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S tokratno številko Lipnice pričnemo z novo rubriko Svetniški kotiček, v 
kateri bodo nekaj svojih misli z nami delili občinski svetniki OMT. Rubrika 
je predvidena v vsaki drugi številki občinskega glasila, svetniki pa bodo 
občane nagovorili po abecednem vrstnem redu. 

Spoštovani!
Naj v teh nekaj besedah predstavim svoj pogled 
na občino Moravske Toplice skozi oči občinskega 
svetnika, predsednika krajevne skupnosti in 
občana. Občina Moravske Toplice počasi in vztrajno 
stopa po poti razvoja.
Trendi na mednarodni in državni ravni gredo v 
smeri trajnostnega razvoja, zato bi morali tudi v 
naši občini bolj pogumno izkoristiti priložnosti, 
ki se pojavljajo v okviru trajnostnega razvoja. To 
bi med drugim zmanjšalo tudi izseljevanje ljudi 
v večja mesta ali v regije z več priložnostmi. Pri 
tem ne smemo prezreti tudi razkoraka v razvitosti 

ravenskega dela naše občine napram manj razvitemu goričkemu delu.
Gradnja infrastrukture na podeželju ni stran vržen denar, saj bo vse, kar se bo 
zgradilo, nekdo uporabljal. Novi objekti bodo kraj, kjer se bodo zbirali ljudje. 
Naravni viri za trajnostni razvoj so bogati in občine imajo popoln nadzor in lahko 
samostojno uvajajo ukrepe za povečanje trajnostnega razvoja. V določenih 
skupnostih v Sloveniji in tujini so se razvile številne dobre prakse povezovanja in 
soodvisnosti kmetijskega, živilskega in turističnega sektorja, ki prinašajo dobiček 
in zadovoljstvo vsem vpletenim. 
Drage občanke in občani občine Moravske Toplice, ob prihajajočem občinskem 
prazniku vam želim veliko razumevanja drug z drugim, veliko dobrega povezovanja 
in skupnega ustvarjanja dobrih zgodb.

Igor Camplin

Spoštovane občanke in občani!
»V službi ljudi za dobro ljudi.« To je moje življenjsko 
in poklicno vodilo, zato si tudi kot svetnica z 
vašim zaupanjem že tretji mandat prizadevam za 
naše skupno boljše v naši prelepi občini. Velika 
je naša občina, zato je potrebno širom nje dosti 
postoriti, poskrbeti za različno infrastrukturo, 
mnogo kilometrov cest, zdravo pitno vodo, javno 
razsvetljavo ... In pri tem ne sme biti izvzeto nobeno 
izmed 28 naselij, ki sestavljajo občino. 
Rada imam ljudi, sem dostopna vsem, moje roke so 
vedno odprte za slehernega občana, vsi si zaslužite 
pozornost, nasmeh in lepo besedo ter skrb za 

lepši jutri. Posebno skrb je potrebno namenjati našim najmlajšim, da se bodo v 
vrtcih in šolah lepo in udobno počutili in pridobivali znanje za življenje. Kot že 
rečeno, rada Vas imam, z veseljem prihajam med vas od M. Toplic do Bukovnice, 
Prosenjakovcev … Vsi ste zame enakovredni.
Ob prihajajočem 23. prazniku Občine M. Toplice Vam vsem iskreno čestitam, 
želim bogato jesen in obljubljam še naprej moje dobro sodelovanje in delo v 
občinskem svetu.

Vaša svetnica Majda Đurinek

LIPNICA  –  glasilo Občine Moravske Toplice. Uredništvo: Janja Adanič Vratarič – odgovorna urednica, Sonja Vöröš – urednica prispevkov v 
madžarskem jeziku, mag. Valerija Danč – predstavnica MNSS, Anita Čontala – predstavnica občinske uprave; Anja Vučkič in Borut Andrejek – pro-
gramska sodelavca. Postavitev in tisk – Tiskarna Arma. Naklada 2200 izvodov. Lipnica ni naprodaj – brezplačno jo prejme vsako gospodinjstvo v 

občini, drugi zainteresirani pa na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice – tel.: (02) 538/15-02, 
spletna stran: www.moravske-toplice.si. Elektronska pošta glasila Lipnica: lipnica.casopis@gmail.com. ISSN 2536-3743.

V junijski številki Lipnice smo 
pod fotografijo v članku OŠ 
Bogojina – edina šola v Sloveniji, ki 
je v parlamentu Republike Slovenije 
prejela priznanje za večletno 
sodelovanje na literarnem natečaju 
»MOJA RODNA DOMOVINA« zapisali 
napačno ime. Ob ravnateljici Sabini 
Juhart in učenki Marinki Horvat je 
na fotografiji namreč Metka Horvat, 
mama učenke. Za nastalo napako 
se opravičujemo. 

Janja Adanič Vratarič,
odgovorna urednica
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Svetniki so se seznanili s poročili 
uporabnikov občinskega 
proračuna 
6. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske 
Toplice, ki je bila v torek, 2. 7. 2019, je vodil podžupan 
Sašo Koca. Predstavil je DNEVNI RED, posredovan z 
vabilom:
1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta.
2. Poročila uporabnikov občinskega proračuna za leto 

2018 (Osnovna šola Bogojina, Osnovna šola Fokovci, 
Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci, Vrtci občine 
Moravske Toplice, Turistično-informativni center 
Moravske Toplice, Madžarska narodna samoupravna 
skupnost Občine Moravske Toplice).

3. Predlog sklepa o potrditvi letnega programa ravnanja 
s komunalnimi odpadki in cen zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov.

4. Predlog Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske 
Toplice – I. obravnava.

5. Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest 
in k oblikovanju oddelkov v javnem vzgojno-
izobraževalnem zavodu Vrtci občine Moravske 
Toplice za šolsko leto 2019/2020.

