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Spoštovani bralke in bralci Lipnice.
Dnevi v drugi polovici februarja postajajo čedalje daljši in vedno 
bolj topli. Zato nas tudi narava vedno bolj vabi. V naši občini se 
življenje po lokalnih volitvah vrača v običajne okvire delovan-
ja. Občinski svet je opravil že tretjo redno sejo, na kateri je bila 
glavna točka prva obravnava proračuna občine za leti 2019 in 
2020. V obeh letih načrtujemo obsežno nadaljnjo izgradnjo ko-
munalne infrastrukture. Največja bo vsekakor druga faza izgradnje 
pomurskega vodovoda. Kot je znano, so v tej fazi načrtovana om-
režja vodovoda v naseljih Filovci, Bukovnica, Ratkovci, Lončarov-
ci, Krnci, v predvideni vrednosti okrog šest milijonov evrov. Vseh 
investicij v proračunu je preko 40 % letnega proračuna občine. 
Ko bo marca proračun občine v drugi obravnavi sprejet, se bodo 
začeli razpisni postopki tudi za delovanje kulturnih, športnih in 
drugih društev. Prav tako potekajo občni zbori društev, ker je po-
trebno pripraviti poslovna poročila za preteklo leto. Vseh se žal ne 
morem udeležiti kljub vabilom. Vsem pa želim uspešnega delo-
vanja tudi v letošnjem letu.
Občinsko proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku smo letos 
pripravili v Andrejcih. Glavno sporočilo proslave je bilo: »Ohrani-
mo domače narečje«. Na tem mestu se zahvaljujem domačinom 
iz Andrejcev in vsem, ki so pomagali pri izvedbi, saj je bila izvedba 
izjemno dobra na veliko zadovoljstvo vseh, ki smo bili prisotni.
Posebna zahvala gre tudi svečani govornici gospe Metki Fujs, 
direktorici Pokrajinskega muzeja Murska Sobota. V svojem na-
govoru je orisala zgodovinske prelomne dogodke, povezane z 
našo pokrajino. V luči letošnjih praznovanj ob 100-letnici podpi-
sa Pariške mirovne pogodbe po prvi svetovni vojni in priključitvi 
Prekmurja takratni kraljevini SHS je njeno razmišljanje še kako ak-
tualno ne smo za nas domačine ampak tudi za širšo javnost.
Pomladni čas, ki nezadržno prihaja, bomo izkoristili za vsakoletno 
očiščevalno akcijo našega okolja. Kljub čedalje večji skrbi za naše 
okolje se vedno znova najdejo med nami ljudje, ki brez slabe vesti 
odmetavajo razne pločevinke in plastično embalažo iz svojih vo-
zil kar med vožnjo. Pozivam vse, da take objestneže posnamejo 
in prijavljajo ali policiji ali Medobčinski inšpekciji in redarstvu. Oni 
bodo potem že peljali uradni postopek skladno z zakonom.
Na koncu se zahvaljujem vsem, ki podpirate naše napore in tudi 
prispevate po svojih močeh k napredku naše občine. Želim vam 
obilo zdravja, sreče in veselja v prihajajočih tednih in mesecih do 
naslednje Lipnice.

Alojz Glavač, župan
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Folkloristi Folklorne skupine pri KUD Jožef Košič Bogojina ob 
praznovanju njihove 20. obletnice delovanja. Več o njihovi 
preplesani poti boste lahko prebrali v aprilski številki Lipnice.
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GRADNJA NOVEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA V OBČINI MORAVSKE TOPLICE

Podjetje RUNE-SI d.o.o. namerava zgraditi najsodobnejše optično omrežje zelo velikih hitrosti (večje od 1 Gb/s) za 
vse potencialne uporabnike na redko poseljenih območjih v Sloveniji, na katerih sicer obstoječi operaterji telekomu-
nikacij nimajo tržnega interesa graditi lastna omrežja.
Prednosti, ki jih prinaša odprto optično omrežje, niso le v hitrosti prenosa podatkov, ki omogočajo kvalitetnejše tele-
vizijske storitve in brskanje po spletu, ampak tudi delo na daljavo, e-uprava, e-zdravstvo, spletno nakupovanje itd. ter 
tudi enostavna zamenjava in prehod med ponudniki storitev (Telekom, Telemach, T-2 …).
Podjetje RUNE-SI d.o.o. namerava v letih 2019 in 2020 v Občini Moravske Toplice zgraditi optično omrežje v naslednjih 
naseljih: 
1. Andrejci
2. Bogojina
3. Čikečka vas
4. Filovci
5. Fokovci
6. Ivanovci

7. Moravske Toplice (Brzinšček, Cu-
ber, Dolga ul., Kranjčeva ul., Mora-
vske Gorice, Rumičev breg, Vins-
ka graba)

8. Motvarjevci
9. Pordašinci

10. Prosenjakovci
11. Sebeborci (del naselja – gorice)
12. Selo
13. Središče
14. Suhi Vrh
15. Tešanovci
16. Vučja Gomila

V kolikor bo izkazan zadostni interes s strani vaščanov, se bo omrežje zgradilo tudi v naseljih:

17. Berkovci
18. Bukovnica
19. Ivanjševci

20. Kančevci
21. Lončarovci
22. Ratkovci

Pogoj za začetek gradnje v posameznem naselju je predhodno izkazan interes s strani vsaj 25 % potencialnih 
uporabnikov v zadevnem naselju iz zgornjega seznama (1-22). Zainteresirane uporabnike v navedenih naseljih se 
naproša, da izpolnijo predhodno izjavo o seznanjenosti in jo najkasneje do 07. 03. 2019 posredujejo ali dostavi-
jo na OBČINO MORAVSKE TOPLICE, KRANJČEVA ULICA 3, 9226 MORAVSKE TOPLICE. Izjavo je možno izpolniti tudi na 
sedežu občine (vložišče). 

Za dodatne informacije o projektu se uporabniki lahko obrnejo na:
RUNE-SI d.o.o. , www.ruralnetwork.eu 
dominik.salamon@ruralnetwork.eu, marko.salamon@ruralnetwork.eu  

           
                               PREDHODNA IZJAVA O SEZNANJENOSTI

Spodaj podpisana(i)     iz          ,
                                              (ime in priimek)                                     (stalno prebivališče)  

z lastnoročnim podpisom izjavljam, da sem seznanjen in sem zainteresiran za sklenitev pogodbe za izgradnjo optičnega priključka 
ob začetku izvajanja projekta RuNe, ki bo zajemala:
- soglasje za izvedbo priključka,
- poravnavo stroškov izvedbe optičnega priključka v višini 150,00 € / priključek,
- naročilo na storitve pri izbranem ponudniku storitev v roku 90 dni od izvedbe priključka.

Na objektu:    (naslov ali katastrska občina in parcelna številka), 
bi želel imeti:    (navedi število) priključkov.

 (datum)           (lastnoročni podpis)               

S podpisom te izjave sem seznanjen, se strinjam in izrecno dovoljujem zbiranje podatkov, navedenih v tej izjavi, izključno za potrebe 
predhodnega ugotavljanja interesa za gradnjo optičnega omrežja in da Občina Moravske Toplice statistično obdelane podatke, ki ne 
omogočajo moje identifikacije, posreduje za potrebe izvajanja projekta na podjetje Rune-SI d.o.o. ter da lahko zahtevam izbris omenjenih 
podatkov v primeru prenehanja interesa oziroma podpisa pogodbe za izvedbo priključka.

IZJAVO POŠLJITE ALI DOSTAVITE NA NASLOV:
OBČINA MORAVSKE TOPLICE, KRANJČEVA ULICA 3, 9226 MORAVSKE TOPLICE.

Rural Networks
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Na 2. redni seji imenovana stalna 
delovna telesa
2. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske 
Toplice, ki je bila v ponedeljek, 17. decembra 2018, je 
vodil župan Alojz Glavač. Po ugotovljeni navzočnosti so 
člani občinskega sveta soglasno sprejeli zapisnik 1. redne 
(konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Moravske 
Toplice.
Predsedujoči je predstavil DNEVNI RED seje, posredovan 
z vabilom:

1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta.
2. Obvestilo o začasnem financiranju Občine Moravske 

Toplice.
3. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nado-

mestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Moravske Toplice za leto 2019.

4. Predlog sklepa o imenovanju občinske volilne 
komisije.

5. Predlog sklepa o imenovanju nadzornega odbora.
6. Predlog sklepov o imenovanju stalnih delovnih teles 

občinskega sveta.
7. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika občine 

v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo 
Pomurje.

8. Pobude in vprašanja.
9. Razno.

Na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja je bila 4. točka dnevnega reda: Predlog skle-
pa o imenovanju občinske volilne komisije umaknjena z 
dnevnega reda.
Občinski svet Občine Moravske Toplice je bil seznan-
jen s Poročilom o izvršitvi sklepov Občinskega sveta 
Občine Moravske Toplice, sprejetih na 1. redni seji.
Župan je glede na to, da proračun za leto 2019 ne bo spre-
jet do začetka leta, sprejel sklep o začasnem financiranju 
Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2019, 
ki bo objavljen v Uradnem listu RS. Občinski svet se je 
seznanil s sprejetim sklepom o začasnem financiran-
ju Občine Moravske Toplice.
V nadaljevanju seje je občinski svet sprejel sklep o vred-
nosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča na območju občine Moravske Toplice 
za leto 2019. Vrednost točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča ostaja enaka, kot je bila za 
leto 2018.
Imenovan je bil NADZORNI ODBOR Občine Moravske 
Toplice v naslednji sestavi:

1. MIHAEL HORVAT, Bogojina,
2. MATILDA FARIČ, Selo,
3. SIMON KARDOŠ, Tešanovci,
4. KATJA RITUPER, Bogojina,
5. MARTINA SEP, Moravske Toplice.

Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja so bila imenovana stalna delovna telesa v 
naslednji sestavi:
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, ŠOLSTVO, KUL-
TURO, ŠPORT IN TURIZEM:

1. Majda Ðurinek, Moravske Toplice – predsednica,
2. Jože Trajber, Martjanci,
3. Zsuzsi Vugrinec, Središče,
4. Vlado Vučkič, Selo,
5. Franc Škalič, Selo,
6. Jože Herman, Moravske Toplice,
7. Alojz Trplan, Ivanci.

ODBOR ZA LOKALNO INFRASTRUKTURO:
1. Dušan Puhan, Ivanci – predsednik,
2. Tomaž Gregorec, Bogojina,
3. Sašo Koca, Tešanovci,
4. Andrej Baligač, Filovci,
5. Franc Deutsch, Ratkovci,
6. Viktor Časar, Mlajtinci,
7. Vladimir Koltaj, Berkovci.

ODBOR ZA KMETIJSTVO:
1. Štefan Hul, Krnci – predsednik,
2. Suzana Koltai, Lončarovci
3. Bojan Šušlek, Pordašinci,
4. Leonn Turner, Selo,
5. Štefan Ferencek, Vučja Gomila,
6. Ignac Gabor, Filovci,
7. Iris Gergorec, Prosenjakovci.

ODBOR ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE:
1. Jože Trajber, Martjanci – predsednik,
2. Dušan Puhan, Ivanci,
3. Štefan Kodila, Selo,
4. Štefan Hul, Krnci,
5. Marcel Rous, Filovci,
6. Jožef Štefko, Ivanci,
7. Alojz Berden, Filovci.

KOMISIJA ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA IN MEDN-
ARODNO SODELOVANJE:

1. Zsuzsi Vugrinec, Središče – predsednica,
2. Bojan Šušlek, Pordašinci,
3. Julijana Puhan, Motvarjevci.

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA:
1. Tomaž Gregorec, Bogojina – predsednik,
2. Andrej Baligač, Filovci,
3. Majda Ðurinek, Moravske Toplice,

SVET ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN:
1. Alojz Trplan, Ivanci – predsednik,
2. Majda Ðurinek, Moravske Toplice,
3. Jolanka Horvat, Andrejci,
4. Patricija Puhan, Čikečka vas,
5. Dejan Kučan, Tešanovci,
6. Lidija Bohnec, Suhi Vrh,
7. Stojan Horvat, Vučja Gomila.

Simona Gomboc, Ivanovci, je bila kot predstavnica 
Občine Moravske Toplice imenovana v svet lokalnih 
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skupnosti Centra za socialno delo Pomurje.
Župan je člane občinskega sveta pod točko razno 
seznanil, da bodo za člane občinskega sveta nabavlje-
ni prenosni računalniki, kar bo omogočilo elektronsko 
poslovanje občinskega sveta. Povedal je, da Skupnost 
občin Slovenije vabi na seminar o pristojnostih občinske-
ga sveta, ki bo 22. 1. 2019, OŠ Bogojina pa na dobrodelno 
prireditev, ki bo 18. 12. 2018.

Občinska uprava

Na 3. redni seji imenovana 
Občinska volilna komisija
3. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske 
Toplice, ki je bila v sredo, 6. 2. 2019, je vodil župan 
Alojz Glavač, ki je po ugotovljeni prisotnosti in spre-
jemu zapisnika 2. redne seje občinskega sveta predstavil 
DNEVNI RED, posredovan z vabilom:

1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta.
2. Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske 

Toplice za leto 2019 in 2020 – I. obravnava.
3. Predlog načrta pridobivanja nepremičnega pre-

moženja za leto 2019 in 2020.
4. Predlog načrta razpolaganja z nepremičnim pre-

moženjem za leto 2019 in 2020.
5. Predlog načrta pridobivanja premičnega premožen-

ja za leto 2019 in 2020.
6. Predlog sklepa o imenovanju občinske volilne 

komisije.
7. Predlog sklepa o imenovanju posebne občinske vo-

lilne komisije.
8. Predlog sklepa o imenovanju nadzornega sveta JKP 

Čista narava d.o.o.
9. Predlog sklepa o imenovanju sveta zavoda TIC 

Moravske Toplice.
10. Predlog mnenja k imenovanju ravnatelja Vrtcev 

občine Moravske Toplice.
11. Pobude in vprašanja.
12. Razno.

Predlagal je umik 7. in 9. točke dnevnega reda ter razšir-
itev dnevnega reda z novo točko: Soglasje k spremembi 
sistemizacije delovnih mest in k oblikovanju dodatnega 
oddelka v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci 
občine Moravske Toplice v šolskem letu 2018/2019. Pred-
lagan dnevni red je bil soglasno sprejet.
Občinski svet Občine Moravske Toplice se je seznanil 
s Poročilom o izvršitvi sklepov Občinskega sveta 
Občine Moravske Toplice, sprejetih na 2. redni seji.
V nadaljevanju seje je sprejel predlog Odloka o pro-
računu Občine Moravske Toplice za leto 2019 in 2020 
skupaj s prilogami in ga posredoval v 15-dnevno jav-
no razpravo, ki je trajala od 7. 2. do 22. 2. 2019. V času 
javne razprave lahko zainteresirana javnost poda pisne 
pripombe in predloge.

Sprejet je bil predlagan Načrt pridobivanja ne-
premičnega premoženja in Načrt razpolaganja z ne-
premičnim premoženjem Občine Moravske Toplice 
za leto 2019 in 2020. Občinski svet je sprejel tudi Načrt 
pridobivanja premičnega premoženja za leto 2019 in 
2020, v katerega so vključeni osebni avtomobili, ki bodo 
nadomestili službena vozila v skupni občinski upravi Me-
dobčinska inšpekcija in redarstvo, ter nakup strežnika v 
občinski upravi.
Imenovana je bila Občinska volilna komisijo Občine 
Moravske Toplice v naslednji sestavi:

1. JOLANKA HORVAT, Moravske Toplice – predsednica,
2. EMIL VUČKIČ, Andrejci – namestnik predsednice,
3. VLADO VUČKIČ, Selo – član,
4. SONJA DAJČ, Krnci – namestnica člana,
5. MARTINA ČERNELA KOCET, Bogojina – članica,
6. DEJAN HORVAT, Selo – namestnik članice,
7. JOŽEF KOVAČ, Tešanovci – član,
8. DRAGO IVANIČ, Bogojina – namestnik člana.

Za člane nadzornega sveta JKP Čista narava d.o.o. so 
bili na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja imenovani:

1. VESNA ZADRAVEC, Mlajtinci,
2. ŠTEFAN HUL, Krnci,
3. ALOJZ TRPLAN, Ivanci,
4. ŠTEFAN KODILA, Selo.

Občinski svet Občine Moravske Toplice je na podlagi 
druge alineje 2. odstavka 53.a člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja podal pozitivno 
mnenje k imenovanju kandidatk Simone Kaučič in 
Barbare Horvat za delovno mesto ravnatelja Vrtcev 
občine Moravske Toplice.
Podal je soglasje k naslednji spremembi sistemizaci-
je delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem 
zavodu Vrtci občine Moravske Toplice za šolsko leto 
2018/2019:
- dodatno se sistemizira 1 delovno mesto vzgojitelj za 
določen čas od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019 in 1 delovno mes-
to začasni spremljevalec za določen čas od 15. 2. 2019 do 
31. 8. 2019 oz. do prenehanja veljavnosti odločbe Zavoda 
RS za šolstvo z dne 24. 1. 2019.
Občina Moravske Toplice je podala tudi soglasje k obliko-
vanju dodatnega polovičnega oddelka v enoti Fokovci 
od 1. 3. 2019 naprej.
Štefan Kodila je podal pobudo, da člani občinskega sveta 
del svoje sejnine za udeležbo na tej seji občinskega sveta, 
odstopijo v korist družine iz Bogojine, ki je ob eksplozi-
ji plinske jeklenke, izgubila imetje in družinskega člana. 
Andrej Baligač je člane občinskega sveta seznanil z vse-
bino seminarja o pristojnostih občinskega sveta, ki se ga 
je udeležil. Župan je člane občinskega sveta povabil na 
občinsko proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, ki 
bo 7. 2. 2019 v Andrejcih.

Občinska uprava
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Občina Moravske Toplice je v sodelovanju 
s Pomursko izobraževalno fundacijo (PIF) 
objavila javni razpis za podelitev štipendij 
Občine Moravske Toplice za študijsko leto 
2018/2019.

Na javni razpis se je prijavilo 37 
študentov, ki izpolnjujejo pogoje 
za pridobitev štipendije Občine 
Moravske Toplice. Skupna višina šti-
pendij za študijsko leto 2018/2019 
znaša 41.900,00 EUR. Povpreč-
na štipendija v študijskem letu 
2018/2019 znaša 94 EUR/mesec.

Na slavnostnem podpisu pogodb, 
ki je bil v petek, 25. januarja, sta 
zbrane štipendiste pozdravila 
župan Občine Moravske Toplice 

Občina Moravske Toplice 
v šolskem letu 2018/2019 
podeljuje 37 štipendij

Zbrani na letošnji podelitvi štipendij.

7. februarja je v gasilskem domu v Andrejcih 
potekala osrednja občinska prireditev ob 
slovenskem kulturnem prazniku.

Na prireditvi, za katero je vezni tekst na podlagi besedil, 
ki so jih napisali David Novak, Jožef Klekl starejši, Imre 
Agustič, Štefan Küzmič, Števan Kühar, Franc Ivanocy, Av-
gust Pavel in Evgen Car, pripravila in prireditev povezova-
la Suzana Panker, je bila slavnostna govornica direktorica 
Pomurskega muzeja Murska Sobota Metka Fujs. V zanimi-
vem govoru je zbranim orisala zgodovino prostora, na 
katerem živimo Prekmurci, in se tudi kritično opredelila 
do samega imena državnega praznika Združitev prek-
murskih Slovencev z matičnim narodom.

