regije Iztok Fartek, župan Občine Šalovci.
Sicer pa so program ob občinskem prazni-
ku, ki sta ga vodila Natalija Novak in Attila 
Bogdan, popestrili Folklorna skupina KUD 
Jozséf Attila Motvarjevci ter otroška pev-
ska zbora DOŠ Prosenjakovci in Grlice OŠ 
Fokovci pod vodstvom Mojce Györek.  
Po uradnem programu je sledila pogostitev 
in druženje z ansamblom Aktual.

Janja Adanič Vratarič

Občinski nagrajenci, zlati maturanti in predstavniki najbolj urejenih naselij Občine Moravske 
Toplice./Az idei községi díjazottak, az arany érettségizők és a Moravske Toplice Község legren-
dezettebb településeinek képviselői.



Lipnica 159   |   7

Iz občine

Moravske Toplice Község  
22. ünnepe 
2018. szeptember 8-án, Szentlászlón ünnepeltük  
Moravske Toplice Község 22. ünnepét. 
A program a szentlászlói sportegyesület öltözői alapkövének 
letételével kezdődött. Moravske Toplice Község a Szentlászlói 
Helyi Közösséggel és a Sportalapítvány támogatásával 2018 
végéig elvégzi az építés első, 75.000 euró értékű szakaszát. 
Ezzel kapcsolatosan Glavač Alojz, Moravske Toplice Község 
polgármestere elmondta: „Ezzel a jelképes cselekedettel, az 
alapkő letétellel, amely másoknak talán nem sokat jelent, 
de Szentlászló számára rendkívül fontos beruházás, indítot-
tuk Moravske Toplice Község ünnepi rendezvénysorozatát. 
Hogy miért éppen Szentlászlón? Egyrészt azért, mert Mo-
ravske Toplice Község leg észak keletibb településéről van 
szó, amely közvetlenül a magyar határ mellett fekszik, és ily 
módon is bizonyítjuk, hogy a legkisebb, és a központtól leg-
távolabbi települések is számíthatnak figyelmünkre.”
A program, a szentlászlói sportpálya melletti rendezvénysá-
torban, Moravske Toplice Község Községi Tanácsának ünne-
pi díszülésével és a központi rendezvénnyel folytatódott. A 
szlovén és a magyar himnusz után Moravske Toplice Község 
Községi Tanácsának ünnepi díszülését Moravske Toplice Köz-
ség alpolgármestere, Grof Dušan nyitotta meg. 
Ezt követően Glavač Alojz polgármester, valamint Grof 
Dušan és Kodila Štefan alpolgármesterek átadták Moravske 
Toplice Község elismerő nagy oklevelét, valamint a községi 
díjat és elismerést. 

Moravske Toplice Község elismerő nagy oklevelét Recek 
Branko Tešanovciból, a díjat a bogojinai plébániai karitász, 
az elismerést pedig Šušlek Bojan Kisfaluból vehette át.
A folytatásban Vugrinec Zsuzsi, a MTK MNÖK Tanácsának el-
nöke köszöntötte az egybegyűlteket, és többek között hang-
súlyozta, hogy a községi ünnep alkalom, „amikor felidézzük 
azokat az eseményeket, amelyek büszkeséggel töltenek el 
bennünket, ugyanakkor a község olyan arculatát alakítjuk ki, 
amellyel annak minden lakosa könnyen tud azonosulni.” Kitért 
arra is, hogy „községünkben külön értéket képvisel a nem-
zetiségileg vegyesen lakott terület, ahol különböző kultúrák, 
hagyományok és értékek élnek békésen egymás mellett.”
A központi rendezvény ünnepi szónoka Kovšca Alojz, a 
Szlovén Köztársaság Államtanácsának elnöke volt, aki töb-
bek között elmondta, hogy Moravske Toplice Községet a 
természet bőkezűen megajándékozta, ami lehetővé tette 
a termálturizmus fejlődését, viszont a térség lelkét az itt élő 
emberek adják: „A nyitottság, a kedvesség és a gazdag társa-
sági élet jellemzi a vidéket, ami különösen érvényes az önök 
községére. A nagyvárosokban gyakran tapasztaljuk, hogy mit 
sem ér a jó infrastruktúra, a tornatermek, a sportpályák, a 
kultúrházak, ha ezek üresen, kihasználatlanul állnak. Az adat, 
hogy a 6400 lakosú önkormányzat területén több mint 70 
különböző egyesület működik, arról tanúskodik, hogy itt 
lelkiekben gazdag, csupa szív emberek élnek.” 

A községi ünnep kapcsán elismerést és 50 euró értékű utal-
ványt adtak át az arany érettségizőknek. Az általános 
érettségin az idén a martjanci Klement Blaž, a szakmai 
érettségin pedig a bogojinai Prelič Tamara, a kančev-
ci Podlesek Uroš és a bogojinai Puhan Denis lett arany 
érettségiző. 

A rendezett és szép környékért induló, a Moja dežela – lepa 
in gostoljubna akció keretén belül a legrendezettebb telepü-
lések is elismerésben részesültek. A Glavač Alojz polgármes-
ter által kinevezett bizottság tagjai Bily Sonja, Gomboc Lea, 
Kodila Štefan és Grof Dušan voltak. A bizottság, Moravske 
Toplice kivételével, amely országos minősítésen vesz részt, 
a község minden települését, három kategóriára osztva 
értékelte. A kisebb települések kategóriában Ratkovci és 
Kančevci, a közepes méretűek közül Lukačevci, a nagyobb 
települések között pedig Filovci került az első helyre. Minde-
gyik helyezett elismerésben, és 500 euró értékű utalványban 
részesült. 

A rendezvény végén az összegyűltekhez Glavač Alojz, Mo-
ravske Toplice Község polgármestere és Fartek Iztok, a Mura-
vidéki Fejlesztési Régió Tanácsának elnöke, Šalovci polgár-
mestere is szólt. 
A községi ünnep központi programját Novak Natalija és Bog-
dan Attila vezették, a kultúrműsort pedig a szentlászlói József 
Attila Művelődési Egyesület néptánccsoportja, valamint Gyö-
rek Mojca vezetésével, a pártosfalvi kétnyelvű általános iskola 
és a fokovci általános iskola Grlice gyermekkórusa színesítette.  
A program hivatalos részét követően a vendégek az Aktual 
együttes zenéje mellett töltötték az időt. 

Na letošnjem občinskem prazniku je bil slavnostni govornik Alojz Kovšca, 
predsednik Državnega sveta Republike Slovenije./ A központi rendezvény 
ünnepi szónoka Kovšca Alojz, a Szlovén Köztársaság Államtanácsának 
elnöke volt.
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Vsi njegovi izzivi so povezani  
s športom 
Branko Recek iz Tešanovcev je za dolgoletno delo na 
področju športne organiziranosti, uveljavljanja športa 
v občini, pomurski pokrajini in državi Sloveniji ter širše 
– k te vrste povezovanja porabskih Slovencev in ma-
tičnega naroda – prejel veliko zahvalno listino Občine 
Moravske Toplice.
Branko Recek je dobitnik številnih družbenih priznanj za svoje 
delo na področju športne organiziranosti in prostovoljstva. 
Krona vsega je plaketa Državnega zbora RS za prostovoljstvo, 
ki jo je ob koncu leta 2017 prejel iz rok predsednika Državne-
ga sveta RS. S svojim delom je veliko prispeval k uveljavljanju 
športa v naši občini, v pomurski pokrajini in celotni državi. Pa 
tudi k te vrste povezovanju porabskih Slovencev na Madžar-
skem z matičnim narodom. Bil je pobudnik in ustanovitelj 
Občinske športne zveze Moravske Toplice, že dolgo deluje v 
organih Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja špor-
tnih zvez; je vodja pisarne za šport in rekreacijo Olimpijskega 
komiteja Slovenije v Moravskih Toplicah, organizator mnogih 
športno-rekreativnih prireditev itd. 

Za Lipnico je letošnji prejemnik velike zahvalne listine 
med drugim povedal, kdo je bil njegov navdih za delo-
vanje v društvih.
Kaj vam pomeni velika zahvalna listina, ki ste jo prejeli 
ob letošnjem občinskem prazniku?
Pomeni mi izredno mnogo, to je priznanje za moje delo, ki 
sem ga opravljal v preteklosti na področju športa, in mi je 
velika spodbuda za delo vnaprej. Niti v snu nisem upal pri-
čakovati, da bom po priznanju, ki sem ga dobil lansko leto 
za volontersko delo v športu, ki ga podeljuje Državni svet 
Republike Slovenije, dobil še veliko zahvalno listino Občine 
M. Toplice. Še enkrat se zahvaljujem vsem, ki so na kakršen-
koli način prispevali k temu priznanju.

Na katere dosedanje dosežke ste najbolj ponosni?
Najbolj ponosen sem na to, da smo si upali pred nekaj več 
kot 20 leti ustanoviti občinsko športno zvezo, ki združuje vsa 
društva v občini in je obenem predstavnik civilne športne 
sfere, ki skupaj z občinsko upravo kreira športno politiko v 
občini. Zadovoljen sem tudi s tem, da sem s svojim delova-
njem v raznih odborih pri OKS-ZŠZ Slovenije skupaj s kole-
gom Brankom Žnidaričem postavil na zemljevid Slovenije 
regijo Prekmurje-Prlekija tudi v drugačnem pogledu.

Kaj menite o prostovoljstvu? 
Vse moje delo v športu je do sedaj temeljilo na prostovolj-
nem delu in ni mi žal za noben trenutek, ki sem ga opravil 
tako. Prostovoljstvo bi moralo biti bolj spoštovano, priznano, 
kot je sedaj, pa ni tako, čeprav imamo Zakon o prostovoljcih, 
ki govori o tem, kaj je prostovoljno delo in kako ga je pot-
rebno ovrednotiti. Poznam primere v Sloveniji, da društva 
pri dokazovanju za sredstva, ki so jih dobila za projekte na 
javnih razpisih, lahko prostovoljno delo ovrednotijo in s tem 
uveljavljajo stroške pri določenem projektu. 

Kdo vam je približal šport in kako se je začela vaša pot 
na tem področju?
Pri tem vprašanju se moram vrniti v mojo mladost, osnov-
nošolska leta, moja mama je bila učiteljica na podružnični 
šoli v Tešanovcih, in ker so takrat bili učitelji gonilna sila na 
vasi, se je tudi pri nas, stanovali smo v šoli, marsikaj dogajalo, 
učila je folkloro, v zimskem času domačo mladino igre in še 
marsikaj. Organizirala ali pa je bila soorganizator marsikaterih 
prireditev, ki so se dogajale v vasi in drugod. Za svoje delo 
je dobila tudi takrat visoko priznanje Srebrni znak OF-a za 
delovanje na kulturnem področju. Verjetno sem dobil prvi 
navdih za delovanje v društvih takrat, v šport kot funkcionar-
ja in organizatorja pa me je »potegnil« prijatelj, ki je bil takrat 
sekretar športa za vse pri OKS-ZŠZ Slovenije.

V svojem življenju ste že ogromno dosegli. Obstaja še 
kakšno področje, ki vam predstavlja izziv?
Bi rekel da. Dosti stvari smo na področju športa uspeli posta-
viti v prave okvire, ko smo sprejeli Nacionalni program športa 
za obdobje 2014-2023, Izvedbeni načrt nacionalnega pro-
grama in posebej še lansko leto, ko je bil sprejet Zakon o 
športu, sicer bi morali še v Zakonu o športu narediti nekaj 
popravkov in upam, da se bo to v naslednjih letih tudi zgo-
dilo. To govorim zato, ker sem v pripravljanju vseh teh do-
kumentov sem aktivno sodeloval. Sicer pa se vsi moji izzivi 
nanašajo na šport. Rad bi, da se občani redno vključujejo v 
naše in druge športne rekreativne prireditve, da jih spreje-
mejo kot svoje. Moj cilj pa je še, upam da realen, da bi s skup-
nimi močmi, tu mislim predvsem na Občino, Terme 3000 
in Terme sončni park Vivat, kot javno-zasebno partnerstvo 
zgradili večnamensko športno dvorano, ki bi jo lahko koristili 
občani Občine M. Toplice za svoje rekreativne namene in 
seveda oba turistična subjekta Terme 3000 in Terme sončni 
park Vivat v komercialne namene.  

Komisija za priznanja in nagrade,  
Janja Adanič Vratarič

Pobudnik in ustanovitelj Občinske športne zveze Moravske Toplice pou-
dari, da je le-ta zelo aktivna: »Vsa društva v občini zelo dobro delujejo in s 
tem tudi športna zveza. Športna zveza letno organizira ali je soorganiza-
tor 19 športnih prireditev, ki se odvijajo po Občini M. Toplice.« 
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Nesebično pomagajo  
že več kot 25 let 
Za razdajanje drugim, pomoči potrebnim ljudem, za 
ljubezen, ki temelji na Božji moči in veri, iz katerih nje-
ni člani črpajo moč za svoje prostovoljno delo in pos-
lanstvo, je Župnijska Karitas Bogojina prejela nagrado 
Občine Moravske Toplice.
Župnijska Karitas Bogojina je bila ustanovljena l. 1990. Služi bliž-
njemu, revnemu, obnemoglemu, ostarelemu ali kako drugače 
prizadetemu človeku. Pomoči potrebnemu. V svoji bogojinski 
župniji in drugih, tudi nekaterih čez državno mejo (Hrvaška). 
Člane bogojinske Karitas odlikuje lastnost, da so pošteni in da 
imajo čut do bližnjega. Razen prej navedenih dejavnosti prire-
jajo še: miklavževanje v župnijski cerkvi z obdarovanjem otrok, 
praznovanje materinskega dne, pletenje adventnih venčkov, 
obiskovanje ostarelih in bolnih župljanov po domovih, domo-
vih za ostarele in v bolnišnicah itd. Bistvo dejavnosti bogojinske 
Karitas je v razdajanju in v služenju bližnjemu.

O delu Župnijske Karitas Bogojina smo se pogovarja-
li z Dragico Šabjan, ki je na pobudo župnika dr. Sta-
nislava Zvera tajnik Župnijske Karitas Bogojina že od 
ustanovitve.
Od kdaj deluje Župnijska Karitas Bogojina in kdo je bil 
pobudnik zanjo?
Od leta 1990, ko so bile poplave v Lučah, uradno pa od 1991. 
Začela je delovati na pobudo župnika dr. Stanislava Zvera, 
v začetku smo člani prišli iz župnijskega sveta. Je pa bila 
bogojinska Karitas ustanovljena kot druga v Pomurju. 
Kaj bogojinskemu Karitasu pomeni občinsko priznanje?
Res dosti. Bili smo presenečeni. Predlagala nas je skupina 
vernikov iz KS Filovci. Zelo veliko nam pomeni dejstvo, da 
je nekdo videl delo, ki ga opravljamo. 

Koliko je članov?
Šestnajst. Nekateri smo od samega začetka, sicer pa so za-
jete vse generacije, kar nas še posebej veseli. Imamo tudi 
dve članici, Pepko Gregorec in Ireno Nežič, ki vsako nedeljo 
bolnikom po domovih delita obhajilo. 

Katera področja zajema vaše delo? 
Od začetka smo pomagali pri poplavah, v času vojne smo 
zbirali hrano, oblačila … Nato pa smo začeli z obiskovanjem 
bolnikov po domovih v vaseh. Sledili so obiski v domovih 
za ostarele – Lendava, Rakičan, nato že Hrvaška in v Beltinci. 
Starostnike obiščemo za božič in veliko mašo. Našega obiska 
so zelo veseli. Sicer pa leto začnemo z duhovno obnovo v 
Veliki Polani. Organiziramo tudi oratorij. Od začetka smo de-
lali vse, sedaj pa Karitas poskrbi za organizacijo – hrano in 
šotore, animatorji pa hodijo na seminarje v Veržej, pripravljajo 
delavnice in vse ostalo. Ti mladi so zelo pridni, po navadi zato 
dobijo kakšno skromno nagrado za opravljeno delo. Jeseni je 
srečanje bolnikov, za katerega pripravimo pogostitev in mašo. 
Jeseni pa so tudi dvodnevni seminarji Karitas. Vsako leto je 
druga tema. Letošnja je: Rast mladosti iz korenin modrosti. Nato 
sledi romanje v okviru škofijske Karitas, lani smo šli v Varaždin 

gledat ljudsko kuhinjo za 1000 ljudi! V tednu Karitasa zbiramo 
živila in denarne prispevke, vsa hrana gre v ljudsko kuhinjo v 
Mursko Soboto, nekaj pa tudi sestram klarisam. Sledi romanje 
na Ponikvo, v okviru katerega gremo na generalko Klica dob-
rote. V decembru delamo adventne venčke ter pripravimo 
miklavževanje. Pakete pripravljajo mlade mamice, ker one bolj 
vedo, kaj otroci potrebujejo. Obdarujemo tudi vse otroke, ki 
so pri krstu. Leta 2000 smo imeli misijonsko tombolo, ki je bila 
zelo velik projekt. Leta 2016 pa smo obeležili 25. obletnico 
delovanja. Pomagali smo tudi ob požaru na Ivancih, lani, ko 
je bilo neurje, ter nazadnje ob požaru v Filovcih. Denarne do-
nacije, ki jih npr. dobimo z adventnimi venčki, porabimo nekaj 
za oratorij, nekaj za miklavževanje pa tudi za izredne primere.

Veliko delate …
Ja, dela je veliko, vendar noben član Karitasa nikoli ne reče 
ne. Zato se na koncu zahvaljujem vsem članom za vso 
požrtvovalnost in za vsak podarjen trenutek vsem ljudem 
v stiski, bolezni in osamljenosti. Posebej hvala tudi našemu 
župniku dr. Stanislavu Zveru, ki nas preko svojih besed in 
misli usmerja pri našem delu.

Komisija za priznanja in nagrade,  
Janja Adanič Vratarič

Dragica z nagrado, ki članom Župnijske Karitas Bogojina predstavlja 
veliko priznanje za njihovo delo.

Člani Župnijske Karitas Bogojina.
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»Najbrž se zaradi naše majhnosti 
zavedamo naše veličine« 
Bojan Šušlek iz Pordašincev/Kisfalu je za dolgoletno 
uspešno delo in izjemen prispevek k razvoju naselja 
Pordašinci/Kisfalu, s tem pa tudi celotne Občine Mora-
vske Toplice, prejel priznanje Občine Moravske Toplice.
Bojan Šušlek že več kot deset let uspešno vodi Krajevno 
skupnost Pordašinci/Kisfalu. V tem obdobju je veliko postoril 
za razvoj kraja (npr. izgradnja mrliške vežice in ureditev nje-
ne okolice, ureditev vaškega doma, zgledno urejene poljske 
poti idr.). Med drugim je ustanovil Kulturno-turistično društvo 
Zvon Pordašinci/Kisfalu, ki ohranja kulturno dediščino tega 
kraja in okolice, se posveča manjšinski problematiki in dobro 
sodeluje z MNSS OMT, odlične odnose vzpostavlja s sosednjim 
krajem na Madžarskem Velemérjem, je dejaven v društvih 
okoliških krajev itd. In kar je najpomembnejše – dobro sode-
luje s sokrajani, ima vizijo za razvoj svoje KS, predvsem pa z 
dobrim zgledom in delovno zagnanostjo vzpostavlja temelje 
za napredek ene od najmanjših vasi v občini.