6. Pobude in vprašanja.
7. Razno.                                                                                   
Dnevni red je bil na predlog župana razširjen z novo, 6. 
točko: Predlog statutarnega sklepa. 
Občinski svet je bil seznanjen s Poročilom o izvršitvi 
sklepov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, 
sprejetih na 5. redni seji, in s poročili uporabnikov 
občinskega proračuna za leto 2018. Poročilo Osnovne 
šole Bogojina je predstavila ravnateljica Sabina Juhart, ki 
je povedala, da so šolsko leto uspešno zaključili vsi učenci, 
ki so bili poleg pouka uspešni tudi na različnih drugih 
področjih, ter da so se na šoli začela gradbena dela v 
jedilnici in kuhinji. Poročilo Osnovne šole Fokovci je 
predstavila ravnateljica Suzana Deutsch, ki je povedala, 
da se osnovna šola ubada s problemom majhnega števila 
učencev, kljub temu pa so le-ti dosegli lepe uspehe na 
državni ravni. Poročilo DOŠ Prosenjakovci je predstavila 
ravnateljica Jožefa Herman, ki je povedala, da v sestavi 
šole delujeta 2 vrtca, da so v šolskem letu pozornost 
posvečali skrbi za varnost učencev in delavcev šole, skrbeli 
za zdravo prehrano, uvedli program zdrav življenjski slog 
ter povečali vpis učencev iz Madžarske. Vizija šole je »V 
prijetnem okolju do znanja«, zato so na šoli odprti do idej 
in sprememb, njihove vrednote pa so strpnost, poštenost 
in varnost. Poročilo TIC Moravske Toplice je predstavila 
v. d. direktorja Sonja Bily, ki je povedala, da je glavna 
dejavnost zavoda informiranje in promocija celovite 
turistične ponudbe, da so v letu 2018 beležili višji obisk 

TIC-a v Moravskih Toplicah ter manjši obisk TIC-a v Selu. 
Opisala je prireditve ter projekte, v katerih so sodelovali 
v letu 2018. Poročilo MNSS Občine Moravske Toplice 
je predstavila predsednica sveta MNSS Zsuzsi Vugrinec, 
ki je predstavila cilje in naloge MNSS ter dosežene 
rezultate. V letu 2018 so sklenili sporazum o sodelovanju z 
Občino Zalaszántó na Madžarskem, sofinancirali razširjen 
narodnostni program DOŠ Prosenjakovci in enote vrtca 
Prosenjakovci, sofinancirali nabavo knjižničnega gradiva v 
madžarskem jeziku, odprli etnografsko hišo v Motvarjevcih 
ter v sodelovanju z društvi na narodnostno mešanem 
območju organizirali številne prireditve. Občinski svet je 
v nadaljevanju seje sprejel Sklep o potrditvi letnega 
programa ravnanja s komunalnimi odpadki in cen 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
ter Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov na območju Občine 
Moravske Toplice in ga posredoval v 15-dnevno 
javno obravnavo. Podal je soglasje k sistemizaciji 
48,40 delovnih mest ter soglasje k oblikovanju 14 
oddelkov v javnem zavodu Vrtci občine Moravske 
Toplice v šolskem letu 2019/2020. Glede na to, da v 
KS Sebeborci ni kandidatov za člane sveta KS, je občinski 
svet na predlog župana sprejel statutarni sklep, s 
katerim se župan določi kot zastopnik KS Sebeborci, ki 
do konstituiranja novoizvoljenega sveta KS zastopa KS. 
Občinski svet se je seznanil z izstopom Mestne občine 
Murska Sobota iz ustanoviteljstva Javnega zavoda 
Pomurske lekarne ter na predlog župana sprejel naslednji 
sklep: Občinski svet Občine Moravske Toplice se je 
seznanil z dopisom Mestne občine Murska Sobota 
o izstopu MOMS iz ustanoviteljstva javnega zavoda 
Pomurske lekarne. Občinski svet Občine Moravske 
Toplice ugotavlja, da javni zavod Pomurske lekarne 
dela dobro in se distancira do navedb Mestne občine 
Murska Sobota o škodljivem ravnanju direktorja g. 
Ivana Zajca. Mestna občina Murska Sobota za svoje 
trditve o škodljivem ravnanju direktorja g. Ivana 
Zajca ni predočila trdnih dokazov. Občina Moravske 
Toplice zato odločno nasprotuje enostranskim in 
škodljivim potezam Mestne občine Murska Sobota v 
zvezi z javnim zavodom Pomurske lekarne. 

Občinska uprava

Svetniki na 6. redni seji Občinskega sveta OMT (foto: Eva Bukovec).
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Občinska proslava ob dnevu državnosti

Községi ünnep az államiság napja alkalmából

24. junija je v prosenjakovski osnovni šoli potekala 
občinska proslava ob dnevu državnosti.
V svečanem ambientu Osnovne šole Prosenjakovci je 
potekala letošnja občinska proslava ob dnevu državnosti, 
ki so jo s svojo prisotnostjo počastili tudi veterani vojne 
za Slovenijo. Slovensko in madžarsko himno je zapela 
nekdanja učenka Lea Sapač. Zbrani so bili priča svečanemu 
veteranskemu dejanju, ki sta ga izvedla Slavko Gomboc 
in Viljem Kovač. Slavnostni govornik, župan Občine 
Moravske Toplice, Alojz Glavač je v govoru poudaril 
pomembnost dogodkov in ljudi iz osamosvojitvenih 
časov. V kulturnem programu so bili prisotni seznanjeni 
s podatki o kronološkem poteku osamosvojitvene vojne 
ter o pomembnih zgodovinskih dogodkih za Slovenijo. 
V programu, ki so ga pripravili učenci in zaposleni 
Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, ni manjkalo niti 
glasbenih nastopov, recitacij in folklornega plesa učencev, 