Polna dvorana je uživala v nastopih mladih nadarjenih 
glasbenikov in recitatorjev. Nastopili so: OPZ Grlice iz OŠ 
Fokovci pod vodstvom Mojce Györek, na harmoniko je 
igral Ladislav Györek, iz glasbene šole Beltinci se je pred-
stavil David Sabo pod vodstvom mentorja Denisa Dim-
itrića, klavir pa je zaigrala Franja Gomboc. Nastopile so 
tudi recitatorke Nika Smej, Tadeja Šarkanj, Katarina Ilić, 
Živa Horvat in Nina Malačič, ki so članice interesne de-
javnosti prekmurščina, ki jo na OŠ Fokovci vodi Suzana 
Panker.

Občinska proslava
ob kulturnem prazniku

Zbrani so uživali v bogatem kulturnem programu.

Slavnostna govornica ga. Metka Fujs.

Zbrane je na koncu prireditve pozdravil še župan Alojz 
Glavač in se zahvalil organizatorjem ter slavnostni gov-
ornici.

Alojz Glavač in predsednik uprave PIF izr. prof. dr. Mit-
ja Slavinec. Ob tem je župan Alojz Glavač med drugim 
povedal: »Kjerkoli boste hodili, karkoli boste delali, ohran-
ite v srcih in mislih svoj rodni kraj.«

Za kulturno popestritev podelitve štipendij je z igranjem 
na harmoniko poskrbel harmonikar Gašpar Marič iz Se-
beborcev.

Občinska uprava in Janja Adanič Vratarič
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Iz občine

VPIS OTROK NOVINCEV
ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

- redni vpis

Spoštovani starši,
obveščamo vas, da bo redni vpis otrok novincev za šolsko leto 2019/2020 potekal:

• v torek, 12. marca 2019, od 1200 do 1600 ure;
• v sredo, 13. marca 2019, od 800 do 1200 ure;
• v četrtek, 14. marca 2019, od  800 do 1200 ure.

Da bi imel vaš otrok več možnosti za prosto mesto v želeni enoti, vas vabimo, da ga vpišete v času rednega vpisa.

Vpis opravite v pisarni svetovalne delavke, na upravi Vrtcev občine Moravske Toplice, Dolga 
ulica 29 A. Vlogo za vpis najdete na spletni strani vrtca www.mojvrtec.com, pod rubriko VPIS 
OTROKA, ali jo dobite pri svetovalni delavki.

Za več informacij lahko pokličete na 
tel. št. 041 304 866 med 8. in 12. uro (Monika).

Monika Šlichthuber Jerebic,
svetovalna delavka

Dolga ulica 29a | 9226 Moravske Toplice | t: 02 538 14 70 | f: 02 538 14 73 | e: info@mojvrtec.com | www.mojvrtec.com

VABIMO VAS NA
OČIŠČEVALNO AKCIJO 2019

V Občini Moravske Toplice tradicionalno vsako leto spomladi izvajamo čistilno akcijo, saj se dobro 
zavedamo pomena čistega okolja. Prepričani smo, da je tudi v vašem interesu, da so kraji v obči-
ni čim bolj urejeni, saj bomo tudi prebivalci zadovoljni, če bomo živeli v lepem in gostoljubnem 

okolju. Z željo po dobri izvedbi akcije vabimo vse občane, prostovoljce, društva, podjetja in javne 
ustanove, da pristopite k očiščevalni akciji, ki bo

v soboto, 6. 4. 2019, s pričetkom ob 8. uri
na zbirnih mestih po posameznih naseljih v občini.

Vabljeni v čim večjem številu! 

DODATNE INFORMACIJE:
Občina Moravske Toplice
(Majda LIPIČ PROSIČ, 02 538 15 12)

Čista narava
(Andrej ŠTEVANČEC, 041 803 793)
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Iz občine

V petek, prvega februarja 2019, je v Tešanovcih 
v organizaciji Občine Moravske Toplice in 
Občinske športne zveze Moravske Toplice 
potekala jubilejna, 20. razglasitev športnika leta 
občine Moravske Toplice za leto 2018. 

V lično urejeni dvorani Panonske vasi so tako podelili 
priznanja in plakete trem najboljšim občinskim šport-
nicam, športnikom in športnim društvom ter sedem 
priznanj za perspektivnega športnika oziroma športnico. 
Priznanj so bili deležni tudi občinski
vrtec, šole in upokojensko društvo, podeljeni pa sta bili 
tudi dve posebni plaketi. Priznanja in plakete so podel-
jevali predsednik športne zveze OMT Branko Recek, 
zaslužnim športnikom pa sta čestitala še župan Alojz Gla-
vač in Štefan Ferencek.
Najprej so bila podeljena priznanja perspektivnim mlad-
im športnicam in športnikom. To so: igralca hokeja na tra-
vi Ema Vöröš in Jožek Sambt, oba iz HK Moravske Toplice, 
atletik Gal Skledar iz OŠ Bogojina, nogometaš Jan Kocet 
iz NK Bogojina ter trije odlični namizni tenisači Jan Lip-
ič, Jure Smodiš in Rok Smodiš, vsi iz NTK Kema Puconci. 
Da pa mladi in malo manj mladi posamezniki dosegajo 
vrhunske rezultate na različnih področjih, so ključne-
ga pomena tudi vzgojno izobraževalne ustanove. Ena 
takšnih je gotovo vrtec. Zavod Vrtci občine Moravske 
Toplice namreč gibalne aktivnosti prilagaja otrokovim 
zmožnostim. Pomena športa in gibanja se zavedajo tudi 
na vseh treh občinskih osnovnih šolah, tj. OŠ Fokovci, 
DOŠ Prosenjakovci in OŠ Bogojina. Ker si vse šole prizade-
vajo biti kar najbolj športno aktivne, so si, enako kot vrt-
ci, upravičeno prislužile ta priznanja. Športno dejavni so 
tudi nekoliko starejši občani, člani društva upokojencev 
OMT. Edino, kar jim manjka, je nekaj članov, zato bi bili 
novih obrazov zelo veseli. Za športno aktivnost v občini 
skrbijo tudi razna športna društva, zato so bila trem na-
jbolj zaslužnim podeljena priznanja. Prvo mesto, in s tem 
plaketa, je pripadlo KMN Mlajtinci. Tik za njimi se je uvrs-
tilo društvo HK Moravske Toplice, priznanje pa je prejelo 
še ŠD Čarda. Po vseh teh podelitvah je končno nastopil 
čas še za tisto najbolj pričakovano, podelitev plaket za naj 
športnico in naj športnika.
Naziv naj športnik leta 2018 je pripadel Luki Norčiču, ig-
ralcu namiznega tenisa iz NTK Kema Puconci, v ženski 
kategoriji pa je ta laskava plaketa pripadla vrhunski igral-
ki hokeja na travi Petri Dervarič iz HK Moravske Toplice. 
Drugo mesto v kategoriji najboljših športnikov je zasedel 
mladi nogometaš Luka Sočič iz NŠ Mura Murska Sobota, 
tretje mesto pa Dejan Küčan, igralec hokeja na travi iz HK 
Moravske Toplice. V ženski konkurenci je odlično drugo 
mesto pripadlo mladenki Lari Erniša, športni gimnastičar-
ki in akrobatki iz DŠR Murska Sobota, za njo pa se je uvrs-

Razglasitev športnika leta

tila mlada nogometašica iz ŽNK Pomurje Beltinci Luana 
Zajmi. 
Podelitev priznanj je bila okronana še z dvema posebni-
ma plaketama, in sicer je plaketo za zaslužnega športne-
ga delavca prejel gospod Slavko Vukan iz Motvarjevcev, 
ŠD Filovci pa ob 40. obletnici aktivnega delovanja društ-
va. Slavnostno podelitev je s svojim nagovorom sklenil 
župan Alojz Glavač. Med posameznimi sklopi podelje-
vanja priznanj pa so nastopili člani kvinteta Aeternum, ki 
so temu svečanemu večeru, namenjenemu vrhunskim 
športnikom, s svojo vrhunsko izvedbo prelepih domačih 
pesmi dodali še piko na i.

Maja Cigut

Letošnji nagrajenci.

Petra Dervarič iz HK Moravske Toplice (prva z leve) je drugo leto zapored 
postala najboljša športnica preteklega leta.

Terme Dobrna, kraj sprostitve od leta 1403

ZIMSKI VIKEND ODDIH

Brezplačna številka: 080 22 10
www.terme-dobrna.si

 ✓ neomejen vstop v bazene
 ✓ kopalni plašč
 ✓ živa plesna glasba vsak petek in soboto
 ✓ doplačilo za polni penzion le 9,90 €

Paket velja od 03. 03. 2019 do 31. 03. 2019.

1 x polpenzion + kopanje, že od
37,90 € oseba / noč, minimalno bivanje 2 noči
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Z naslovnice

Sebeborčan Luka Norčič je 
študent tehniške varnosti in 
vrhunski igralec namiznega 
tenisa, ki si je letos prislužil 
naziv najboljšega športnika 
naše občine. Za Lipnico je med 
drugim povedal, kakšni so 
njegovi načrti za prihodnost.

Od kdaj igrate namizni tenis in kdo 
vas je navdušil zanj? 
Z namiznim tenisom sem se spoznal 
v drugem razredu osnovne šole, torej 
pri sedmih letih. Ni nobenega razlo-
ga, zakaj sem se navdušil za šport. 
Začel sem igrati in bil mi je všeč. 

Kako potekajo vaši treningi? Kolikokrat na teden tre-
nirate?
Število trening je odvisno od časa sezone. V poletnem 
delu ni lige, zato potekajo priprave na sezono. V tem 
času naredim od 8 do 10 treningov 
na teden. Treningi potekajo zjutraj 
in popoldan. Med sezono, ko poteka 
liga, pa treniram 4–5-krat na teden. 
Treningi so dolgi 2 uri in so sestavl-
jeni iz segrevanja na začetku, nato 
sledi igra na mizi, ki je v veliki večini 
sestavljena iz štirih vaj na trening, tu 
in tam se na treningu odigra tudi ka-
kšna tekma. V poletnem obdobju, ko 
imam priprave, je nekoliko treningov 
namenjenih kondicijski pripravi. 

Na katere vaše športne uspehe ste 
še posebej ponosni?
Najbolj sem ponosen na igranje za 
mladinsko reprezentanco Slovenije 
na dveh evropskih prvenstvih in na 

Luka Norčič – najboljši športnik Občine Moravske Toplice v letu 2018
igranje v prvi slovenski ligi. 
Trenutno ste član NTK Kema. 
Razmišljate kaj o igranju v tujini ali 
ste zadovoljni s pogoji doma?
Nikoli nisem razmišljal o igranju v tu-
jini, saj nimam zadosti kakovosti ter 
v namiznem tenisu je zelo težko us-
peti na vrhunski ravni. Pogoji doma 
so za slovenske razmere kar dobri in 
v klubu smo v tej sezoni razvili pozi-
tivno energijo, kar je vidno na rezul-
tatih. Klub mi omogoča igranje v novi 
dvorani v Puconcih, ki ni dovolj dobra 
za vrhunski namizni tenis, ampak je 
zame več kot dovolj. 

Kaj bi svetovali mladim, ki se želijo resneje ukvarjati 
s športom?
Mladim igralcem namiznega tenisa bi svetoval, naj trdo 
trenirajo, vendar naj nikoli ne pozabijo užitka, katerega 
ponuja namizni tenis, saj brez zabave ni motivacije za 

trening. 

Kakšni so vaši športni načrti za le-
tošnje leto?
Za naslednje leto načrtujemo z  
ekipo uvrstitev v končnico lige, torej 
uvrstitev med top 4 ekipe v Sloveniji 
po rednem delu lige. Na posameznih 
tekmovanjih pa bom poskušal odigra-
ti vsak turnir na polno in doseči kar se 
da dobro uvrstitev. Pri mlajših članih, 
torej članih do 21 let, pa je cilj doseči 
medaljo v kategoriji dvojic s partner-
jem Damjanom Zelkom. 

Janja Adanič Vratarič

Terme Dobrna, kraj sprostitve od leta 1403

ZIMSKI VIKEND ODDIH

Brezplačna številka: 080 22 10
www.terme-dobrna.si

 ✓ neomejen vstop v bazene
 ✓ kopalni plašč
 ✓ živa plesna glasba vsak petek in soboto
 ✓ doplačilo za polni penzion le 9,90 €

Paket velja od 03. 03. 2019 do 31. 03. 2019.

1 x polpenzion + kopanje, že od
37,90 € oseba / noč, minimalno bivanje 2 noči

Luka vsem mladim športnikom sporoča: »Brez 
zabave ni motivacije za trening.«

Želi si doseči medaljo v kategoriji dvojic.
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TIC-ova stran

Promocija na sejmu Alpe-Adria 2019
V sklopu projekta TELE-KA-LAND se je TIC Moravske Toplice skupaj s projektnimi partnerji v času 30. 1.–2. 2. 2019 
udeležil turističnega sejma Alpe-Adria na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Namen udeležbe je bila predstavitev 
in promocija mreže pravljičnih parkov, ki so bili konec preteklega leta vzpostavljeni v Moravskih Toplicah in Dobrovniku 
na slovenski strani ter v naseljih Nagyrecse in Magyarszerdahely na Madžarskem. Glavni cilj predstavitve na sejmu je 
povečanje prepoznavnosti pravljičnih parkov predvsem z novimi promocijskimi materiali. Otvoritev pravljičnega parka 
bo v spomladanskem času.

Utrinek s sejma.

V Termah 3000 odprli razstavo del udeležencev slikarske kolonije 
Primož Trubar
Z mislijo, da umetnost ne pozna meja, so 11. februarja 
v knjižnici hotela Ajda v Termah 3000 (prehod med ho-
teloma Ajda in Livada) odprli razstavo del udeležencev 
kolonije. Tako v Moravskih Toplicah svoja dela razstavljajo 
naslednji vrhunski akademski slikarji: Igor Banfi, Ana Ca-
jnko, Matej Čepin, Herman Gvardjančič, Rado Jerič, Keiko 
Miyazaki in Tone Seifert. Razstava bo na ogled do 11. 
marca 2019. Slikarsko kolonijo Primož Trubar vsako leto 

Trganka

Obveščamo vas, da od 1. 1. 2019 velja Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Moravske Toplice (Ur. l. RS št. 
57/2018), ki določa višino turistične in promocijske takse. Odlok pravi, da se za celotno območje občine Moravske 

Toplice določi: 

   - turistična taksa v višini 1,60 EUR na osebo na dan, 
   - promocijska taksa v višini 0,40 EUR na osebo na dan.

   Skupna višina obeh taks znaša 2,00 EUR na osebo na dan.

prireja Slovensko protestantsko društvo (SPD) Primož 
Trubar, Evangeličanska cerkev v Republiki Sloveniji in 
Občina Moravske Toplice. Letos septembra se bo prire-
dila že petindvajsetič zapored. Nadejamo se, da bo po-
leg tradicionalne slikarske kolonije v Moravskih Toplicah 
postala tradicionalna tudi razstava, locirana prav v Mora-
vskih Toplicah.
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Pobudnik akcije Društvo za zaščito živali Pomurja

AKCIJA
STERILIZACIJ IN KASTRACIJ

PSOV IN MAČK
20 % POPUST PRI CENI STORITVE

NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU

od 1. 2. 2018  do 31. 3. 2019
Priložen kupon odrežite, izpolnite in unovčite na veterinarski postaji.

Zakaj sterilizirati oz. kastrirati?
Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali

Preprečimo pa tudi neželena rojstva mladičkov, ki težko dobijo dober dom
BODITE ODGOVORNI LASTNIKI  -  PELJITE SVOJE MAČKE, PSE NA STERILIZACIJO / KASTRACIJO ! 

ZDAJ JE TA STROŠEK CENEJŠI

Če se vaše mačke ne pustijo prijeti, nas pokličite na 070 879 212.
KUPON PO PREDHODNEM NAROČILU LAHKO UVELJAVITE PRI VETERINARSKIH ORGANIZACIJAH: 

ZA VEDNO SMO ODGOVORNI ZA TISTO, KAR SMO UDOMAČILI!

1.  VETERINA LENDAVA d.o.o.,  
Kolodvorska ulica 37, 9220 Lendava  
(02-578-85-87, 031/343-658) 

2.  VETERINARSKA  AMBULANTA TUŠAR,  
Mlinska 5, 9220 Lendava (031/663-925)

3.  VETERINA ŠKARICA,  
Ulica Ivana Regenta 37, 9000 M. Sobota 
(02-521-15-73, 031/684-018)

4.  VETERINARSKA  AMBULANTA LJUTOMER d.o.o,  
Razlagova ulica 7, 9240 Ljutomer 
(02-584-85-55)

5.  VETERINARIA MURSKA SOBOTA d.o.o.,  
Markišavska ulica 3, 9000 M. Sobota  
(02-521-38-57, 051-362-255)

6.  ŠANTL VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o.,  
Bolehnečici 4/c, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici  
(051/311-310)

7.  NABERGOJ, VETERINARSKI INŽENIRING MORAVSKE 
TOPLICE d.o.o., Dolga ulica 30, Moravske Toplice 
(02/548-12-30, 041/649-896)

8.  VETERINARSKA POSTAJA RADGONA,  
Partizanska c.44, 9250 G. Radgona (02/564-85-90)

(IZVOD ZA DRUŠTVO) 

PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI (vpišite):

Ime in priimek: _______________________________________________________
Naslov: ______________________________________________________________
Občina: _____________________________________________________________
Tel.št./e-naslov: _______________________________________________________ 
Pes (vpiši število pri posameznem spolu):   Ž: __________  M: ____________ 
Mačka (vpiši število pri posameznem spolu):  Ž: __________  M: ____________

P O M E M B N O ! 
Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več živali. 

Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in razglistena! 

Po zaključku akcije bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade!

(IZVOD ZA VETERINARSKO POSTAJO) 

AKCIJA S/K 2019
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Z naših kmetij

Na kmetiji Kranjec o pomenu neprezimnih strniščnih dosevkov
KGZS-Zavod Murska Sobota in slovenska hčerinska družba mednarodnega semenskega koncerna 
RWA - RWA Slovenija, kakor se je lani preimenovala družba Agrosaat, a ta pri nas trži svoje 
produkte pod pri nas poznano blagovno znamko Agrosaat, sta bila na enem od njiv kmetije 
Štefana Kranjeca iz Martjancev organizatorja ogleda neprezimnih strniščnih dosevkov. Štefan 
je tudi vodja poslovne enote RWA Slovenija v Puconcih in je za ozimna žita in koruzo njihov 
dolgoletni poskusnik.
Obiskovalci, v večini kmetje, so la-
hko iz prve roke in na njivi videli in 
spoznali kar deset različnih vrst ne-
prezimnih dosevkov in njihove štiri 
različne mešanice, primerne tudi za 
setev površin z ekološkim pomen-
om (PEP).
Tako je bilo mogoče videti melio-
rativno redkev Structurator (setve-
na norma je 8 kg/ha), oljno redkev 
Dora (25 kg/ha), belo gorjušico Bea 
(20 kg/ha), rjavi indijski gorčici En-
ergy (8 kg/ha) in Vittasso (5 kg/ha), 
ajdo Čebelica (70 kg/ha), tatarsko 
ajdo (50 kg/ha), facelijo Balo (12 kg/
ha) in aleksandrijsko deteljo Alex (25 kg/ha) ter različne 
kombinacije omenjenih dosevkov. V mešanicah pa so 
bile uporabljene še različne kombinacije pšenice Aleksan, 
detelje, lupine, grahorja in navadne grašice. Zaradi ugod-
nih vremenskih pogojev zlasti ob vzniku, pa tudi jeseni, so 
vsi dosevki zrasli in dozoreli v svoji najlepši podobi.
Med ogledom s strokovnim komentarjem je Kranjec 
ponovil znano dejstvo, da bo s tako zasejanimi površin-
ami, ki jih jeseni preorjemo, vegetacija lažje prenašala 
vse bolj pogoste manjke padavin. Rastline bodo namreč 
vodo črpale iz humusa, ki se ustvari s podorom le-teh. 
Humus na sebe veže tudi hranilne snovi, še zlasti dušič-
no obliko, ki je najbolj podvržena izpiranju. Če je humusa 
več, bo izpiranje manjše.