Za Lipnico je letošnji dobitnik priznanja Občine Mora-
vske Toplice med drugim povedal, zakaj je še posebej 
ponosen na vaščane Pordašincev. 
Kaj vam pomeni priznanje, ki ste ga prejeli ob občin-
skem prazniku?
Priznanje je dokaz, da sem do sedaj delal v pravi smeri. Po-
meni potrditev, da je bilo moje prostovoljno delo opaženo, 
da je vredno širšega priznanja. Ne nazadnje je priznanje nek 
dokaz, da se z minimalnimi materialnimi sredstvi, a z velikim 
vložkom energije in dobre volje lahko nekaj ustvari. Takšna 
objektivna potrditev mojega dela predstavlja veliko spod-
budo in motivacijo za naprej.

Na katere izvedene projekte ste še posebej ponosni?
Vodenje KS Pordašinci sem prevzel še kot študent in nada-
ljeval z delom predhodnikov. Največjo investicijo je pred-
stavljala izgradnja in opremljanje nove mrliške vežice. Z leti 
delovanja in nabave razne opreme se je pojavila prostorska 
stiska v vaškem domu. Zaradi tega smo dogradili novo ga-
ražo, ki je v fazi dokončanja. Da bi lahko izvajali naše ak-
tivnosti, smo na novo uredili sanitarije in kuhinjo. Pred va-
škim domom smo asfaltirali dvorišče, prekrili vse objekte, 
na novo uredili fasado, zamenjali vrata. Zelo se trudim, da 
imamo zgledno urejene vaške poti. Ker pa zaradi majhnosti 
nismo deležni veliko sredstev, smo bili primorani finančna 
sredstva pridobivati iz različnih projektov. Mogoče še več kot 
opisano mi pomeni, da se vaščani ob raznih delovnih akcijah 
in aktivnostih zberemo in aktivno sodelujemo. Ponosen 
sem na to, da smo lahko zgled večjim okoliškim naseljem v 
primeru, ko je treba stopiti skupaj in nekaj postoriti. Najbrž 
se zaradi naše majhnosti zavedamo naše veličine.

Ustanovili ste KTD Zvon Pordašinci. Od kod ideja zanj 
in s čim vse se lahko društvo pohvali v letih delovanja?
Po letih delovanja sem uvidel, da obstaja potreba po ne-

čem novem. Vaščane sem uspel prepričati, da ustanovimo 
društvo. Ustanovili smo ga z namenom prostovoljnega in 
neprofitnega delovanja, ki z ljubiteljskim delovanjem uresni-
čuje svoje interese na področjih turizma, kulture in ohranja-
nja etnografskega izročila ter s tem prispeva k bogatenju 
življenja v svojem ožjem in širšem okolju. Poseben poudarek 
je na ohranjanju narodne, jezikovne in kulturne identitete 
madžarske narodnosti. Naša najodmevnejša prireditev je 
Tekmovanje v kuhanju bograča. Letno enkrat organiziramo 
tudi pohod v eno izmed sosednjih naselij na Madžarskem. 
Da pa naše člane in vaščane preženemo iz udobnih foteljev, 
vsako leto organiziramo postavljanje mlaja, novoletno ok-
raševanje vaškega središča, kostanjev piknik. Preko društva 
skrbimo tudi za lep izgled našega kraja. Smo že kar postali 
znani po postavljanju lutk iz slamnatih bal. 
Na tem mestu bi še enkrat poudaril pripravljenost 
sodelovanja vseh članov društva. 

Nam lahko poveste kaj več o povezavi Pordašincev s 
sosednjim krajem na Madžarskem Velemérjem? 
Tudi Velemér je majhno naselje in se sooča s podobnimi teža-
vami kot mi v Sloveniji. V preteklosti so bile čezmejne poveza-
ve zapostavljene. Z odpravo mej in ustanovljenim društvom 
nam je uspelo na novo vzpostaviti in ohraniti dobre odnose. 
Že več let si prizadevamo za cestno povezavo obeh naselij. 
Upam, da nam bo to v prihodnosti s kakšnim projektom us-
pelo. To bi lahko bila pridobitev za širšo okolico. Nove odnose 
vzpostavljamo tudi z drugimi kraji na Madžarskem.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost KS Pordašinci?
Urediti želim parkirišče pri vaškem domu, dokončati je pot-
rebno okolico mrliške vežice. Do mrliške vežice je potrebno 
speljati vodovodno in električno omrežje. V naslednjih le-
tih je potrebno v sodelovanju s pristojnimi organizacijami 
obnoviti leseni zvonik, saj gre za kulturno znamenitost. Ker 
tovrstnih zvonikov ni več veliko, je nujno, da se ohranijo kot 
kulturno in etnološko izroči-
lo za zanamce. Še naprej si 
je potrebno prizadevati za 
dobre odnose in sodelovanje 
med vaščani kakor sosednji-
mi naselji in organizacijami.

Komisija za priznanja  
in nagrade,  
Janja Adanič Vratarič

Bojanu Šušleku (na fotografiji 
s hčerkama) priznanje Občine 

Moravske Toplice predstavlja 
veliko motivacijo za nadaljnje 

delo./ 
Šušlek Bojan (a fotón a lányai-
val) számára nagy ösztönzést 

jelent Moravske Toplice Község 
elismerése.
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Talán kicsiségünk tudatosítja 
bennünk nagyságunkat
A kisfalui Šušlek Bojan Moravske Toplice Község elisme-
rését vehette át a Kisfalu településért végzett odaadó 
munkájáért, ezzel pedig a teljes Moravske Toplice fej-
lődéséhez való hozzájárulásáért. 
Šušlek Bojan már több mint egy évtizede sikeresen vezeti a 
kisfalui helyi közösséget. Ebben az időszakban nagyon so-
kat tett a település fejlődéséért (pl. a ravatalozó felépítése és 
környezetének rendezése, a faluház rendbetétele, a példásan 
kialakított mezei utak, stb.). Többek között megalapította a 
Kisfalu település Harang Művelődési és Turisztikai Egyesületét, 
amely a térség és környéke kulturális örökségét ápolja, fog-
lalkozik a kisebbségi kérdésekkel és alkotóan együttműködik 
Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Kö-
zösségével, kitűnő kapcsolatokat alakított ki a magyarországi 
Velemérrel, aktívan részt vesz a környező települések egye-
sületi tevékenységében, és még sorolhatnánk. Ami pedig a 
legfontosabb, nagyon jó kapcsolatokat ápol a falubeliekkel, 
van jövőképe a helyi közösség fejlesztésére vonatkozóan, pél-
damutatással és munkájával pedig megteremtette az alapo-
kat községünk egyik legkisebb településének fejlődéséhez. 

Miután átvette Moravske Toplice Község elismerését, a 
Lipnica lapnak nyilatkozott arról, miért is olyan büszke 
Kisfalu lakóira. 

Mit jelent önnek a községi ünnep keretén belül átadott 
elismerés?
Az elismerés annak a bizonyítéka, hogy eddig jó irányba 
haladtam. Megerősíti, hogy önkéntes munkámat észrevet-
ték, és elismerésben részesítették. És valójában az elismerés 
egyfajta bizonyíték, hogy minimális anyagi forrásokkal, de 
sok-sok energia befektetésével és jóindulattal is lehet alkotni. 

Munkámnak ilyen objektív jel-
legű elismerése nagy ösztönzés 
számomra a jövőt illetően. 

Melyik megvalósult projek-
tekre a legbüszkébb?
A kisfalui Helyi Közösség vezeté-
sét még egyetemistaként vettem 
át, és folytattam az elődeim által 
elkezdett munkát. A legnagyobb 
beruházás az új ravatalozó felépí-
tése és berendezése volt. Aztán 
a tevékenységek és a berende-
zés miatt helyszűke alakult ki a 
faluotthonban. Ezért épül, illetve 
hamarosan befejeződik az új ga-
rázs építése. Hogy tevékenysége-
inket folytatni tudjuk, fel kellett 
újítani a mosdót és a konyhát. A 
faluotthon előtt leaszfaltoztattuk 
az udvart, újra fedtük az összes 

létesítményt, felújítottuk a homlokzatot, lecseréltük az ajtót. 
Rendkívül fontos számomra, hogy a falusi utak mindig rende-
zettek legyenek. Kicsik vagyunk, így nem sok forráshoz jutunk, 
így pályázatokon indultunk, és onnan szereztünk fedezetet. És 
ami még az elmondottaknál is többet jelent számomra, hogy a 
különböző akciók és tevékenységek során a falubeliek összejö-
vünk, és együtt dolgozunk. Büszkén mondhatom, hogy ebben 
nagyobb települések számára is példa lehetünk. Valószínűleg 
éppen kicsiségünk tudatosítja bennünk a nagyságunkat. 

Megalapították a kisfalui Harang Művelődési és Turisz-
tikai Egyesületet. Honnan jött az ötlet, és mi mindent 
ért el működése során az egyesület?
Működésem során rájöttem, hogy van igény az újdonságok-
ra. Sikerült meggyőznöm a falubelieket, és megalapítottuk 
az egyesületet, amelynek célja az önkéntes és nonprofit te-
vékenység a turizmus, a kultúra és a néprajzi hagyományok 
ápolása, és ily módon gazdagítja a szűkebb és szélesebb 
térség életminőségét. Külön hangsúlyt fektetünk a magyar 
nemzeti közösség nemzeti, nyelvi és kulturális identitásának 
megőrzésére. Széles körben ismert rendezvényünk a bográ-
csfőző verseny. Évente egyszer túrát szervezünk valamelyik 
szomszédos, magyarországi településig. És hogy kimozdítsuk 
tagjainkat és a falusiakat a kényelmes fotelből, évente szer-
vezünk májusfaállítást, újévkor kidíszítjük a faluközpontot, 
ősszel pedig gesztenyepikniket szervezünk. Az egyesület 
által gondoskodunk településünk arculatáról is, és már na-
gyon sokan ismernek bennünket a szalmabála bábuinkról. 
És szeretném még egyszer megismételni: az egyesületi ta-
gok mindig nyitottak az együttműködésre. 

Mesélne nekünk Kisfalu és a szomszédos magyaror-
szági Velemér település közötti kapcsolatokról? 
Kistelepülésként Velemér is hasonló problémákkal szembesül, 
mint mi Szlovéniában. A múltban a határon átnyúló kapcso-
latok eléggé háttérbe szorultak. A határok megszűnésével 
és az egyesület megalapításával újra felvettük és ápoljuk a 
jó viszonyt. Évek óta arra törekszünk, hogy létrejöjjön a két 
település közötti közúti kapcsolat. Remélem, hogy a jövőben 
ez valamilyen projekt keretén belül megvalósulhat. Ez na-
gyon sokat jelentene, nem csak nekünk, hanem a szélesebb 
környezetünknek is. És kapcsolataink további magyarországi 
településekkel is alakulnak. 

Mi várható, milyen tervek készülnek a kisfalui helyi 
közösségben? 
Rendbe szeretném tetetni a faluotthonnál a parkolót, és a 
ravatalozó környékén is van még tennivaló, ahova be kell 
vezetni a vizet és az áramot is. A következő években az il-
letékes hatóságokkal együttműködve fel kell újítani a falusi 
szoknyás haranglábat, ami kulturális nevezetesség. Mivel 
egyre kevesebb az ilyen harang, nagyon fontos, hogy a jö-
vőbeni nemzedékek számára megőrizzük ezt a kulturális és 
néprajzi létesítményt. És továbbra is arra törekszem, hogy jó 
viszonyt ápoljak és együttműködjek a falusiakkal, valamint a 
szomszédos településekkel és szervezetekkel. 
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Vizija prostorskega razvoja Moravskih Toplic z vključevanjem javnosti
upočasni, ustrezno pa se uredi prostor za pešce in kolesarje. 
Ulica dobi z značilno strukturo drevoredov, ki se sekvenčno 
spreminjajo proti središču kraja, nov značaj. Da so Moravske 
Toplice specifičen kraj, nakazujeta drevoreda laških topolov 
že na vhodu v kraj z obeh strani Kranjčeve ulice. Ulica se v sre-
dišču kraja razširi v trge pred obstoječimi in novimi stavbami 
z javnim programom. Južno od Kranjčeve ulice se obstoječe 
parkirišče uredi večnamensko. Še vedno ostaja parkirišče, ki 
pa se v času dogodkov (koncerti, tržnica ipd.) s pomočjo po-
sebne modularne konstrukcije prilagaja različnim prostorskim 
potrebam. Južno od parkirišča je načrtovana nova garažna hiša 
s tribuno ob športnem igrišču. Športna igrišča se razširijo, se-
verno od njih je novo otroško igrišče, ki dobi nov paviljon. Ker 
se z garažno hišo poveča število parkirnih mest, se na račun 
zelenih površin in odprtih grajenih površin preuredi parkiranje 
pred hotelom Livada. S tem se hotelski kompleks bolje naveže 
na nov prireditveni prostor in središče Moravskih Toplic.
Občinska uprava

Na pobudo zainteresirane javnosti in prebivalcev Moravskih 
Toplic smo v sodelovanju z Oddelkom za krajinsko arhitektu-
ro Biotehniške fakultete in Fakulteto za arhitekturo Univerze v 
Ljubljani ter TIC Moravske Toplice in Občino Moravske Toplice 
pripravili projekt »Vizija prostorskega razvoja Moravskih To-
plic z vključevanjem javnosti«. Projekt sofinancira Evropski 
socialni sklad preko javnega razpisa Javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike 
Slovenije in se izvaja za družbeno korist.
V okviru projekta je 11. septembra 2018 potekala delavnica z 
zainteresirano javnostjo, kjer so študentje Petra Lukovac, štu-
dentka arhitekture, Eva Matjašević, študentka arhitekture, in 
Luka Trček, študent gradbeništva, predstavili Vizijo razvoja Mo-
ravskih Toplic. Širša študentska ekipa je delovala pod vodstvom 
pedagoških mentorjev doc. Darje Matjašec, Nejca Florjanca in 
Primoža Žitnika z Univerze v Ljubljani. 
Predlagana rešitev gradi na preoblikovanju Kranjčeve ulice, ki 
še vedno ostaja glavna prometna žila, vendar se na njej promet 

»Ribnjek« Martjanci v novi podobi 
Krajevna skupnost Martjanci je kot prijavitelj projekta za ure-
ditev martjanskega »Ribnjeka« uspela na razpisu LAS Goričko 
2020. Po daljšem prijavitvenem postopku smo začeli z deli. 
Najprej se je izvedel postopek odkupa zemljišč. Vsem bivšim 
lastnikom se na tem mestu zahvaljujemo za pomoč in priprav-
ljenost za sodelovanje pri tako dolgotrajnem, pomembnem in 
dolgo želenem posegu v naši bližini, v naši naravi.
Potem so se nadaljevala vzdrževalna dela s strani Občine Mo-
ravske Toplice in Krajevne skupnosti Martjanci. Prostovoljke 
in prostovoljci Turističnega društva Martin Martjanci, Matija 
Rogač in Krajevna skupnost Martjanci so s skupnimi močmi 
poskrbeli za končno ureditev območja. Poskrbeli smo tudi 
za obveščanje o ureditvi območja »Ribnjeka« preko lokalnih 
medijev.
Območje, ki se je več let zaraščalo, se tako v jeseni prebuja 
v novi preobleki. Zanimivo bo opazovati rastline in živali, ki 
bodo človeku v tem idilično urejenem kotičku (k)raja, začele 
delati družbo. Ko smo s partnerji pisali prijavo projekta, smo 
pregledali številne knjige in literaturo o našem kraju in ve-
likokrat smo naleteli na opis štorklje. Sedaj res upamo, da si 
bo en par na dimniku naše »šole« našel stalen dom. Upamo, 
da bodo v »Ribnjek« prišle žabe, ki bodo poskrbele, da se 
bo krog življenja začel. Tudi kakšen komar bo prišel, ko bo 
»Ribnjek« poln vode, upajmo le, da ne bo kakšnih invazivnih 
sort in bodo otroci iz bližnjega vrtca (pa tudi tisti iz malo bolj 
oddaljenih krajev) spoznavali naše domače vrste živali, ki 
gnezdijo in živijo ob vodi. Lisička, za katero pravijo, da je prav 
zvita zver, si je medtem ko so na »Ribnjeku« najbolj »brneli 
bagerji«, tukaj že poiskala svoj novi dom, verjeli ali ne. Pa tudi 
čapljine stopinje smo opazili. Kakšnih »žiraf«, »nosorogov«, 
ambrozije in drugih tujkov pa si res ne želimo. Raje vidimo, 

da nas tu pa tam obiščejo Lakotnik, Gulikoža, Trdonja in Zvi-
torepec, ki se zadnje čase podijo po naši okolici. Še posebej 
pa si ne želimo odpadkov, smeti in druge človeku zelo po-
znane »invazivne sorte«, ki bo resnično pokvarila smisel in 
namen vsega vloženega dela in truda, ki ga ob tej obnovi 
ni bilo malo.
Želimo si, da bi se vso strokovno delo, srčni trud, volja, želje 
in prizadevanja številnih domačinov in drugih strokovnjakov 
ob ureditvi »Ribnjeka« obrestovala v tej smeri, da bi domačini 
našli tukaj kraj za sprostitev, navdih, igro in …, kot je zadnjič 
prav na lokaciji »Ribnjeka« bilo hudomušno povedano s 
strani enega domačina, in tudi za ljubezen. Da, otroci so, 
tudi to pravijo, naše največje bogastvo.
In potem bomo turistom ter obiskovalcem od blizu in daleč, 
ki že občudujejo naš Zeleni park na ŠRC Martjanci občasno 
odstopili »naš« raj na zemlji. Raj, ki smo si ga mi ustvarili; 
raj, ki ga lahko mi ohranimo, in raj, ki ga lahko mi predamo 
generacijam (rastlin, živali in ljudi), ki prihajajo za nami. 

Krajevna skupnost Martjanci
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Preglednost javnih cest
Med vožnjo po javnih cestah in ostalih površinah v Ob-
čini Moravske Toplice in pri terenskih ogledih opažamo, 
da so žive meje in ostala vegetacija razraščena. Segajo 
v območje cest in pločnikov (ki so del ceste) ter ovirajo 
preglednost voznikom in onemogočajo varno uporabo 
pločnikov. Zaradi tega se povečuje možnost nesreč v 
prometu, ki pa jih želimo vsi preprečiti. 
Vsi lastniki oziroma uporabniki parcel ob javni prometni po-
vršini ste dolžni poskrbeti, da žive meje in druga vegetacija 
na vaših zemljiščih ne segajo preko parcelne meje, ne ovirajo 
preglednosti, ne segajo na javno površino (pločnik, cesta, 
parkirišče) in da ne ovirajo prometa oziroma vzdrževanja 
cest. 

Zahteve glede odmikov ograj, velikosti vegetacije, pregle-
dnosti in drugo je določeno v Odloku o občinskem pro-
storskem načrtu Občine Moravske Toplice, objavljenem v 
Uradnem listu RS št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017. 

Da bi zagotovili varnost vseh udeležencev v prometu, 
vas pozivamo, da v najkrajšem možnem času ustrezno 
uredite ograje (predvsem žive meje) in ostalo vegetacijo 
na vaših zemljiščih ob javnih prometnih površinah. To 
pomeni, da vegetacijo obrežete tako, da ne posega čez 
rob ceste (pločnika), in da jo skrajšate na takšno višino, 
da ne ovira preglednosti. 