Június 24-én, a pártosfalvi általános iskolában 
szervezték meg az államiság napi községi ünnepélyt. 
A pártosfalvi általános iskola ünnepélyes környezetében 
szervezték meg az államiság napja kapcsán a községi 
ünnepélyt, amelyet jelenlétükkel megtiszteltek a szlovén 
háború veteránjai is. A szlovén és a magyar himnuszt 
az iskola egykori tanulója, Sapač Lea énekelte el. Az 
egybegyűltek végig néztük a veteránok ünnepélyes 
bemutatóját Gomboc Slavko és Kovač Viljem 
előadásában. Ünnepi köszöntőt Glavač Alojz, Moravske 
Toplice Község polgármestere mondott, hangsúlyozva 
az önállósulási időszak eseményeinek és résztvevőinek 
fontos cselekedeteit. A kulturális programban az 
önállóságért folytatott háború és a fontos történelmi 
időszak eseményeit mutatták be időrendben. A pártosfalvi 
kétnyelvű általános iskola tanulói és alkalmazottai által 
készített programból természetesen a zenés műsor, a 

Slavnostni govornik letošnje občinske proslave ob dnevu državnosti je 
bil župan OMT Alojz Glavač./ Az államiság napja alkalmából szervezett 
községi rendezvény ünnepi szónoka Glavač Alojz polgármester volt. 

dodana vrednost proslave pa so bili odlomki literarnih 
besedil znanih slovenskih ustvarjalcev, ki so jih prebrali in 
recitirali zaposleni DOŠ Prosenjakovci.

Janja Adanič Vratarič

Zaposleni in učenci DOŠ Prosenjakovci so v prijetnem vzdušju pripravili 
lep kulturni program./ A pártosfalvi KÁI pedagógusai és tanulói kellemes 
hangulatú alkalmi kultúrműsort készítettek.

versek és a néptánc 
sem hiányzott, 
különösen megkapó 
volt a pártosfalvi KÁI 
alkalmazottai által, a 
neves szlovén irodalmi 
alkotók műveiből 
készített összeállítás.

VABLJENI NA
63. DRŽAVNO TEKMOVANJE

ORAČEV SLOVENIJE 

Spoštovani,
po desetih letih se na zemljišča skupine Panvita vračajo 
slovenski orači. Tekmovanje in osrednji dogodek bo potekal na 
zemljiščih pri gostišču Oaza v Mlajtincih.
13. in 14. septembra 2019 se bodo najboljši pomerili v oranju 
strnišča in ledine na 63. državnem tekmovanju oračev Slovenije 
v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije, Občine 
Moravske Toplice, Skupine Panvita, Biotehniške šole Rakičan, 
KGZS – KGZ Murska Sobota in Društva oračev Pomurja. Ob 
deseti obletnici svetovnega tekmovanja pripravljamo tudi 
pester spremljevalni program. Vljudno vabljeni!

Organizacijski odbor
Državnega tekmovanja oračev Slovenije
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Projekti Občine Moravske Toplice 
od septembra 2018 do septembra 2019

PROMETNA INFRASTRUKTURA

KMETIJSTVO

TURIZEM

PLOČNIK IN JR SEBEBORCI
Vrednost: 323.000 EUR
V Sebeborcih so se ob glavni cesti skozi naselje začela dela za izgradnjo 
pločnika in javne razsvetljave. Predvidena je izgradnja pločnika v dolžini 
820 m, postavitev 27 uličnih svetilk, ureditev odvodnjavanja meteornih vod, 
zamenjava vodovodnih cevi in nadzemnih hidrantov s podzemnimi ter 
ureditev avtobusnega postajališča. Zaključek del je predviden oktobra 2019. 
Po izgradnji pločnika in javne razsvetljave je predvidena tudi preplastitev 
celotne voziščne konstrukcije na obravnavanem odseku s strani upravljavca.

AGROMELIORACIJA PROSENJAKOVCI 
Vrednost: 310.000 EUR
V Prosenjakovcih se je novembra 2018 zaključila izgradnja 
novih poti, rekonstrukcija obstoječih in razgradnja starih 
poti ter izgradnja in obnova jarkov za odvodnjavanje v 
okviru Agromelioracije Prosenjakovci. S tem se je izboljšala kvaliteta in dostopnost kmetijskih zemljišč, ki so bila zajeta 
v komasacijski postopek.  Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

GardEN

Vrednost: 150.250 EUR
V okviru projekta GardEN, ki je sofinanciran iz programa 
Čezmejnega sodelovanja Slovenija Madžarska Interreg 
V-A v programskem obdobju 2014–2020 in je še v 

CESTA BUKOVNICA–BUKOVNIŠKO JEZERO
Vrednost: 390.000 EUR
Od julija naprej stroji brnijo tudi v naselju Bukovnica, kjer je predvidena 
rekonstrukcija lokalne ceste LC 010034 Bukovnica–Bukovniško jezero–
Dobrovnik v dolžini 1.120 m in širini 4,5 m. Ureditev ceste zajema navezavo 
na lokalno cesto Bukovnica–Motvarjevci, preplastitev obstoječega vozišča 
in novogradnjo na mestih razširitve v naselju Bukovnica, izven naselja pa 
nadgradnjo obstoječega vozišča ter novogradnjo na mestih razširitve. Na 
območju makadamskega vozišča se bo izvedla nadgradnja s tamponom in 
asfaltiranimi plastmi. V območju predvidene ceste se uredi tudi odvodnjavanje.

DEL CESTE BOGOJINA–VUČJA GOMILA Z MOSTOM
Vrednost: 165.000 EUR
Konec leta 2018 je bil zgrajen most čez Bogojinski potok na cesti Bogojina–Vučja Gomila, ki je povezal obe vasi in 
izboljšal prometno varnost uporabnikov, ki so se na tem odseku v preteklosti morali voziti kar preko potoka. Mostna 
konstrukcija je izvedena kot škatlasti betonski most osnega razpona 5.60 m in višine 3.80 m, zavarovane so tudi brežine 
potoka in prilagojen del obstoječe gramozne ceste. V prihodnjih letih se predvideva izvedba naslednje faze in sicer 
rekonstrukcija celotne trase z asfaltiranjem ceste Bogojina–Vučja Gomila.