Po gostitelju, ki je predstavil zasnove poskusa in svojo 
60-hektarsko poljedelsko kmetijo, je o pomenu setve 
tovrstnih dosevkov pri ohranjanju rodovitnosti tal gov-
oril dr. Stanko Kapun. Pri tem je poudaril zelo pomem-
ben vidik, ki ga s tem dosežemo. In sicer zavarovanje tal 
pred negativnimi vplivi (na nezavarovani površini dežne 
kapljice uničujejo strukturo tal, tla se zbijajo, zbita zaskor-
jena tla vzpostavljajo kapilarni vzpon vode, ki ob visokih 
temperaturah zraka in toplih vetrovih povzročajo izh-
lapevanje vode iz tal). Pri tem je dodal še, da analize za 
območje Pomurja kažejo, da lahko dnevno izhlapi iz tal 
tudi do 5 l vode na kvadratni meter. In kot drugo: s set-
vijo strniščnih dosevkov lahko v tleh bistveno povečamo 
vsebnost trajne oblike humusa.

Geza Grabar

O ozelenitvi na kmetiji Kranjec.

Razdelitev terena

Predstavljamo vam novo razdelitev terena, ki smo ga razdelili med naslednje 
svetovalke in svetovalce:

Marika Feher | Kontakt: 031 703 618, Gornji Petrovci (02 544 90 52), Lendava (02 575 19 40)
Kobilje • Motvarjevci • Pordašinci • Čikečka vas • Prosenjakovci • Berkovci • Središče • Ivanjševci
Marika Feher bo prisotna v Gornjih Petrovcih (poslovni center) vsak torek in četrtek med 7 in 15 uro.
Franc Škalič | Kontakt: 031 703 639, KGZS Zavod MS (02 539 14 46)
Selo • Fokovci • Ivanovci • Andrejci • Kančevci
Franc Bencak | Kontakt: 031 703 614, Gornji Petrovci (02 556 91 15)
Hodoš • Krplivnik
Karel Hari | Kontakt: 031 703 621, Gornji Petrovci (02 556 91 15)
Lončarovci • Ratkovci • Domanjševci
Franc Škalič, Franc Bencak in Karel Hari so obdržali vse vasi iz predzadnje razdelitve vasi.  

Lepo pozdravljeni,
dr. Stanko Kapun, Vodja oddelka JSKS
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Z naših kmetij

Kmetija Gomboc iz Vučje Gomile
Na kmetiji Gomboc v Vučji Gomili živi šestčlanska družina, ki jo sestavljajo gospodar Stanko, žena 
Brigita, sinova Boštjan in Damjan ter babica Irena in dedek Štefan. Ob našem obisku smo se med 
drugim pogovarjali tudi o tem, če se delo na kmetiji v današnjem času splača.
Na kmetiji Gomboc se ukvarjajo s poljedelstvom in živi-
norejo. Obdelujejo 45 hektarjev zemlje, od živine pa redi-
jo prašiče za lastno uporabo in trenutno imajo 60 glav 
goveda, ki ga gojijo tako za meso kot za mleko. V delo na 
kmetiji so vpeti vsi domači, sinova Damjan in Boštjan pa 
sta ob tem tudi redno zaposlena.  
Gospodarja Stanka povprašamo, če se delo na kmetiji v 
današnjih, sodobnih časih še splača. Pove nam, da je to 
sicer odvisno od mnogih dejavnikov, na primer od letine. 
Zatrdi pa nam, da se z delom na kmetiji da preživeti: »Tudi 
v času krize, kot je bila na primer mlečna kriza leta 2013, 
2014, pač eno leto zdržiš, pomanjkanje je nekako treba 
pokriti. Je pa seveda težko, če bi se to na primer zgodilo 
več let skupaj. Kmetje smo zagotovo zelo odvisni od dru-
gih dejavnikov. Od države in od narave. Vsekakor moraš 
slabo hitro pozabiti.«
Stanko je gospodar na kmetiji od leta 2006, sin Dam-
jan, ki je po izobrazbi kmetijski tehnik, bo kmetijo prev-
zel. Njegova vizija je, da bi krave molznice spremenil v 
krave dojilje: »Ni tako zahtevnega dela, manj časa porabiš 
za krave, stroškov je manj, je pa posledično manjši do-
hodek.« 
O njihovem vsakdanu na kmetiji smo povprašali gospo 
Brigito, ki nam je povedala, da zaradi rutine, ki jo potrebu-
jejo krave molznice, njihovi dnevi potekajo precej podob-
no, vsaj kar se tiče začetka in konca dneva: »Okoli šeste 
vstanemo, najprej gremo v hlev, kjer smo zjutraj okoli 2 
uri, nato peljem mleko, ki ga v naši vasi tudi pobiram, sle-
di vsakdanje delo na polju in drugo potrebno, zvečer pa 
gremo spet v hlev, da postorimo stvari pri živalih.« Za nji-
hove krave Gombocovi skrbijo zelo pozorno. Tako se lah-

ko krave dojilje prosto gibljejo zunaj ali pa so notri, glede 
na to, kako se one bolje počutijo.
Stanka povprašamo o prednostih in slabostih dela doma. 
Pove nam, da so prednosti dela na kmetiji, da »nisi v 
redni službi, ni nadrejenih. Slabosti pa, da si pri kravah 
molznicah vezan na čas, tako da si ne moreš kar izmisliti, 
da te ne bo.« Tudi zaradi tega in dejstva, da sta se sino-
va še pred kratkim šolala, Stanko in Brigita še nista bila 
na dopustu. Ko beseda nanese na turizem, vprašamo, če 
o njem razmišlja kaj bodoči mladi prevzemnik Damjan, 
ki pa pravi, da je ta investicija za njih predraga in precej 
tvegana, tako da bodo vsaj za zdaj ostali pri že znanem.  
Za konec jih povprašamo, kaj bi si še želeli pri svojem 
delu. Stanko pove, da posebnih želj sicer nimajo, da pa bi 
vsekakor bilo dobrodošlo več spodbud in pomoči tako s 
strani države kot občine, predvsem za mlade kmete. 

Janja Adanič Vratarič

Družina Gomboc iz Vučje Gomile.

O  B  V  E  S  T  I  L  O

Lovska družina Prosenjakovci  v skladu s 56. členom Zakona o divjadi in lovstvu ( Uradni list RS, št. 16 z dne 20.02.2004 in št. 17 
z dne 12.02.2008 ) obvešča imetnike kmetijskih in gozdnih kultur na območju Lovske družine Prosenjakovci, da so imenovani 
pooblaščenci upravljavca lovišča za ocenjevanje škode na kmetijskih in gozdnih kulturah. 

Lovska družina Prosenjakovci upravlja z loviščem na območju k.o. Berkovci, Čikečka vas, Fokovci, Ivanjševci, Kančevci, Lončarovci, 
Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Selo, Središče, in delno k.o. Ivanovci ter Vučja Gomila. 

Imenovani pooblaščenci so:
1. Ernest Kovač, stanujoč Domanjševci 101, 9206 Križevci v Prekmurju, telefon 02 554 11 65, GSM 031 472 721;
2. Zdravko Kovač, stanujoč Hodoš 66, 9205 Hodoš, GSM 041 942 788;
3. Davorin Novak, stanujoč Štefana Kovača 15, 9000 Murska Sobota, GSM 041 765 325;
4. Zoltan Polanec, stanujoč Čikečka vas 16, 9207 Prosenjakovci, GSM 031 694 779  in
5. Ludvik Rituper, stanujoč Jakobovo naselje 23, 9000 Murska Sobota, GSM 041 671 038.

Oškodovanec je dolžan po 56. členu Zakona o divjadi in lovstvu škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah prijaviti  v treh dneh od 
dneh, ko je škodo opazil in to pisno pooblaščencu- upravljavca na naslov Lovska družina Prosenjakovci 5, 9207 Prosenjakovci. 

V roku osmih dneh po pisni prijavi škode si bodo pooblaščenci upravljavca lovišča skupaj z oškodovancem ogledali škodo. 
Pisna prijava mora vsebovati  parcelno številko, velikost, katastrsko občino in kulturo. 
V skladu z 53. členu Zakona o divjadi in lovstvu je fizična ali pravna oseba, ki ji divjad lahko povzroči škodo, mora na primeren način 
kot dober gospodar narediti vse potrebno, da obvaruje svoje premoženje pred nastankom škode.

LOVSKI ZDRAVO!                                                           Ludvik Rituper, l.r., predsednik 
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Tukaj smo doma

Berkovci: idilična vasica v osrčju 
Krajinskega parka Goričko
Berkovci so še ena od idiličnih vasic naše 
občine, ki pa na žalost v zadnjih letih nima 
naravnega prirasta, zato si dolgoletni 
predsednik njihove krajevne skupnosti 
Dragotin Šlankovič želi, da bi lepoto njihove 
vasice videlo več ljudi, ki bi si želeli tukaj 
ustvariti svoj dom.
Kot lahko preberemo v zapisu ob slikovnem gradivu, ki 
je nastal ob otvoritvi vodovodnega omrežja v vasi in 16. 
občinskem prazniku Občine Moravske Toplice 8. septem-
bra 2012, datum prve omembe naselja sega v leto 1350. 
Do leta 1918 je bila vas pod okriljem Avstro-Ogrske. Do 
leta 1996 pa je spadala k obmejnim dvojezičnim vasem 
in se je imenovala Berkehaza (iz madž. besede haz – dom, 

hiša). Po besedah predsednika krajevne skupnosti trenut-
no v vasi živi 40 prebivalcev, od tega je 14 upokojencev 
in 1 šoloobvezen fant. Stalno naseljenih je 13 hiš, 8 je 
vikendov. Po veroizpovedi so prebivalci 
po večini evangeličani. Kot smo že ome-
nili, imajo vaški vodovod, leta 2013 so ob 
100-letnici obnovili tudi vaško kapelico. 
V zadnjih letih so asfaltirali cesto k poko-
pališču in parkirišče ob njem ter nekat-
ere dovoze k hišam, v bližnji prihodnosti 
imajo v načrtu še asfaltiranje dveh dovo-
zov, letos pa želijo v vaško-gasilskem 
domu narediti tudi kuhinjo. Ob tem 
Šlankovič pohvali zelo dobro sodelovan-
je z občino. Vas se lahko pohvali s tremi 
pomembnimi kulturnimi spomeniki. 
Zanimivost že omenjene evangeličan-
ske kapelice, ki so jo zgradili leta 1913, 
je, da ima hišno številko (31). Na vaškem 
pokopališču lahko najdemo kar nekaj 
zanimivih spomenikov, najstarejši med 

njimi je iz leta 1877, ki je, kot piše v prospektu o vasi, bil 
najverjetneje prestavljen s prejšnjega pokopališča, ki je 
bilo na severnem delu vasi, na poti proti Ivanjševcem. 
Tukaj je tudi znan Časarov mlin, o katerem smo pisali 
v prejšnji številki Lipnice, saj je bil nagrajen z Murkovo 
listino. Leži ob Ratkovskem potoku in je bil zgrajen leta 
1930. Proglašen je za kulturno-tehnični spomenik, delu-
je pa kot muzej. V njem sta posebej zanimiva Francisova 
turbina in mogočni stroj, ki ga poganja lesni plin. V vasi 
najdemo tudi naravno znamenitost – mokrotne travnike 
ob Ratkovskem potoku, ki so naravna vrednota državne-
ga pomena. Ohranjeno je naravno močvirje, v katerem 
lahko najdemo posebne rastlinske in živalske vrste. Skozi 
vas pa poteka tudi t. i. Sladka pot, ki združuje turistične 
ponudnike. Vas seveda niso samo znamenitosti, v prvi 
vrsti ji dajejo tisti pravi utrip vaščani, ki se radi podružijo 
tudi ob praznikih, kot je prvi maj in pred božičem, ko se 
skupaj ob hrani in pijači poveselijo in tudi kakšno zapoje-
jo. Dobrodošli ste tudi vi! 

Janja Adanič Vratarič

Dragotin Šlankovič je predsednik Krajevne skupnosti Berkovci že tretji 
mandat.

Notranjost obnovljene kapelice.

Časarov mlin
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Vsakdanji utrip

Za čarobno veselo decembrsko vzdušje prireditve, ki jo je v prazničnem 
času organiziral TIC Moravske Toplice, so poskrbeli številni izvajalci. Za 
otroško animacijo je bila postavljena Mini Planica, gledališki predstavi 
so izvedli Društvo Mlaj Mlajtinci in starši otrok vrtca Moravske Toplice, 
glasbeno praznično vzdušje so pričarali otroci pevskega zbora Osnovne 
šole Bogojina in Vokalni kvintet Aeternum, rekreativci so se lahko udeležili 
pohoda z baklami po Moravskih Toplicah v izvedbi Športnega društva 
Moravske Toplice, ki je pripravilo tudi kulinarično ponudbo v okviru praz-
nične decembrske tržnice.

KUD Jožef Košič Bogojina je v sodelovanju z vrtcem Bogojina in društvi iz 
vasi pripravilo žive jaslice.

Vsa društva v Tešanovcih, kulturno-turistično, prostovoljno-gasilsko, 
mladinsko in nogometno, so skupaj s tamkajšnjo krajevno skupnostjo 
tudi konec lanskega leta združila moči in pripravila prireditev, na kateri je 
mlade obiskal in obdaril Dedek Mraz (Geza Grabar).

Članice rokodelskega društva “VRTNICA” iz Prosenjakovcev so na zadnji 
razstavi v lanskem letu prikazale božično-novoletne izdelke (foto: Bernar-
da Koroša Pantović)./ A tavalyi év utolsó kiállításán a pártosfalvi Rózsa 
Kézműves Egyesület tagjai karácsonyi-újévi termékeit mutatták be.

Starejši občani Mlajtincev in Lukačevcev so 8. decembra imeli zaključek 
leta v Vili Šiftar v Moravskih Toplicah. Dogodka se je udeležilo 17 občanov 
iz Mlajtincev in 7 iz Lukačevcev. Najstarejša občanka je štela 87 let (Patrik 
Vogrinčič).

Mesec december je v Noršincih potekal v znamenju druženja vaščanov, o 
katerem več pišemo na strani 21.

Decembrski praznični utrinki
Na leto 2018 nas vežejo le še lepi spomini. V nadaljevanju pa je tukaj nekaj foto utrinkov 
prazničnega decembrskega dogajanja v naši občini.
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Vsakdanji utrip

Kulturno umetniško društvo Avgust Gašparič 
Vučja Gomila je že vrsto let prirejalo 
tradicionalni Štefanov pohod, ki smo ga lansko 
leto, 26. decembra 2018, priredili drugič po 
vmesni dvoletni pavzi.

Zbrali smo se v sredo, na dan svetega Štefana, pred 
domačim vaško-gasilskim domom. Po uvodnem okrepči-
lu, nagovoru in skupinskem fotografiranju smo se 
odpravili na pot. Začeli smo v smeri proti t. i. Mlinarjeve-
mu bregu, saj smo si seveda morali ogledati novo zgraje-
ni most v smeri proti Bogojini. Tam smo spregovorili nekaj 
besed, nato pa zavili levo navkreber, mimo vinogradov, v 
gozd. Pot nas je vodila do gomil, po katerih je naša vas 
dobila ime. Za trenutek smo se ustavili in si oddahnili, ob 
tem pa spregovorili nekaj besed o zgodovini vasi, ki je 
bistveno povezana s temi gomilami. Po krajši pavzi smo 
nadaljevali pot, ki nas je vodila iz gozda, tam pa nas je ob 
stojnici pričakalo nekaj članov društva, ki so nam pripravi-
li okrepčilo. Odžejani in okrepčani smo tako lažje nadal-
jevali pot skozi gozd, ki se je morda že nekoliko zavlekla, 
vendar smo vseeno uspešno prišli nazaj do vasi in našo 
pot zaključili na startni točki, ki je hkrati predstavljala tudi 
cilj.

Štefanov pohod 2018 Po prihodu v vaško-gasilski dom je najprej sledila kratka 
proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti s pregle-
dom pomembnih zgodovinskih dogodkov, naša izvrstna 
vokalistka Nika Smej pa je zapela slovensko himno. Konč-
no je napočil tudi čas za okrepčilo – odlična kuharja Mi-
lan in Dragica sta nam namreč pripravila nadvse okusen 
pasulj.
Na tokratnem Štefanovem pohodu se nas je zbralo 48, 
kar je 15 več kot prejšnje leto. Upamo pa, da bo ta trend 
naraščanja števila pohodnikov vztrajal tudi v prihodnje, 
naslednjič že letos, seveda spet na Štefanovo.
 

Maja Cigut

Zbrani na Štefanovem pohodu.

V Filovcih je prvo soboto v januarju potekal že 
tradicionalni 15. pohod svetih treh kraljev.

Pohoda se je udeležilo okoli 250 pohodnikov različnih 
starosti in pa tudi iz različnih krajev. Kar dvanajst kilo-
metrov dolga pot se je začela v dopoldanskih urah z 
zborom pred vaško-gasilskim domom v Filovcih, od 
koder je vodila proti Filovskem vriju med vinograde in 
gozdove, do postojanke na Bukovnici. Pohod se je nad-
aljeval po gozdnih poteh Vlasunjeka in Bukovja do Filovs-
kega Gaja, od tam pa spet nazaj do Filovcev, kjer je sledila 
zaključna malica – bujta repa in podelitev priznanj po-
hodnikom »pohodnik/pohodnica po Goričkem« za leto 
2018. Med pohodniki so bili med drugim kot gostje člani 
kolesarsko-pohodniškega društva »Hej, gremo naprej« iz 
Maribora, kar nekaj obiskovalcev je bilo z Goričkega in pa 
tudi od drugod. Večina je pohod izkoristila kot rekreacijo, 
ali kot je bilo v smehu izrečeno, izkoristili so »popraznič-
no« soboto za kurjenje odvečnih kalorij, ki so jih prido-
bili med decembrskimi prazniki. Pohodniki se vsako leto 
radi vračajo na pohod zaradi dobre organizacije, vnaprej 
pripravljene trase in realizacije samega pohoda. Nekaj k 
vsemu skupaj pripomore tudi lepo zimsko vreme ter kuli-
narična ponudba. Naj pa kot zanimivost za konec omeni-

15. pohod svetih treh kraljev mo še to, da je letošnji 15. pohod treh kraljev v Filovcih bil 
zelo dobro medijsko podprt, saj se je o dogodku na veliko 
poročalo tudi na večjih nacionalnih televizijah.

Marina Benkovič

Letošnji trikraljevski filovski pohod je bil tudi dobro medijsko podprt.
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Vsakdanji utrip

Preventivne značke 
»Preprečujmo požare« za mlade 
gasilce 
Mladinska komisija GZ Moravske Toplice je 
pod vodstvom predsednika Jožefa Hermana 
v decembru 2018 organizirala predavanja za 
pridobitev preventivne značke »Preprečujmo 
požare«.