Čista narava d.o.o.
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Bilanca krme za govedo 
Pozimi ali v začetku vegetacije je odločilnega pomena, 
da naredimo bilanco krme. 
Pri bilanci krme računamo z okvirnimi normativi, ki so se v praksi 
pokazali kot sprejemljivi. Jasno pa računamo vedno nekoliko 
večje količine, za tekoče leto vsaj 15 %. V primeru ponavlja-
jočih suš in nepredvidljivih letin zaradi vremenskih ujm pa se 
najbolj zanesljivo preskrbimo s krmo za živino, če načrtujemo 
bilanco za 2 leti. V primerih sušne letine se moramo zelo hitro 
prilagajati in pospraviti osnovno krmo takoj, ko zraste. Drug zelo 
velik problem predstavljajo suše v prvi polovici leta in preveč 
padavin in poplave drugo polovico leta oziroma veliko padavin 
v prvi polovici leta in suša v drugi polovici leta. 
Bilanca osnovne krme za krave molznice se razlikuje gle-
de žive mase živali in predvsem glede količine prirejenega 
mleka. Upoštevati moramo dnevni obrok in ga seveda pri-
lagajati na razpoložljivo osnovno krmo. Pri tem je potrebno 
definirati, ali imamo zimski obrok celo leto ali pa v vegetaciji 
krmimo zeleno krmo ali travno deteljne mešanice ali lucer-
no v hlev. Prav tako je drugačna bilanca v primeru paše. V 
Pomurju zaradi subpanonske klime redkokdaj zraste dovolj 
paše čez celotno obdobje vegetacije. Pogoste so suše in 
pomanjkanje paše, zato moramo osnovni obrok sestaviti z 
letno krmo, kolikor je imamo na razpolago, in dokrmljevati 
osnovno krmo, ki smo jo spravili za zimo. Zgodi se, da nam 
sredi leta zmanjka paše in zelene krme, predvsem če jo v 
večini sestavljajo trave in je pašnik na tleh, ki slabo zadržujejo 
vlago – prodnato peščena tla.
Dnevni obroki za krave molznice so lahko sestavljeni izključ-
no iz krme, ki jo pridelujemo za zimsko sezono. Kombina-
cije krme so lahko različne, prav tako količine razpoložljive 
krme. Znano je dejstvo, da se še vedno najrajši krmi doma 
pridelano krmo. Zato na področjih, kjer je več njiv, v obrokih 
prevladuje koruzna silaža in žita, na marginalnih področjih 
pa travna silaža in mrva. Seveda pa je najboljša kombinacija 
ene in druge krme v ustreznih količinah. 

1. Dnevni obrok za krave molznice s področij, kjer pre-
vladujejo njive: Pri tem dnevnem obroku prevladuje 
koruzna silaža in mrva. Mrva je običajno pridelana na 
naravnem travinju, ki je na slabih legah – neprimernih 
za oranje. Za celoletni dnevni obrok iz navedene krme 
potrebujemo: 16 m³ koruzne silaže in 1680 kg mrve po 
kravi letno. Računamo koruzno silažo z vsebnostjo 35 do 
40 % sušine in mrvo prav dobre kakovosti. Razen navede-
ne osnovne krme pa za izravnavo obroka potrebujemo 
beljakovinsko bogato močno krmo in mineralno vitamin-
sko mešanico. Za skladiščenje močne krme priporočam 
suho in zračno skladišče brez škodljivcev in glodavcev.

2. Dnevni obrok za krave molznice s področij, kjer pre-
vladujejo njive in so vključeni v podukrep ZEL (oze-
lenitev njivskih površin): 

 Pri dnevnem obroku, sestavljenem iz travne silaže, koru-
zne silaže in mrve, potrebujemo: 8 m³ koruzne silaže, 10 
m³ travne silaže in 840 kg mrve letno po kravi.

 Pri navedenem obroku imamo travno deteljno silažo pri-
delano na njivah odlične kakovosti, prav tako koruzno 
silažo odlične kakovosti pridelano na njivah. Mrva pa je 
pridelana na naravnem travinju in je običajno zaradi po-
znega spravila zadovoljive do dobre kakovosti, razen tega 
je še slabše prebavljiva.

3. Dnevni obrok za krave molznice s področij, kjer pre-
vladuje travinje: 

 Na področjih, kjer prevladuje travinje, lahko spravimo trav-
no silažo in mrvo. Velikokrat je naša odločitev odvisna od 
vremena. Če nam lepo vreme služi dalj časa, spravimo 
mrvo, če pa je vreme nepredvidljivo ali je zelo kratek čas 
brez dežja, se raje odločimo za siliranje trave. 

 Pri dnevnem obroku za krave molznice, sestavljenem iz-
ključno iz travne silaže in mrve, računamo letno od 18 
m3 do 20 m3 travne silaže in 840 kg mrve. Sestavljanje 
dnevnega obroka je močno odvisno od vsebnosti sušine 
v travni silaži. Za dopolnitev obroka moramo obvezno 
dodajati energetsko bogato močno krmo in mineralno 
vitaminski dodatek. 

4. Pitanje govedi: Pri pitanju govedi je veliko odvisno od 
starostne kategorije in intenzivnosti pitanja. Pitanje je lahko 
zelo intenzivno in kratek čas od 12 do 18 mesecev, ali manj 
intenzivno, več kot 24 mesecev. Odvisno je tudi od tega, 
kakšno kategorijo začnemo pitati. Razen tega pa v pitanju 
prihaja do velikih razlik med spoloma. Za intenzivno pitanje 
bikov uporabljamo koruzno silažo, za pitanje telic pa je bolj 
priporočljiva travna silaža, pripravljena iz pravočasno poko-
šenega travinja. Za normalno delovanje vampa in zdravje 
pitanega goveda moramo dodajati manjše količine mrve 
ali slame. Pri intenzivnem pitanju bikov potrebujemo 7,8 
m³ do 9,5 m³ koruzne silaže in 420 kg mrve letno. Pri 
pitanju telic pa v obrok vključimo travno silažo in majhne 
količine mrve. Lahko kombiniramo travno in koruzno si-
lažo, vendar pazimo na ustrezen dnevni odvzem ene in 
druge silaže. Čez celo leto potrebujemo 6,3 m³do 9,5 m³ 
travne silaže in 360 do 840 kg mrve. Paziti moramo, da s 
pitanjem telic zaključimo, še preden se začnejo intenzivno 
zamaščevati. Telice se zamastijo pri nižji živi masi kot biki, 
zato so lažje ob prodaji za zakol. 

Nekaj okvirnih normativov za načrtovanje bilance krme: 1 m³ 
koruzne silaže tehta 650–750 kg, 1 m³ travne silaže tehta 650 
do 850 kg (25–35 % SS), 1 m³ travne silaže tehta 500 do 650 
kg (35–50 % SS), 1 m³ mrve tehta 150 kg male oglate bale ali 
250 kg cela okrogla bala ovita z mrežo, 1 m³ ječmena tehta 
650 kg, 1 m³ pšenice ali tritikale tehta 750 kg.
Pri travinju je masa 1 m³ silaže ali mrve močno odvisna od 
botanične sestave ruše in od zaporedne košnje. Otava in 
nadaljnje košnje so bogatejše z metuljnicami in zelinjem in 
običajno težje od 1. odkosa travinja. 

Janez Lebar, univ. dipl. inž. kmet. 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota 
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Z naših kmetij

Izletniška kmetija in vinotoč 
Vinarium, Bogojina 
Obdana z vinsko trto Izletniška kmetija in vinotoč 
Vinarium privablja številne turiste in domačine. Po-
govarjali smo se z Urošem Puhanom, ki bo v kratkem 
postal mladi prevzemnik kmetije.

Kakšni so bili začetki vaše izletniške kmetije?
Leta 2011 sem začel delati doma. Začeli smo s prekmursko 
kulinariko, lokalno ponudbo, ki jo čedalje bolj uveljavljamo. Na 
kmetiji pa delamo oče Franc, mama Cvetka, žena Petra in jaz.

Od kod ideja za ime Vinarium?
To ime je izbral moj oče. V grščini pomeni »olimpijada vina«. 

Vaša posebnost so tudi vaši vinski sodi.
Ja. Sodi so akademsko izrezljani, vsak sod ima svoj vinogra-
dniški motiv. Delali pa so jih v sodarstvu Viher.

Kaj vse nudite obiskovalcu, ki vas obišče?
Strogo prekmursko kulinariko z lokalnimi ponudniki. Skoraj 
vsa hrana je lokalna, od soka, zelenjave, delamo tudi domača 
žganja. Na jesen imamo v načrtu vpeljati ponudbo drobnice 
– jagnjetina in kozlički. 

Vaša kmetija se lahko pohvali s številnimi dosežki ...
Tako je. Oče je bil ob sprejemu evra v Bruslju. V parlamentu 
je točil vina s »trnavskega brejga«. Modri pinot je bil med-
narodni šampion …

… ste tudi zelo priznan kuhar. Lahko poveste več o tem?
Kuharska pot se mi je odprla v hotelu Livada, sodeloval sem z 
Binetom Volčičem, s katerim sva bila na Gostinsko-turističnem 
zboru v hotelu Habakuk prva v Sloveniji v kuhanju 5-hodnega 
menija. Na bogračijadah smo dobili tudi nekaj priznanj. Tudi 
jedilnike in nove jedi za našo kmetijo pripravljam jaz.

Se dosti predstavljate drugod?
Zaenkrat niti ne, saj nekega velikega buma niti ne bi radi 
imeli, ker bi kvaliteta tako padla. Raje gremo postopoma, 
vse, kar delamo, delamo v lastni režiji. Od zidanja do vsega. 
Sproti se razvijamo. Sicer pa je obisk čedalje boljši.

S kakšnimi izzivi se srečujete kot mlad kmet?
Zakonodaja je ena velika prepreka, celo glede razvoja mladih. 
Manjka tudi medsebojno sodelovanje, povezovanje z okolico. 
Treba bi bilo ustvariti določen krog. Dober primer je dogodek, 
ki se je odvijal pred kratkim, Gourmet over Mura. Ko ljudje slišijo 
za dogodek, se lahko odločijo za obisk Prekmurja in posledič-
no najdejo tudi nas. Sicer pa nas gostje lahko najdejo prek 
spleta, družbenih omrežij, največ pa še vedno od ust do ust.

S kakšnimi specialitetami se ponašate?
Ponujamo divjačino, domačo sezonsko kuhinjo. Tako so na 
mizi vedno sveže surovine in je hrana toliko boljša. 

Kaj pa načrtujete za prihodnost?
V porastu so cateringi. V načrtu imamo jeseni oziroma zgo-
daj spomladi narediti veliko kuhinjo, da bi lahko delali tudi to.

Janja Adanič Vratarič 
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Uroš Puhan pri kulinarični ponudbi prisega na domače, sezonske jedi ter 
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Gostje pa k njim prihajajo tudi zaradi čudovitega ambienta in neokrnje-
ne narave, v kateri se izletniška kmetija nahaja.
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V Ivanjševcih znajo stopiti skupaj
O življenju v Ivanjševcih smo se pogovarjali z dolgo-
letnim predsednikom krajevne skupnosti Kolomanom 
Kozicem.
Vas je bila v pisnem viru prvič omenjena v 13. stoletju v 
zvezi s pokopavanjem umrlih pri cerkvi svetega Martina v 
Domanjševcih.
Še leta 1900 je tukaj živelo 140 ljudi, danes jih v 15 
domovih živi 40, od tega je 6 otrok (1 dojenček, 3 
predšolski otroci, 2 šoloobvezna otroka in 2 študentki). 
Veliko stvari opravijo popolnoma sami, tako so na primer 
s prostovoljnim delom in prispevki naredili vežico, ogra-
jo na starem pokopališču, sami tudi skrbijo za popravila 
in izboljšanje vaško-gasilskega doma, ki so ga vaščani 
zgradili leta 1950 in obnovili 1986. Ob tem predsednik 
krajevne skupnosti poudari, da že 16 let vse, kar dela v 
vasi in za vas, dela prostovoljno, kot vsi njegovi sovaščani.  
V vasi je sicer ena večja kmetija, imajo tudi 2 eko-
loški kmetiji, druge kmetije so manjše in se v več-
ji meri ukvarjajo s poljedelstvom, tako imajo krave na 
3 kmetijah in drobnico na eni kmetiji. Ob tem je v vasi 
en samostojni podjetnik, drugi prebivalci pa hodi-
jo na delo v Mursko Soboto in druge večje prekmur-
ske kraje, en prebivalec pa se vozi na delo v Avstrijo. 
Lahko se pohvalijo z naravnimi znamenitostmi, kot je čista 
izvirska voda, ki izvira na več mestih, in neokrnjena narava, 
ter kulturnimi znamenitostmi, kot je vaški zvon iz leta 1923, 
ki je nekoč ob osnovnem namenu služil tudi za požarno 
obveščanje in zbiranje ljudi. Leta 2011 so ga obnovili, tako 
da je zdaj možno poleg ročnega tudi električno zvonjenje.  
Sicer pa imajo 2 pokopališči – staro in novo. Poleg sta-
rega pokopališča je še nekdanje pokopališče, sedaj pre-

raščeno z gozdom, ki so ga leta 1976 zaradi uporabe 
tamkajšnjega gramoza za navoz bankin in cest zravnali 
in s posmrtnimi ostanki po besedah Kolomana Kozica 
neprimerno ravnali. Tako se bodo umrlim, ki so bili po-
kopani na tem nekdanjem pokopališču, v letošnjem letu 
poklonili s spomenikom na sedanjem starem pokopališču. 
Obe pokopališči imata za tukajšnje ljudi prav poseben po-
men. Ne le, da so vežico na novem pokopališču sezidali 
sami, tudi travo na obeh pokopališčih kosijo sami, meseč-
no, in to je preraslo v druženje vaščanov, saj se jih ob tej 
priložnosti zbere tudi 15, kar je za tako malo vas zagotovo 
lepa številka. Sicer pa predsednik KS pove, da pri njih ni-
koli ni problem zbrati ljudi za delo, saj vsi radi poskrbijo 
za vas, v kateri živijo. Znajo se tudi poveseliti, tako je na 
primer ob prvem maju, ko tradicionalno postavljajo mlaj.  
V vasi deluje eno društvo – Prostovoljno gasilsko društvo 
Ivanjševci, ki je bilo ustanovljeno leta 1924 in je zelo aktiv-
no ter za svoje potrebe dobro opremljeno. Kozic s pono-
som pove, da so tudi letos za občinsko gasilsko tekmova-
nje brez problema zbrali desetino in se solidno odrezali. 
V vasi, kjer imajo sicer vodovod, javno razsvetljavo in 
internetno omrežje, bi si želeli, da bi jim asfaltirali do-
voze do njihovih domov, za kar po besedah Kozica 
prosijo že 22 let, sicer pa se predsedniku KS zdi, da so 
ljudje tukaj manj zahtevni kot tisti iz velikih vasi. Želijo 
si le, da bi se pri nekaterih opravilih, kot je košnja jar-
kov, in investicijah večkrat prej spomnili na njihovo vas. 
Sicer pa vaščane druži sloga in po besedah njihove-
ga predsednika krajevne skupnosti je ravno to pred-
nost majhnih vasi, saj se pri njih družijo vse generacije.  

Janja Adanič Vratarič

Tukaj smo doma

Vaški zvon iz leta 1923 pred vežico, ki so jo vaščani zgradili sami. Med delom.
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Erdeljčevi živijo z naravo  
Brigita Erdeljc Šušteršič in njen mož Kristijan sta sicer po 
izobrazbi ekonomista, po srečanju z njimi pa lahko rečem, 
da sta »multipraktika«, saj obvladata ogromno stvari, ob 
tem pa družina ostaja skromna in močno povezana z 
naravo. Brigita, ki uživa v izzivih, je v pogovoru med dru-
gim povedala, kako se je naučila vrtnarjenja.
Kdo ste Erdeljčevi?
Našo družino sestavljam mama Brigita, oče Kristijan in trije 
otroci Julija, Gaber in Tian. 

Kaj vas je vodilo, da ste se iz Ljubljane preselili v Ivanovce?
Želja po pridelovanju lastne hrane, življenje v naravi. Že v 
Ljubljani smo stremeli k temu, da bi čim več pridelali sami. 
Najeli smo tudi njivo, ampak smo se vedno morali voziti do 
nje. Želja po spremembi je bila vedno večja. 

In kako se razlikuje vaše življenje tukaj od prejšnjega v 
Ljubljani?
Bolj na samem smo, lahko vzgajamo svojo hrano, vzpostavili 
smo si lahko svoj ritem. 
Z možem imata društvo Zmorem domače. Kaj počneta v 
okviru društva?
Spodbujamo vrtnarjenje, samooskrbo. Na blogu pišem raz-
lične nasvete za vrtnarjenje. Organiziramo različne delavnice, 
trenutno v Murski Soboti. V prihodnosti pa jih želim organizirati 
tudi doma. Kristijan pa se ukvarja z urejanjem okolice, košnjo, 
obrezovanjem drevja, zasaditvijo dreves, vsem, kar se lahko 
postori okoli hiše. 

Kje ste se pa vsega tega naučili?
Sama sem se. Imela sem veliko željo po vrtnarjenju, vedno sem 
si vse zapisala, opazovala. Delala sem si vrtnarski dnevnik, ki 
smo ga lansko leto tudi izdali. V njem so po mesecih zapisani 
nasveti, kaj se lahko seje, sedi, nato pa še prostor za zapisova-
nje. Izšel je za leto 2018, tako da sedaj pripravljamo novega, 
malo drugačnega, ki ne bo vezan na določeno leto. Nikoli 
nisem brala knjig o vrtnarjenju, ker jih nisem čutila. Lahko je 
pisalo na primer, da sta peteršilj in solata slaba soseda, meni 

pa vedno na vrtu lepo skupaj zrasteta. Tako da sem raje sama 
opazovala. Rada imam izzive in je to bil en tak velik izziv – priti 
do samooskrbnega vrta. Sedaj smo tretje leto samooskrbni. 

Izdali ste tudi knjigo Kuhajmo domače, 101 recept z vrta 
in njive. Povejte nam kaj več o njej.
V njej so preproste jedi, ozimnica in domača lekarna. Razdelje-
na je na štiri letne čase. V knjigi so recepti, po katerih kuhamo 
mi doma s sestavinami, ki jih najdemo na domačem vrtu in 
na njivi.

Kdo je poskrbel za lepe fotografije, ob katerih postaneš 
lačen (nasmeh)?
Mož in prijateljica. Jedi smo skuhali in jih fotografirali. Začeli 
smo kuhati v začetku leta, nato pa je bilo dva meseca intenziv-
nega dela. Vse smo še enkrat skuhali, preverili recepte. V knjigi 
so tudi nasveti zeliščarja, ki je tudi član društva.

Kaj pa imate v načrtu za naslednje leto?
V nastajanju je vrtnarski priročnik, ki bo izšel še letos. Nasled-
nje leto pa bodo predavanja, delavnice. Največ je zanimanja 
za domačo kozmetiko, domače pralne praške. Na delavnicah 
potem prisotnim pokažem, kako to lahko delajo doma. 