CESTA ČIKEČKA VAS PROTI POKOPALIŠČU
Vrednost: 140.000 EUR
Maja 2019 se je zaključila rekonstrukcija ceste v Čikečki vasi proti pokopališču v 
dolžini 750 m. Uredilo se je tudi pripadajoče parkirišče, kar skupaj z asfaltirano 
cesto izboljšuje dostop do pokopališča.

Zgrajenih oziroma obnovljenih je bilo tudi nekaj manjših cestnih odsekov po naseljih v Občini Moravske 
Toplice, ki bodo izboljšali dostopnost in prometno varnost v občini.

fazi izvajanja, so bile vzpostavljene energijske točke 
v Lukačevcih, Bukovnici, Lentiju ter Márokföldu in 
povezovalna Energijska pot GardEN. Pot je v tem trenutku 
v fazi označevanja. Na natečaju v okviru projekta so bili 
izbrani najbolj inovativni produkti iz obeh držav, ki se 
bodo skozi projekt promovirali. Projektni partnerji pa že 
tudi aktivno pripravljajo jesenske festivale (Festival Ajde, 
Festival Bezga in Festival Orhidej) in nastope na turističnih 
sejmih in prireditvah.
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DRUGE DEJAVNOSTI

OSNOVNO ŠOLSTVO

SOCIALNO VARSTVO

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA

JAVNA RAZSVETLJAVA
MORAVSKE TOPLICE–MARTJANCI (KOLESARSKA STEZA)
Vrednost: 95.000 EUR
V mesecu avgustu 2019 je bila svojemu namenu predana Javna razsvetljava Moravske Toplice–Martjanci, ki z 52 
svetili osvetljuje celotno kolesarsko stezo in tudi povezavo do vasi Martjanci v skupni dolžini 2300 m. Z investicijo 
se povečuje prometna varnost kolesarjev in pohodnikov, ki jih je na tej relaciji vsako leto več. Hkrati se spodbuja 
okolju prijazen način transporta in izboljšuje trajnostna mobilnost. Posredno se izboljšujejo tudi možnosti razvijanja 
turističnih dejavnosti in prenašajo koristi turističnega centra na ostala naselja občine Moravske Toplice.

REKONSTRUKCIJA VAŠKO-GASILSKEGA DOMA MLAJTINCI
Vrednost: 200.000 EUR
V zaključni fazi so dela na Vaško-gasilskem domu Mlajtinci. Izvedena so bila 
pripravljalna, gradbena in obrtniška dela ter strojne in elektro inštalacije. 
Med drugim so se uredila tla in stene prostorov, sanitarije, streha, fasada, 
zamenjala okna in vrata itd. Z investicijo se izboljšujejo pogoji za izvajanje 
gasilske dejavnosti ter možnosti za izvajanje različnih aktivnosti ostalih 
društev v Mlajtincih. Prostori bodo v bodoče služili tudi medgeneracijskemu 
druženju krajanov.

RAZŠIRITEV KUHINJE OŠ BOGOJINA
Vrednost: 120.000 EUR
V šolskih počitnicah 2019 je bila izvedena razširitev kuhinje OŠ Bogojina, s 
katero se izboljšujejo pogoji izvajanja dejavnosti šolske prehrane za učence 
OŠ Bogojina. Poleg večjih prostorov je bila nabavljena tudi nova nujno 
potrebna oprema, ki bo omogočala zaposlenim boljše delovne pogoje.

Zaradi težkih družbeno ekonomskih razmer Občina Moravske Toplice glede na finančne zmožnosti tudi v letu 2019 
nadaljuje s programi, s katerimi zagotavlja različne socialne transferje in olajšave (subvencija za novorojence v višini 
1.000 EUR, občinske štipendije, plačilo zavarovanj za brezposelne, podpora izvajanju javnih del, skrb za starejše občane, 
subvencije za gradnjo malih čistilnih naprav do 50 PE itd.) ter s tem prispeva k zmanjševanju socialnih stisk občanov.

Občinska uprava

GARDEROBE ŠD MOTVARJEVCI

Vrednost: 140.000 EUR
Konec leta 2018 je bila izvedena prva faza, do konca leta 2019 pa bo izvedena 
še druga faza gradnje garderob ŠD Motvarjevci, s katero bo objekt dobil 
predvideno funkcionalnost. Nove garderobe bodo omogočale kvalitetno 
in varno izvedbo različnih športno rekreativnih programov na zunanjih 
športnih površinah v Motvarjevcih. S tem se bo zadostilo potrebam bodočih 
uporabnikov po kvalitetni in varni izvedbi nekaterih osnovnih športno 
rekreativnih programov. Investicija je sofinancirana s sredstvi Fundacije za 
šport.
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Iz občine

24. vaške igre naše občine v Filovcih 

Tradicionalne, 24. vaške igre Občine Moravske 
Toplice so potekale v soboto, 6. julija, prireditelj le-
teh je bilo naselje Filovci. 

Na igrah je tekmovalo 18 naselij, organizatorji smo bili 
kot demonstratorji pred začetkom posamezne igre. 
Nastopajoče ekipe so se pomerile v sedmih igrah: 
vlečenju vrvi, sestavljanju kmečkega voza, lovljenju 
krompirja, žaganju špirovca, skakanju v »jumbo« vreči, 
zabijanju žebljev v špirovec in prevozu tovora v mlin. 

Pri vlečenju vrvi je bila letošnja posebnost ta, da je bil kot 
mejnik med tekmovalci obeh ekip traktor. Prvo mesto 
je zasedla ekipa iz Krncev, drugo mesto sta si delili ekipi 
Mlajtinci-Lukačevci in Ratkovci. Ekipa Mlajtinci-Lukačevci 
je zmagala v vlečenju vrvi. 