Za bronasto značko so predavanja potekala v Tešanovcih, 
za srebrno v Moravskih Toplicah ter za zlato na Kobilju. V 
istih krajih so 15. decembra 2018 potekala testiranja za 
pridobitev značk.
Bronasto značko je osvojilo 45 mladih gasilcev iz Bogo-
jine, Kobilja, Martjancev, Mlajtincev, Moravskih Toplic, 
Sebeborcev in Tešanovcev. Srebrno značko je osvojilo 30 
mladih gasilcev iz Kobilja, Martjancev, Mlajtincev, Mora-

vskih Toplic, Prosenjakovcev, Sebeborcev in Tešanovcev. 
Zlato značko je osvojilo 17 mladih gasilcev iz Kobilja, 
Martjancev, Mlajtincev, Moravskih Toplic in Sebeborcev. 
Priznanja bodo podeljena na občnih zborih društev, kat-
erih člani so mladi gasilci.

Štefan Cmor

Mladi gasilci.

Pokušnja vin v Prosenjakovcih 
Komaj so minili božično-novoletni prazniki, 
že je KTD Prosenjakovci začelo uresničevati 
letošnji plan dela.

5. januarja je sekcija vinogradnikov, ki deluje v sklopu 
društva, organiziralo pokušnjo vin. Vinogradniki so prinesli 
30 vzorcev, od tega 10 rdečih vin. Sodelovali so tudi vino-
gradniki iz sosednje Magyarszombatfe in tudi iz Zalalövő-
ja. Tričlanska komisija in ostali navzoči vinogradniki so po-
skusili vsa vina, izmerili so tudi sladkobo. Ob vsaki sorti in 
vzorcu vina so predebatirali, kaj je dobro in kaj ni.
Na koncu so se vsi skupaj strinjali, da slabega vina skoraj 
ni. Vsa vina so bila dobra, nekatera celo vrhunska.
Zanimivost je bila, da so vinogradniki iz Zalalövőja prinesli 
vina starih madžarskih avtohtonih sort, za katera naši vi-
nogradniki niti slišali niso.
Na koncu smo se družili ob domačih dobrotah in oc-
virkovih pogačah, ki jih je spekla naša predsednica MNSS 
Občine Moravske Toplice 
ga. Zsuzsi Vugrinec. Večer 
se je končal v zelo živahnem 
vzdušju, kajti na koncu je za-
donela tudi pesem in vabilo 
vinogradnikov Zalalövőja, 
da se nam oddolžijo za gos-
toljubnost.

Jožefa Vöröš, 
predsednica KTD

Borkóstoló Pártosfalván 
Alig múltak el a karácsonyi-újévi ünnepek, 
a pártosfalvi MTE már megkezdte idei 
munkatervének megvalósítását.

Az egyesület keretén belül működő borászati szekció 
január 5-én borkóstolót szervezett. A borászok 30 bor-
mintával, köztük 10 vörösbor mintával jelentkeztek. A 
hazai bortermelők mellett a minősítésre a szomszédos 
Magyarszombatfáról és Zalalövőről is érkeztek szőlőter-
melők. A borokat a háromtagú minősítőbizottság tagjai, 
és persze más jelenlévők is megkóstolták, és a cukortar-
talmat is mérték. Mindegyik mintánál elmondták, hogy 
mit tartanak jónak, és mik a hiányosságok.
A legvégén egyetértettek, hogy valójában rossz bor nem 
volt a minták között, sőt, csúcsminőségű is volt köztük.
Érdekességként megemlítjük, hogy a zalalövői borászok 
olyan őshonos magyar szőlőfajtákból készített borokat 
is hoztak, amelyekről a mi szőlőtermelőink még nem is 

hallottak.
Végezetül a társalgást 
finom házi falatok, és tep-
ertőspogácsa mellett foly-
tattuk, az utóbbit Vugrinec 
Zsuzsi, Moravske Toplice 
Község MNÖK Tanácsának 
elnök asszonya sütötte. Az 
est rendkívül jó hangulat-
ban, és a zalalövői borászok 
meghívójával zárult, akik 
örömmel viszonozzák majd 
a szíves vendéglátást.Komisija in tudi ostali navzoči so poskusili vsa vina (foto: Klaudia Abra-

ham)./A bizottsági tagok és a többiek is végigkóstolták a borokat.
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Vsakdanji utrip

Marjana Škalič: »Od znanega 
koncepta šole se moramo 
posloviti in zgraditi novega« 
S psihologinjo Marjano Škalič iz Moravskih 
Toplic smo se ob izidu prvega dela njene knjige 
Šola, kam greš? pogovarjali o trenutno zelo 
aktualni temi – nujnih spremembah v šolstvu.

Kaj ste po izobrazbi in s čim se ukvarjate?
Po izobrazbi sem psihologinja. Po diplomi sem kratek čas 
delala v svetovalni službi osnovne šole, potem sem osta-
la doma in se posvetila samo družini. Ko moji trije otroci 
niso bili več tako majhni, sem sodelovala v različnih pro-
jektih v zvezi z duševnim zdravjem in starševstvom, redne 
zaposlitve pa nisem več iskala, saj mi tako bolj ustreza. 
Veliko sem se dodatno izobraževala, zlasti na področju 
psihoterapije.

Pred kratkim ste izdali knjigo “Šola, kam greš?”. Kako 
je potekalo zbiranje in izbiranje gradiva zanjo?
Danes ni težko raziskovati teme, ki nas zanima, saj imamo 
ogromno virov dosegljivih z le nekaj kliki. Tudi elektrons-
ka pošta in drugi sodobni komunikacijski kanali so v ve-
liko pomoč. Raziskovati sem začela preprosto iz lastnega 
zanimanja, nato pa je bilo treba zelo veliko dela, da sem 
informacije uredila v smiselno celoto.

Kaj vas je spodbudilo k obravnavi tovrstne tematike?
Področje učenja in vzgoje me je od nekdaj zelo zanimalo. 
Ko sem dobila svoje otroke, me je navduševala njihova 
vedoželjnost in raziskovalna vnema. S temi lastnostmi 
se rodijo vsi otroci, to nam je prirojeno, žal pa sodobni 
način življenja ni v podporo temu, da bi se ta dragoceni 
del otrokove narave lahko ohranil in krepil. Večina otrok 
gre pri rosni starosti v inštitucionalno varstvo. Predšols-
ka vzgoja pri nas je po eni strani na zelo visokem nivoju, 
ogromno poudarka je na kvalitetni vsebini in dejavnostih 
za vrtčevske otroke. Po drugi strani pa se je izgubilo zave-
danje, da se otroci najbolj celovito razvijajo v prosti igri. V 
dejavnosti v vrtcih je vloženo ogromno truda, a to so vse 
vodene dejavnosti. Morali bi sprevideti, da to, da so otroci 
ves čas vodeni, zmanjšuje njihovo prirojeno iniciativnost. 
Postajajo pasivni in odvisni od vodstva odraslih. V šoli pa 
se ta pojav zelo potencira: otroci so ujeti v togo struktu-
ro. Vsako minuto je določeno, kaj morajo delati. Slediti 
morajo natančnim navodilom, njihovi interesi in potrebe 
pa niso upoštevani. Ne morejo sami raziskovati v skladu 
s svojo radovednostjo in zanimanji, ne morejo zastavljati 
svojih vprašanj in iskati odgovorov nanje. Namesto tega 
je največji poudarek na tem, da si zapomnijo pravilne 
odgovore na vprašanja, ki jih niso sami postavili. Skozi šol-
ska leta mojih otrok sem opazovala vse te nesmisle, seve-

da skozi prizmo mojih 
znanj o psihologiji in 
duševnem zdravju, 
dokler ni nazadnje 
padla odločitev, da 
bom o tem napisala 
knjigo.

Katero temo v delu 
najbolj izpostavl-
jate in zakaj?
Rdeča nit je sporočilo, da je šolski sistem nastal v nekem 
drugem času za drugačne potrebe, kot jih imamo družba 
in posamezniki danes, zato se moramo od znanega kon-
cepta šole posloviti in zgraditi novega.

Kakšna šola bi po vašem mnenju bila”po meri” da-
našnjih otrok?
To je zelo kompleksno vprašanje. Predvsem bi rada 
poudarila, da »po meri« ne pomeni samo ugodja in odsot-
nosti napora. Človek – in otroci so ljudje – ne deluje samo 
na premici ugodje – neugodje, ampak je kompleksno 
bitje. Kljub tej kompleksnosti že dolgo vemo, da imamo 
ljudje univerzalne temeljne potrebe, med katerimi so tudi 
potreba po varnosti, sprejetosti, povezanosti z drugimi, 
po avtonomiji in po občutku smisla. Če posameznikove 
temeljne potrebe niso zadovoljene, njegovo delovanje 
ne more biti optimalno. Poglejmo samo avtonomijo in 
občutenje smisla: otroci v šoli nimajo avtonomije, vsak 
njihov korak je voden in nadzorovan; v večini tega, kar 
se morajo učiti in sicer početi v šoli, pa ne vidijo smisla. 
Šola se bo torej morala bolj ozirati na otrokove temeljne 
potrebe, v ta namen pa se mora temeljito preoblikovati, s 
kozmetičnimi popravki to ne bo šlo.

Načrtujete tudi drugi del knjige. Kdaj ga lahko 
pričakujemo?
Izvedla bom nekaj predstavitev knjige po knjižnicah. Dru-
gi del bi rada izdala še pred koncem tega šolskega leta, ali 
mi bo tudi uspelo, bomo pa videli.

Janja Adanič Vratarič

Marjana Škalič v svoji knjigi predstavlja alternative trenutnemu šolskemu 
sistemu.
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Prvi roman Olge Gutman 
Podeželski zdravnik  
Upokojena učiteljica razrednega pouka iz Vučje 
Gomile, ki sedaj živi v Tešanovcih, se lahko 
pohvali s številnimi izdanimi deli, tako prozo 
kot poezijo, ter številnimi prejetimi nagradami.

Njeno najaktualnejše delo je ljubezenski roman Podežel-
ski zdravnik, ki je njen prvi roman. Pisateljica v delu piše 

o mladem zdravniku Štefanu 
in njegovi sovaščanki Tini, ki ju 
življenjske poti ločijo, a se skozi 
številne preizkušnje znova naj-
deta. 
O njem na zadnji strani knjige 
lahko beremo, da gre za berljivo 
in napeto napisan ljubezens-
ki roman, poln strasti, pa tudi 
bolečine razhodov in življen-
jskih pretresov, ki premeri čas 
enega celega življenja oseb, ki 

Olga Gutman s svojim prvim romanom, ki ga lahko naročite na: volosov.
hram@gmail.com ali 031 356 235.

v iskanju sreče pišejo njegovo zgodbo. 
Iz lastne izkušnje lahko zapisanemu samo pritrdimo, saj je 
roman naše občanke napisan tako prepričljivo in napeto, 
da ko ga boste enkrat začeli brati, ga ne boste dali iz rok, 
dokler ga ne preberete do konca.

 
Janja Adanič Vratarič

“Naprej”  
Matej Petek iz Moravskih Toplic  
predstavlja novo skladbo »Naprej«.

29-letnika glasba spremlja že od otroštva, s pisanjem 
besedil pa je začel v srednji šoli. Sodeloval je že z znanim 
slovenskim raperjem Zlatkom (Zlatan Čordić) in lokalnimi 
prekmurskimi raperji. 
Pravi, da je navdih za novo pesem črpal iz lastnih izkušenj 
in vsakdanjega življenja, »saj se v življenju vsi srečujemo 
z vzponi in padci. Pesem je kot ene vrste motivacija, saj 
nam včasih uspé, včasih ne - a glavno je, da ne obupa-
mo in nadaljujemo ter peljemo ˝Naprej˝! Pesem bi uvrstil 
med hip-hop, vendar je slišati tudi pridih funk glasbe. Re-
fren je zapel Sandi Horvat - Sunny, ki je tudi poskrbel za 
celoto glasbeno produkcijo!« 
Pesem lahko slišite prek QR kode ali v Youtube vtipkate 
Mekoo ft. Sunny - ˝Naprej˝ (2018).

Janja Adanič Vratarič

Tradicionalni občinski turnir v 
kartanju šnopsa  
5. januarja je v Krncih potekal tradicionalni 
občinski turnir v kartanju šnopsa.

V dvorani vaško-gasilskega doma v Krncih se je v so-
botnem januarskem večeru zbralo veliko število na-
vdušencev šnopsa. Zbrane je pozdravil župan Občine 
Moravske Toplice Alojz Glavač, predsednik KS Krnci Štefan 
Hul je nato predstavil pravila kartanja šnopsa, v katerem 
se je pomerilo 48 igralcev. Turnir, ki so se ga udeležile tudi 
štiri ženske, je potekal po sistemu izpadanja. Prvo mes-
to je osvojil Bojan Kučan, drugo Ferenc Cener in tretje 
Konrad Horvat. Najboljši trije so bili nagrajeni s pokali, pr-
vouvrščeni pa je prejel tudi prehodni pokal občine, ki bo 
naslednje leto šel v roke naslednjemu zmagovalcu krns-
kega turnirja v kartanju šnopsa.

Janja Adanič Vratarič

Mekoo predstavlja novo skladbo. Občinski turnir v kartanju šnopsa privablja vse več navdušencev te igre.
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Razvejana dejavnost 
Čebelarskega društva 
Moravske Toplice  
Čebelarsko društvo Moravske Toplice s 40 
čebelarji in čebelarkami čebelari z okrog 1000 
čebeljimi družinami in sodi po aktivnosti in 
pridelovanju medu ter skrbi za čebele v sam 
pomurski vrh v okviru Čebelarske zveze društev 
Pomurja.

Čebelarsko društvo Moravske Toplice deluje že 22 let in 
ga že vrsto leto zelo uspešno vodi predsednik Stanislav 
Čiček. 22. občnega zbora Čebelarskega društva Mora-
vske Toplice se je udeležila velika večina vseh čebelarjev. 
Predsednik društva je podal obširno poročilo o delovanju 
društva. Občnega zbora pa se je udeležil tudi podpred-
sednik Čebelarske zveze Slovenije Janez Vencelj, ki je 
pohvalil delo Čebelarskega društva Moravske Toplice in 
je med drugim spregovoril o 20. maju - svetovnem dnevu 
čebel, skrbi za kranjsko sivko in drugih aktivnosti, ki jih 
vodi Čebelarska zveza Slovenije. Član Upravnega odbora 
Čebelarske zveze društev Pomurja Štefan Šemen je podal 
nekaj smernic sodelovanja med Čebelarskim društvom 
Moravske Toplice in Čebelarsko zvezo društev Pomurja z 

željo, da se bo v čebelarske vrste vključilo še več mladih 
čebelarjev. Čebelarjem je nekaj napotkov o še boljšem če-
belarjenju podal Jakob Madjar, čebelarski preglednik. Na 
občnem zboru so se med drugim dogovorili o še tesne-
jšem sodelovanju z občino Moravske Toplice in TIC-em 
glede prodaje medu na stojnicah v Moravskih Toplicah in 
drugih aktivnostih. V čebelarske vrste so stopili čebelarji 
Jože Pucko iz Ivancev, Janko Talaber iz Bogojine in Mi-
hec Cör iz Noršincev. Med obsežnim programom dela jih 
čaka skrb za čebele, radi bi naredili več pašnega reda na 
njihovem območju. Nekaj čebelarjev se bo udeležilo če-
belarskega tečaja, več poudarka pa bo potrebno name-
niti HACCAP programu. Čaka jih tudi zasaditev medovitih 
dreves in poletno čebelarsko srečanje.

Jože Žerdin

V Moravskih Toplicah so se srečali čebelarji Čebelarskega društva Mora-
vske Toplice.

16. Vinogradniško-vinarski kviz: 
zmagovalci VSD Filovci  
V Filovcih je 10. januarja potekal že 16. 
vinogradniško-vinarski kviz na temo 
vinogradništva, vinarstva in kulture pitja vina.

Na kvizu je letos sodelovalo osem ekip iz različnih kra-
jev; Društvo vinogradnikov Kobilje, Vinogradniško-sad-
jarsko društvo Filovci, Vinogradniško turistično društvo 
Gaj, Društvo vinogradnikov in sadjarjev 
Lendava, Vinogradniško društvo Do-
brovnik, Vinogradniško društvo Goričko, 
Društvo vinogradnikov Čentiba (stare-
jši/seniorji) in Društvo vinogradnikov 
(mlajši/juniorji). Sodelujoči so se med 
samim kvizom lotili resnih tem, med 
drugim tudi prepoznavanja različnih 
bolezni, ki lahko pretijo vinogradom. 
Nekatera vprašanja so se navezovala 
na varnost pri delu, zagotovo pa je bilo 
poskrbljeno tudi za nekaj smeha med 
samim programom. Po koncu kviza je 
potekala podelitev pokalov najboljšim 
trem sodelujočim. Z desetimi točkami 

so tako zmagali domačini VSD Filovci, takoj za njimi so bili 
mlajši DV Čentiba na drugem mestu ter VD Dobrovnik na 
tretjem. Večer se je zaključil s kulinaričnim pridihom ter 
druženjem ob dobri kapljici domačega vina iz Filovcev, 
organizatorji pa si v prihodnje želijo še več vzpodbude 
za različna društva, saj tovrstni kvizi niso namenjeni zgolj 
iskanju pravih odgovorov na zastavljena vprašanja, tem-
več tudi širjenju splošne razgledanosti, deljenju lastnih 
izkušenj s praktičnega vinogradništva in vinarstva ter nav-
sezadnje so namenjeni tudi druženju.

Marina Benkovič

Nagrajenci letošnjega vinogradniško-vinarskega kviza.
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Prekmurski dan v Budimpešti 
V budimpeštanski Hiši tradicij je v adventnem 
času potekal t. i. Prekmurski dan, ki se ga je 
udeležila tudi Folklorna skupina KUD József 
Attila Motvarjevci.

Zavod za kulturo madžarske narodnosti je za obiskovalce 
pripravil pester program, ki je potekal skozi ves dan in 
je zajemal gastronomski program, stojnice, predstavitve 
rokodelcev, priložnostno predstavo, Budimpeštanci pa 
so se lahko med dru-
gim preizkusili v prek-
murskem ljudskem 
plesu in petju. Dan so 
zaključili z večernim 
gala programom, v sk-
lopu katerega so nas-
topili tudi folkloristi iz 
naše občine, Folklorna 
skupina KUD József 
Attila Motvarjevci, in 
s svojim nastopom 
zbrane navdušili.

Muravidéki nap Budapesten 
Budapesten, a Hagyományok házában, 
az adventi időszakban szervezték meg az 
úgynevezett Muravidéki napot, amelyen a 
szentlászlói József Attila Művelődési Egyesület 
néptánccsoportja is bemutatkozott.

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a látogatóknak 
egész napos, színes programot szervezett, kezdve a 
gasztronómiai bemutatótól a standokig, a kézművesek 

bemutatkozásától az 
alkalmi kiállításig. A 
budapestiek pedig 
kipróbálhatták ma-
gukat a muravidé-
ki néptáncban és 
éneklésben is. A nap 
esti gálaműsorral 
zárult, amelyben a sz-
entlászlói József Attila 
Művelődési Egyesület 
néptáncosai elkápráz-
tatták a közönséget.

Člani Folklorne skupine KUD József Attila Motvarjevci so se udeležili t. i. Prek-
murskega dneva v Budimpešti. / A szentlászlói József Attila Művelődési Egyesület 

néptáncosai is részt vettek a Budapesten szervezett Muravidéki napon.

Mesec december v KS Noršinci 
Mesec december je mesec, v katerem nas 
obiščejo trije dobri možje. Pogosto govorimo o 
tem, da je ta mesec namenjen tudi druženju.