Janja Adanič Vratarič

Erdeljčevi uživajo v življenju v naravi. 
Za dodatne formacije o delovanju društva, knjigah, nasvetih za vrtnarje-
nje in pomoči pri vas doma lahko pokličete na 040 233 670 (Brigita) ali 
040 235 350 (Kristijan).

Utrip občank in občanov

Za vse dodatne informacije in naročila:        031 290 314         eko@roto.si         www.rotoECO.eu

Izkoristite
...

subvencijo za vgradnjo  
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www.rotovoda.si/subvencije
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Utrip občank in občanov

Darilo za 60. rojstni dan
Koloman Votek iz Bogojine je ženi Marjeti za rojstni dan 
dal prav posebno darilo – obnavljati je začel njeno roj-
stno hišo.
Ko je Marjeta za 60. rojstni dan prišla iz Avstrije, kjer dela, je 
bila zelo presenečena in ganjena. Mož Koloman je namreč 
začel z obnovo hiše, v kateri je odraščala. Votekova sta si 
sicer na domačiji Marjetinih staršev zazidala novo hišo, stara 
pa je pred obnovo razpadala. Danes lahko v njej najdemo 

dragocene predmete, kot je kolovrat iz leta 1918, zaboj za 
potovanje, ki ga je domov poslal še Marjetin dedek iz Ame-
rike, star radio in veliko drugih zgodovinskih dragocenosti, ki 
bi jih zakoncema zagotovo zavidal marsikateri ljubitelj starin. 
Hišo si radi ogledajo tudi turisti, ki pridejo na ogled bližnje 
Plečnikove cerkve. Najpomembnejše dejstvo pri vsem tem 
pa je, da je Koloman z obnovo poskrbel za nepozaben rojstni 
dan svoje žene. 

Janja Adanič Vratarič

Med čebelarje se vključuje vse več mladih
V Občini Moravske Toplice že 22 let zelo uspešno deluje 
Čebelarsko društvo Moravske Toplice, ki združuje in po-
vezuje čebelarje južnega dela Občine Moravske Toplice. 
Čebelarji Čebelarskega društva Moravske Toplice so se v 
soboto, 18. avgusta, zbrali na letnem srečanju v gostilni Kuhar 
v Moravskih Toplicah. V društvu je aktivnih 38 članov, od tega 
je nekaj prevoznikov, ki svoje čebele na pašo vozijo na Pohorju 
in drugam. Člani društva imajo okoli 1200 čebeljih družin. Po 
oceni čebelarjev je bila letos čebelarska letina povprečno 
dobra, zato so pridelali kar veliko količino raznega medu, 
zadovoljivo napram burnemu vremenu, ki ni bilo naklonjeno 
čebelarjem. Nekateri čebelarji so v sušnem času čebele krmili s 
sladkorjem. Gre predvsem za ljubiteljske čebelarje, ki svoj tržni 
višek medu prodajajo Medexu Ljubljana, nekaj se ga prodaja 
na poletni tržnici v Moravskih Toplicah, veliko pa je drobne 
prodaje, kajti do končnega izdelka – točenja medu nastanejo 
veliki stroški in je vloženega veliko prostega časa. Posebej so 
ponosni na najstarejšega člana Geza Pappa iz Rakičana, ki šteje 
že čez 90 let. 
Zbranim čebelarjem in čebelarkam sta na srečanju nekaj be-
sed o čebelarski letini spregovorila predsednik Čebelarskega 
društva Moravske Toplice Stanislav Čiček in predsednik Zve-
ze čebelarskih društev Pomurja Janko Rožman. Čebelarskega 
srečanja pa se je udeležil tudi ustanovitelj društva in mentor 
vseh članom društva ter gonila sila društva Štefan Klement 
iz Martjancev, ki je doslej za delo v čebelarstvu prejel že vsa 

Marjeta Votek v obnovljeni rojstni hiši.

Čebelarji Čebelarskega društva Moravske Toplice so se srečali na letnem 
srečanju.

čebelarska odličja Antona Janše. V društvu so zadovoljni, da 
se v čebelarske vrste vključujejo tudi mladi čebelarji, ki jih 
čebelarstvo veseli, kajti čebelar je v prvi vrsti naravovarstve-
nik, skrbnik narave, vzgaja čebele, predvsem krajnsko sivko, 
veliko časa se zadrži v čebelnjaku, kjer je potrebno opraviti 
veliko dela. Največje veselje in poplačano delo pa je za če-
belarja, ko toči svoj pridelani med.

Jože Žerdin
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Jubilejni Ivanocyjev pohod v 
Ivanovcih
Turistično, kulturno in športno društvo Ivanovci je v 
soboto, 25. avgusta, organiziralo že dvanajsti pohod 
po Ivanovcih. 
Kljub slabemu vremenu in nekaj dežja med pohodom so 
ljubitelji pohodništva Ivanovce spoznali kot kulturno zgo-
dovinski kraj s spominskimi obeležji znanih Prekmurcev. 
Pot nas je vodila mimo vseh spominskih obeležij: dr. Francu 
Ivanocyju, Miklošu Küzmiču in Aleksandru Terplanu. Poleg 
številnih zgodovinskih točk, ob katerih so se pohodniki spo-
čili, smo imeli tudi postojanko pri kmetiji Novak z bogato 
obloženo mizo in dobro pijačo. Ustavili smo se tudi pri Küz-
mičevem spomeniku sedmih knjig, ki stoji na začetku Iva-
novskega dola in od tam pogled seže vse do Murske Sobote. 
Gospa Angela Novak nam je predstavila Küzmičevo delo in 

Pohod Gostilne Marič
Prvo septembrsko soboto je bil organiziran 
tradicionalni, zdaj že 18. pohod Gostilne Marič. 
Organizatorji so bili veseli, saj se je na pohodu kljub slab-
šemu vremenu zbralo okoli 90 ljubiteljev pohodništva. Ka-
kor vsako leto se je tudi letos največja skupina pohodnikov 
pripeljala kar z avtobusom iz Zgornje Velke. Pohodniki so 
se pričeli zbirati pri Gostilni Marič od 9. ure naprej in se po 
jutranji malici podali na približno 11 km nezahtevno pot, ki 
je potekala med travniki, vinogradi ter gozdovi okoliških vasi. 
Pot je vključevala tudi dve postojanki, kjer so se udeleženci 
pohoda spočili ob pijači. Po vrnitvi s pohoda je sledilo še 
kosilo in druženje.
Špela Marič

Ljubitelji pohodništva so spoznavali kulturno-zgodovinske znamenitosti 
v Ivanovcih.

Pohodniki na že 18. pohodu Gostilne Marič.

Zbrani na prijetnem druženju.

življenjsko pot. Nato nas je pot vodila do vaško-gasilskega 
doma, kjer smo se za konec dobro okrepčali in razšli z željo, 
da se ponovno srečamo na letošnjem Martinovem pohodu, 
ki bo prav tako v Ivanovcih.
Aleš Šiftar

Duhovnik Mitja Andrejek obiskal
Osranski breg
Konec avgusta nas je na Osranskem bregu  
v Kančevcih obiskal križevski duhovnik  
Mitja Andrejek, ki je spoznal življenje in  
delo prebivalcev Osranskega brega. 
Spoznal je svoje vernike, najstarejša vernica na Osranskem 
bregu je Irena Podlesek, najmlajši pa Klemen Domainko. Do-
mačini smo duhovniku pripravili pogostitev in se spominjali 
veselih in lepih trenutkov iz preteklosti. Tako smo preživeli en 
lep večer, ki je bil versko in tudi malo manj versko obarvan. 
Upamo pa, da ni bil zadnji in bo takšnih druženj v prihodnje 
še več.

Aleš Podlesek
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V Pordašincih je zadišalo po 
bograču
Tik pred začetkom novega šolskega leta so v Pordašin-
cih izvedli četrto tekmovanje v kuhanju bograča.
Na tekmovanju je sodelovalo 12 ekip, dve izmed njih sta bili 
iz vasi Zalaszántó iz sosednje Madžarske. Da so gostje imeli 
več izbire, je ena izmed ekip pripravljala tudi hrvaško jed 
čobanac, ki pa ni bila vključena v tekmovanje.
Organizatorji KTD Zvon so ekipam priskrbeli vse sestavine, 
razen začimb, ki so jih kuharji bograča prinesli s sabo in z 
njimi poskrbeli, da se je njihov bograč razlikoval od ostalih. 
Komisija v sestavi kuharice Marine Žiško, kuharja Silva Bediča 
in župana Občine Moravske Toplice Alojza Glavača je imela 
težko delo, vendar so na koncu morali izbrati tri najboljše. 
Prvo mesto je tako zasedla ekipa iz Središča, drugo mesto 
ekipa BMV Motvarjevci in tretje mesto Kulturno društvo »An-
tal Ferenc« Središče.
Po tekmovanju se je druženje prisotnih nadaljevalo ob dobri 
hrani, ki je ob bograču in čobanacu vključevala tudi sladke 
dobrote, ki so jih pripravile domačinke, ter živi glasbi.

Janja Adanič Vratarič

Kisfaluban a bogrács illata  
szállt
Az új tanév kezdete előtt szervezték meg Kisfaluban a 
negyedik bográcsfőző versenyt. 
A versenyben 12 csapat, köztük kettő magyarországi, zala-
szántói vett részt. Hogy a választék még bővebb legyen, az 
egyik csapat, versenyen kívül, horvát čobanac főzése mellett 
döntött. 
A hozzávalókat, a fűszerek kivételével, a szervező, a helyi Ha-
rang Művelődési és Turisztikai Egyesület biztosította, ugyanis 
éppen a fűszer az, amelytől egy-egy csapat főzte más lesz, 
mint a többié, így azokat a versenyzők hozták magukkal. 
Nem volt könnyű dolga a bírálóbizottságnak, amelynek tag-
jai Žiško Marina, Bedič Silvo szakács és Glavač Alojz Moravske 
Toplice Község polgármestere voltak, de végül csak ki kellett 
választaniuk a három legjobb bográcsot. A babérokat a szer-
dahelyi csapat szerezte meg, a második helyre a szentlászlói 
BMV csapata, a harmadikra pedig a szerdahelyi Antal Ferenc 
Művelődési Egyesület csapata jutott. 
A verseny után a résztvevők finom ételek, természetesen 
bogrács és čobanac mellett folytatták, de nem hiányzott a 
helyi asszonyok sütötte édesség, és a kellemes élőzene sem. 

V Pordašincih so tudi letos izvedli že tradicionalno tekmovanje v 
kuhanju bograča./ Kisfaluban az idén is megszervezték a hagyományos 
bográcsfőző versenyt.

Ob tej priložnosti so domačini poskrbeli za jesensko popestritev priredi-
tve in samega kraja./ A rendezvényről és a település őszi arculatáról a 
helybéliek gondoskodtak.

Aljoša je povedal, da vsak bananovec zalije z enim litrom vode na dan.

Bananovci v Moravskih Toplicah
Cmorovi iz Moravskih Toplic imajo na svojem dvorišču 
bananovce. Nič posebnega, bi rekli. Če jih ne bi videli 
v živo!
Pred približno desetimi leti so v dar dobili en bananovec, ki 
pa se je z leti množil. In danes jih noben, ki se pelje mimo 
njihove hiše, ne more prezreti, saj so se bananovci namnožili 
in so izredno veliki. Pred zimo jih vsako leto porežejo do 
konca ter jih pokrijejo s slamo in folijo, tako da je to, kar vidite 
na fotografiji, enoletna rast. Še bolj pohvalno je dejstvo, da 
za njih skrbi 11-letni Aljoša, ki jih vsak večer zaliva, pomaga 
pa mu tudi babica. 
Janja Adanič Vratarič
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Mihaelov zvon zvoni v Filovcih že 80 let

Jože Petek, Mateja Štumpf, Anton Horvat, Jože Glavač, Štefan 
Horvat, družina Puhan-Gjerek, Leopold Kočar, Andrej Rogač, 
Pavla Benkovič in Anton Casar. 
Jože Žerdin

Avgusta letos je bila obnovljena fasada kapele.

V Bogojini je potekal arhivski tabor
V Bogojini je v letu kulturne dediščine potekal arhivski 
tabor, ki sta ga vodila Gordana Šövegeš Lipovšek in Jure 
Maček iz Pokrajinskega arhiva Maribor.
Ob koncu arhivskega tabora so v župnijskih prostorih (ne-
delja 2. septembra) odprli razstavo zbranih dokumentov, 
molitvenikov, knjig in fotografij, ki so jih za razstavo prispe-
vali Bogojinčani. V začetku so sicer načrtovali, da bi razstavo 
odprli v okviru Košičevih dni, ker pa jih letos ne bo, jim je na 
pomoč priskočil župnik dr. Stanislav Zver, ki jim je ponudil 
prostor za razstavo. Kot je povedala Gordana Šövegeš Lipov-
šek, so letos s strani mariborskega arhiva skupaj z župnijski-
ma arhivoma organizirali že 18. arhivski tabor. Na začetku si 
nihče niti pomisliti ni upal, da bo tabor tako uspešen in da 
bo potekal toliko let. Danes je glavni namen tabora še vedno 
zbirati arhivsko gradivo, poleg tega pa velik poudarek dajejo 
tudi dijakom, ki na tabor prihajajo iz Slovenije in Madžarske. 
Razstava je predstavljala majhen delček bogate zgodovine 
Bogojine. Za razstavo so dokumente posodili Mateja Marič, Razstava je požela veliko zanimanja.

Zbrani pri slavnostni maši.

V nedeljo, 9. septembra, se je v Filovcih odvijala slav-
nostna akademija ob 80. obletnici kapele v Filovcih. 
Kapela, katere zavetnica je Marija Pomočnica kristjanov, je bila 
zgrajena leta 1938. Vaščane že od takrat privablja k molitvi 
zvok zvona iz starega lesenega zvonika. Pri gradnji, ki ni bila 
tako lahek zalogaj v času takratne revščine, so pomagali vsi 
vaščani, glavna dela pa so opravili mojstri iz domačih in bli-
žnjih vasi. Dela so potekala tekoče, dokler med 1. svetovno 
vojno ni bil ukraden zvon iz starega lesenega zvonika. Po tem 
dogodku so kupili novega, ki so ga poimenovali »Mihael« in 
ki še danes zvoni vsak dan. Od leta 1938 je bila kapela večkrat 
prenovljena, avgusta letos pa je potekala zadnja obnova fasa-
de in pleskarska dela v notranjosti kapele. Program akademije, 
ki so ga pripravili vaščani Filovcev, se je navezoval na štiri letne 
čase, ki so v prispodobah bili ponazorjeni z dogodki vaške 
kronike. Škof dr. Peter Štumpf je blagoslovil obnovljeno fasado 
in notranjost kapele. Ob tem sta ga spremljala domači župnik 
dr. Stanislav Zver in župan Občine Moravske Toplice Alojz Gla-

vač. Prisotni so bili še predstavniki KS ter predsedniki in člani 
društev vasi. Potekala je tudi podelitev zahvalnih listin, ki so jih 
prejeli Jožef Gutman st., Filovske pevke ter družina Baligač-Za-
dravec. Po slavnostni akademiji je sledila slavnostna maša, po 
maši so se zbrani podružili na skupnem kosilu in glasbi v živo, 
dobre volje pa ni manjkalo vse do poznih popoldanskih ur. 
Marina Benkovič
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Hubertova maša Lovske družine 
Bogojina
Pred 19 leti sta lovca Lovske družine Bogojina Štefan 
Horvat in Jožef Horvat na sestanku Lovske družine Bo-
gojina dala pobudo za vsakoletno pripravo Hubertove 
maše, kajti sveti Hubert je zavetnik lovcev. 
Tako je Lovska družina Bogojina ob lovskem domu streljaj od 
vasi Bogojina skupaj z župnijo Bogojina pripravila 19. Huberto-
vo mašo, na kateri so se spomnili na vse žive in pokojne lovce 
Lovske družina Bogojina. Med lovce sta prišla tudi predsednik 
Zveze lovskih društev Prekmurje Ludvik Rituper in župan Obči-
ne Moravske Toplice Alojz Glavač. Kot je povedal novi starešina 
Lovske družine Bogojina Zvonko Černi, so pred 19 leti prvi v 
Prekmurju zaorali ledino pri vsakoletni organizaciji Hubertovih 

maš. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da se lovskega dogodka 
vsako leto udeleži veliko lovcev ter ljubiteljev lova in narave. 
Lovce do konca leta čaka še vrsto jesensko-zimskih lovov na 
malo in veliko divjad, njihove misli pa so že usmerjene na 
prihodnje leto, ko bodo slovesno obeležili jubilejno 20. Hu-
bertovo mašo s številnimi lovskimi dogodki. 
Jože Žerdin

Ob lovskem domu je v idilični naravi potekala 19. Hubertova maša.

Vse za varnost prometa že 25. leto 
Združenje šoferjev in avtomehanikov Murska Sobota 
in Medobčinsko društvo paraplegikov Prekmurja in 
Prlekije iz Murske Sobote sta ob 22. prazniku Občine 
Moravske Toplice in pod njenim pokroviteljstvom v so-
boto, 19. septembra, na 32 km dolgi progi med Mursko 
Soboto in Sebeborci pripravila 25. mednarodni avtoreli 
za motoriste in avtomobiliste. 

Ob občinskem prazniku je potekal 25. mednarodni avtoreli za motoriste 
in avtomobiliste.

Udeleženci so najprej imeli spretnostno preizkušnjo na Cen-
tru varne vožnje v Murski Soboti, nato je sledila ocenjevalna 
vožnja med Mursko Soboto in Sebeborci in na cilju je bil še 
test iz znanja cestno prometnih predpisov. 
Na tekmo »Vse za varnost prometa« so prišli ob tekmovalcih 
iz Slovenije tudi gostje iz Hrvaške. Paraplegiki in tetraplegiki so 
imeli sočasno odprto državno prvenstvo. Med motoristi je zma-
gal Boštjan Bobovec iz Gančan, med motoristi s prikolico je bil 
najboljši Franc Ekart iz Spodnje Korene in med tekmovalci, ki so 
imeli avtomobile, starejše od 30 let, je zmagal Jožef Bobovec iz 
Gančan, tretji pa je bil Simon Kojek iz Tešanovcev. Med avtomo-
bilisti do 30 let starosti vozil je zmagal Štefan Žibrik (Markišavci). 
Med paraplegiki je postal državni prvak Franc Borovnjak iz M. 
Sobote, drugi je bil Anton Simonič od Svetega Tomaža in tretji 
paraolimpijec Franc Pinter iz Slovenske Bistrice. Med tetraplegiki 
je zmagal Alojz Velner iz Vučje Gomile in med tetrapleginjami 
je postala prvakinja Anica Radej iz Sevnice. 
Medalje najboljšim na cilju v gostišču Marič v Sebeborcih 
sta podelila župan Občine M. Toplice Alojz Glavač in starosta 
predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov M. Sobota 
Franc Čarni ob sodelovanju podpredsednika Franca Glažarja 
in vodja športne sekcije pri paraplegikih Franca Borovnjaka. 
Tonček Gider 

Darinka Dervarič pridelala jedilno bučo velikanko 
Prav gotovo si bo letošnje vroče poletje zapomnila tudi 
Darinka Dervarič iz Sebeborcev, ki je na svojem vrtu ob 
številni zelenjavi in povrtninah pridelala jedilno bučo, 
ki je na tehtnici pokazala kar 15 kg. 
Da je buča zrasla v takšno težo, jo je Darinka skozi leto zalivala, 
kajti buča pri svoji rasti potrebuje veliko vode in sonca. Ko 
bo buča povsem dozorela, bo Darinka iz nje vzela seme, ga 
posušila in namenila za prihodnje leto. Nekaj semen bo po-
darila znancem, prijateljem in sorodnikom. Kot vešča in dobra 
kuharica bo jedilno bučo porabila doma v prikuhi za juhe in 
druge jedi iz buče, kot je bučni zavitek. 