Igre je obiskalo zadovoljivo število tekmovalcev kakor 
tudi ostalih obiskovalcev. 

V organizacijskem smislu je uspešna organizacija 
prireditve za organizatorja velik zalogaj, je pa ena od 
priložnosti množičnega sproščenega druženja, zabave 
občank in občanov kljub zelo močnem tekmovalnem 
duhu, ki spremlja sam tekmovalni del vaških iger. 
Izmed petih naselij, kandidatk za organizatorja naslednjih 
25. vaških iger občine Moravske Toplice, je zasedlo 
najboljšo uvrstitev naselje Berkovci, ki bo organizator le-
teh julija 2020. 
Nasvidenje Filovci, dobrodošli v Berkovcih.

Andrej Baligač

Najpomembnejše pri tradicionalnih vaških igrah: dobra volja in druženje.

Pri letošnjem vlečenju vrvi je bil mejnik med ekipami traktor.

Tekmovalce so spodbujali njihovi sovaščani in prijatelji. 
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Iz občine

Zlata maturantka Vanesa Nemet 

Vanesa Nemet iz Sela je že kot majhna deklica vedela, 
kaj bi rada bila, ko odraste. Tako se je po končani 
osnovni šoli vpisala na Srednjo šolo za farmacijo, 
kozmetiko in zdravstvo Ljubljana ter na letošnji 
poklicni maturi z doseženimi 22 od 23 točk postala 
zlata maturantka! 

Kako je bilo obiskovati srednjo šolo izven Pomurja? S 
kakšnimi izzivi ste se srečevali?
Od samega začetka sem vedela, da na srednjo šolo ne 
bom hodila doma, vedno sem hotela iti drugam, zato je 
domotožje hitro minilo. Mislim, da je bilo šolanje dokaj 
podobno, kot bi bilo doma, edina razlika je bil kraj. Eden 
izmed večjih izzivov so bile vedno nedelje, ko sem morala 
spakirati in oditi na avtobus, včasih bi raje ostala doma.

Kako ste se pripravljali na maturo?
Moje priprave na maturo ni so bile nič posebnega, 
sestavljene so bile iz učenja z vmesnimi pavzami, čas 
učenja pa je bil odvisen od posameznega predmeta.

Kaj pa vam je predstavljalo največji izziv?
Največji izziv na maturi je bila brez dvoma kemija (peti 
predmet). Tri leta gimnazijske snovi je bilo namreč 
potrebno spraviti v eno leto oz. en mesec aktivnega 
učenja. Drug problem pa je bila slovenščina, natančneje 
književnost, ki mi je vzela ogromno energije in časa, kot 
veliko dijakom.

Vanesa je z odličnim rezultatom na letošnji poklicni maturi velik korak 
bliže svojim dolgoletnim sanjam.

Na katero fakulteto ste se vpisali in zakaj?
Vpisala sem se na Fakulteto za farmacijo Ljubljana. Že v 
osnovni šoli sem govorila, da bom farmacevtka, v srednji 
šoli se je moja želja samo še okrepila. Poklic me zanima, 
drugje pa se niti ne vidim.

Kaj priporočate vsem, ki jih matura še čaka in si želijo 
tako lepega rezultata, kot ste ga dosegli vi?
Priporočam, da naj se mature ne bojijo, to je bila namreč 
moja največja napaka. Čeprav bodo profesorji vedno 
grozili z njo, to ni velik »bavbav«, le naučiti se je treba. 
Glede učenja pa priporočam, da se učijo z razumom, ne 
na pamet, vmes pa si naj privoščijo pavzo, kak dan ali dva, 
da zbistrijo možgane in naberejo novo energijo.

Janja Adanič Vratarič

Zaradi tajnosti podatkov je oteženo ugotavljanje, kdo so zlati maturanti naše občine, zato vse občane pozivamo, da 
če poznate kakšnega zlatega maturanta, za katerega nismo izvedeli, javite informacijo na občino. Hvala.

Uredništvo

KOŠIČEVI DNEVI KULTURE

KUD Jožef Košič Bogojina vas 6. in 8. septembra 2019 vabi na Košičeve dneve kulture, ki bodo letos posvečeni 
100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in 75 letom mašništva škofa dr. Jožefa Smeja.

PROGRAM
6. 9. 2019, 19:00, dvorana vaškega doma Bogojina:
      Na prireditvi, katere rdeča nit bo prekmurska beseda, bodo nastopili otroci iz šole in 
                   vrtca Bogojina ter bogojinska folklorna skupina. 
     Ob tem bo otvoritev razstave likovnih del društva Likos.

8. 9. 2019, 17:00, osrednja slovesnost ob Plečnikovi cerkvi v Bogojini: 
          Ob 17:00 sveta maša, ob 18:00 na dvorišču pred cerkvijo osrednja akademija 
    (v primeru slabega vremena bo osrednja akademija v dvorani vaškega doma Bogojina).

VLJUDNO VABLJENI!
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Obvestilo o novem standardu ravnanja z odpadki in spremembi obračuna storitev 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Moravske Toplice s 1. 9. 2019 

S 1. septembrom 2019 bo v občini Moravske Toplice 
začel veljati nov standard ravnanja z odpadki, ki ga 
je potrdil Občinski svet Občine Moravske Toplice na 6. seji 
dne 2. 7. 2019 in prinaša kar nekaj novosti, predstavljenih v 
nadaljevanju.

V naseljih Bogojina, Filovci, Ivanci, Lukačevci, Martjanci, 
Mlajtinci, Moravske Toplice, Noršinci, Sebeborci, Suhi vrh 
in Tešanovci se spreminja frekvenca odvoza mešanih 
komunalnih (ostalih) odpadkov. Tako bomo v navedenih 
naseljih črne zabojnike praznili redkeje in sicer enkrat na 
vsake tri tedne (ne več enkrat tedensko oziroma enkrat na 
štirinajst dni kot doslej). 