Še posebej starejši ljudje potrebujejo druženje in lepo 
besedo. To jim pomeni veliko več kot kupi zavitih daril. 
Z namenom, da se družimo, da si vzamemo čas in smo 
enostavno skupaj, smo v mesecu decembru v KS Noršin-
ci pripravili kar nekaj prireditev. Začelo se je z obiskom 
Miklavža po nekaterih hišah in nadaljevalo z družen-
jem starejši občanov. Srečanje starejših občanov smo 

pripravili v nedeljo, 9. decembra 2018, v gostilni Frenky 
v Noršincih. Ob okusnem kosilu, v prijetnem ambientu, 
ki ga je popestrila kitarska glasba mladega izvajalca Ga-
brijela Pankerja, smo se pogovarjali, zabavali in se imeli 
lepo. 16. decembra 2018 smo v prostorih vaško-gasilske-
ga doma pripravili ustvarjalne delavnice za otroke iz naše 
vasi. Otroci so skupaj s starši izdelovali novoletne okraske, 
ki smo jih po končani delavnici obesili na novoletno jelko. 
Po opravljenem delu in obisku Dedka Mraza, ki je obdaril 
vse prisotne, smo se posladkali tudi z okusnimi palačinka-
mi, ki smo jih spekli ob tej priložnosti. Veseli smo bili, da se 
je delavnic udeležilo veliko otrok iz naše vasi.

KS Noršinci

V Noršincih so mesec december namenili druženju.
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Indija, dežela, kjer te nič ne 
preseneti 
Da je hokej na travi eden najstarejših športov 
na svetu, ni nobena novost. To potrjuje že 46. 
svetovni kongres zveze za hokej na travi (FIH), 
ki poteka vsako drugo leto in je letos potekal v 
indijski prestolnici New Delhi.

Odkar je Slovenija samostojna država, se tudi naši pred-
stavniki udeležujemo tako evropskih kot svetovnih 
druženj. In tako sva letošnja delegata na globalnem 
kongresu bila Aljoša in Jožef Črnko, člana HK Moravske 
Toplice. Štiridnevni kongres, ki je potekal v enem najbolj 
mondenih hotelov v Indiji, v hotelu Lalit, nam je delega-
tom omogočil tudi dobre možnosti za ogled turističnih 
znamenitosti prestolnice, saj so nam organizatorji nudili 
brezplačne oglede glavnih turističnih zanimivosti. In tako 
je moj nemirni duh dočakal ogled stvari, katere sem si 
vedno želel videti. Že prvi stik z Indijo je bil šokanten. Na 
dan prihoda je onesnaženost zraka bila presežena kar za 
17-krat. Vožnja od letališča Indra Gandi do hotela je naz-
nanila, da v to državo ne sodijo ljudje s slabimi živci. Na 
tripasovni cesti se vzporedno pelje vsaj pet avtomobilov, 
pa še kakšna rikša bi se našla. Hotel, v katerem sva bila 
naseljena do kongresa, sva rezervirala že v Sloveniji in na-
merno sva ga iskala v starem delu mesta. Domačini nam-
reč prestolnico delijo na Delhi in ‘’old Delhi’’. Tu sva imela 
v  neposredni bližini t. i. Rdečo trdnjavo, ki je s skoraj 2 
kvadratnima kilometroma ena najmogočnejših v Indiji. Ta 
čudoviti objekt zgrajen v 16. st. je služil najprej kot kral-
jeva rezidenca, pozneje pa je v tem simbolu indijskega 
naroda 15. avgusta 1947 ob polnoči predsednik Nehru 

razglasil neodvisnost Indije. Blizu je tudi Džami Mastžid, 
največja indijska džamija. Indija ima namreč ob 82 % 
hindujcev tudi 14 % muslimanov, ostalo pa so pripadni-
ki različnih veroizpovedi. Vsekakor je v Delhiju potrebno 
videti še Lotusovo mošejo, zgrajeno iz 17-ih cvetnih listov 
iz marmorja, visokih 30 metrov. Nekaj posebnega je tudi 
Kutub Minara, stolp iz 12. stoletja, ki je bil zgrajen kot sim-
bol zmage islama nad hindujsko vero. Od tu nas je pot 
vodila do Indijskih vrat, objekta, zgrajenega v čast Indi-

jcev, padlih v 1. svetovni vojni. Ker sva se že 
pred uradnim delom precej potepala po Del-
hiju, sva že prvi dan prišla do določenih zak-
ljučkov. Hitro sva ugotovila, da Indijci v nas 
Evropejcih vidijo kapitaliste in da se za preti-
rano vljudnostjo skrivajo tržne poteze. Precej 
sva se posluževala prevoza z rikšami, saj so 
praktične, prevoz do 8 km pa te stane zgolj 
20 rupij (1 EUR je 80 rupij). Hitro sva spozna-
la, da te vozniki le-teh odpeljejo brez tvojega 
naročila do trgovine, s katero imajo pogod-
be o proviziji na prodano blago. Tako so naju 
prvi dan odpeljali v trgovino s tepihi, čeprav 
je bil dogovor, da greva kupovat začimbe. Ja, 
v sklopu znamenite ulice Čandni Čauk je tudi 
del, kjer se prodajajo začimbe ‘’na veliko’’. To 
je ulica, kjer vsak prišlek kihne vsaj trikrat na 
minuto. Stvar je na začetku smešna, a pozne-
je, ko te od draženja nosne sluznice in kihan-
ja začne boleti trebušna prepona, ugotoviš, 
da je čas za odhod. Ampak ne videti takega 

bazarja bi kljub pečnosti v nosu bila velika izguba. Ker je 
ta bazar v t. i. starem delu Delhija, se nenehno srečuješ z 
ljudmi najnižjega sloja. Na ulico ti reveži pripeljejo otroke, 
katere ob rojstvo namerno pohabijo, da potem preko njih 
pretežno od tujcev pobirajo miloščino, od katere živi cela 
družina. To je socialni šok, ki te na začetku zelo prizadene 
in ni ti težko seči v žep po evro. A pozneje spoznaš, da 
je tega enostavno preveč in enostavno finančno ne bi 
vzdržal. Indija pa ima še eno izrazito prepoznavnost – pi-
kantnost jedi. Pravzaprav je pikantno vse, od juh, do čajev, 
vseh mesnih jedi pa celo sladice pečejo. Znanje medicine 
me je kaj hitro pripeljalo do spoznanja, da je za blažitev 
pikantnosti in vnetja želodčne sluznice potrebno piti 
ogromno vode, ki je v Indiji iskana dobrina. Priporočam 
izključno tisto iz plastenk in originalno zapakirano. Potem 
ko sva prečesala prestolnico, sva se podala na območje 
t. i. zlatega trikotnika: Delhi–Agra–Jajpur. Seveda naju 
je v trimilijonski Agri zanimal najprej Tadž Mahal. Gre za 
grobnico, ki jo je zgradil šah Đahan po smrti svoje žene 
Muntaz Mahal ob rojstvu 14. otroka. Agra še ponuja na 
ogled obilo zgradb z neverjetno arhitekturo. Ena od takih 
je Vetrovna palača, v kateri so bivale žene maharadžev 
in skozi okna opazovale dogajanja na bazarju ob zgrad-
bi. Čudovita je tudi Mestna palača, v kateri je živel zad-

Tadž Mahal, odprt 1648. leta.
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nji indijski maharadža. Iz Agre naju je vodila pot v Jajpur, 
mesto čudovitih trdnjav. Tukajšnje tri trdnjave so znane 
tudi po čudovitih vrtovih in po obdanosti z visokim ob-
zidjem. Dober streljaj ob trdnjav je zatočišče za mučene 
slone. Lastniki ti omogočajo, da za 22 eur cel popoldan 
preživiš s sloni in jih hraniš. Res čudovita izkušnja. Po de-
setih dneh sva se vrnila v Delhi in in spet imela srečo, saj 
sva doživela začetek hindujskega največjega praznika 
Divali ali praznik luči. Na to proslavljanje, ki je večdnev-
no, se Indijci pripravljajo dalj časa. Z ogledi plesov, petja 
in veseljačenja Hara krišne se je najina indijska avantura 
končala. Šesturno vračanje preko Pakistana, Afganistana 
in naprej proti Dunaju, kjer sva pristala, mi je nudilo dovolj 
časa za razmišljanje o videnem. In takoj se mi je porodilo 
vprašanje, ali bi se vrnil. Kaj mislite? Bi, z velikim veseljem 
bi v Indiji preživel vsaj še tri mesece. Ja, toliko bi rabil, da 
bi lahko vsaj malo rekel, da poznam Indijo. Deset dni je 
krepko premalo. 

Jože Črnko Med vožnjo z rikšo. Le redko je od vozila do vozila več kot 20 cm.

6. veseli večer v Selu 
11. januarja je v polni dvorani vaško-gasilskega 
doma v Selu potekal že 6. veseli večer.

Da ljudje cenimo dobro zabavo in se radi nasmejemo, 
smo se lahko prepričali na 6. veselem večeru v Selu, kjer 
je dvorana selanskega vaško-gasilskega doma bila skora-
jda premajhna za vse, ki so si želeli ogledati nastopajoče 
skupine, ki so svoje delo – poskrbeti za dobro voljo obis-
kovalcev – opravile s čisto odliko.
Poleg domačih selanskih Nemakov so nastopili še  
ključarovski Zgrebaši, Nindri indrik iz Porabja in KUD Prib-
islavec, ki so v Selu nastopili prvič. Vsem skupinam so 
zbrani namenili velik aplavz in ni bilo malo tistih, ki so iz-
razili željo, da bi podobne prireditve bile pogostejše.

 
Janja Adanič Vratarič 

Strokovni delavci urgence 
pomagali v Bogojini 
Konec meseca decembra je eksplozija plina 
razdejala hišo v Bogojini in huje poškodovala 
stanovalce.

Strokovni delavci murskosoboškega urgentnega centra 
so na pobudo zdravnice Romane Rodajč, dr. med., oško-
dovani družini priskočili na pomoč in vsak po svoji moči 
je pomagal pri urejanju hiše. V bolnišnici pa so poskrbeli 
tudi za pranje in čiščenje oblek. Tovrstna akcija je le ena 
izmed več akcij, ki jih strokovni delavci urgence opravljajo 
prostovoljno s čisto preprostim razlogom: Želijo pomaga-
ti ljudem v stiski. 

Janja Adanič Vratarič 

Selanski Nemaki na domačem odru (foto: Janez Škalič). Ženski del ekipe urgence, ki je priskočila na pomoč družini v Bogojini.



24  |  Lipnica 162

Vsakdanji utrip

15. mednarodni čebelarski sejem 
Bjelovar 
9. februarja je ČD Prosenjakovci organiziralo 
strokovno ekskurzijo na Hrvaško v Bjelovar.

V Bjelovarju se je na sejemskem prostoru Gudovac 
odvijal dvodnevni 
prodajno-razstavni in 
s strokovnimi čebe-
larskimi predavanji 
podkrepljen čebelar-
ski sejem. Članom ČD 
Prosenjakovci so se 
pridružili še člani ČD 
M. Toplice in še nekaj 
čebelarjev iz drugih 
društev, tako nas je bilo 
skupaj 29. 

Koloman Kozic

15. nemzetközi méhészvásár, 
Bjelovar 
Február 9-én a pártosfalvi méhészegylet a 
horvátországi Bjelovarra szervezett szakmai 
tanulmányutat.

Bjelovaron, a Gudo-
vac vásártéren két-
napos értékesítő-
kiállító rendezvény 
zajlott, méhészeti 
szakmai előadásokkal 
fűszerezve. A pártos-
falvi méhészegylet 
tagjaihoz csatlakoztak 
a Moravske Toplice-i és 
néhány más egyesület 
tagjai is, így a tanul-
mányúton összesen 
29-en vettünk részt.

Naši čebelarji na strokovni ekskurziji na Hrvaškem./ Méhészeink a horvátországi 
szakmai tanulmányúton.

V Bogojini so pripravili delavnice 
za otroke 
Člani KUD Jožef Košič Bogojina so 12. januarja 
pripravili delavnice za otroke.

Predsednica društva Stanka Sukič je za Lipnico pove-
dala, da so delavnice nastale na pobudo staršev, saj 
so tako otroci tudi v zimskih dneh aktivni in dneva ne 
preživljajo samo pred elektronskimi napravami. V dvora-
ni vaško-gasilskega doma se je zbralo veliko število otrok 
in njihovih staršev, ki so si najprej ogledali igrico Mojca 
Pokrajculja v izvedbi učencev OŠ Fokovci, nato pa so ust-
varjali v štirih delavnicah: folklorni, delavnici izdelovanja 
zapestnic, delavnici izdelovanja kazalk za knjige na ori-
gami način in delavnici peke palačink. Otroci so ob tem 
na kartončkih zbirali pečate za opravljeno delavnico, in 
ko so zbrali vse, so dobili priznanje in darilce: magnet in 
balone. Tako so najmlajši preživeli zabavno in sproščeno 
popoldne v družbi prijateljev.

Janja Adanič Vratarič

Ureditev vaškega jedra v 
Ratkovcih 
19. januarja smo se vaščani Ratkovcev zbrali ob 
parceli v bližini gasilskega doma, da bi pripravili 
vse za sanacijo parcele.

Parcela je bila kupljena s pomočjo Občine Moravske 
Toplice, za kar se ji iskreno zahvaljujemo. Na parceli smo 
odstranili drevesa in pripravili hišo za rušenje. S pridobit-
vijo te parcele smo vaščani Ratkovcev dobili nov dodat-
en prostor za izvedbo prireditev in za možnost parkiranja 
ob večjih prireditvah, saj so po navadi avti bili puščeni ob 
cesti, s čimer se je zmanjšala prometna varnost in pre-
glednost. Na ta način se je tudi omogočilo, da se vaško 
jedro dokončno zaokroži. Najlepša hvala vsem vaščanom 
za pomoč in Občini za finančno pomoč.

Leon Deutsch (PGD Ratkovci)

Ena izmed udeleženk delavnic (na fotografiji s priznanjem) je praznovala 
tudi rojstni dan in je na delavnice povabila svoje prijateljice.

Vaščani Ratkovcev so veseli novega prostora za izvedbo prireditev.



 Lipnica 162  |  25

Vsakdanji utrip

V Središču že 10. obudili staro 
ljudsko opravilo 
V soboto, 26. januarja, so v Središču že 10. 
obudili staro ljudsko opravilo, ki so ga nekoč 
opravljali naši predniki v zimskih časih, tj. 
česanje perja in lüpanje bučnega semena.

Dvorana vaško-gasilskega doma se je zopet napolnila 
do zadnjega kotička z obiskovalci iz domačih krajev, širše 
okolice ter iz sosednje Madžarske. Vsi so nestrpno čakali 
na predsednico društva Antal Ferenc Središče Silvijo Šan-
ca, ki je po pozdravu tudi uradno odprla prireditev. Nato 
se je začelo delo. Ženske so česale perje, ostali prisotni pa 
so luščili bučno seme in to ob glasbeni spremljavi muz-
ikanta Lajčija. Slišali smo: »V dolini tihi je vasica mala …«, 
ki se imenuje Središče. Prav tu se je v zraku čutilo nekaj 
tako pristnega kot v tistih starih časih … Prireditev je zno-
va povezala staro in mlado, kar je dandanes najpomem-
bneje.
Da pa ni ostalo le pri delu, so poskrbeli domačini. Pripravi-
li so nam odlično večerjo in druge domače dobrote, kot 
v tistih starih časih, bilo je vsega: žujca, kruh z zaseko, z 
ocvirkovim namazom in domačo čebulo, različne potice, 
pogače, peciva in še in še. Na uspešno opravljeno delo 
pa nismo nazdravljali le z domačim vinom, ampak kar z 
domačo (Središko) palinko 
in likerji …
Obujanje spominov je tra-
jalo vse do ranih jutranjih 
ur, kar kaže na to, da se 
Središčani z vso dušo in s 
srcem zavzemajo za obu-
janje, ohranjanje in preda-
janje običajev našim mlad-
im rodovom.

Uredništvo

Delo je potekalo v prijetnem vzdušju./ Kellemes hangulatban zajlott a 
munka.

Szerdahelyen 10. alkalommal 
hagyományok felelevenítése 
Január 26-án, szombaton, Szerdahelyen immár 
tízedik alkalommal elevenítették fel felmenőink 
hagyományait, a téli időszakban végzett 
tollfosztást és tökmagköpesztést.

A helyi tűzoltó- és faluotthon nagyterme újra megtelt a 
hazai és távolabbról érkezett látogatókkal, sőt még Mag-
yarországról is érkeztek vendégek. Mindenki izgatottan 
várta a szerdahelyi Antal Ferenc Művelődési egyesület el-
nökét, Šanca Silviját, aki a köszöntőt követően hivatalosan 
is megnyitotta a rendezvényt, és kezdődött a munka. La-
jcsi muzsikája mellett az asszonyok tollat fosztottak, a töb-
biek pedig tökmagot köpesztettek. Elhangzott többek 
között a völgyben lévő kisfaluról szóló dal (V dolini tihi 
je vasica mala…), és persze mindenki Szerdahelyre gon-
dolt. Olyasvalami érződött a levegőben, mint a régi szép 
időkben… Idősek és fiatalok együtt, aminek napjainkban 
igencsak nagy jelentősége van.
A házigazdák gondoskodtak róla, hogy az est ne csak a 
munkáról szóljon. A régi szokás szerint kitűnő vacsorát 
készítettek, valódi terülj asztalkámat varázsoltak nekünk: 
kocsonya, vágott zsíros kenyér, tepertőkrém és hagyma, 
finom kalács, sütemények… még felsorolni is nehéz a sok 
finomságot. És a jól végzett munka után nem csak házi 

borral, hanem (szerdahelyi) 
pálinkával és likőrökkel teli 
poharakból ittunk egymás 
egészségére.
A visszaemlékezés a ha-
jnali órákig folytatódott, 
és mi sem bizonyítja job-
ban, hogy a szerdahel-
yieknek igenis fontos a ha-
gyományok ápolása és a 
fiatal nemzedékre történő 
átörökítése.

A szerkesztőség

Zlate medalje za kvaliteto za 
salame 
Zadnji vikend v januarju so se nekateri člani 
Pevskega društva Selo zdaj že drugič udeležili 
Festivala kobasice Bravsko-Petrovac, ki je bil že 
četrti po vrsti.

Na festivalu je bilo 64 vzorcev salam iz Hrvaške, centralne 
Srbije, Vojvodine, Madžarske, Bosne in Hercegovine ter 
Slovenije. Med vsemi sta se izvrstno odrezala tudi Emil 
Ferencek iz Kobilja z zlato medaljo za divjačinsko salamo 

ter Oskar Makari iz okrepčevalnice Pri Martinu v Selu z zla-
to medaljo za klasično suho salamo ter srebrno medaljo 
za pikantno suho salamo.

Nekateri člani Pevskega društva Selo so se udeležili Festivala kobasice 
Bravsko-Petrovac.
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Aleš Režonja uspešen na mednarodnih gasilskih tekmovanjih 
Firefighter combat challenge 
Aleš Režonja, član PGD Moravske Toplice, 
tekmuje na mednarodnih gasilskih tekmovanjih 
Firefighter combat challenge (FCC) oz. najtežji 
dve minuti v športu!