Jože Žerdin Darinka Dervarič pridelala jedilno bučo velikanko.
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Srečanje družin dekanije Murska Sobota

Članice DKŠT Žlaki Sebeborci tretje na Dödölijadi v Puconcih

Otroci na srečanju družin v Kančevcih.

Na zadnjo septembrsko nedeljo so se v kančevskem 
Domu duhovnosti zbrali številni verniki od blizu in daleč 
pri maši, ki jo je vodil duhovnik Goran Kuhar iz Murske 
Sobote ob somaševanju domačih bratov kapucinov. 
Sledilo je prijetno kramljanje ob kavici in pecivu, pozneje 
so se otroci udeležili delavnic, odrasli pa so prisluhnili zani-
mivim besedam mag. Mojce Belcl Magdič. Predavateljica je 
spregovorila o hvaležnosti, pomenu te vrednote v življenju. 
»Vsakdo naj bo hvaležen za ženo, moža, a vsakomur ni uso-
jeno imeti družino,« so bile misli gospe Mojce, ki je v prostor 
s svojimi besedami vnesla toplino in neverjetno energijo. 
Po skupnem kosilu je sledilo družabno srečanje, saj je lepa 
sončna nedelja kar vabila v svoj objem. 
Cvetka Šavel Kerman

V nedeljo, 9. septembra, je v Puconcih potekala tradici-
onalna prireditev kuhanje dödölov. 
Članice društva DKŠT Žlaki Sebeborci se tekmovanja več 
ali manj redno udeležujemo. Letos sta v kuhanju društvo 
zastopali Nada Veren in Darinka Dervarič, ob stojnici pa je 
bila Irena Norčič. Najpomembnejša sestavina  za pripravo 
dobrih dödilov je krompir, katerega je za vse udeležence tek-
movanja tudi tokrat pripravil organizator, kakor tudi moko. 
Kuhanje se je začelo ob 11. uri, ko je bilo potrebno zakuriti 
pod kotličkom. Tudi to daje poseben čar samemu kuhanju. 
Za samo pripravo se smejo uporabljati samo sestavine, ki 
so jih uporabljane naša mame oz. babice. Po eni uri pol ku-
hanja so se predali vzorci, ki jih je ocenjevala komisija pod 
vodstvom priznanega kuharja Danila Kozarja. In kar je naj-
pomembnejše, naša ekipa se je veselila osvojenega tretjega 
mesta, za kar Nadi in Darinki še enkrat iskreno čestitamo. 

V Puconcih je potekla 15. dödolijada. Na fotografiji članice društva DKŠT 
Žlaki Sebeborci (foto: Jože Žerdin).

Gasilske igre PGD Tešanovci 
Tešanovski gasilci so v domačem športnem  
centru prvi vikend v septembru pripravili družabne 
igre z gasilskim pridihom. Ob tem je bil še bogat 
srečelov, za živo plesno glasbo pa je poskrbel  
Duo Nostalgija.  
Čeprav prirediteljem vložen trud ni bil poplačan s številom 
sodelujočih ekip niti jim ni bilo najbolj naklonjeno vreme, je 
bil led v upanju, da bo drugo leto boljše, vseeno prebit. Štiri 
6-članske ekipe, od tega so bile tri domače ter gostujoča iz 
PGD Selo, so se pomerile v petih zabavnih igrah: odvijanju 
C cevi, prenosu jabolk z usti, oblačenju gasilca z osebno za-
ščitno obleko, pretakanju vode po C cevi ter v prenosu vode 
v posodi čez glavo. Z velikim naskokom so slavili gostje iz 
Sela, ki so imeli najbolj pestro sestavo ekipe: od pionirke, 
mladinca, članice in članov. Zmagovalci so ob prehodnem 
pokalu prejeli tudi simbolično denarno nagrado v višini 150 

Ob tem uspehu velja omeniti, da smo pred leti v Puconcih 
osvojili že prvo mesto. 
Majda Andrejek

evrov. Prihodnje leto naj bi bile igre zadnji vikend v juniju in 
termin naj bi bil poslej tradicionalen. 
Geza Grabar

Gasilska z gasilskih iger.
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Romana Kumin 3. v oranju v 
državi 
17-letna dijakinja 3. letnika Biotehniške šole Rakičan je 
bila prvo ime tudi 24. državnega tekmovanja dijakov 
biotehniških šol v oranju, ki je septembra potekalo v 
okviru 62. tovrstnega članskega državnega tekmovanja 
v Radvanju pri Mariboru. 
Mlada oračica, doma iz Berkovcev, ki je bila med več kot 30 
orači sploh edina ženska na tekmovanju, je namreč v kon-
kurenci plugov krajnikov med dijaki pristala na odličnem 
3. mestu. S tem je lanskemu državnemu naslovu zbirko s 
tovrstnih tekmovanj kronala s še enim odmevnim rezulta-
tom. Sicer pa se lahko Kuminova pohvali tudi z vrsto odlič-
nih dosežkov na regijskih in lokalnih tekmovanjih, čeprav 
tekmovalno orje šele 2. leto. 
Z uspehom Kuminove je bil vidno zadovoljen tudi njen men-
tor Dejan Kočiš iz Ratkovcev, sicer na šoli učitelj strokovnih 
predmetov in praktičnega pouka Še več: omenjena šola 
iz Rakičana je namreč državni naslov osvojila tudi v ekipni 
konkurenci, saj je Tilen Fujs iz Spodnje Ščavnice v konkuren-
ci obračalnih plugov, ko tekmovalca z obeh tipov plugov 
tvorita ekipo, zmagal. Prav po zaslugi Kočiša se uspehi šole 
na najpomembnejših državnih tekmovanjih nizajo leto za 
letom: »Na naši šoli z namenom dobrega prenosa znanj in 
kakovosti oranja že dobrih dvajset let organiziramo tabore, 
na katerih osvajamo in pridobivamo teoretična in praktična 
znanja iz tekmovalnega oranja ter se udeležujemo občinskih, 

regijskih in državnih tekmovanj. Na taborih se kalijo dijaki in 
tudi tisti, ki so potem lahko vrhunski orači. V teh nekaj dese-
tletjih smo lahko zelo ponosni na naše dijake orače, ki kot 
posamezniki ali kot ekipa na državnih tekmovanjih osvajajo 
najboljša in prva mesta. Tudi letos je bilo tako.« 
Geza Grabar

Naša občina je lahko upravičeno ponosna na Romano Kumin (levo) in 
Dejana Kočiša. 

24. slikarska kolonija Primož 
Trubar Moravske Toplice 
Že tradicionalna slikarska kolonija Primož Trubar 
Moravske Toplice je potekala med 23. in 30. 
septembrom. 

Tudi letos so bili organizatorji Slovensko protestantsko dru-
štvo Primož Trubar, Občina Moravske Toplice in Evangeličan-
ska cerkev v Republiki Sloveniji. Od samega začetka slikarske 
kolonije in tudi letos je bil vodja kolonije Nikolaj Beer, aka-
demski slikar, organizacijski vodja pa Rudi Kokalj, ki svojo vlo-
go prav tako opravlja od začetka kolonije. Na letošnji koloniji 
so sodelovali akademski slikarji, ki so se kolonije udeležili že 
v preteklih letih: Igor Banfi, Ana Cajnko, Matej Čepin, Her-
man Gvardjančič, Rado Jerič, Keiko Miyazaki in Tone Seifert. 
Letošnja kolonija je potekala ob spominu na pokojnega 
podpredsednika Slovenskega protestantskega društva 
Primož Trubar in predsednika njene podružnice v Murski 
Soboti Gezo Farkaša, ki je bil gonilna sila slikarske kolonije.  
Častni škof Geza Erniša je za Lipnico povedal, da je namen 
kolonije po umetniški plati med drugim tudi nameniti 
pozornost in spoštovanje protestantskim vrednotam, ki so 
jih v slovensko genezo vtkali slovenski in med njimi tudi 
prekmurski protestanti.
Slikarji so v času kolonije bivali v Hotelu Vivat ter v prostorih 
Evangeličanske cerkvene občine Moravske Toplice, kjer so 
tudi ustvarjali.

Janja Adanič VrataričUmetnike je obiskal tudi župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač, ki 
je poudaril, da je likovna kolonija zelo pomembna za tukajšnje okolje.
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»Paubrale smo tikvino seme« 
V nedeljo, 2. septembra, se nas je zbralo kar nekaj čla-
nov KUD Avgust Gašparič Vučja Gomila in smo pobrali 
bučno seme - kot se spodobi – ročno, seveda! 
Ob pobiranju bučnih semen smo obujali spomine na stare 
čase, ko je bilo to opravilo vsako leto tradicionalno prisotno 
na sleherni domačiji, dandanes pa je že skorajda redkost. 
Letos nam jo je vreme nekoliko zagodlo, tako da smo pri-
delali nekoliko manj buč od pričakovanega, zato smo seme 
pobrali kar sami. Sklenili pa smo, da bomo prihodnje leto 
pripravljeni tudi na to in bomo posadili več buč, saj načrtu-
jemo javno prireditev na temo pobiranja bučnega semena. 
A do takrat vam sporočamo, da je letošnje seme že dobro 
posušeno in čaka na pridne roke, ki ga bodo olupile. 

Brezplačno delijo svoje znanje
Za življenje je naslov projekta, ki ga izvajajo študentje 
Medicinske fakultete Ljubljana. V okviru projekta brez-
plačno ponujajo tečaje prve pomoči za laike ter tako po-
magajo širiti znanje s področja prve pomoči poškodo-
vancu ter pomoči ob zastoju ali motnjah srčnega ritma.
Študentje so priskočili na pomoč tudi Krajevni skupnosti 
Filovci in v soboto 22. septembra v Vaško-gasilskem domu 
Filovci izvedli tečaj, na katerega so bili povabljeni krajani 
Filovcev. Eden ključnih razlogov izvedbe tečaja je nabava 
avtomatičnega eksternega defibrilatorja ali AED, ki ga je za 
boljši jutri svojih vaščanov nabavila Krajevna skupnost Filovci. 
Naprava je nameščena na Vaško-gasilskem domu Filovci in 
je dostopna vsem. Uporabo defibrilatorja, ki z glasovnimi 
napotki vodi skozi postopek oživljanja, so študentje nadzorno 
predstavili udeležencem. Predstavitev in poučitev vaščanov 
o rokovanju z defibrilatorjem in postopkih prve pomoči pa 
je imela tudi drug namen, in sicer povečati število ljudi, ki 
so pripravljeni pomagati, in nas zavedno opomniti, da smo 
etično in moralno dolžni pomagati sočloveku.
Mojca Ivanič

Člani KUD Avgust Gašparič vas vabijo na lüjpanje tikvinoga semena.

Pri tem pa računamo na vašo pomoč in vas hkrati vabi-
mo na že tradicionalno prireditev LÜJPANJE TIKVINO-
GA SEMENA, ki bo v soboto, 24. 11. 2018, v domačem 
vaško-gasilskem domu. 
Maja Cigüt,  
predsednica KUD Avgust Gašperič Vučja Gomila 

Študentje medicine so postopek oživljanja predstavili vaščanom Filovcev.

Gospa Olga je upravičeno ponosna na surfinije, saj za tako cvetenje 
potrebujejo posebno nego. 

Čudovite surfinije v Ivancih
Pri Horvatovih v Ivancih surfinije  
že šesto leto lepšajo dvorišče.
Gospa Olga iz Ivancev ima zelo rada rože, še posebej so ji 
ljube surfinije, ki krasijo njihov dom. Za rože po besedah 
Olge v največji meri skrbi sin Primož. Da tako zacvetejo, pa 
potrebujejo posebna gnojila in tekoče železo. Pri njih doma 
imajo posebno mesto tudi živali, za katere skrbi mož Anton. 
Petčlanski družini, katere del sta še hči Mihaela in sin Aleš, 
ki dela kmetijo, tako vsakdan polepša njihova labradorka, 
poleg kokoši pa imajo še kozi in zajce.

Janja Adanič Vratarič
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Ob 50. obletnici Območne 
obrtno-podjetniške zbornice 
Murska Sobota nagrajeni tudi 
naši občani
Konec septembra so v Murski Soboti ob 50. obletnici 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Murska 
Sobota podjetnikom podelili jubilejna in posebna 
priznanja. 
Med našimi občani so priznanje za 25 let dela v obrti prejeli 
Branko Bauman, s. p., Avtoprevoz, iz Mlajtincev, Miran Cigüt, s. 
p., Kovaštvo iz Martjancev, Marta Gumilar, s. p., Okrepčevalnica 

Pri kapelici iz Andrejcev, Marjan Marič, s. p., MGM Kontor in 
gostilna Marič iz Sebeborcev. Za 30 let dela v obrti je prizna-
nje prejela Darinka Mlinarič, s. p., Kozmetični salon Darinka iz 
Moravskih Toplic. Ob tem pa sta še dva naša občana prejela 
priznanje, ki ga na državni ravni podeljuje Obrtna zbornica 
Slovenije. Jožica Celec iz Ratkovcev je za dolgoletno uspešno 
delo na področju obrti prejela bronasti ključ OZS, Marjan Ma-
rič iz Sebeborcev pa zlati ključ OZS. Marjan Marič, ki je od leta 
2002 član upravnega odbora in predsednik sekcije za gostin-
stvo in turizem v Območni obrtno-podjetniški zbornici Mur-
ska Sobota, je prejel še posebno priznanje z zlato plaketo po 
sklepu UO OOZ Murska Sobota. Čestitke vsem podjetnikom!

Janja Adanič Vratarič

Ponosni smo, da sta med prejemniki priznanj, ki jih podeljuje OZS, bila tudi dva občana naše občine: Jožica Celec in Marjan Marič. 

Odrasli netopirji malega podkovnjaka na podstrešju šole.

Kančevci znani tudi po netopirjih
Netopirji spadajo med najbolj skrivnostna in splošni 
javnosti nepoznana živa bitja pri nas. Pojavljajo se pred-
vsem ponoči, ko lovijo hrano. 
V Sloveniji in na Goričkem se prehranjujejo s komarji, nočni-
mi metulji, hrošči in drugimi vrstami nočno aktivnih žuželk. 
Kako koristni so netopirji za človeka, pove naslednji podatek. 
Strokovnjaki iz ZDA so odkrili, da kolonija 150 mračnih po-
znih netopirjev vsako leto poje skoraj 1,3 milijona kmetijstvu 
škodljivih žuželk.
Eno izmed pomembnejših nahajališč netopirjev vrste mali 
podkovnjak na Goričkem je na podstrešju nekdanje osnov-
ne šole v Kančevcih. Ker je streha zaradi dotrajanosti začela 
puščati padavinsko vodo, smo se v Javnem zavodu Krajinski 
park Goričko (JZ KPG) odločili, da koloniji netopirjev in Žu-
pniji Kančevci (Župnija), kot lastniku stare šole, pomagamo. 
V okviru projekta Gorička krajina (naložbo financirata Re-
publika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj) smo letos aprila z Župnijo sklenili t. i. po-
godbo o varstvu, v okviru katere je Župnija obnovila streho 
na nekdanji šoli. Hkrati se je zavezala, da v prihodnje ne bo 
spreminjala ali preurejala podstrešja šole na način, da bi se 
poslabšali življenjski pogoji za netopirje. JZ KPG pa bo Žu-

pniji kot dobremu gospodarju, 
ki skrbi za netopirje, v naslednji 
štirih letih povrnil del stroškov za 
obnovo strehe. 
JZ KPG in Župnija sta se še dogovorila, da bo JZ KPG za do-
mačine in obiskovalce Goričkega v učilnici pripravil predsta-
vitev netopirjev na prav poseben način.
Več o projektu Gorička krajina si lahko preberete na spletni 
strani www.park-goricko.org ali izveste pri koordinatorici 
projekta Larisi Gregur, larisa.gregur@goricko.info.

Gregor Domanjko, Javni zavod Krajinski park Goričko
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Velika taktična vaja ob  
20. obletnici GZ Moravske Toplice
Letošnje leto je za našo gasilsko zvezo jubilejno. 
Že konec lanskega leta je bilo strokovno srečanje 
vodstev članic zveze z ministrico za obrambo, letos 
marca je bil jubilejni, 20. občni zbor, junija jubilejno 
tekmovanje gasilske zveze in prvi torek v oktobru v 
hotelskem kompleksu Term 3000 še velika taktična 
vaja Hotel Livada. Slednja je v gasilski zvezi sovpadala 
z eno od številnih aktivnosti, ki so sledile in še bodo v 
mesecu oktobru, ki je tradicionalno mesec varstva pred 
požari. Vaja v Moravskih Toplicah je bila po obsegu na 
območju občine sploh največja doslej. 
Kot je povedal vodja vaje oz. intervencije Miran Cvetko, je bila 
predpostavka napovedane pokazne kombinirane praktične 
vaje petih operativnih gasilskih enot omenjene gasilske zveze 
in iz PGD Murska Sobota reševanje ponesrečenih, gašenje in 
lokaliziranje požara. Ta je nastal v eni od sob v 3. nadstropju 
hotela Livada zaradi cigaretnega ogorka, zato nekaj gostom 
ni uspelo priti iz objekta. Ker so sobe opremljene z napravami 
za samodejno javljanje požara, je hotelsko osebje evakuiralo 
večino gostov; nekateri pa so zaradi gostega dima, ki se je 
valil po hodniku, nezavestni ostali ujeti na hodniku, dva sta 
se umaknila na balkon sobe. 
V vaji so sodelovali gasilci v osebni gasilski zaščitni opremi, z 
opremo in orodjem za gašenje in reševanje, reševalci pones-
rečenih tudi z izolirnimi dihalnimi aparati in nosili. Sodelovali 
so gasilci iz PGD Moravske Toplice (po klicu iz recepcije hotela 
v Regijski center za obveščanje (ReCO) Murska Sobota so z 
njihove strani bili preko pozivnikov aktivirani na prvi poziv) 
ter na zahtevo vodje intervencije na drugi poziv aktivirani še 
Martjanci, Tešanovci, Filovci, Sebeborci in z 42-metrsko avto-
lestvijo s pregibnim letvenikom tudi iz osrednje gasilske enote 
na območju Upravne enote Murska Sobota, PGD Murska So-
bota. Skupaj 40 gasilcev in gasillk. Gosta z balkona so rešili s 
pomočjo avtolestve, tiste s hotelskega hodnika pa z nosili po 
požarnih stopnicah. Zaradi ponesrečenih hotelskih gostov je 
bila na pomoč poklicana tudi ekipa nujne medicinske pomoči 
(NMP) iz Zdravstvenega doma Murska Sobota.
Omenjena vaja, prva te vrste v hotelskem kompleksu Term 
3000, je bila ob priložnosti za demonstracijo usposobljenosti 
gasilcev – od vstopa v objekt, zavarovanja mesta intervenci-

je, ob prihodu javljanja na sprejemnem mestu, rokovanjem z 
opremo za gašenje in reševanje, z izolirnimi dihalnimi aparati 
in ne nazadnje komuniciranja z ReCO po mobilnih in z vodjo 
intervencije ter med napadalnimi skupinami po prenosnih 
radijskih postajah. Poleg vstopov v objekt preko zunanjih po-
žarnih stopnic, reševanja ponesrečenih z avtolestvijo in z nosili 
po požarnih stopnicah so bili prikazani tudi zunanji napadi za 
gašenje gorečega objekta oz. lokaliziranje le-tega ter napaja-
nje sodelujočih avtocistern z vodo iz druge avtocisterne. Na 
vaji je sodelovalo sedem gasilskih vozil, od tega eno orodno 
vozilo, pet avtocistern in ena avtolestev ter eno vozilo NMP. 
Vaja je bila končana, ko so bili na varnem vsi ponesrečenci, ko 
je bil požar pogašen in je bil objekt pregledan. 
Vajo so si z zanimanjem ogledali številni, med njimi tudi župan 
Občine Moravske Toplice Alojz Glavač, predsednik in poveljnik 
matične gasilske zveze Dušan Grof in Štefan Cmor, namestnik 
poveljnika Štaba CZ Občine Moravske Toplice Slavko Škerlak 
in direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota Edith Žižek 
Sapač. Prva ocena vaje je zelo pozitivna, saj je bila le-ta dobro 
pripravljena in izvedena, pisna analiza pa bo na voljo v 30 dneh. 
Geza Grabar

Gasilci v pripravljenosti.