V naseljih Andrejci, Berkovci, Bukovnica, Čikečka vas, Fokovci, 
Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Motvarjevci, 
Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Selo, Središče in Vučja 
Gomila ostaja frekvenca odvoza mešanih komunalnih 
(ostalih) odpadkov nespremenjena (enkrat na vsake štiri 
tedne).

Novost, ki jo prinaša nov standard ravnanja z odpadki, 
je možnost zbiranja papirja v gospodinjstvih z 240 l 
zabojnikom (zelen zabojnik z rdečim pokrovom) v vseh 
naseljih. Storitev je že vključena v mesečno ceno 
zbiranja odpadkov in gospodinjstvom ne povzroča 
dodatnih stroškov. Zabojnik za papir lahko prevzamete 
na sedežu našega podjetja, na Noršinski ulici 12 v Murski 
Soboti, znotraj našega delovnega časa. 
 
Prav tako se lahko odločite za ločeno zbiranje bioloških 
odpadkov z rjavim zabojnikom velikosti 120 ali 240 
l. Storitev se zaračuna v skladu s potrjenimi cenami. 
Doslej je bilo to omogočeno le gospodinjstvom v določenih 
naseljih občine, odslej naprej imate to možnost vsa 
gospodinjstva v občini. Prihaja pa do spremembe v 
frekvenci odvoza bioloških odpadkov, ki bo od 1. 9. 2019 
naprej v poletnih mesecih (od aprila do konca oktobra) 
enkrat tedensko, v zimskih mesecih (od novembra do 
konca marca) pa enkrat na štirinajst dni.

Z uveljavitvijo novega standarda ravnanja z odpadki začnejo 
veljati tudi nove cene zbiranja komunalnih (0,12928 
EUR/kg + DDV) in bioloških odpadkov (0,11195 EUR/
kg + DDV) ter nov način obračuna,  kjer sledimo načelu 
»povzročitelj plača«, ki je vtkano v evropsko in slovensko 
okoljsko zakonodajo. To pomeni, da so v novo ceno 
zbiranja komunalnih odpadkov vključene tudi storitve, 
ki jih je doslej namesto občanov plačevala občina 
neposredno iz občinskega proračuna (zbiranje mešane 
embalaže po sistemu rumene vreče, ravnanje z ločenimi 
frakcijami v zbirnem centru Fokovci, odvoz kosovnih 
odpadkov ter zbiranje nevarnih odpadkov s pomočjo 
premične zbiralnice in dodatni odvozi odpadkov z ekoloških 
otokov). V dosedanjo mesečno ceno zbiranja odpadkov za 
občane je bil namreč vključen le odvoz zabojnika za mešane 
komunalne odpadke in zbiranje ločenih frakcij na ekoloških 
otokih enkrat mesečno. 

Obračun storitev zbiranja komunalnih in bioloških 
odpadkov se bo vršil v skladu z  Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št. 87/2012, 109/2012 in 
76/2017), ki določa metodologijo za oblikovanje cen in 
način obračuna za uporabnike na računih. V skladu s to 
metodologijo in z novim standardom ravnanja z odpadki 
v vaši občini tako z mesecem septembrom prehajamo na 
nov način obračuna zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov, to je obračun na kg opravljene storitve. 

To pomeni, da vam bodo v posameznem mesecu 
zaračunani različni zneski za zbiranje odpadkov in sicer 
na osnovi dejansko zbranih komunalnih odpadkov v 
posameznem mesecu v vaši občini. Ker zbrane količine 
vseh komunalnih odpadkov nihajo, bo med meseci različna 
zaračunana količina v kg in s tem tudi zneski na računih. 
Mesečno se bodo na računih torej spreminjali tudi 
zneski za zbiranje odpadkov, česar doslej niste bili vajeni, 
saj je bil mesečni znesek za zbiranje odpadkov na računih 
fiksen. Glede na zbrano količino mešanih komunalnih 
odpadkov so se spreminjale le postavke za obdelavo in 
odlaganje odpadkov, ki jih zaračunavamo v imenu in za 
račun podjetje CEROP, d. o. o.

Na vaših računih bodo odslej navedene tri različne postavke 
in količine za obračun ravnanja s komunalnimi odpadki: 

1. Količina zbranih komunalnih odpadkov, določenih z 
Uredbo, kjer gre za zbrane količine vseh odpadkov v 
vaši občini v posameznem mesecu (mešani komunalni 
odpadki, ločeno zbrana odpadna embalaža, ločeno zbrane 
frakcije določenih komunalnih odpadkov in kosovnih 
odpadkov).

2. Količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov, predana 
v obdelavo podjetju CEROP, d. o. o.

3. Količina ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, ki gredo v odlaganje in predstavljajo 
akontativno 30 % vseh količin mešanih komunalnih 
odpadkov, predanih v obdelavo.

Podjetje Saubermacher - Komunala vam bo kot izvajalec 
GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
zaračunalo v skladu z metodologijo iz Uredbe in sicer 
v EUR/kg, sorazmerno glede na prostornino zabojnika 
za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza 
zabojnika. To pomeni, da se bo mesečno zbrana skupna 
masa komunalnih odpadkov v vaši občini razdelila na skupni 
mesečno zbran volumen mešanih komunalnih odpadkov in 
se razdelila med posamezne uporabnike glede na velikost 
zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost 
odvoza tega zabojnika v obračunskem mesecu. Po istem 
sistemu se bo vršil tudi obračun zbiranja bioloških 
odpadkov.