FCC je tekmovanje, kjer gasilec pod obremenitvijo zaščit-
nih oblačil in dihanja preko dihalnega aparata tekmuje 
v petih različnih nalogah, ki po fizični težavnosti mno-
gokrat presegajo posamezne tekmovalce. Če je tekmov-
alec zelo dober oz. odličen, mu to uspe v dveh ali manj 
minutah. Zmagovalec pa je vsak, ki nalogo opravi v manj 
kot šestih minutah in premaga progo. Najtežji dve minuti 
nosita svoj pomen in imata težo v športu po vsem svetu.
Aleš Režonja je član PGD Moravske Toplice, ki je svojo 
gasilsko pot začel pred 15 leti. Leta 2014 se je kot novinec 
udeležil tekmovanja FCC, ki je bilo na Bledu. Po prvi tek-
movalni izkušnji je bil z rezultatom zelo zadovoljen in 
odločen, da se naslednje leto ponovno vrne. Ob aktivnem 
sodelovanju v domačem gasilskem društvu in udeležbi 
na različnih gasilskih usposabljanjih se je leto za letom 
udeleževal državnih in mednarodnih tekmovanj. Je pa v 
njem že takrat gorela tiha želja, da bi tudi on enkrat stal na 
zmagovalnih stopničkah. Po večkrat tedenskem kondici-
jskem treningu in premagovanju raznih fizičnih ovir se 
mu je septembra 2018 uspelo prebiti med najhitrejše in 
najzmogljivejše tri na državnem tekmovanju. Skupaj s 
sotekmovalci Petrom Halcem, Žanom Konciljem, Galom 
Zevnikom, Davidom Zevnikom in Jakom Kopitarjem je 
dosegel 3. mesto v štafeti na mednarodnem tekmovan-
ju FCC, ki je bilo v Radovljici. Aleš svojo tekmovalno pot 

Aleš tik pred štartom.

širi tudi v tujino, kjer se je že udeležil FCC tekmovanja na 
Češkem in v Avstriji. V posamični tekmi dosega povprečni 
čas 2,18 min, kar je blizu najboljših.

Uredništvo

Blažev pohod 
V soboto, 2. februarja, je Športno društvo 
Bogojina skupaj s Turističnim društvom 
Bogojina organiziralo Blažev pohod, ki se ga je 
udeležilo 80 pohodnikov.

Pohodniki so letos šli skozi 4 katastrske občine.

Udeleženci so se ob lepem vremenu podali na dobrih 10 
km dolgo pot. Zanimivost letošnjega pohoda je bila, da 
so šli skozi 4 katastrske občine, in sicer Bogojina, Filovci, 
Vučja Gomila in Tešanovci. Pohodniki so pohod zaključili 
s pogostitvijo v vaškem domu ter obljubo, da drugo leto 
zopet pridejo. 

ŠD Bogojina
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16. Prešernov pohod v 
Tešanovcih 
Ob slovenskem kulturnem prazniku je v duhu 
tradicije zadnjih let pohod spet privabil veliko 
število ljubiteljev hoje od blizu in daleč.

Organizatorji letošnjega pohoda so bili domači gasil-
ci, kulturno-turistično, športno in mladinsko društvo. 
12 kilometrov dolge poti z izhodiščnima točkama pred 
domačim vaško-gasilskim domom in po okoliških krajih 
se je skupaj udeležilo nekaj manj kot 250 pohodnikov, kar 
je nekaj deset manj od rekorda pred štirimi leti. Organiza-
torji so jim po dveh okrepčilnih točkah zjutraj postregli v 
raznovrstnim domačim pecivom in drugimi okrepčili, na 
koncu pa z »bujto repo« in pečenko. Najmlajša na poho-
du je bila 9-letna Melita Rus iz Višnje Gore, najmlajša med 
fanti 11-letni domačin Luka Valentin Grabar in 12-letni 
Žiga Čarni iz Moravskih Toplic; najstarejša pa Višnjanka 
Cilka Groznik in Martin Horvat iz sosednjih Ivancev. Oba si 

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 
Redni zbor članov. Letni sestanek članov DU MT bo v četrtek, 
14. marca 2019, ob 9.30 v prostorih Izletniškega kmečkega tur-
izma Gutman Zver v Bogojini. Pregledali in ocenili bomo delo 
in poslovanje društva v letu 2018. Poročilo predsednika je pri 
poverjenikih in priporočam, da se z njim seznanite, zlasti tisti, 
ki se boste kot zastopniki udeležili zbora. Poverjeniki so prejeli 
tudi predlog programa dela za leto 2019.

Dnevi medgeneracijskega sožitja v Ljubljani. Sredi maja 
(od 14. do 16. maja 2019) bodo v organizaciji ZDUS, dijaške 
in študentske organizacije potekali prvi dnevi medgeneracijs-
kega sožitja. Mladi in upokojeni bodo spregovorili o bistvenih 
družbenih dilemah, ki zadevajo (in povezujejo) vse, od mlajše 
do odhajajoče generacije. Dogajanja se bomo udeležili tudi 
člani DU MT in sodelovali v debatnem delu in na kulturnih 
prireditvah.

Penzion Servis. Skupina nadebudnih mladih organizatorjev iz 
okolice Ptuja se je lotila projekta Penzion Servis (PS) s ciljem 
pomagati starejšim občanom v različnih oblikah. Podjetna 
organizacija članov ponuja dodatne ugodnosti pri urejanju 
vsakdanjih potreb (tekoča preskrba, zdravstveno in druge ob-

like zavarovanja, pomoč na domu, izobraževanje, v perspektivi 
načrtujejo tudi izgradnjo domov za starejše …). Članstvo v klu-
bu je brezplačno, člani upokojenskega društva se lahko v Penzi-
on Servis včlanijo pri našem društvu, za sodelovanje pri akcijah 
ugodnosti PS pa se odloča vsak posameznik samostojno.

Moj dom – lep in urejen. Trienalni natečaj bomo ponovno 
izvedli v letošnjem letu (razpis bo objavljen v naslednji števil-
ki Lipnice). Natečaja se lahko udeležijo člani DU MT, nagradili 
bomo tri domačije, ki jih bo društvena komisija najbolje ocenila. 
Pokroviteljstvo nad akcijo je prevzelo podjetje Cerop Puconci.

Oživljeno sodelovanje z DU Martijanec. V iskanju možnosti 
za mednarodno sodelovanje sva se podpredsednikom društva 
Lajčijem Kranjcem ob asistenci gasilskega funkcionarja in naše-
ga člana Jožeta Lipaja udeležila občnega zbora DU Martijanec 
v varaždinski županiji z namenom, da ponovno oživimo stike 
in sodelovanje na organizacijskem, športnem in kulturnem po-
dročju.

Ludvik Sočič, 
predsednik DU Moravske Toplice

Foto utrinek iz občine 
Tokrat objavljamo foto utrinek 
Mateje Horvat iz Fokovcev, ki 
bo za svojo fotografijo prejela 
Gorički tiramisu Okrepčevalnice 
Viničarija iz Ivanovcev.

V okrepčevalnici vas 16. mar-
ca ob 18.00 vabijo na igranje  
šnopsa. 

bosta drugo leto nadela že deveti križ. Dodana vrednost 
pohoda je bil tudi letos spontan kulturni program, ki ga 
na eni od postojank na vinorodnem Jelovškovem bregu 
vselej pripravijo kar pohodniki sami. Med drugim je tudi 
letos iz njihovih grl zadonela Zdravljica.

Geza Grabar 

Na Prešernovem pohodu se je zbralo nekaj manj kot 250 pohodnikov.

Foto utrinek Mateje Horvat iz Fokovcev.  Tudi vi nam 
pošljite foto utrinek iz vašega domačega kraja na:  
lipnica.casopis@gmail.com.
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Ekumensko srečanje pri sv. 
Benediktu v Kančevcih 
V nedeljo, 13.januarja, je potekalo v cerkvi sv. 
Benedikta v Kančevcih 1. ekumensko srečanje 
evangeličanske cerkvene občine Križevci in 
katoliške župnije Kančevci.

Verniki evangeličanske in katoliške veroizpovedi smo se ob 
10.uri zbrali pri sv. maši, ki sta jo darovala katoliški župnik p. 
Jurij Štravs in evangeličanski duhovnik g. Mitja Andrejek, ki 
je tudi pridigal.
Po končani sv. maši je sledilo prijateljsko druženje v Domu 
duhovnosti, katerega jedilnica je bila skoraj premajhna za 
vse. Na koncu smo se vsi strinjali, da se prihodnje leto spet 
srečamo in sicer pri bratih evangeličanih v Križevcih.

Marjan Kuhar Ekumensko srečanje v Kančevcih.

Ekumensko bogoslužje v cerkvi sv. 
Martina v Martjancih 
V martjanski cerkvi so se na ekumenskem 
bogoslužju zbrali verniki katoliške in evangeličanske 
cerkve.

Pred več kot 20 leti sta župnija Martjanci in evangeličanska 
cerkvena občina Moravske Toplice začeli z vsakoletnim eku-
menskim bogoslužjem in srečanjem vernikov obeh cerkva. 
Letošnje ekumensko bogoslužje s srečanjem vernikov je 
bilo v nedeljo, 20. januarja, v župnijski cerkvi sv. Martina v 
Martjancih. Rdeča nit ekumenskega bogoslužja je bila na 
temo »Prizadevaj si za pravičnost«. Bogoslužje sta vodila 
župnik župnije Martjanci Marjan Potočnik in častni evan-
geličanski škof mag. Geza Erniša. Po ekumenskem bogosluž-
ju so se vsi skupaj zbrali v domu sv. Martina na druženju, kjer 
so za pogostitev poskrbeli verniki župnije Martjanci.

Jože Žerdin

Ekumensko bogoslužje sta vodila župnik župnije Martjanci Marjan 
Potočnik in duhovnik evangeličanske cerkvene občine Moravske Toplice 
in častni evangeličanski škof mag. Geza Erniša.

Škofijsko srečanje zakoncev in 
zakonskih skupin 
Prvo februarsko nedeljo je kančevski Dom 
duhovnosti zaznamovalo srečanje zakoncev in 
zakonskih skupin iz celotne murskosoboške škofije.

Sveto mašo je vodil msgr. dr. Peter Štumpf, ki je med drugim 
poudaril, da naj se vsakdo užije kančevske miline, podelil 
pa je tudi blagoslov sv. Blaža. Po maši je sledilo druženje ob 
kavi in pecivu, sledile so delavnice za otroke pod okriljem 
animatork in Sester Marije Pomočnice.
Odraslim udeležencem sta se pridružila gosta, Katarina in 
Marko Nzobandora, ki sta spregovorila o lanskem Svetov-
nem srečanju družin s papežem Frančiškom na Irskem in o 
svojem življenju.
Ob kosilu, ki je dajalo vtis ene velike družine, se je zbrane 
dotaknila skupna misel, da bi podobnih srečanj bilo še več. 
In da kančevska pozitivna energija nikoli ne bi usahnila.

Cvetka Šavel Kerman Zbrani zakonci so izrazili željo, da bi tovrstnih srečanj bilo še več.
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Zakonca Gutman sta praznovala 66 
let poroke 
V Filovcih sta na svojem domu na slovenski kulturni 
praznik svojo življenjsko zgodbo zaokrožila 
zakonca Gutman, ki sta praznovala 66 let skupnega 
zakonskega življenja.

Redkim je dano, da bi se učakali tako visoke starosti in za-
konskega življenja, kot sta to doživela zakonca Jožef in Bar-
ica Gutman. Prvič sta stopila pred oltar davnega leta 1953 
v župnijski cerkvi Gospodovega vnebohoda v Bogojini. 
Oba izhajata iz kmečkih družin. Jožef, star 95 let, se je izučil 
za električarja. Zaposlen je bil v Elektro Lendava in Elektro 
Ljutomer. Sodeloval je pri elektrifikaciji cerkva na Kobilju, 
Markovci in Kuzmi. Že več kot 70 let je gasilec PGD Filov-
ci, je najstarejši in častni član gasilskega društva Filovci ter 
najstarejši član Društva Gaj Filovci. Skupaj z ženo Barico sta 
pred mnogimi leti v vinorodnem bregu v Filovskem Gaju 
zgradila kapelo, ki je posvečena Mariji Kraljici družine. Na 
njegovo pobudo so tudi v filovskem Gaju postavili križev 
pot v naravi. Žena Barica, ki ima za seboj 96 križev življenja, 
se je pred 66 leti primožila na možev dom v Filovce iz zelo 
premožne kmečke družine Trajber iz Strehovcev. Izučila se 
je za krojača kot vajenka in pomočnica v Dobrovniku. Šiva-
la je ženske in moške zimske plašče. Ko sta se poročila, se 
je posvetila kmetovanju, a kljub obilici dela na kmetiji je še 
vedno rada šivala po naročilu. Kljub visokim letom je še do-

brega zdravja in dobrega spomina. V zakonu je povila dva 
otroka, Jožeta in Emo. Ker pa imata že zelo lepa in častitljiva 
leta, ju večkrat obiščejo štirje vnuki in štirje pravnuki. Vsa-
ko nedeljo obiščeta sveto mašo v domači župnijski cerkvi 
v Bogojini. Čeprav živita sama in imata več kot devet križev 
življenja, še vedno skrbita sama zase, a sin in hčerka nista 
pozabila na očeta in mamo, saj jima večkrat priskočita na 
pomoč. Nanju so ponosni verniki domače župnije Bogoji-
na in občani občine Moravske Toplice. Če jima bo zdravje 
dopuščalo, se bosta čez nekaj let učakala še železne poroke, 
to je 70 let skupnega zakonskega življenja.

Jože Žerdin

Zakonca Gutman sta praznovala 66 let poroke.

Vabimo vas, 
da nam tudi vi na mail uredništva lipnica.casopis@gmail.com posredujete zapise o vaših veselih dogodkih
(poroki, rojstvu otrok, obletnicah ...) in nam tako pomagate sooblikovati rubriko ter z lepo mislijo ali čestitko

razveselite svoje bližnje.

Dogodki Pomurskega muzeja Murska Sobota 

25. april 2019, 18.00, baročni salon 
Ob dnevu upora proti okupatorju, Prekmurje – 100 let, pre-
davanje muzejske svetnice Metke Fujs: Med lojalnostjo in 
avtonomijo. 

Na ogled je še:
- stalna razstava 

- občasne razstave: 

»Za vedno na Plesah – Prvi Slovani v Soboti« 

Rimska cesta v odsevu večnosti 

Ludvik Vrečič. Slike

Od puščave do mize (ogled do 26. maja 2019)

MAREC

14. marec 2019, 16.00, razstavišče
Prekmurje – 100 let, strokovno vodenje umetnostnega 
zgodovinarja mag. Franca Obala po razstavi 
Ludvik Vrečič: Slike. 

21. marec 2019, 18.00, baročni salon
Prekmurje – 100 let, predstavitev treh publikacij muzeja ob 
zaključku projekta Prišo je glás - Prekmurci v vojni 1914-1918 
(urednica muzejska svetnica Metka Fujs). 

APRIL 

10. april 2019, 18.00, stolp 
Strokovno vodenje po razstavi Od puščave do mize in pre-
davanje doc. dr. Sama Skralovnika iz Teološke fakultete Lju-
bljana UI Maribor. 

13. april 2019, 10.00, učilnica 
Velikonočna muzejska delavnica. 
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Ivan Camplin (1912–2008) 
Lansko leto je minilo deset let od smrti Ivana 
Camplina, duhovnika, domoljuba, pesnika, 
prozaista, publicista in bibliofila. Prav je, da se ga 
ob minuli obletnici vsaj z nekaj stavki spomnimo 
tudi v Lipnici. Vse življenje se je namreč ljudem 
v Prekmurju, Porabju in širše razdajal z veliko 
življenjske radosti.

Rojen je bil 23. junija 1912 v Bogojini: Tu je končal osnov-
no šolo. Po njej se je vpisal na soboško gimnazijo in nato 
na Visoko bogoslovno šolo v Mariboru, kjer je bil l. 1935 
posvečen v duhovnika. V letih 1935-1936 je bil najprej ka-
plan pri Sv. Juriju v Prekmurju, nato leto dni v Mariboru. V 
letih 1938-1939 je deloval kot izseljenski duhovnik v Franciji. 
Ob izbruhu vojne se je vrnil v domovino in leta 1939 postal 
kaplan v Lendavi. V letu 1940 je za krajši čas opravljal službo 
škofijskega tajnika v Mariboru, v začetku leta 1941 bil nas-
tavljen za ž. upravitelja pri Nedeli v G. Petrovcih. Okt. tega 
leta so ga Madžari kot zavednega Slovenca internirali; na-
jprej je bil zaprt v Budimpešti, nato pa v ječah v Komaromu. 
Po izpustitvi iz zaporov je bil krajši čas na bolniškem do-
pustu v rojstni vasi in kaplan v kraju Bánokszentgyörgy. Po 
vojni je postal upravitelj in nato župnik župnije Dobrovnik, 
v kateri je deloval do nov. 1977. Do jul. naslednjega leta je 
nato delal v Ljubljani v tajništvu Cirilmetodijskega društva 
katoliških duhovnikov, od tega časa do jul. 1981 pa prebival 
v Genterovcih kot upokojeni župnik. V tem letu je bil najprej 
imenovan za vikarja - pomočnika župniku Matiji Rousu v G. 
Petrovih, po njegovi smrti pa za ž. upravitelja in nato še za 
župnika. To službo je opravljal do smrti. Živel je v skrom-
ni hišici v Martinju (v kateri je danes spominska soba in pri 
kapeli nad hišo njegov doprsni kip), od koder je imel na 
skrbi Nedelo in podružnico sv. Ane v Boreči, vsako nedeljo 
pa – in to kar nekaj let - opravljal božjo službo tudi na G. 
Seniku v Porabju. Umrl je 19. februarja 2008.
Camplin naših ljudi ni vzgajal le v veri, temveč tudi v kultur-
nem in narodnostnem pogledu. Pesmi je začel pisati že v 
srednji šoli. Ob proznih in publicističnih sestavkih jih najde-
mo v Novinah, Marijinem listu, Marijikinem ogračeku, kas-
neje v Novi poti, v Stopinjah in drugje. Pisal je domoljubne, 
razpoloženjske in ljubezenske pesmi, med katerimi jih je 
veliko religiozno obarvanih. Med prvimi sta poleg Pesmi 
Slovenske krajine najznačilnejši še dve - prva z naslovom 
Zgodovinske silhuete, ki je nastala za proslavo priključitve 
Prekmurja mariborski škofiji, druga pa so Zalavarske freske; 
te so nastale ob njegovem romanju v Zalavar.
Tako kot za vezano besedo je tudi za njegovo prozo značil-
na religiozna obarvanost in vzgojni pomen. Piše črtice, 
legende, kratke potopise, spomine in drugo. V črticah in 
legendah je zelo duhovit, potopisi nam razodevajo njego-
vo natančno opazovanje in radost nad odkrivanjem zanj še 
neznanih pokrajin, spomini in nekrologi pa prepričanje, da 
je dober tisti, ki je delaven in pošten.
Vzgojne elemente zasledimo tudi v njegovi publicistiki. V 
njej se loteva verskih, kulturnih in čisto praktičnih življen-
jskih vprašanj. Tako npr. v enem od besedil (Duhovnik in 
sveto pismo) meditira o razmerju med duhovniki in Sve-
tim pismom, pri čemer vabi svoje sobrate k poglobljene-

mu branju božje besede in doživetemu posredovanju le-te 
vernikom, mnogo razmišlja o pastoralnih vprašanjih, tudi 
o pastoraciji zdomcev, ki jo povezuje s problematiko izsel-
jenstva in zdomstva. V Camplinovi publicistiki se kaže pred-
vsem njegovo poznavanje verskega in kulturnega udejstvo-
vanja ljudi, ki žive med rekama Muro in Rabo. Razpravlja pa 
še o mnogih drugih stvareh, ki se tičejo življenja porabskih 
in prekmurskih Slovencev, tako o ohranitvi slovenstva v 
Porabju in Prekmurju, o naših kulturnih spomenikih in dru-
gem.
Ob njegovem kulturnem delovanju moramo omeniti vsaj 
še dve podrobnosti: njegovo občasno prevajanje (Camplin 
je bil poliglot, saj je dobro obvladal več tujih jezikov, najbolj 
madžarščino, francoščino, latinščino pa nemščino) in de-
jstvo, da je bil leta 1940 nekaj mesecev tudi urednik Klek-
lovih Novin. Jožef Klekl-st. je svojo zahvalo za sodelovanje 
pri časniku oziroma za »krasno vrejüvanje Novin« sklenil z 
besedami: »Boug njemi bodi plačnik z obilnimi milošča-
mi...« (Novine, Lendava, 4. avg. 1940, št. 31, str. 1).
Bogato plačilo pa bi si Ivan Camplin zaslužil še za marsikaj, 
gotovo tudi za delo z našimi ljudmi v Franciji. Bil ni le njihov 
dušni pastir, temveč jim je urejal tudi administrativne posle 
pri francoskih oblasteh, kasneje pa pomagal pri pridobitvi 
pokojnin iz te države. Enako bogato plačilo si je služil tudi 
s tem, ko je že v visoki starosti vsako nedeljo opravil po tri 
svete maše, eno od njih na Gornjem Seniku.
Njegova vera, delo in pokončnost bi nam lahko bili za zgled 
in spodbudo.