Zbrani na gasilski vaji.

Številka za klic v sili 112 
Tematika letošnjega meseca varstva pred požari je namenjena številki za klic v sili 112. Številka 112 je številka za 
klic v sili, na katero lahko pokličete, če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne 
službe ali policijo.
Ob klicu na številko 112 se samodejno pridobijo podatki o telefonski številki in kraju kličočega. Poznavanje natančnega 
mesta nesreče je pomembno, saj reševalnim službam omogoča, da lahko hitreje prispejo na kraj nesreče.
Ob klicu na številko 112 ostanite mirni ter odločno in počasi povejte: kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj 
se je zgodilo, koliko je ponesrečencev, kakšne so poškodbe, kakšne so okoliščine na kraju nesreče, kakšna pomoč 
je potrebna. Pogovor se snema. Podatki se hranijo 6 mesecev. Zloraba klica na številko 112 je kazniva.
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D R U Š T V O  U P O K O J E N C E V  M O R A V S K E  T O P L I C E
Dva izleta. Za jesenske dni smo imeli v načrtu dva izleta. 
Izlet na obronke Pohorja in na Roglo je že za nami, udele-
žilo se ga je kar 79 članic in članov. V idealnem sončnem 
vremenu smo se razgledali po bližnji in daljni okolici. Med 
drugim smo ugotovili, da je Bojnecov pisker lep, pohorski 
pa fascinantno dober. Sredi oktobra (četrtek, 18. 10. 2018) 
nas čaka še izlet po Prekmurju, ko si bomo pod strokovnim 
vodstvom ogledali cerkev Sv. Martina v Martjancih, obiskali 
eko socialno kmetijo v Šalovcih in grad pri Gradu ter si ogle-
dali še famozen mozaik patra Marka v cerkvi Sv. Helene na 
Pertoči. Obhod bomo sklenili v Korovcih.
Dve prireditvi. Društvo se preizkuša tudi v vlogi organiza-
torja. V soboto, 22. septembra, je v Noršincih pripravilo dobro 
obiskani kegljaški turnir, proti koncu novembra (nedelja, 25. 
11.) pa bo organiziralo prvenstvo občine v hitropoteznem 
šahu za posameznike. 
Marjetice. Članice ŽPZ Marjetice, ki deluje pri društvu že 16. 
leto, so posnele deset pesmi za zgoščenko, ki so jo naslovi-
le po eni izmed pesmi, Vsakdo mora imeti prijatelja. Javna 

Opravičilo
V Lipnici št. 158 smo pod naslovom Poletni utrinki iz Sela zapisali napačno informacijo o hranjenju ježov. Hranjenje s krav-
jim mlekom je namreč za njih zelo škodljivo, na kar nas je opozoril bralec. Bralcu se zahvaljujemo za opozorilo, za zapis 
nepreverjene informacije pa se vsem bralcem Lipnice opravičujemo.
Janja Adanič Vratarič, odgovorna urednica Lipnice

Razpis za šahovski turnir
 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV MORAVSKE TOPLICE 
razpisuje

tekmovanje za prvaka / prvakinjo občine  
v hitropoteznem šahu.

Prvenstvo bo potekalo v prostorih 

gostišča Kapelica v Andrejcih
v nedeljo, 25. novembra 2018, ob 9. uri.

Prvenstva se lahko udeležijo občanke in občani s stalnim 
bivališčem na območju občine Moravske Toplice. Trije naj-
bolje uvrščeni šahisti v vsaki konkurenci prejmejo pokale 
Občinske športne zveze, najboljša tudi nagrado organi-
zatorja.

Kotizacija znaša 8 evrov, z njo organizator pokriva stroške 
organizacije in toplega obroka.

Vnaprejšnje prijave sprejemamo na naslov društva (Kranj-
čeva 3, 9226 Moravske Toplice) in elektronski naslov ludvik.
socic@telemach.net do ponedeljka, 19. novembra 2018.

Vabljeni!

predstavitev zgoščenke bo v soboto, 27. oktobra, zvečer v 
Bogojini, nastopil bo tudi ansambel ljudskih glasbenikov 
Cvetje v jeseni DU Tišina.
Zvonček. Vokalno-instrumentalni ansambel Zvonček redno 
skrbi za dobro razpoloženje na naših srečanjih, nastopa na 
srečanjih ljudskih godcev, vokalni kvartet (trojici pevcev se 
pridruži trobentač Štefan Vogrin) je med drugim nastopil 
na letošnjem Etno večeru, reviji izvajalcev ljudskih pesmi in 
plesov v Bakovcih.
Aktivni športniki. Drugi del leta je tudi obdobje povečanih 
športnih aktivnosti. Konec avgusta so se naši člani udeležili 
mednarodnega srečanja upokojenskih ekip v Kobilju ob tam-
kajšnjem občinskem prazniku. Šahisti so ponovili tretje mesto 
iz lanskega leta, uspešno so nastopili še igralci in igralke pikada 
in kegljanja. Ekipi v kegljanju sta septembra začeli nastopati v 
pokrajinski ligi; moška ekipa je že vpisala prvo zmago.

Ludvik Sočič,  
predsednik Društva upokojencev Moravske Toplice

Foto utrinek iz občine
Jesenski foto utrinek je poslala Timea Bogdan iz Motvar-
jevcev. Buča velikanka tehta okroglih 120 kg, po bese-
dah gospe Timee pa sta nad njo najbolj navdušena Iva 
in Luka, ki sta se z njo tudi fotografirala./ Az őszi pil-
lanatképet a szentlászlói Bogdan Timea küldte be. Az 
óriástök kerek 120 kilogramm, és Timea szerint legin-
kább Iva és Luka örült neki, így a fotón is ők látszanak.

Vabimo vas, da nam tudi vi pošljete foto utrinek iz vašega 
domačega kraja na: lipnica.casopis@gmail.com. 
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Dogodki v Galeriji Murska Sobota
Odprtje razstave:
07. 11. 2018, ob 18. uri
Franc Mesarič. Slike (razstava ob umetnikovi 80. letnici)
Na ogled: 8.11.2018–17.1. 2019
 
Predavanja
22.11.2018, ob 18.00
Od mesta duhov k mrtvemu morju
Predavanje dr. Roberta Inhofa o slikarstvu Franca Mesariča
 

29. november 2018, ob 18.00
Podobe iz Tisnikarjeve prosekture
Predavanje Dr. Roberta Inhofa o slikarstvu Jožeta Tisnikarja.

3. 12. 2018
Ta veseli dan kulture
10.00: Javno strokovno vodstvo po razstavi Franc Mesarič. 
Slike.
16.00: Javno strokovno vodstvo po razstavi Franc Mesarič. 
Slike.

Kulturne drobtinice / Iz šol in vrtcev 

Na ogled v Pomurskem muzeju 
Murska Sobota
Stalna razstava
Občasna razstava Za vedno na Plesah.
 

NOVO:
20.11.2018 ob 18:00 otvoritev razstave Grob Rimljanke.

3.12.2018: Ta veseli dan kulture, otvoritev razstave slik Lud-
vika Vrečiča ob 18:00.

V DOŠ Prosenjakovci veselo v 
novo šolsko leto
Prvi šolski dan je čisto drugačen od vseh drugih dni. Vse 
diši po novih zvezkih, pričakovanju, novih prijateljih, 
čistih in pospravljenih razredih, novem začetku.
Še posebej pa je ta dan nepozaben za vse, ki prvič prestopijo 
šolski prag. Prvošolčki, njihovi starši ter tudi mi učitelji ta 
dan težko pričakujemo. Seveda se ob tem pojavlja veliko 
vprašanj, strahu in tudi dvomov. Kako bo v tej »veliki zgradbi 
učenosti«? Dvomi se počasi razblinijo in prvošolčki z veseljem 
ter z radovednostjo prihajajo v šolo. V življenju prvošolčka se 
bo marsikaj spremenilo, vendar življenje doma naj ostane 
nespremenjeno: igra, razgovori, sprehodi in pravljice zvečer.
3. septembra so prag naše šole prestopile štiri prvošolke: 
Julia, Eszter, Ana ter Anabella. Ravnateljica in učitelji smo jih 
pričakali pred šolo. Po kratkem pozdravu so se jim pridružili 
učenci višjih razredov, s katerimi so se poigrali na novo nari-
sanih družabnih igrah. V učilnici so učenke dobile darilo, knji-
go, v spomin na prvi šolski dan. Tradicija je, da prvošolčki in 
njihovi starši narišejo oz. napišejo svoja pričakovanja in želje. 
Kuverte z željami smo shranili 
v časovno kapsulo, ki jo bomo 
odprli v devetem razredu in se 
spomnili na prvi šolski dan. 
Vsem prvošolcem želimo, da 
bodo z veseljem prihajali po 
znanje, staršem pa da nam 
bodo zaupali ter nam poma-
gali pri doseganju cilja: 
»Ne učimo se za šolo, marveč za 
življenje.« (Seneka)
Liljana Gal, Milena Vukan

Vidáman az új tanévbe
Az első tanítási nap mindig különleges. Az új füze-
tek és könyvek illata száll a levegőben, a rendbetett 
osztálytermek pedig már várják az új kezdetet.
Különösen felejthetetlen ez a nap mindazoknak, akik először 
lépik át az iskola küszöbét. A kis elsősök, a szüleik, valamint mi 
tanítók is nehezen várjuk ezt a napot. Igaz, hogy sok kérdés, 
félelem, kétség is felmerül a felől, hogy mi is vár ránk ebben a 
nagy „tudásgyárban”? Viszont a kétségek lassanként elszálltak, 
és az elsősök is már kíváncsian jönnek az iskolába. Sok minden 
megváltozik életükben, de maradjanak meg az otthoni élet 
szokásai: a játék, a beszélgetések, a séták és az esti mesék min-
denképpen maradjanak a megszokott menetrenden. 
Szeptember 3-án négy első osztályos tanuló lépte át iskolánk 
küszöbét: Julia, Eszter, Ana és Anabella. Az igazgatónő és a 
tanítók már az iskola előtt vártuk őket. Rövid köszöntés után 
csatlakoztak a felsőosztályos tanulók is, akikkel kipróbálták az 
új, festett társas játékokat az iskola előtti aszfalton. 
Az osztályterembe vonultunk, ahol az első iskolai nap emlé-
kére egy könyvet adtunk át a tanulóknak. Már hagyománya 
van, hogy az elsősök és szüleik lerajzolják, leírják az iskolával 

kapcsolatos elvárásaikat, kíván-
ságaikat. A listákat „időkapszu-
lába” zártuk, amelyet majd csak 
a kilencedik osztályban fogunk 
kinyitni és visszaemlékezni az 
első iskolai napra.
Minden elsősnek kívánjuk, 
hogy örömmel járjanak tudást 
szerezni az iskolába, a szülőket 
pedig arra kérjük, hogy bízza-
nak bennünk és segítsenek 
elérni közös célunkat:
„Nem az iskolának, hanem az 
életnek tanulunk” (Seneca) Gremo v učilnico./Megyünk az osztályba. 
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OŠ Bogojina z igrivimi učnimi 
koraki v novo šolsko leto 2018/19
Dolgo pričakovane in razigrane poletne počitnice so s 
1. septembrom postale ena izmed tem pogovorov 184 
učencev OŠ Bogojina, ki so ta dan že z veseljem priča-
kovali, tako si vsaj mislimo in upamo pedagoški delavci.
V novo šolsko leto smo letos vstopili še posebej zadovoljni, 
saj smo tekom poletnih počitnic opravili še zadnja sanacijska 
dela, ki jih je terjalo lansko poletno neurje 10. avgusta. Prav 
tako je bilo tekom poletnih počitnic postorjenih veliko del, 
tudi gradbenih (novo parkirišče), z namenom, da bodo var-
nost učencev in njihovi pogoji za šolsko učenje čim bolj opti-
malni. Z učitelji in drugimi strokovnimi delavci smo skrbno na-
črtovali vzgojno-izobraževalne vsebine in aktivnosti, ki bodo 
učencem omogočale kar najbolj optimalen celosten razvoj, 
različne oblike sodelovanja s starši pa ponujajo možnosti za 
njihovo aktivno vključevanje in sodelovanje v procesu šolanja.
 V prvem razredu OŠ Bogojina je letos začelo svojo devetle-
tno izobraževalno pot kar 25 učencev, česar smo zelo veseli, 
kot tudi dejstva, da število šolajočih se otrok na naši šoli 
vztrajno narašča.

Naša pedagoška prizadevanja bodo letos še bolj sistema-
tično in aktivno usmerjena v ustvarjanje in spodbujanje 
motivacijskih učnih okolij, kjer je aktivna vloga učenca se-
stavni in pomemben del celotnega vzgojno-izobraževalne-
ga procesa. Znanje, ustvarjalnost, kreativnost, prevzemanje 
odgovornosti za svoje učenje in napredek, sodelovanje, po-
vezovanje, sprejemanje raznolikosti in drugačnosti, skrb za 
sočloveka, druge veščine in prilagoditvene kompetence, ki 
so potrebne za kvalitetno bivanje v družbi, so pomembna 
vodila našega dela.
Spodbujanje lastne odgovornosti učencev za učenje v šoli in 
izven kot tudi v drugih vsakodnevnih življenjskih situacijah 
nasploh, ozaveščanje o pomembnosti zdravega in aktivnega 
načina življenja, povezanega s športom, zdravo prehrano, 
varovanjem okolja in planeta, medsebojnim sodelovanjem, 
bomo podkrepili  z vsebinami in  vsakodnevnimi ravnanji.
Spodbujanje bralne kulture, ozaveščanje o pomembnosti 
znanja na različnih življenjskih področjih, aktivno vključeva-
nje v družbo, razumevanje družbenega dogajanja in razvoja 
tudi izven naših nacionalnih meja, sodelovanje, težnja po 
razvoju in napredku, vztrajnost, ustvarjalnost, kreativnost, 
želja »biti še boljši človek vsak dan znova« so pomembni  
segmenti našega dela, ki jih v sodelovanju s starši, okoljem, 
Občino Moravske Toplice vsakodnevno vgrajujemo v mo-
zaik skupnega družbenega razvoja in napredka ter čim bolj 
humanega in zavestnega sobivanja.
Prepričani smo, da s stalno nadgrajujočim pedagoškim in 
drugim znanjem ter izkušnjami, z dobrim poznavanjem ci-
ljev, z vztrajnostjo, sodelovanjem  in dobro izbiro  poti do 
ciljev le-te tudi dosežemo. 
Zato vas vabim, spoštovani bralci, da se nam pridružite v 
vseh tistih segmentih našega delovanja, kjer lahko z vašim 
znanjem, izkušnjami, pozitivno naravnanostjo in konkretnimi 
dejanji prispevate k uresničevanju vzgojno-izobraževalnih 
ciljev OŠ Bogojina in tako pomembno prispevate tudi k ra-
zvoju kraja, občine, širše družbe.

Sabina Juhart, ravnateljica OŠ Bogojina

Prvi šolski dan prvošolčkov na  
OŠ Bogojina
Za prvošolčke OŠ Bogojina je bil 3. september prav po-
seben dan. 
Z velikimi očmi in s še večjimi pričakovanji je v družbi svojih 
staršev 25 prvošolčkov zakorakalo v novo šolsko leto. Zbrali 
smo se v razredu, kjer nas je nagovorila gospa ravnateljica 
Sabina Juhart, nato smo si ogledali kulturni program in se 
posladkali z makovo potico. Skupaj smo odšli še v telovad-
nico, kjer nas je čarovnik Mare popeljal v svet čarovnije. Bil 
je nepozaben dan.
razredničarka Alenka Erjavec

Prvošolčki Osnovne šole Bogojina.