V vseh naseljih občine Moravske Toplice bo torej s 1. 9. 2019 
za gospodinjstva v okviru organiziranega odvoza odpadkov 
poskrbljeno za naslednje možnosti oddaje odpadkov:
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- odvoz mešanih komunalnih (ostalih) odpadkov (črni 
zabojnik) od vrat do vrat po urniku (enkrat na tri oziroma 
enkrat na štiri tedne – različno po naseljih) – 13 ali 17 
odvozov letno;

- odvoz mešane embalaže (rumena vreča) od vrat do vrat – 
enkrat na štiri tedne oziroma 13-krat letno;

- odvoz do 2 m3 kosovnih odpadkov na klic po izpolnjeni 
naročilnici – enkrat letno;

- oddaja ločeno zbranih frakcij (papir, embalaža, steklo) na 
ekoloških otokih – odvoz tedensko;

- oddaja ločenih frakcij v zbirnem centru za ločeno zbiranje 
frakcij v Fokovcih – neomejeno v delovnem času zbirnega 
centra;

- akcija zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov – enkrat 
letno v skladu z objavljenim urnikom;

- zbiranje papirja od vrat do vrat z zabojnikom – enkrat na 
štiri tedne oziroma 13-krat letno;

- zbiranje bioloških odpadkov z zabojnikom v skladu z 
odločitvijo posameznega gospodinjstva – v poletnih 
mesecih enkrat tedensko in v zimskih mesecih enkrat na 
štirinajst dni (41-krat letno).

Obrazec za naročilo odvoza kosovnih odpadkov najdete 
na spletni strani podjetja Saubermacher - Komunala (www.
saubermacher-komunala.si) ali na spletni strani Občine 
Moravske Toplice.

Zbirni center za ločeno zbiranje frakcij se nahaja   za 
stavbo kmetijske zadruge v Fokovcih. Delovni čas 
najdete na urniku odvoza.

V zbirni center lahko pripeljete:
- papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z 

odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
- steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno 

embalažo iz stekla, 
- plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali 

sestavljenih materialov, 
- odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin, 
- les, vključno z odpadno embalažo iz lesa, 
- oblačila, tekstil, jedilno olje in maščobe, barve, črnila, 

lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, 
- detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, 
- baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 

16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu 
odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki, 

- električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje 
nevarnih snovi, 

- kosovne odpadke, odpadna zdravila in
- izrabljene avtomobilske pnevmatike (maksimalno 4 

kose letno na gospodinjstvo). 

Mešanih komunalnih (nesortiranih onesnaženih 
odpadkov – smeti), gradbenih, bioloških, nevarnih in 
posebnih odpadkov, avtomobilskih delov ter mokrih in 
onesnaženih oblačil v zbirnem centru ne sprejemamo.

Podajamo vam še nekaj uporabnih informacij oziroma 
nasvetov:
•	Naročite se lahko na brezplačno SMS obveščanje o 

terminih odvoza odpadkov. Prijavnico najdete na naši 
spletni strani.

•	Ker vam želimo omogočiti, da nekatere stvari uredite 

kar »iz naslonjača«, smo na našo spletno stran umestili 
portal za kupce. V portal se prijavite s številko kupca 
in osebnim geslom, ki ga ob registraciji prejmete na svoj 
elektronski naslov.  

•	Odločite se lahko za prejemanje e-računa. Več informacij 
najdete na naši spletni strani.

•	V kolikor imate prevelik ali premajhen zabojnik za zbiranje 
mešanih komunalnih in/ali bioloških odpadkov, ga lahko 
zamenjate za manjšega/večjega na sedežu našega 
podjetja v ponedeljek, torek in četrtek med 7.00 in 15.00 
uro, v sredo med 7.00 in 16.00 uro in v petek med 7.00 in 
14.00 uro. Pri nas lahko v primeru potrebe prevzamete tudi 
dodatni zabojnik.

•	Občinski odlok predpisuje, da morate povzročitelji 
odpadkov dostaviti odpadke v zabojnikih in tipiziranih 
vrečah izvajalca gospodarske javne službe zbiranja 
komunalnih odpadkov na prevzemno mesto na dan 
odvoza odpadkov do 6.00 ure zjutraj.

•	Če imate občasno več bioloških in mešanih komunalnih 
odpadkov, kot jih gre v zabojnik, ali če vam zmanjkajo 
tipizirane vreče za zbiranje mešane embalaže, lahko na 
sedežu našega podjetja, pri blagajni podjetja Komunala 
d.o.o. Murska Sobota, pri vozniku smetarskega vozila ali v 
zbirnem centru Fokovci kupite tipizirane vreče za njihovo 
zbiranje in oddajo. Odpadkov v netipiziranih vrečah ne 
pobiramo.

•	Občani ste nam dolžni sproti posredovati spremembe, 
ki vplivajo na pravilen obračun storitev javne službe.

•	Papirno, plastično, kovinsko in sestavljeno (tetrapak) 
embalažo pred oddajo v zabojnik ali tipizirano vrečo 
razstavite in stisnite, sicer bo vaš zabojnik za posamezno 
frakcijo prehitro poln.

•	Pred oddajo izpraznite stekleno embalažo. V zabojnik za 
steklo odložite samo embalažno steklo, pokrovčke oddajte 
v zabojnik za mešano embalažo.

•	Biološke odpadke lahko oddate v zabojnik za biološke 
odpadke le v biorazgradljivih in papirnih vrečkah ali 
časopisnem papirju in ne v plastičnih vrečkah.

•	Nevarne in posebne odpadke oddajte v času sobotne 
akcije zbiranja teh odpadkov v vaši občini. Do takrat 
jih hranite v originalni embalaži, na suhem, varnem in 
otrokom nedostopnem mestu. Na naši spletni strani 
najdete informacije, kaj sodi med nevarne in posebne 
odpadke. 

Za dodatne informacije glede storitve zbiranja obiščite 
našo spletno stran www.saubermacher-komunala.si, nam 
pišite  na info@saubermacher-komunala.si, nas obiščite 
na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti ali nas pokličite na 
telefonsko številko (02) 526 84 50. 

Zahvaljujemo se vam, da skupaj z nami ustvarjate zdravo 
okolje.  