Jože Vugrinec
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Ob slovenskem kulturnem 
prazniku – ustvarjalno s knjigo 
V okviru nacionalnega projekta spodbujanja bralne kulture 
»RASTEM S KNJIGO 2018 – izvirno slovensko mladinsko lep-
oslovno delo vsakemu sedmošolcu« je vsak sedmošolec 
dobil podarjeno knjigo pisateljice Nataše Konc Lorenzut-
ti: Avtobus ob treh.
Že vrsto let ob slovenskem kulturnem prazniku na OŠ Bo-
gojina posvetimo tem knjigam veliko pozornosti. Dan pred 
slovenskim kulturnim praznikom sedmošolci ustvarjalno 
preživijo šolske ure s knjigo in ob knjigi. Letošnje leto so 
učenke pripravile za svoje sošolce in sošolke kviz o pre-
branem delu, ustvarjalnice so popestrili z besednimi akro-
bacijami, odlomke iz knjige dramatizirali ter v pogovoru o 
vrednotah, ki jih pisateljica predstavlja v knjigi, izražali svoja 
občutja, mnenja in prepričanja.
Projekt, ki poteka letos že dvanajsto leto, je na naši šoli ved-
no lepo sprejet, saj s tem motiviramo učence za branje in za 
čudovito potovanje v svet domišljije in lepot.

knjižničarka
Andrea Benkovič Šemen Učenci OŠ Bogojina so ustvarjalno preživljali šolske ure.

Tudi tako se lahko pogovarjamo … 
V sredo, dan pred obiskom dedka Mraza, nas 
je v enoti Moravske Toplice obiskal gospod 
Damjan Šebjan. Kako mu je ime, nam je dejansko 
povedala gospa Mirana Žnidarič, ki je bila njegova 
spremljevalka oz. tolmačica.

Ko nam je povedal vse, kar je želel povedati z znakovnim 
jezikom, gospa Mirana pa nam je vse »prevedla«, smo ga 
vsi gledali s široko 
odprtimi očmi. 
Damjan je s sabo 
prinesel barvne 
žogice in pada-
lo ter nas ob igri 
naučil, kako se 
znakovno po-
kaže barva. Da so 
si otroci znak za 
posamezno barvo 
zapomnili, so mu 
morali tudi doka-
zati v igri s pada-
lom, ko je le po-
kazal, katera barva 
se mora splaziti 
pod padalo.
Če ga otroci niso 
pozorno sprem-
ljali, niso mogli 
sodelovati, zato je 
bila pozornost še 
kako pomembna, 
prav tako pa tudi 
sposobnost pom-

njenja. Med svojim kratkim obiskom nam je zaupal tudi 
svojo življenjsko zgodbo ter da mu je bilo v našem vrtcu 
zelo všeč. Kakšno je dejansko življenje v tišini, si težko pred-
stavljamo, a v družini gospoda Šebjana je zagotovo tako. 
Navdušeni nad znakovnim jezikom se bomo s
pomočjo moderne tehnologije naučili še kakšnih znakov 
do njegovega naslednjega obiska, ko naj bi nas presenetil s 
čisto drugačno predstavo.

Katja Hozjan, vzgojiteljica

Otroci so uživali v družbi gospoda Damjana.
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»Skupaj zmoremo vse« 
Ta naslov je označeval dobrodelno prireditev, ki je 
bila v petek, 7. decembra 2018, v kulturni dvorani 
Bogojina, za kar se zahvaljujemo predstavnikom KS 
Bogojina.

Na pobudo staršev, za dobrobit otrok, smo v vrtcu dalj 
časa izdelovali raznovrstne izdelke. Svoj delež so dodali 
starši otrok, ki so s svojimi izdelki, nastalimi v popoldanski 
delavnici v vrtcu, našo zbirko dopol-
nili in nadgradili.
V programu so sodelovali vsi otro-
ci in zaposleni vrtca Bogojina, dijaki 
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer 
in študentka programa predšolske 
vzgoje Univerze v Mariboru, gledališ-
ka skupina Mlaj-Mlajtinci ter moški 
vokalni kvintet Aeternum. 
Ravnateljica je vsem, ki so prispe-
vali svoj delež k nastanku in izvedbi 
prireditve, namenila besede pohvale. 
Po programu je ob izhodu pričakala 
bogato obložena miza z dobrotami, 
ki so jih prispevali starši naših otrok, 
na dveh mizah pa je bila obilica 
izdelkov.

Ta večer smo v polni kulturni dvorani v Bogojini vsi čutili 
enako – osrečevati in biti srečen. Otroci so imeli ob sebi 
družine in prijatelje, mi, odrasli pa sodelavce iz drugih enot, 
ki so nam bili tokrat še posebej v podporo. Vas je že tonila v 
temo, ko smo pospravili prostore in zaklenili vrata dvorane. 
Čas druženja je hitro minil, a so ga občutki sreče v nas 
vkovali kot neminljivega.

Milena Černela, vzgojiteljica

Vzgojiteljice, otroci in starši vrtca Bogojina so v prazničnem mesecu pripravilu
dobrodelno prireditev.

Zimovanje 2019 
V Vrtcu Moravske Toplice je bilo ta dan čutiti prav 
posebno vznemirjenje. Otroci iz kar 5 enot so se 
namreč odpravljali na Pohorje, kjer naj bi preživeli 4 
vznemirljive dni.

Vožnja z avtobusom je bila odlična priložnost, da so se ob-
novile ali spletle nove prijateljske vezi. Ob prihodu na Pohor-
je so vsem, ki smo ostali »doma«, poslali fotografijo izpred 
hotela in že se je njihova pustolovščina začela. Sankanje in 
igre na snegu – vsak dan, obisk planinca in lovca, iskanje 
škratov v večernih urah, ples v pižamah …, zvečer pa le še 
skrb za osebno higieno, poslušanje pravljice v posteljah ... in 
otrokom so se odprla vrata v svet sanj ... Do zjutraj, ko so jih 
že čakala nova doživetja.
Prav vsi otroci, ki so se udeležili zimovanja, so za izkazan 

pogum in samostojnost večer pred odhodom domov pre-
jeli priznanja, nato pa še zadnjič legli v postelje. Misli so že 
poletele »domov« … Zjutraj jih je še zadnjič letos pozdravi-
lo toplo pohorsko sonce. Nekaj spustov po hribčku, igra na 
snegu, zaključna fotografija v spomin ..., nato pa so se srečni 
in veseli udobno namestili na avtobusu, ki jih je popeljal v 
objem staršev.
Snidenje je bilo zelo čustveno ... Marsikdo je potočil kakšno 
solzo sreče, spet drugi se je junačil, da bi še ostal kakšen 
dan na Pohorju, eni pa kar niso mogli opisati vsega, kar so 
doživeli na zimovanju.
Za letos je zimovanje zaključeno. Ostanejo nam samo še 
lepi spomini in besede zahvale – zahvala staršem, ki ste 
nam zaupali svoje otroke, ter zahvala spremljevalcem, ki so 
to odgovorno nalogo sprejeli in jo tudi z odliko opravili!

Simona Kaučič, ravnateljica

Otroci na letošnjem zimovanju.
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Nagradni natečaj »Deluj eko – 
ohrani čebelo in smreko« 
Otroci s strokovnima delavkama iz enote Filovci 
smo sodelovali na nagradnem natečaju »Deluj eko – 
ohrani čebelo in smreko«.

S svojo izvirnostjo in idejami smo s papirjem okrasili smre-
ko iz kartona in jo poslali organizatorju. Ob koncu natečaja 
smo prejeli obvestilo, da sta naše delo in trud poplačana 
– bili smo dobitniki nagrade. Naša smreka je bila med na-
jizvirnejše okrašenimi smrekami in je krasila eno izmed tr-
govin Hofer.
Za nagrado smo prejeli paket, sestavljen iz izdelkov obeh 
organizatorjev, podjetij Medex in Hofer.

Bojana Benkovič, vzgojiteljica

Dan spomina na žrtve holokavsta 
27. januar je posvečen dnevu spomina na žrtve holokavsta, 
čemur smo se pridružili tudi na Osnovni šoli Fokovci.

Kot UNESCO šola smo se udeležili prireditve, ki jo v sinagogi Lenda-
va vsako leto organizira DOŠ I Lendava. Iz naše šole sta se prireditve 
udeležila Lara Kuhar in Martin Nemet, učenca 9. razreda, in jaz. V okviru 
učne ure je bila gledališka predstava ESTERA ALI PRAZNIK USOD v iz-
vedbi Lutkovnega gledališča Pupilla. Svetopisemsko zgodbo o Esteri so 
ustvarjalci predstave povezali z zgodovinskimi dejstvi o usodi Judov v 
Lendavi in njeni okolici med drugo svetovno vojno. Posebej zanimivo 
je bilo, da smo bili obiskovalci del predstave in smo na začetku tudi 
aktivno sodelovali. Sporočilo predstave je bilo jasno: Nikoli več se ne bi 
smele zgoditi take grozote, kot so se med drugo svetovno vojno zgo-
dile Judom. Polni vtisov smo si še ogledali stalno razstavo o lendavskih 
Judih in se globoko zamislili.

Suzana Deutsch, ravnateljica OŠ Fokovci

Otroci so se razveselili paketa, ki so ga v nagradnem natečaju prejeli za 
svojo izvirno okrašeno smreko.

Na Osnovni šoli Fokovci se zavedajo, kako pomembno je,
da grozote 2. svetovne vojne ne zatonejo v pozabo.

Spominska ura ob slovenskem 
kulturnem prazniku 
V četrtek, 7. februarja, smo se tudi na naši šoli 
spomnili našega največjega pesnika, Franceta 
Prešerna.

Dan smo začeli s slovensko himno, ki jo je zapela Raja No-
vak, učenka 7. razreda. Nato je Rok Kolmanič v uvodnem na-
govoru na kratko predstavil življenje in delo našega velike-
ga ustvarjalca, učenci 8. razreda – Tilen Kianec, Tine Geci in 
Lara Štefanec – pa so deklamirali znamenitega Povodnega 
moža. Po skupnem uvodnem delu so se učenci odpravili 
v razrede. Mlajši učenci so spoznavali Prešerna s pomočjo 
učiteljic; učenci prvega in drugega razreda so poleg tega 
sestavljali Prešernovo sliko, učenci tretjega in četrtega razre-
da pa so risali Prešernov portret. Učenci od petega do de-
vetega razreda so si ogledali film o Prešernu in reševali kviz. 
Spominska ura se ni končala po prvi učni uri, ampak smo 
se med poukom tudi pri vseh predmetih večkrat spomnili, 
kako pomemben je Prešeren za slovenski narod in tudi širše.

Suzana Deutsch, ravnateljica OŠ Fokovci
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Tečaj hitrega branja za nadarjene 
učence 
Kot večina šol, tudi Osnovna šola Fokovci en del 
programa nameni posebej za nadarjene učence.

Evidentiranim nadarjenim učencem znotraj rednega pro-
grama omogočimo poglobljeno usvajanje učnih vsebin, 
upoštevamo njihove interese in jih spodbujamo k soust-
varjanju učnih ur z individualnimi nalogami. Aktivno jih 
vključujemo v organizacijo in vodenje raznih dejavnosti in 
dogodkov ter jim omogočamo, da svoje talente razvijajo 
na pripravah na tekmovanje in z raziskovalno dejavnostjo. 
Že večkrat so se tako tudi odlično izkazali na regijskem in 
državnem nivoju. Posebej pa za nadarjene od petega do 
šestega razreda organiziramo tudi delavnice, ki jih vodi 
znan psiholog, mag. Darko Hederih, poznan tudi kot ustvar-
jalec kviza Male sive celice iz prejšnjih let.
Nadarjeni učenci 9. razreda so bili letos udeleženci teča-
ja hitrega branja v Moravskih Toplicah. Skupaj z vrstniki iz 
OŠ Bakovci so se Amadeja Ilić, Lara Kuhar, Sabrina Mojzer, 
Dani Lenček Kranjec in Joži Lenček Kranjec 31. marca in 
1. februarja urili in spoznavali trike hitrega in učinkovitega 
branja. Seznanili so se z različnimi tehnikami, kot je drsenje 
po besedilu s prstom, diagonalno branje, izločevanje dela 
besedila, branje nazaj, zrcalno branje in druge, ter spozna-
vali uporabnost teh tehnik. Ob različnih tehnikah so opravili 
tudi testiranja in se urili v izboljševanju rezultatov. Tehnike 
hitrega branja učencem omogočajo selekcijo v obširnih 

besedilih in pridobivanje osnovnih informacij o vsebini 
besedila, niso pa uporabne pri resnem študijskem branju ali 
branju za učenje. Za to si je potrebno še vedno vzeti dovolj 
časa. Učenci so bili s tečajem zadovoljni in bodo tehnike 
uporabili tudi pri svojem nadaljnjem delu.

Suzana Deutsch, ravnateljica OŠ Fokovci

Nadarjeni devetošolci Osnovne šole Fokovci so se udeležili tečaja hitrega 
branja.

Izmenjevalnica tekstila na OŠ 
Fokovci 
Kot UNESCO šola vsako leto poudarjamo pomen 
varovanja okolja in opozarjamo na različne 
družbene probleme v svetu.

In eden takih je močno povezan tudi s tekstilno industrijo, 
njeno množično proizvod-
njo, uporabo škodljivih ke-
mikalij in neetičnih pogojev 
dela delavcev v državah v raz-
voju. S prekomernimi nakupi 
oblačil in odpadnimi oblačili, 
ki jih odvržemo, čeprav so še 
povsem uporabna, pa tudi 
sami veliko prispevamo k 
temu.
Z namenom opozoriti na 
ta problem, še bolj pa z 
namenom opozoriti na do-
bre potrošniške navade smo 
na OŠ Fokovci organizirali 
prvo izmenjevalnico oblačil. 
Učenci so prinesli majice in 
nekatere modne dodatke iz 
tekstila, ki jih več ne rabijo, a 
so še povsem uporabni, in si 
jih med sabo izmenjali. Tako Akcije, kot je bila izmenjevalnica oblačil na OŠ Fokovci, prispevajo k ohranjanju našega okolja.

so v svojih omarah zamenjali majčko ali dve, ne da bi bilo 
potrebno kupiti novo, če smo se stare že naveličali.
Upamo, da se bo uveljavilo več podobnih akcij, saj z njimi 
ne le pozitivno prispevamo k ohranjanju okolja, ampak tudi 
k pozitivnemu stanju v naših denarnicah.

Silvija Sambt
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Zbiralna akcija odpadnega papirja 
Kot Ekošola smo se pridružili projektu Fundacije 
pismo srca in družbe Dinos, ki ozavešča in spodbuja 
zbiranje odpadnega papirja s sloganom STAR PAPIR 
ZBIRAM, PRIJATELJA PODPIRAM.

Z zaključkom leta se je zaključila tudi naša zbiralna akcija 
odpadnega papirja. Decembrski čas hvaležnosti in do-
brodelnosti nas je popolno-
ma prevzel. Izkušnja zbiran-
ja odpadnega papirja nas 
je povezala, učenci, učitelji, 
starši, stari starši, sosedje in 
širša skupnost, torej vaščani, 
smo dihali s projektom.
Na šoli smo papir zbirali 
3 tedne, doma pa veliko 
prej. Da smo lahko zbrali 
kar 5.220 kg papirja, smo 
potrebovali veliko po-
moči. Neumorno smo ga 
prinašali učenci in učitelji 
šole, pri tem so nam pris-
kočili na pomoč starši, stari 
starši, tete in strici, sosedje 
in znanci. Papir smo nosili 
v šolskih torbah, papirnatih 
vrečkah, škatlah, zabojih, ki 
smo jih jemali s seboj na av-
tobus. Starši so z avtomobili 
vozili velike količine papirja, 
ki so ga imeli natlačenega v 
prtljažnike, celo s traktorjem 
so ga pripeljali.
Razredne skupnosti so bile 
vidno bolj povezane, orga-
nizirane in pozitivno nara-
vnane. Vodila jih je pozitiv-
na motivacija in navdušenje 
ob vsakem dodatnem kilo-
gramu papirja. Še posebej so se izkazali učenci 6. in 8. razre-
da.
Družba Dinos je papir prevzela in ga izplačala po najboljši 
kvaliteti. 10 % zbranih sred-
stev smo namenili za šti-
pendiranje mladih po vsej 
Sloveniji, ki živijo v socialno 
šibkejših razmerah, preosta-
la sredstva bomo namenili 
učencem naše šole.

Iva Kuhar in 
Lana Šanca ter

 učitelji

Devetošolci zmeraj radi pomagamo. /
Kilencedikesek mindig szívesen segítünk.

A hulladékpapír gyűjtésé 
Mint Ökoiskola mi is csatlakoztunk a Fundacije 
pismo srca elnevezésű és a Dinos társaság 
projektumához, amely tudatosít és támogatja a 
hulladékpapír gyűjtését a következő gondolattal: 
RÉGI PAPÍRT GYŰJTÖK, BARÁTOKAT TÁMOGATOK.

Az év végével lezáródott a hulladékpapír gyűjtésének 
akciója is. A decemberi 
hálaadás és jótékonyság 
érzése minket felkarolt. 
A hulladékpapír gyűjtése 
összekötött bennünket, 
tanulók, tanárok, szülők, 
nagyszülők, szomszédok és 
a közösségünk, a falubeliek, 
mindenki velünk együtt 
gyűjtött.
Az iskolában három héten 
át gyűjtöttük a papírt, ot-
thon viszont már sokkal 
előbb. Hogy 5.220 kg pa-
pírt gyűjtöttünk össze, sok 
segítségre volt szükségünk. 
Fáradhatatlanul hordtuk 
az iskolába tanulók és 
tanítók, segítségünkre vol-
tak a szülők, nagyszülők, 
nénik, bácsik, szomszédok 
és ismerősök. A papírt isko-
latáskában, papírzacskóban, 
dobozokban, ládákban 
hordtuk az iskolába. A 
szülők nagyobb menny-
iségekben csomagtartókkal 
teli autókban szállították a 
papírt. Olyan eset is volt, 
hogy traktorral szállítottak 
papírt.
Az osztályközösségek is 

együttműködtek, szervezettek voltak és pozitívan fogadták 
el az akciót. Minden hozzágyűjtött kilogramm papír mo-
tiválta és lelkesítette őket. Külön ügyesek voltak a 6. és 8. 

osztályos tanulók.
A DINOS Kft. a papírt át-
vette és a lehető legjobb 
áron kifizette. Az összegyű-
jtött papír összegének 10 
%-át azoknak a tanulóknak 
az ösztöndíjazására fogjuk 
fordítani Szlovénia szerte, 
akik nehezebb szociális 
körülmények között élnek. 
Az összeg többi része pedig 
iskolánk tanulói számára 
lesz fordítva.