Pozitivno v novo šolsko leto.
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Prvič v šoli
»Šolski zvonec glasno kliče: 
Cicibani, kje pa ste? …« 

Čeprav na Osnovni šoli Fokovci ni šolskega zvonca, pa 
vseeno vsako leto z nestrpnostjo pričakujemo prihod 
prvošolčkov v šolo. Prvi šolski dan vsakomur ostane 
v spominu, zato se na šolah vedno potrudimo, da 
prvošolcem pričaramo nepozaben dan. 
Tako je bilo tudi letos na naši šoli, kamor je šest nadobudnežev 
v spremstvu staršev prišlo ob 11.00 uri. Ker so prišli iz različnih 
krajev in tudi iz različnih vrtcev, je na začetku bila prisotna 
negotovost, tudi malo strahu, ki pa sta pozneje izginila. 
Starejši učenci so prvošolčke skozi igrico popeljali v čarobni 
svet bolj ali manj znanih pravljic ter v skrivnosti glasbenega 
ustvarjanja. Učiteljica Sonja Kosednar jim je razdelila darilca, 
od ravnateljice pa so prejeli »Potrdilo«, da so postali člani 

Odbojka in nogomet v Ljubljani
V četrtek, 6. septembra, so se učenci in učenke OŠ 
Fokovci in DOŠ Prosenjakovci pri izbirnem predmetu 
šport za sprostitev ter ostali, ki so bili zainteresirani, 
podali v Ljubljano na ogled dveh velikih tekem. 
V Areni Stožice so si najprej ogledali odbojkarsko tekmo med 
reprezentanco Slovenije in Kanade (moški) v sklopu Ljubljana 
Volleyball Challenge. Tekma je bila zelo napeta in naši navijači 
so bili zelo učinkoviti, saj je Slovenija premagala Kanado. 
Polni zmagoslavnih občutkov in optimizma so potem nada-
ljevali ogled nogometne tekme v sklopu UEFA Lige narodov 
med Slovenijo in Bolgarijo na Stadionu Stožice. Kljub huron-
skemu navijanju in želji po zmagi, pa nogometaši niso imeli 
take sreče, saj so bili poraženi z 2 : 1. 
Kljub temu porazu pa so se naši učenci in njihovi spremlje-
valci imeli lepo, saj so doživeli veliki tekmi v živo, za kar imajo 

Prvošolčki OŠ Fokovci z razredničarko.

naše šole. Svečan dogodek smo skupaj popestrili še s petjem 
in plesom, ob koncu pa smo jih presenetili z makovo torto.
Vsem prvošolčkom in tudi ostalim učencem želim prijetno 
bivanje v naši šoli, prav tako pa jim želim veliko uspehov na 
tistih področjih, ki so jim blizu in kjer so najboljši. 
Suzana Deutsch, ravnateljica OŠ Fokovci

Unescovci iz OŠ Fokovci obeležili 
mednarodni dan miru na Cerju z 
vrstniki iz Slovenije
Osnova šola Fokovci je že 18 let del Unescove ASPnet 
mreže šol, ki povezuje šole znotraj domovine in širše. 
Ker cilj Unesca ni le ohranjanje naravne in kulturne dediščine, 
ampak tudi zavzemanje za širjenje kulture miru in nenasilja, smo 
se Unescovci zbrali ob mednarodnem dnevu miru. Letošnja 
gostiteljica, Gimnazija Nova Gorica, nas je pod pokroviteljstvom 
predsednika države Boruta Pahorja gostila na Cerju ob Pomniku 
braniteljev slovenske zemlje, kjer se nas je zbralo več kot 600. 
Enega zadnjih poletnih dni so tudi trije učenci OŠ Fokovci 
preživeli v družbi sovrstnikov iz Slovenije in sosednje Italije, se 
udeležili različnih delavnic, sodelovali v proslavi in ob koncu 
posadili še drevo miru v okviru mednarodnega projekta ENO 
Tree Planting Day. Mir, svoboda, povezanost, prijateljstvo, ve-

Učenci so z zanimanjem spremljali tekmo.

selje in sreča so bile misli, ki smo jih ta dan želeli deliti in jih 
ponesti v svet, zato so učenci s sajenjem drevesa miru počastili 
mednarodni dan miru tudi na šoli v Fokovcih. 
Silvija Sambt

le redko priložnost. Polni vtisov in pozitivne energije so se v 
nočnih urah vrnili domov. 
Suzana Deutsch

Učenci OŠ Fokovci ob mednarodnem dnevu miru na Cerju.
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Ob evropskem dnevu jezikov na 
Osnovni šoli Fokovci
Kot vsako leto je bilo tudi tokratno obeleževanje evrop-
skega dneva jezikov na naši šoli zelo pestro.
V torek, 25. septembra, smo se odpravili v Ljubljano, kjer so nas 
pričakovali v Hiši Evropske unije. Tam je potekalo praznovanje 
evropskega dneva jezikov, ki ga obeležujemo vsako leto 26. 
septembra. Učiteljica Monika Dobrijevič je bila za lanskoletno 
sodelovanje na spletnem pedagoškem forumu s strani Zavoda 
Republike Slovenije za šolstvo nagrajena za odličen prispevek 
ob evropskem dnevu jezikov na temo inovativni pristopi pri 
poučevanju jezikov. Ob tej priložnosti so nas povabili, da na 
praznovanju predstavimo našo lanskoletno dejavnost, ki smo 
jo izvajali za vse učence naše šole v sodelovanju z Društvom 
gluhih in naglušnih iz Murske Sobote. Večjezikovno dejavnost 
so predstavili učiteljica Monika Dobrijevič in trije učenci 9. ra-
zreda, Lara Kuhar, Martin Nemet in Amadeja Ilić, ter predstav-
nici Zavoda društev gluhih in naglušnih Slovenije. 
Obeleževanje smo nadaljevali v četrtek, 27. septembra, ko so 
se nam na šoli pridružili predstavniki Gimnazije Franca Miklo-
šiča Ljutomer, ki so za učence od 5. do 9. razreda predstavili 
francoščino in španščino, učiteljica naše šole Suzana Panker 
pa je predstavila ruščino. 

Nadaljevali smo v petek, 28. septembra, ko so učitelji naše 
šole učencem od 1. do 4. razreda predstavili tri jezike, in sicer 
kitajščino (Kristan Pertoci), nizozemščino (Monika Dobrijevič) 
in madžarščino (Suzana Deutsch).
Naša šola je tudi vključena v projekt JEZIKI ŠTEJEJO (JeŠT), 
v okviru katerega razvijamo jezikovne kompetence pri po-
sameznikih (znanje, stališča in spretnosti) in še bi lahko naš-
tevali. Več o naših aktivnostih najdete tudi na naši spletni 
strani: http://www.os-fokovci.si/jeziki-stejejo/.

Monika Dobrijevič

Iz šol in vrtcev

Ob evropskem dnevu jezikov so na OŠ Fokovci bili zelo aktivni.

Spet smo tu
Počitnice so minile in tretjega septembra so se ponovno 
odprla vrata v Vrtcu Fokovci. 
Nekateri otroci so prvič šli od doma in se pridružili novim 
prijateljem. Z nami pa so se prvi teden v mesecu septembru 
družili tudi otroci iz Vrtca Prosenjakovci. Investicijska dela, 
ki so potekla v času poletja, namreč še niso bila zaključena. 
Skupaj smo si ogledovali knjige, se igrali v različnih kotičkih, 
poslušali pesmice, rajali in prepevali ob zvokih harmonike. 
Ob igri in druženju so se otroci umirili in seveda tudi zaba-
vali. Nepopisno veselje pa se je iskrilo v otroških očeh, ko je 
nehalo deževati in smo se lahko igrali na vrtčevskem igrišču.
Gordana Počič

Na poti prijateljstva
Zadnji poletni dnevi, razigranost in povabilo so bili de-
javniki za pohod, ki smo ga z otroki oddelka 4–6 let iz 
Vrtca Moravske Toplice opravili 19. septembra. 
Na poti smo srečali turiste, delavce, domačine, jim namenili 
pozdrav in nasmeh. Ob prepevanju in opazovanju narave 
smo kmalu prispeli do Martjancev. Otrokom je bilo največje 
veselje splezati in preizkusiti svoje gibalne zmožnosti na igra-
lih pri igrišču. V Vrtcu Martjanci smo se družili s tamkajšnjimi 
otroki, igrali na igrišču in opravili malico, ki nam jo je pripra-
vila teta Zdenka. Obljubili smo, da še pridemo in to kmalu.

Katja Hozjan

Najlepše je, ko se lahko igramo zunaj.

Na poti proti Martjancem.



Lipnica 159   |   33

Pri družini Kuhar
Bilo je lepo sončno dopoldne, ko smo se z otroki odpra-
vili na sprehod do družine Kuhar.
Na pragu hiše sta nas že čakala Floriánova starša, ki sta nas 
bila zelo vesela. Ker imajo Kuharjevi na svojem dvorišču 
veliko različnih živali, smo si jih ogledali kar po vrsti. Vide-
li smo zajčke, kokoši, morske 
prašičke, svinje, čebele, muce 
in kužke. 
Mamica in očka sta nas tudi 
pogostila ter nam za popotni-
co podarila kozarec domačega 
medu. Vsi skupaj smo se jima 
zahvalili za prijetno dopoldne, 
ki smo ga preživeli skupaj, ter 
si obljubili, da jih bomo v tem 
šolskem letu še obiskali.
Bernarda Koroša Pantović

A Kuhar családnál
Szép, napos délelőtt volt, amikor a gyerekekkel sétára 
indultunk a Kuhar családhoz. 
A ház kapujában Flórián szülei örömmel köszöntöttek ben-
nünket. Mivel Kuháréknál az udvaron számos állat találha-
tó, így szépen sorjában megcsodáltuk őket: a nyuszikat, a 

tyúkokat, a tengerimalacokat, 
a disznókat, a méheket, a cicá-
kat és a kutyusokat. 
Anyuka és apuka megven-
dégelt bennünket, útravalóul 
pedig egy üveg házi mézet 
ajándékoztak a látogatóknak. 
Megköszöntük nekik az együtt 
eltöltött, kellemes délelőttöt, 
és megígértük, hogy még eb-
ben a tanévben, újra ellátoga-
tunk hozzájuk. 

Iz šol in vrtcev

Med kmečkim opravilom.

Otroci med tekom, s katerim so se priključili akciji Atletske Zveze Slovenije.

Množični tek za otroke
V vrtcu smo se priključili množični akciji, ki jo pripravlja 
Atletska zveza Slovenije.
Z njo spodbuja otroke k atletskim korakom in želi ozaves-
titi sodelujoče o pomenu zdravega načina življenja. Naslov  
akcije je Začni mlad – tekmuj pošteno.
Na nogometnemu igrišču smo izvedli dejavnost, v katero so 
se z veseljem vključili vsi otroci, od najmlajšega do najsta-
rejšega.
Za udeležbo na množičnem teku otrok so le-ti prejeli pri-
znanje Atletske zveze Slovenije.

Bojana Benkovič

Čiščenje buč
V začetku meseca septembra smo z otroki iz Vrtca Mar-
tjanci obiskali družino Cigüt. Želeli smo, da otroci spoz-
najo običaj čiščenja buč. 
Z zanimanjem smo opazovali gospodarja, ki je razkosal buče 
s sekiro. Otroci so nato iz buč pobirali semena. Nekateri so 
vztrajali, drugim pa moker in spolzek občutek ni bil prav 
nič všeč. Po opravljenem delu so nas pogostili s sokom in 
prigrizkom. Dobili smo semena in buče: rumene in zelene. 
V zahvalo smo družini podarili risbico, ki so jo narisali otroci. 
Buče smo v vrtcu nastavili na sonce in jih opazovali, kako so 
rumenele in dozorevale.
Mojca Tivadar

Otroci Vrtca Prosenjakovci pri družini Kuhar./ A pártosfalvi óvodások 
látogatóban a Kuhar családnál.
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12. mini olimpijada Občine 
Moravske Toplice
V soboto, 29. septembra, v dopoldanskem času smo na 
DOŠ Prosenjakovci organizirali že 12. mini olimpijado 
Občine Moravske Toplice. 
Le-te so se udeležile vse tri šole občine; DOŠ Prosenjakovci, 
OŠ Fokovci in OŠ Bogojina. Tako se nas je zbralo nekaj več 
kot 330 učencev in 40 učiteljev. Otvoritev so odprli: ravnate-
ljica DOŠ Prosenjakovci Jožefa Herman, predsednik Športne 
zveze Moravske Toplice gospod Branko Recek, predstavnika 
OKS-ja ter učenci športniki.
Učenci vsake triade so se pomerili na treh različnih posta-
jah (igrah) oziroma v treh različnih športih. Tako so učenci 
prve triade tekmovali v štafetnih igrah, igri natančnosti in 
pa družabnih igrah na prostem. Učenci druge triade so se 
pomerili v igri med dvema ognjema, štafetnih igrah ter ma-
lem nogometu. Učenci tretje triade pa so tekmovali v košar-
ki, odbojki in nogometu. 
Na koncu so bili vsi učenci 
zmagovalci ter so preje-
li priznanja in nagrade za 
sodelovanje, ki jih je pri-
speval OKS ter Športna 
zveza Moravske Toplice. 
Spremljalo nas je nekoliko 
vetrovno, vendar sončno 
vreme ter polno pozitivne 
energije!

Miha Horvat

Moravske Toplice Község  
12. Mini Olimpiája
Szombaton, 2018. szeptember 29-én, a pártosfalvi KÁI-n 
megszerveztük a Moravske Toplice Község 12. Mini Olim-
piáját, amelyen a község mindhárom iskolája részt vett: 
az ÁI Fokovci, az ÁI Bogojina és a KÁI Pártosfalva.
Az eseményen több mint 330 tanuló és 40 tanár gyűlt ösz-
sze. Ünnepélyes megnyitói a KÁI Pártosfalva igazgatónője, 
Herman Jožefa, a Moravske Toplice Sportegyesület elnöke, 
Recek Branko, a Szlovén Olimpiai Bizottság képviselői és a 
sportoló gyerekek voltak.
Az egyes harmadok diákjai három különböző játékban illetve 
három különböző sportágban versenyeztek.
Így az első harmad diákjai staféta játékokban, egyéb ügyes-
ségi és szabadtéri játékokban versenyeztek.
A második harmad diákjai kidobós játékban, staféta játékok-
ban és kispályás labdarúgásban küzdöttek meg egymással.

A harmadik harmad diákjai kosár-
labdában, röplabdában és labda-
rúgásban versenyeztek.
Végül valamennyi diák nyertes 
lett, elismerést és díjat kapott a 
Szlovén Olimpiai Bizottságtól és 
a Moravske Toplice Sportegyesü-
lettől a részvételért.
Az eseményeket némi szeles, de 
napos időjárás kísérte, valamint 
temérdek pozitív energia!

Iz šol in vrtcev / Šport

Kot na pravi olimpijadi./ Mint a valódi olimpián.

Teniški turnir v Moravskih Toplicah je potekal v okviru Evropskega tedna 
športa.

Oba kluba iz naše občine bosta sredstva namenila za namakalne 
sisteme. 

Teniški turnir
V nedeljo, 23. septembra, je v Moravskih Toplicah pote-
kal teniški turnir žrebanih dvojic.
Turnirja se je udeležilo 20 tenisačev. 1. mesto sta po štirih odi-
granih kolih osvojila Dani Kolarič in Zoran Hoblaj, 2. mesto Ra-
fael Grah in Jože Karoli ter 3. mesto Štefan Zver in Zvone Štefe.
J. A. V.

NZS bo prispevala sredstva za NK 
Čarda Martjanci in ŠD Bogojina
Nogometna zveza Slovenije (NZS) je zagotovila pol 
milijona evrov za sofinanciranje izgradnje nogometne 
infrastrukture. 
Sredstva sta prejela tudi NK Čarda in ŠD Bogojina. V NK Čarda 
bodo 3500 evrov namenili kot del sredstev za avtomatski 
namakalni sistem na nogometnem igrišču, v ŠD Bogojina pa 
bo 1500 evrov predstavljalo del sredstev, ki jih bodo namenili 
za namakalni sistem malega igrišča. J. A. V.
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Na turnirju so v večini nastopile ekipe upokojenskih društev iz Prekmurja, 
prišle pa so tudi tri ekipe DU Spodnji Duplek.

Šport

Turnir v kegljanju s kroglo na vrvici
Prireditve v okviru Evropskega tedna športa je v naši ob-
čini uvedel turnir kegljaških ekip v Noršincih, ki sta ga pri-
reditelja, Krajevna skupnost Noršinci in Društvo upoko-
jencev Moravske Toplice, poimenovala Lajošov memorial. 
S prireditvijo sta želela izkazati spoštovanje do športnih do-
sežkov izvrstnega kegljača na stezi Ludvika Horvata (1944-
2017), ki je dobro desetletje tekmoval za KK Čarda in bil član 
ekipe, ki je v sezoni 1978/79 osvojila drugo mesto na repu-
bliškem tekmovanju in tretje na državnem (jugoslovanskem) 
prvenstvu. Pozneje je Lajoš nastopal za avstrijske klube in 
zlasti med nastopi za KK Leoben posegel v sam vrh kegljanja 
v sosednji državi. Med drugim je bil leta 1993 prvak pokraji-
ne Štajerska in se udeležil državnega prvenstva. Na izjemno 
bero pokalov in priznanj nas je opozorila priložnostna raz-
stava Lajošovih športnih trofej.
Na turnirju je nastopilo 71 tekmovalcev v devetih moš-
kih in sedmih ženskih ekipah. V tekmovanju moških ekip 
sta svojo dominacijo potrdili ekipi DU Spodnji Duplek 
(ekipa A je zmagala s 463 podrtimi keglji, ekipa B je bila 
druga s 452 keglji). Tretje mesto so osvojili kegljači DU 
Bodonci-Zenkovci-Predanovci s 446 podrtimi keglji.  
Tudi med ženskimi ekipami je prvo mesto osvojila eki-
pa DU Spodnji Duplek (442 kegljev) pred DU Bodonci-
-Zenkovci-Predanovci (406) in DU Kobilje (400). Prve tri 
ekipe so prejele pokale Športne zveze Moravske Toplice.  
Rezultati ekipnega tekmovanja so šteli tudi za razvrstitev 

posameznikov. Najboljši so poleg medalj OŠZ prejeli še prak-
tične nagrade vaških in okoliških obrtnikov in proizvajalcev. 
V ženski konkurenci se je najbolje odrezala Sabina Horvat 
(DU Bodonci-Zenkovci-Predanovci) s 118 podrtimi keglji 
pred dvema igralkama DU Spodnji Duplek (druga: Anica 
Žižek, 117, in tretja Ivanka Bratuša, 111 podrtih kegljev). 
V konkurenci posameznikov sta se najbolj izkazala čla-
na ekipe DU Bodonci-Zenkovci-Predanovci Jože Hor-
vat (128) in Štefan Pozvek (125). Enak rezultat je do-
segel Ornik Milek (DU Spodnji Duplek), a je imel za 2 
keglja slabši rezultat v čiščenju in zasedel tretje mesto. 
Udeležence sta pozdravila Branko Recek, predsednik Ob-
činske športne zveze, in župan Alojz Glavač, ki nista sko-
parila s pohvalami na račun pestre športne dejavnosti 
upokojenske organizacije in sistematične skrbi za gibalno 
kulturo in športno aktivnost starejših občank in občanov.  
Ludvik Sočič

Zmagovalci super pokalne tekme: KMN Mlajtinci.