Kuhar Iva és Šanca Lana 
valamint a tanárok

Nakladanje odpadnega papirja je zabavno, pa še za dober namen gre. / 
A hulladékpapír rakása szórakoztató és hasznos célra szolgál.
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Mednarodni nogometni turnir 
Nogometna šola NK Čarda je organizirala mednarodni 
nogometni turnir, ki je potekal 19 in 20. januarja 2019 v 
telovadnici Ekonomske šole Murska Sobota.
V dveh dnevih se je turnirja udeležilo čez 500 mladih no-
gometašev iz Slovenije in Hrvaške. V soboto so tekmovale 
selekcije U-7 in U-11, v nedeljo selekcije U-9 in U-13, sama 
organizacija je potekala brezhibno, saj je bilo potrebno pod 
streho spraviti tekmovanje 20 ekip v soboto in 24 ekip v 
nedeljo. Takšen turnir je zelo velik organizacijski zalogaj za 
strokovni štab NŠ NK Čarda, saj se je z leti turnir prelevil v 
enega najmočnejših zimskih turnirjev v SV Sloveniji.

Rezultati turnirja:

Kategorija U-7 Kategorija U-9 Kategorija U-11 Kategorija U-13

1. NK Radenska Slatina 1. NŠ Mura 1. NK Aluminij 1. ŠN Rudar M. Središče (HR)

2. NK Vipoll Veržej 2. NK Vipoll Veržej 2. NŠ Mura 2 2. NK Slunij (HR)

3. NŠ Mura 3. NK Miklavž 3. NK Radenska Slatina 3. NK Kema Puconci 1

4. ŠN Podravina Ludbreg (HR) 4. NK Radenska Slatina 4. NK Planika Turnišče 4. NK Vipoll Veržej
 

Andrej Pučko, NŠ NK Čarda

Čardin nogometni turnir je eden najmočnejših zimskih turnirjev v SV 
Sloveniji.

Državno prvenstvo v namiznem 
tenisu 
V soboto in nedeljo, 26. in 27. januarja 2019, je v 
Murski Soboti potekalo finale ekipnega državnega 
prvenstva za kadete in kadetinje v namiznem 
tenisu.

Nepričakovano, vendar povsem zasluženo sta se državne-
ga naslova veselila Jure Smodiš iz Andrejcev in Jan Lipič 
iz Sebeborcev, ki trenirata in nastopata za namiznoteniški 
klub KEMA Puconci. Oba sta se prvič v svojih kratkih, vendar 
uspešnih karierah veselila 1. mesta v državi, potem ko sta 
skupaj s soigralcem Ninom Šegulo premagala ekipe NTK 
Letriko iz Nove Gorice s 5:0, NTK Logatec in NTK Savinjo prav 
tako s 5:0, v borbi od 1. do 4. mesta pa še NTK Arrigoni iz 
Izole s 5:1, in v borbi za 1. mesto še presenetljivo glavne fa-
vorite NTK MENGEŠ s 5:4. Oba sta prispevala največji delež k 
zmagi ekipe, še posebej Jure Smodiš, ki je bil z 11 zmagami 
in nobenim porazom najboljši igralec državnega prvenstva, 
prav tako odličen pa je bil tudi Jan Lipič z 9 zmagami in 2 
porazoma. Oba prav tako zelo uspešno nastopata že tudi za 
2. člansko ekipo NTK KEMA Puconci, kjer v 3. SNTL za moške 
zasedajo odlično 2. mesto, za ekipo pa nastopa tudi Rok 
Smodiš iz Andrejcev. Pri kadetinjah je za ekipo NTK KEMA 
Puconci, ki je na koncu osvojila prav tako odlično 4. mesto 
v državi, kot najmlajša igralka ekipe nastopala 11-letna Živa 
Dogar iz Sebeborcev. 

Mirko Unger

Kadeti: Jan Lipič (levo), Jure Smodiš (na sredini), Nino Šegula (desno).
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Leto 2018, leto lepih spominov 
Leta 2018 se hokejisti Moravskih Toplic še vedno z 
veseljem spominjamo, saj nam je prineslo obilico 
razlogov za veselje in težko ga bo ponoviti.

Začelo se je že prvi podaljšani vikend po novem letu, ko 
je slovenska reprezentanca prvič sodelovala na Croatia 
Open turnirju v hrvaški Zelini. Glede na dejstvo, da slov-
ensko izbrano vrsto sestavljajo pretežno igralke iz našega 
kluba, si upravičeno reprezentančne rezultate lastimo kot 
klubski dosežek. Na omenjenem turnirju je naša reprezen-
tanca prvič v zgodovini v dvoranskem hokeju premagala 
reprezentanco Slovaške. Žal je v nadaljevanju tridnevnega 
turnirja nekaj naših deklet zbolelo in tako nismo dobili re-
alnega stanja. Na turnirju je sodelovala tudi prvakinja Afrike 
in reprezentanca iz Top 10 na svetu, Južnoafriška republika, 
ki je visoko premagala oslabljeno reprezentanco Slovenije. 
Kmalu zatem je moška reprezentanca Slovenije sodelovala 
na evropskem turnirju na Cipru in presenetljivo zasedla vi-
soko 4. mesto. Med izbranci je bila tudi četverica igralcev 
iz našega kluba. Na podobnem tekmovanju za ženske bi 
morala naša reprezentanca tekmovati v Turčiji, a so zaradi 
političnih razmer turnir dodelili Sloveniji, ki ga je odlično 
izpeljala v Apačah. Naša dekleta so osvojila odlično tretje 
mesto. Kmalu zatem so se članice Moravskih Toplic udarile 
s klubi iz osmih držav na evropskem klubskem turnirju, 
ki ga je organiziral domači klub. In tokrat nismo bili zgolj 
odličen organizator, temveč enakovreden tekmec. Peto 
mesto v tako eminentni družbi je več od pričakovanega 
in odlična popotnica za delo vnaprej. Ob mednarodnih 
tekmah je potekalo domače dvoransko prvenstvo, kjer so 
smetano pobrali tudi selekcije U10 in članice našega klu-
ba. Ti dve selekciji sta bili najboljši tudi v tekmovanju na 
prostem. Posebno težo pa bo imel junijski turnir članske 
vrste, ki je v kategoriji Challenge tekmovala v finski prestol-
nici in osvojila svojo drugo evropsko trofejo. Obilo veselja 
je prineslo tudi tekmovanje na prostem v jesenskem delu 
nove sezone. Ob domačem prvenstvu se je selekcija članov 
vključila v avstrijsko prvenstvo in leto končala brez poraza. 
Še bolj so blestele članice. V uvodu v dvoransko sezono so 
bile tretje na močnem turnirju v Linzu, teden pozneje pa so 
bile finalistke na tradicionalnem turnirju v Gradcu. Ženska 

selekcija se je vključila tudi v dvoransko prvenstvo Avstrije s 
klubi iz avstrijske druge lige. Naša dekleta so vsa dosedanja 
srečanja dobila in ob obilici doseženih zadetkov ohranile 
svojo mrežo nedotakljivo. Ob pregledu leta pa ne moremo 
mimo še nekaj klubskih aktivnosti. Razveseljivo je, da ima 
klub dva mlada perspektivna sodnika, ki sta opravila semi-
nar na Nizozemskem in veliko obetata. Prav tako je pomem-
bno, da ima klub kar tri delegatke za tekme, ki imajo tudi 
mednarodno licenco. Da o tradicionalnem hokejskem kam-
pu, ki je najstarejši daleč naokoli, niti ne zgubljamo besed. 
Vse pa seveda le ni tako, kot bi si v klubu želeli. V oči bode 
dejstvo, da je igrišče z umetno travo skoraj neuporabno za 
igranje domačih tekem. O mednarodnih tekmah v klubu 
niti ne sanjajo, saj so ostale prireditve, ki se dogajajo na ig-
rišču z umetno travo, uničile le-to do te mere, da komisar ne 
bi pustil tekem evropskega ranga. Žal, saj bi od hokeja lahko 
imel korist tudi lastnik igrišča. V klubu še vedno čakajo, da 
bo tak turistični kraj, kot so Moravske Toplice, dobil športno 
dvorano, ki bi se lahko uporabljala tudi za dvoranski hokej. 
In še bolj od vsega si klub želi boljšega sodelovanja z oko-
liškimi vasmi. Morda bi bilo zadosti že to, da bi na primer ob 
raznašanju koledarjev, ki so stalnica za vsa športna in ostala 
društva, ljudje, ki jih nočejo imeti, rekli zgolj ‘’hvala, ne rabi-
mo’’ in ne da so žaljivi do raznašalcev. To pove marsikaj. 

Jože Črnko

Zimski turnir lige malega 
nogometa Moravske Toplice 

Na zimskem turnirju v malem nogometu je med 
člani slavil KMN Mlajtinci, 2. mesto je zasedel KMN 
Filovci, tretji pa so bili igralci KMN Strehovci. Na-
jboljši strelec turnirja je bil Boštjan Zelko, najbol-
jši vratar pa Pero Domonkoš, oba iz KMN Filovci. 
Med veterani je zmagala ekipa KMN Mlajtinci, 2. 
mesto je zasedel KMN Moravske Toplice in tretje 
KMN Motvarjevci.

Uredništvo

Veselje po drugem mestu na turnirju članic v Gradcu.
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25 let okrepčevalnice Viktorija v 
Filovcih 
Okrepčevalnica Viktorija v Filovcih je dobila ime iz 
besede »victory«. Letošnja 25-letnica okrepčevalnice 
je vsekakor svojevrstna zmaga. O tem, kako hitro je 
teh 25 let minilo in kaj se je v tem času spremenilo, 
smo se pogovarjali z lastnico Emilijo Varga in hčerko 
Anito.

Okrepčevalnica Viktorija v Filovcih je družinsko podjetje, v 
katerem svoje goste s pozitivno besedo in nasmehom spre-
jemata gospa Emilija in njena hčerka Anita.

Emilija se še dobro spominja začetkov okrepčevalnice, s 
hčerko s ponosom povesta, da so med njihovimi gosti tudi 
taki, ki k njim prihajajo že od samih začetkov. Okrepčevalni-
ca pa s tematskimi večeri ob zimskih vikendih, ko gostom 
ponudijo tudi zastonj hrano, privablja mladino. Pri njih 
potekata tudi gostinski ligi kartanja in pikada. Poleti se pri 
njih radi ustavljajo turisti-kolesarji, rade pa prihajajo tudi 
družine, še posebej, ko v poletnih dneh ob petkih priredijo 
piknike, na katerih pečejo morsko hrano. Ponujajo še pice, 
hamburgerje, hot doge in čevapčiče.
Za tako raznolike in hkrati zveste goste je »recept« po 
besedah Anite povsem preprost: domačnost in poslušan-
je. Stranke po besedah naših sogovornic namreč vedno 

znova privablja dejstvo, da so v njihovi družinski 
okrepčevalnici toplo sprejete. Tako so njihova na-
jvečja reklama prav zveste stranke in dober glas, 
ki ga ponesejo do svojih prijateljev in družine.
Seveda nas je zanimalo, kaj je pripomoglo k temu, 
da je okrepčevalnica v prekmurski vasici prežive-
la vse viharje četrt stoletja. Emilija pove, da je en 
izmed razlogov zagotovo ta, da so v veliki meri 
delali sami in da vedno najprej poravnajo vse 
račune.
Mladim, ki se podajajo na podobno pot, kot so se 
v njihovi družini pred 25 leti oni, Emilija svetuje, 
da morajo biti zelo odgovorni, paziti, da so računi 
plačani, morajo biti pripravljeni na to, da bodo 
veliko delali, in imeti morajo dobre ideje, tudi 
to, da se dobro znajdejo v različnih situacijah, je 
dobrodošlo. Ob tem Anita še enkrat doda, da je 
domačnost gostitelja tista, ki vedno znova priva-
bi gosta: »Tako te gostje vzamejo za svojega.« Za 
prihodnost okrepčevalnice se ni treba bati, saj 
ima hčerka Anita, ki bo verjetno nasledila mamo 
Emilijo, veliko kvalitetnih idej, ki pa naj zaenkrat 

ostanejo še skrivnost.
V uredništvu Lipnice družini čestitamo ob obletnici in jim 
želimo veliko zadovoljnih gostov še naprej!

Janja Adanič Vratarič

Emilija in Anita se vsak dan trudita, da bi se gostje pri njih počutili prijetno.

Vrata okrepčevalnice Viktorija so odprta že 25 let! Družinsko podjetje poskrbi za dobro počutje gostov vseh starosti.
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Nagradna križanka

NAGRADNA KRIŽANKA: Okrepčevalnica Viktorija 
Okrepčevalnica Viktorija trem nagrajencem križanke podarja pico Viktorija.

Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in PRIIMEK 
ter NASLOV do 10. aprila 2019 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 
3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 162. Prijetno reševanje vam 
želimo!

PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 161. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: ZELENJAVA. 
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo paket izdelkov in voden 
ogled Kocljevine: Danica Gjerek, Martjanci 5, 9221 Martjanci; Pityu Feher, Filovci 1a, 9222 Bogojina; Andrej Sočič, 
Sebeborci 103a, 9221 Martjanci. 
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Nagrade z osebnim dokumentom prevzamete v Kocljevini v Prosenjakovcih.



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

PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE INFORMACIJE

marec 2019

Pustna povorka po vasi 2. 3. 2019, 10.00, 
Vaško-gasilski dom Bogojina Pridružite se razigrani pustni povorki.

ŠD Bogojina, 031 314 989 
nkbogojina@gmail.com 
FB: šdbogojinaogojina 

Pustovanje na prostem 2. 3. 2019, 13.00, 
Moravske Toplice, center  

Izbor najlepših mask in številne nagrade s pustno zabavno in plesno  
animacijo v izvedbi Društva Bumerang Sreče, ki bo poskrbelo tudi za 
poslikavo obraza. Na zabavo prihaja tudi čarodej.

TIC Moravske Toplice, 02 538 15 20 
www.moravske-toplice.com 

16. pohod po Sladki poti 10. 3. 2019, 10.00, 
Vaško-gasilski dom Ratkovci

Vsakoletni pohod ob dnevu žena v dolžini 13 km. Ponudba domačih 
goričkih medenih, mlečnih in mesnih dobrot.

Mikroturistični grozd Sladka pot in  
PGD Ratkovci, 
Medičarstvo Jožica Celec, 041 941 175

Zbiranje vzorcev vina 10. 3. 2019, 18.00
Vaški dom Filovci Zbiranje vzorcev vin za ocenjevanje vina, ki bo 12. 3. 2019 v Ivanovcih. VSD Filovci, Alojz Berden, 041 733 946

Komedija To imamo v družini 10. 3. 2019, 15.00, 
Vaški dom Bogojina 

Dogodek je dobrodelnega značaja, saj bodo zbrani prostovoljni prispevki 
namenjeni družini iz Bogojine. Komedijo izvaja KUD Tišina.

KUD Bogojina in Rotary klub Martjanci,
Stanka Sukič, 041 346 529 

18. memorial Marije Vild 
16. 3. 2019, 8.30, 
Bukovniško jezero, start pod nasipom 
(pri leseni hiški)

Pohod na relaciji Bukovniško jezero–Moravske Toplice.

Planinsko društvo Matica  
Murska Sobota
Jože Ružič, 041 614 672
ruzicjoze@siol.net

Prireditev ob dnevu žena in 
materinskem dnevu 

16. 3. 2019, 18.30,  
Vaško-gasilski dom Vučja Gomila

Krajši kulturni program in pogostitev ob dnevu žena in materinskem 
dnevu.

KUD Avgust Gašparič Vučja Gomila
041 374 851, Maja Cigut

Svečana prireditev ob 
počastitvi madžarskega 
narodnega praznika

16. 3. 2019, ob 18.30 uri polaganje vencev pri 
spominskem obeležju v Prosenjakovcih,
ob 19.00 uri kulturni program v vaškem domu 
v Motvarjevcih (po kulturnem programu 
polaganje vencev pri spominskem obeležju 
pred vaškim domom v Motvarjevcih)

Kulturni program v prostorih vaškega doma v Motvarjevcih, nato sledi 
polaganje vencev pri spominskem obeležju pred vaškim domom.

MNSS Občine Moravske Toplice 
02 544 12 75

Prireditev ob dnevu žena in 
materinskem dnevu

17. 3. 2019, 15.00, 
Vaški dom Bogojina 

Obeleženje praznika žena in materinskega dneva. Nastop gledališke 
skupine iz Kobilja.

KUD Jožef Košič Bogojina
Stanka Sukič, 041 346 529

april 2019

Občinska očiščevalna akcija v 
Občini Moravske Toplice 

6. 4. 2019, 8.00, 
8.00 – po naseljih v OMT  Vsakoletna očiščevalna akcija po naseljih v občini Moravske Toplice.

JKP Čista narava, 02 538 15 00
cista.narava@siol.net,  
Občina Moravske Toplice  
(Majda Lipič Prosič), 02 538 15 00

Maroltovo srečanje – 
območna revija folklornih 
skupin Slovenije 2019 

6. 4. 2019, 18.00, 
Kulturni dom Bogojina Nastop mladinskih in odraslih folklornih skupin.

JSKD Murska Sobota
02 530 30 10
oi.murska.sobota@jskd.si

Začetek del v Bogojinskem 
ogračeku zelišč 

10. 4. 2019, 
Bogojinski ograček Marljivi člani Turističnega društva Bogojina pričenjajo z opravili na vrtu. TD Bogojina

Leopold Kočar, 031 234 812

Velikonočna razstava 14. 4. 2019, 9.00-18.00,
Vaško-gasilski dom v Prosenjakovcih (stari) Razstava velikonočnih izdelkov.

Rokodelsko društvo »VRTNICA« 
Prosenjakovci, Metka Vogrinec
070 835 789 

Velikonočna tržnica 18. 4.–22. 4. 2019, Moravske Toplice, med 9. 
in 12. uro in od 14.00 naprej Turistična tržnica z izdelki lokalnih ponudnikov.

TIC Moravske Toplice 
www.moravske-toplice.com
02 538 15 20

Prvomajska tržnica 27. 4.–5. 5. 2019, Moravske Toplice, 
med 9. in 12. uro in od 14.00 naprej Pestra ponudba izdelkov domače obrti.

TIC Moravske Toplice 
www.moravske-toplice.com
02 538 15 20

Dan odprtih vrat vinskih 
kleti

27. 4. 2019 in 4. 5. 2019, med 15. in 22.00, 
start v Moravskih Toplicah pred hotelom Ajda, 
Hotelom Vivat in Cvetličarno Lanen cvet, krožna 
vožnja vsako polno uro od 15.00 naprej 

Organizirana krožna vožnja do petih vinarjev na relaciji Moravske Toplice-
Suhi Vrh-Bogojina-Moravske Toplice.

TIC Moravske Toplice 
www.moravske-toplice.com
02 538 15 20

8. Jurjev pohod 28. 4. 2019, 9.00, 
start pred Vaško-gasilskim domom Središče Pohod po razgibani in gričevnati pokrajini v okolici Središča. KUD Antal Ferenc Središče

MNSS OMT, Silvija Šanca, 051 360 863

Kresovanje 30. 4. 2019, Moravske Toplice, center Vsakoletno kresovanje z zabavno glasbo. Terme 3000, KS Moravske Toplice

Kresovanje in postavitev 
mlaja 

30. 4. 2019, 
Ivanci, zunanje površine pri prenovljeni šoli 
na Ivancih

Kulturni program ob kresu in postavitev mlaja.
Društvo Selenca Ivanci 
selenca.ivanci@gmail.com
Jožica Klar, 040 292 585 

Postavitev mlaja na nekdanji 
meji z Madžarsko 

30. 4. 2019, 
Središče – pri meji Vsakoletno srečanje s sosednjimi vaščani iz vasi Magyarszombatfa. KUD Antal Ferenc Središče

Silvija Šanca, 051 360 863