Super pokal OŠZ Moravske Toplice
V sredo, 26. septembra, je OŠZ M. Toplice v okviru Evropskega 
tedna športa v Mlajtincih organizirala super pokalno tekmo 
med ekipama KMN Mlajtinci (zmagovalec KMN lige Občine 
M. Toplice) in KMN Noršinci (drugi na pokalu OŠZ M. Toplice). 
Pred okoli 100 gledalci je zmagala ekipa KMN Mlajtinci z 2 : 1. 
Strelca za KMN Mlajtinci sta bila Leon Najžar in Tomaž Ovse-
njak, za ekipo KMN Noršinci pa je zadel Dani Gomboc. 
Po končani tekmi sta prededink OŠZ M. Toplice Branko Recek 
in podpredsednik OŠZ M. Toplice in obenem predednik Ko-
misije za mali nogomet Štefan Ferencek podelila prehodni 
pokal zmagovalcu KMN Mlajtinci.
Branko Recek

Rezultati lige malega nogometa Moravske Toplice na dan 3. 10.  
Ekipa Krog Zm. Izen. Izg. DG:IG GR Točke

1. KMN Noršinci 5 4 1 0 28:16 12 13
2. KMN Mlajtinci 5 4 0 1 32:13 19 12
3. KMN Filovci 4 3 0 1 25:19 6 9
4. ŠD Motvarjevci 5 2 0 3 14:18 -4 6
5. KMN Vučja Gomila 5 1 2 2 19:17 2 5
6. KMN Ivanci 5 1 2 2 20:25 -5 5
7. KMN Prosenjakovci 5 0 2 3 8:22 -14 2
8. KMN Strehovci 4 0 1 3 12:28 -16 1
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Festival »Zvitorepec se vrača 
domov« 
21. in 22. septembra 2018 je potekal festival »Zvito-
repec se vrača domov«. 
Dvodnevni Festival »Zvitorepec se vrača domov« se je izvedel 
v okviru istoimenske operacije, ki jo sofinancira Evropska unija 
preko ESRR, ukrep CLLD, in Republika Slovenija na območju 
LAS Goričko.
V operaciji sodelujejo: Občina Moravske Toplice, Razvoj pod-
jetniških idej invalidov - zavod za razvoj ustreznih delovnih 
programov, programov usposabljanja in zaposlovanja invali-
dnih in drugih brezposelnih oseb, Maribor, enota Martjanci, 
GF inspiro, družba za celostno komuniciranje, d. o. o., OŠ Ba-
kovci, OŠ Grad, OŠ Sv. Jurij in OŠ Tišina.
21. septembra dopoldan je v sejni sobi Občine Moravske To-
plice potekala novinarska konferenca kot uvod v festival. Ob 
tej priložnosti je župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač 
podpisal tudi Zeleno politiko v okviru Zelene sheme sloven-
skega turizma za pridobitev znaka Slovenia Green. S podpisom 
Zelene politike slovenskega turizma je Občina Moravske Toplice 
sprejela 10 trajnostnih načel, s katerimi se je zavezala k trajno-
stnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave.
Organizator dvodnevnega festivala ‚Zvitorepec se vrača do-

mov‘ TIC Moravske Toplice je letos prvič skupaj z Občino Mo-
ravske Toplice in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu ter partnerji v okviru istoimenske operacije organiziral 
tudi Evropski teden mobilnosti in ga vključil v festivalsko doga-
janje. Dvodnevnega Festivala ‚Zvitorepec se vrača domov‘ se 
je prvi dan, ki je bil namenjen mobilnosti, udeležilo preko 200 
učencev iz devetih osnovnih šol in sicer OŠ I, II in III iz Murske 
Sobote, OŠ Bakovci, OŠ Bogojina, OŠ Fokovci, DOŠ Prosenja-
kovci, OŠ Sv. Jurij in OŠ Tišina. 
Drugi dan festivala je bil namenjen družinam. Društva iz občine 
Moravske Toplice so se predstavila s kulinaričnimi dobrotami, 
otroci so se zabavali na Zvitorepčevih delavnicah in si ogledali 
Lutkovno predstavo Zvitorepec - Časovni stroj ter se spustili po 
pravi mini Planici. Kulturno glasbeni popoldan pa so poživele 
mažoretke iz Bakovcev, folklorna skupina iz Motvarjavcev ter 
glasbena skupina Veški dečki. Dogajanje je popestrila vožnja s 
turističnim vlakcem in kolo sreče ter turistična jesenska tržnica, 
kjer se predstavljajo ponudniki domače in umetnostne obrti in 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Na festivalu se je predstavil 
tudi Strip.art.nice Buch z Mustrovimi stripi.
Skozi Festival operacija približuje like Mikija Mustra (Zvitore-
pec, Trdonja, Lakotnik in Joža Gulikoža) najmlajšim in malo 
starejšim.                                                           

TIC Moravske Toplice

Svetovni dan turizma s temo »Turizem in digitalna preobrazba« 
opominja tudi na trajnostni in odgovornejši razvoj turistične ponudbe 
Svetovni dan turizma, ki ga vsako leto obeležujemo 27. 
septembra, nas je z letošnjo pomenljivo temo »Turizem in 
digitalna preobrazba« povabil k razmisleku.
Razmisleku o tem, kako napredek digitalne tehnologije pre-
obraža naše obnašanje, komuniciranje, medosebne odno-
se, zdravje, preživljanje prostega časa, mobilnosti, in kar je 
seveda za vse nas ključno, kako preobraža tudi turizem v 
vseh možnih oblikah. 
Glede na globalno rast turizma in s temo razvejanega teh-
nološkega napredka je potrebno smernice razvoja turistične 
ponudbe usmeriti v odgovornejše in dolgoročnejše turi-
stično poslovanje. 
Tega se zavedamo tudi v destinaciji Moravske Toplice, zato 

smo letos sprejeli številne ukrepe 
v smeri trajnostnega razvoja in 
vstopili v Zeleno shemo sloven-
skega turizma, v sklopu katere 

S pridobitvijo znaka se bomo uvrstili med zelene destinacije, ki 
spodbujajo trajnostno poslovanje v turizmu, k temu spod-
bujajo in usmerjajo tudi turistične ponudnike, turistično 
gospodarstvo, turiste ter lokalno prebivalstvo, obenem pa 
izpostavljajo zelene zgodbe, zelen značaj ponudnikov, zelene 
izdelke domačinov, ki jih ustvarjajo s srcem, ki bije zeleno. 

Janja Bürmen, TIC Moravske Toplice 

se trudimo pridobiti znak Slovenia Green. 
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Znani nagrajenci  
literarnega natečaja  
Romanska rotunda  
v besedi
Evropsko leto kulturne dediščine je  
TIC Moravske Toplice obeležil z organizacijo 
literarnega natečaja Romanska rotunda v 
besedi, namen katerega je popularizacija 
dragocenega srednjeveškega sakralnega 
bisera tudi skozi besedno umetnost. 
Med prispelimi 23 literarnimi besedili 22 avtorjev 
je komisija v sestavi prekmurskih literatov Lučke 
Zorko, Denisa Škofiča in Marka Bunderle izbrala 
avtorje 3 najboljših literarnih del, katerih slav-
nostna razglasitev s podelitvijo denarnih nagrad 
je 22. septembra potekala na literarno-glasbenem 
dogodku prav v romanski rotundi v Selu. 
Dogodek se je uvrstil v letošnji program DEKD 
(Dnevi evropske kulturne dediščine). 
Prvo mesto je pripadlo proznemu delu PIŠ SVE-
TOSTI, avtor katerega je Aleksander RUŽIČ iz 
Gornjih Petrovcev, drugo mesto je s proznim 
delom SELANSKA KRONIKA zasedla avtorica Ne-
venka Jeras iz Vač, tretje mesto za prozno delo z 
naslovom SKRIVNOST SELANSKE ROTUNDE pa je 
osvojila občanka Olga Gutman iz Tešanovcev. 

Denarne bone v vrednosti 100, 70 in 50 evrov 
je za nagrajence prispevala Občina Moravske 
Toplice.

TIC Moravske Toplice bo s podobnimi aktivnostmi 
populariziral kulturno dediščino skozi najrazličnej-
še »promocijske« pristope tudi v prihodnje. 

Janja Bürmen, 
TIC Moravske Toplice

Promocijska aktivnost
TIC Moravske Toplice se je 
na razstavnem prostoru 
Pomurske turistične zveze 
predstavil na 18. Festivalu 
za tretje življenjsko obdobje, 
največji prireditvi za starejše 
v Sloveniji, ki se je med 1. in 
3. oktobrom 2018 odvijala v 
ljubljanskem Cankarjevem 
domu.

Povabilo k izpolnitvi spletne ankete na 
temo trajnosti v destinaciji
Spoštovani občani!
Na poti do pridobitve znaka Slovenia Green vas prosimo, da nam 
pomagate izboljšati kakovost trajnostnega poslovanja in razvoja 
naše destinacije. Prosimo, vzemite si nekaj minut časa in izpolnite 
spletno anketo na temo trajnosti, ki jo najdete na spletni povezavi:  
https://www.1ka.si/a/183779. Hvala za sodelovanje!
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Po poteh odličnosti

Že 24 let njihova gostilna 
privablja ljudi od blizu in daleč
Gostilna Marič v Sebeborcih deluje že od leta 1994, ko 
sta jo odprla brata Marjan in Miran. Njuna prvotna zami-
sel je bila, da bi imela malo gostilno, vendar pa ni ostalo 
pri tem, saj ima danes gostilna kapaciteto 140 sedežev!
Brata Marič sta že kot mladostnika staršema pomagala v tr-
govini in manjšem bifeju. Nato sta se po končani šoli oba 
zaposlila. Do ustanovitve podjetja je prišlo oktobra 1993, do 
odprtja gostilne pa julija 1994. V začetku se je lokal imenoval 
Bistro M, leta 2002 pa so lokal preoblikovali oz. registrirali 
v gostilno Marič. Danes ima njihova gostilna 140 sedežev.  
V podjetju je poleg nosilca Marjana zaposlenih 15 ljudi, 
in sicer devet v gostilni in šest v računovodskem servi-
su. Podjetje je družinsko, saj so v podjetju zaposleni štirje 
Maričevi, in sicer Marjanova žena Marjana in hčerka Mari-
na, brat Miran in njegova hčerka Špela. Občasno pa je v 
pomoč tudi Miranova druga hčerka, študentka Maša. 
Marjan pove, da danes za gostinca ni izziv priti do denarja, 
»ampak do gostov, ki se bodo zadovoljni vračali v našo hišo.« 
Po njegovih besedah je zelo pomembno dejstvo tudi to, da 
ponujajo sezonske in domače, prekmurske jedi, ki so med 
gosti zelo priljubljene (kot je na primer plošča Prekmurje, 
prekmurski bograč ter Hišna pojedina s tremi hodi).Trudijo 
se, da so sestavine, ki jih uporabljajo za svoje jedi, lokalne. 
Tako sodelujejo s sosedom Matisom, ki jih zalaga z zelenjavo, 
ponujajo pa tudi njihovo domačo šunko.
Pohvalijo se lahko s številnimi uspehi in priznanji. Eden naj-
večjih uspehov je po besedah Marjana Mariča že ta, da so po 
vseh teh letih še vedno dobro obiskani. Sicer pa so leta 1996 
bili naj okrepčevalnica oz. naj gostinski lokal, razen gostiln, v 
Občini Moravske Toplice, 2004 naj gostišče v akciji Vestnika in 
radia Murski Val, 2014 pa naj terasa v akciji spletnega portala 
Pomurec in Radenske. Imajo tudi certifikat za prekmursko 
gibanico, dobro sodelujejo z Območno obrtno-podjetniško 
zbornico Murska Sobota, kjer je Marjan predsednik sekcije 
za gostinstvo in turizem, bili so med gostinci in živilci, ki 
so se s skupno ponudbo prekmurskih jedi predstavili na 

letošnjem sejmu AGRA, svoje dobrote pa ponujajo tudi na 
»Trejzinon« in Miklošovon senje«. Ob tem je znan tradicio-
nalni pohod Gostilne Marič, leta 2006 pa so uredili »Zeleno 
pot« – sprehajalno pot od Moravskih Toplic do gostilne Ma-
rič in obratno. Letos so v mesecu juniju prvič tudi organizirali 
dogodek Sladko Prekmurje. Prireditev se je odvijala v Murski 
Soboti in je bila po besedah Marjana zelo pozitivno sprejeta. 
Kljub vsem dosežkom je po besedah podjetnika, ki je v letoš-
njem letu dobil tudi zlati ključ Obrtne zbornice Slovenije, re-
klama za njih še vedno pohvalna beseda gostov, ki dobro be-
sedo o gostilni posredujejo svojim prijateljem, sorodnikom. 
24 let v gostinstvu nikakor ni malo, zato Marjana povpra-
šamo, kako jim je uspelo, da so iz leta v leto boljši: »Naj-
bolje bi to povedali gostje. Če pa strnem njihove pohva-
le, ki jih zapišejo v knjigo gostov, je to prijaznost, čistoča, 
kvaliteta, tudi ugodne cene. To se nekako izpostavlja in 
izgleda, da se širi prek zadovoljnih gostov naprej.« 
Marjan poudari, da kar se tiče sodelovanja z drugimi gostinci, 
se nočejo zapirati v neke občinske meje, »ker ko pride turist 
v Prekmurje ali Pomurje, si težko zapomni Sebeborce, zago-
tovo pa bo nekje na Gorenjskem rekel, bil sem v Prekmurju«. 
Gostinec izpostavi tudi t. i. krompirjeve počitnice: »Po obi-
sku sodeč oz. po zasedenosti gostiln gre za dogodek, ki ga 
lahko po obiskanosti in zanimanju primerjamo z nekaterimi 
dogodki po ostalih regijah v Sloveniji, kot so npr. Kulinarična 
Istra in Kras, festival češenj, festival cvička ...«
Izkušeni podjetnik za konec še pove, da je to, da se dandanes 
odločiš za podjetnika, zelo pogumno: »Tisti, ki to ima v sebi, 
mora biti malo širše izobražen. Če je nekdo dober kuhar, še 
ne pomeni, da bo tudi dober podjetnik. Moraš imeti ogrom-
no volje, moraš se zavedati, da se bo potrebno odpovedovati 
marsičemu. Je pa tudi zelo lepo biti podjetnik.« 

Janja Adanič Vratarič
Stremijo k inovativnosti, saj Valentina pravi, da le z drugačnostjo 
ostaneš na trgu.

Maričevi, ki delajo v gostilni (od leve proti desni): nosilec dejavnosti 
Marjan, žena Marjana (namestnica vodje gostilne), hči Marina, vodja 
gostilne Miran in njegovi hčerki Špela in Maša. 
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PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 158. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: MLEČNI IZDELKI
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo mlečne izdelke v vrednosti 15 € v Kmečki 
sirarni Gorički raj: Bernarda Gutman, Noršinci 54, 9221 Martjanci; Tamara Celec, Dobrovnik 268a, 9223 Dobrovnik; Marsel Horvat, 
Šolska ulica 24, Hotiza, 9220 Lendava. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Nagrade z osebnim dokumentom prevzamete v 
Kmečki sirarni Gorički raj v Ratkovcih ali po telefonskem dogovoru (031 777 436, 030 681 886).

NAGRADNA KRIŽANKA: Gostilna Marič, Sebeborci 
Gostilna Marič, Sebeborci, tri, ki boste pravilno rešili križanko, nagrajuje 
s sobotnim oziroma nedeljskim kosilom.   
Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME 
in PRIIMEK ter NASLOV do 3. decembra 2018 na naslov: Občina Moravske 
Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna kri-
žanka 159. Prijetno reševanje vam želimo!

Nagradna križanka



PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE INFORMACIJE

Razstava „BIBE“  20. 10. 2018, 15.00, Vaško-gasilski dom 
Sebeborci

Razstava „BIBE“ po receptih naših mam oz. 
babic.

DKŠT Žlaki Sebeborci
Majda Andrejek

Predavanje gospoda Jožeta 
Andolška „Za lačne v Etiopiji“

20. 10. 2018, 18.00, Vaško-gasilski dom 
Sebeborci

Humanitarna prireditev. Prostovoljno zbrana 
sredstva bodo namenjena otrokom. Spoznaj-
mo deželo tudi s te žalostne plati.

DKŠT Žlaki Sebeborci
Majda Andrejek

Koncert ŽPZ Marjetice 27. 10. 2018, 18.00, dvorana KUD  
Jožef Košič Bogojina Koncert ŽPZ Marjetice ob izidu zgoščenke. ludvik.socic@telemach.net

november 2018 

Krst mošta 9. 11. 2018, 17.00, 
Vaško-gasilski dom Filovci

Krst mošta in počastitev trenutka, ko se 
mošt spreminja v mlado vino. 

VSD Filovci
Alojz Berden, 041 733 946 

19. Martinov pohod 

10. 11. 2018, 
9. 30 – Martjanci (ŠRC) 
10.00 – M. Toplice (Hotel Vivat)
zaključek – Ivanovci 

Športno-turistična prireditev, namenjena 
počastitvi vina in domačih dobrot s 
krstom mošta in zabavnim delom. 

TIC Moravske Toplice 
02 538 15 20

Martinova nedelja v Gaju 11. 11. 2018, 14.00, Filovci-Gaj, 
pri kapeli

Blagoslovitev društvenega vina, druženje 
s pesmijo, pokušnja mladega vina. 

Društvo Gaj VTD Filovci
darinka.tratnjek@siol.net
031 238 989

Martinovanje s krstom 
mošta 

17. 11. 2018, 17.00, Vaško-gasilski 
dom Prosenjakovci 

Tradicionalno martinovanje s krstom 
mošta in kulturnim programom. 

KTD Ady Endre Prosenjakovci
Ladislav Vöröš 
051 358 675

Lüjpanje tikvinoga semena 24. 11. 2018, 18.00, Vaško-gasilski 
dom Vučja Gomila 

Tradicionalna prireditev z obujanjem 
ljudskega običaja – lüjpanja tikvinoga 
semena. 

KUD Avgust Gašparič Vučja Gomila
041 374 851
Maja Cigut

Odprto prvenstvo občine v 
hitropoteznem šahu

25. 11. 2018, 9.00, gostišče Kapelica 
Andrejci

Odprto prvenstvo občine v 
hitropoteznem šahu, ženske in moški 
posamezno.

ludvik.socic@telemach.net

Adventna tržnica 29.11. 2018, 30. 11. 2018 in 
1. 12. 2018.

Ponudba adventnih venčkov in 
praznične dekoracije ter lokalnih izdelkov. 

TIC Moravske Toplice
02 538 15 20 

december 2018 

Adventni in božični bazar 1.12. 2018, OŠ Fokovci

V dopoldanskem času bodo delavnice 
izdelovanja adventne dekoracije, 
popoldan od 13.00 naprej pa kulturni 
program in bazar. Sredstva se zbirajo za 
šolski sklad. 

OŠ Fokovci, 02 544 90 20,
ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si

13. Miklavžev pohod 2. 12. 2018, 10.00, Selo

Pohod po vasi Selo, občina Moravske 
Toplice. Pohod je dolg 12 km in je 
primeren za vse starostne kategorije. 
Štartnina. 

Drago Balajc
ŠD NK Rotunda
051 840 186
drago.balajc@gmail.com

7. Adventni pohod December 
Ogled turistične/kulturne znamenitosti, 
promocija zdravega načina življenja in 
druženje. 

KS Motvarjevci
Lidija Dora
041 383 308

Adventni popoldan 8. 12. 2018, 14.00,
Vaško-gasilski dom Središče 

Druženje domačinov z okrasitvijo božične 
jelke. 

KUD Antal Ferenc Središče
Silvija Šanca
051 360 863

Delavnica izdelave prazničnih 
okraskov 

12. 12. 2018, 17.00, Vaški dom 
Bogojina 

Izdelava obeskov in priprava materiala za 
postavitev jaslic. 

TD Bogojina
031 234 812

Postavitev jaslic pri pilu pred 
cerkvijo V decembru Vsakoletna postavitev jaslic. TD Bogojina

031 234 812

Dan samostojnosti 
22. 12. 2018, 13.00, 
OŠ Fokovci

Počastitev dneva samostojnosti in prihod 
Božička z obdarovanjem otrok. 

OŠ Fokovci, 02 544 90 20,
ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si

Pohod z baklami k polnočnici 
v farno cerkev v Bogojini 

24. 12. 2018, 22.15, 
start pred vaško kapelo 

Pohod z baklami k polnočnici v 
Plečnikovo cerkev. 

Društvo Selenca Ivanci 
selenca.ivanci@gmail.com
Jožica Klar, 040 292 585 

Štefanov pohod 26. 12. 2018, 10.00, start pred Vaško-
gasilskim domom Vučja Gomila 

Tradicionalni pohod po Vučji Gomili in 
okolici. 

KUD Avgust Gašparič Vučja Gomila
Maja Cigut, 041 374 851

Žive jaslice  
26. 12. 2018, 
Bogojina Predstava, vredna ogleda. 

KUD Jožef Košič Bogojina
Stanka Sukič
041 346 529

Silvestrovanje 31. 12. 2018, 
Moravske Toplice 

Vsakoletno silvestrovanje v središču 
Moravskih Toplic. 

Terme 3000, Občina Moravske  
Toplice, TIC Moravske Toplice 

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
Pripravlja TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com

oktober 2018