Murska Sobota, avgust 2019
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Projektna stran

Festival Zdravilna ajda, ki bo v petek, 13. septembra 2019, pri gostišču Oaza v Mlajtincih kot spremljevalni dogodek 
63. državnega tekmovanja oračev Slovenije med 11.00 in 16.00 uro. 
V okviru etno-kulinarične prireditve bo predstavljena vsestransko uporabna rastlina ajda. 
Predstavitev kulinaričnih dobrot iz ajde, turistična tržnica, delavnice na temo uporabe ajde z možnostjo izdelave 
unikatnega spominka,  animacija za odrasle in otroke ter etno program.

Pravljični festival buč, kulinarična-etno prireditev s spremljajočim programom za otroke, je potekala v soboto, 17. 
avgusta, popoldan do pozno zvečer in v nedeljo, 18. avgusta, dopoldan v Moravskih Toplicah na dveh lokacijah. Festival 
temelji na tematiki vzpostavljenega pravljičnega parka v gozdičku Čreta, ki ja nastal v okviru TELE-KA-LAND mreže 
pravljičnih parkov.
V okviru festivala so bile predstavljene kulinarične dobrote iz buč, ki so bile dane v brezplačno degustacijo vsem 
obiskovalcem. Predstavniki lokalnih turističnih društev in krajevnih skupnosti so nekatere jedi pripravljali na samem 
dogodku – kuhali v kotlih (bučno juho, bučni paprikaš, bučni kompot, dödöle z bučnim posipom) ali ponujali že 
pripravljene dobrote (bučne namaze – sladke in slane, pogače in peciva z bučami, bučnimi semeni ali bučnim 
oljem, čokolade z dodatki buč in ledeni desert z bučnim oljem).
Ob ustvarjalnih in animacijskih delavnicah na temo buč ali uporabi različnih družabnih iger na prostem so se otroci in 
odrasli lahko peljali z vlakcem z ene lokacije, ki je bila na osrednjem prizorišču, do druge, ki je bila ob vhodu v pravljični 
park. Dogodek je bil popestren s kulturnim etno programom.
V imenu TIC MT se iskreno zahvaljujemo vseh sodelujočim za uspešno izveden dogodek. Sodelujoči: za kulinarično 
popestritev: KS Ratkovci, Društvo Seleca Ivanci, KTD Sebeborci, KS Krnci, Zavod Kocljevina, Boštjan Lačen, Kmetija Šukar, Figaro; 
za animacijo: Lilalom, Igralnica Mali ČuDo; za kulturni program: Folklorna skupina KUD Attila József Motvarjevci, otroci iz 
Moravskih Toplic in harmonikar; za zabavni del: ansambel Aktual; predelovalci buč in drugi ponudniki: Kmetija Kučan, 
Čebelarstvo in čokoladnica Šrok, Kmetija Vitez in Čokoladnica Passero.

Najava dogodkov in aktivnosti v okviru projekta GardEN

Pravljični festival buč – 17. 8.–18. 8. 2019 Moravske Toplice 

Festival bezga – Lenti, v petek, 20. 9. 2019, v Gastro dvoru – Kulinaričnem centru v 
Lentiju na Madžarskem.
Festival Vilinski vrtovi – Lenti, 18. oktober 2019.
Festival orhidej – Dobrovnik, konec novembra.
Promocija na sejmih: 
Omék, Budimpešta, 26. 9.–29. 9. 2019, Hungexpo.
Sejem Narava-zdravje, Ljubljana, 23. 10. –26. 10. 2019, Gospodarsko razstavišče.
Primorski sejem, Koper, 25. 10.–27. 10. 2019, Arena Bonifika.

Vabljeni!
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Komunalni kotiček / Odprta vrata dediščine

Javno cesto sestavljajo vozišče, odstavni in ločilni 
pasovi, kolesarske steze, pločniki, bankine, naprave za 
odvodnjavanje, če so tik ob vozišču, ter zračni prostor v 
višini in širini varovalnega pasu.
S ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v 
prometu vas želimo opozoriti na obvezno upoštevanje 
Odloka o urejanju javnih in drugih površin v občini 
Moravske Toplice. 
Odlok o občinskih cestah v občini prepoveduje ogrožanje 
občinske ceste in prometa na njej, in sicer: prepovedano 
je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen del, 
izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti, zemljišču 
ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali 
objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. 
Ob občinski cesti se prepoveduje postavljati ograje, 
zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade 
ali poljščine, nameščati ali odlagati ob cestah les, opeko 
in drugi material, če se s tem poslabša ali onemogoči 

Varnost na in ob javnih – občinskih cestah 
preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, 
poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost.
Zato pozivamo lastnike gozdov in grmičevja ob občinskih 
cestah, da odstranijo vse polomljene veje, podrta drevesa, 
ki visijo na cesto in predstavljajo nevarnost za ljudi in 
promet na njej. Prav tako se naj obrežejo krošnje dreves 
in grmičevja, ki segajo v varovalni pas in ki na kakršen 
koli način ovirajo normalen pretok prometa po občinskih 
cestah, izvajanje zimske službe in hojo po pločnikih.
Občane prav tako opozarjamo, da je prepovedano 
na občinske ceste spuščati vodo iz streh in dvorišč. 
Odvodnjavanje je potrebno urediti tako, da je odtok 
meteorne vode speljan v jarke, potoke ali na površine, ki z 
vodo ne obremenjujejo občinskih cest.
Upoštevanje Odloka o urejanju javnih in drugih površin 
v občini Moravske Toplice prispeva k večji prometni 
varnosti, posledično pa tudi k urejenemu in čistemu 
videzu naše občine. 

Čista narava d. o. o.

ODPRTA VRATA PRI PONUDNIKIH – POBLIŽE SPOZNAJTE DEDIŠČINO DESTINACIJE MORAVSKE TOPLICE
28. september 2019, Moravske Toplice in okoliška naselja

Udeležba je mogoča le ob predhodni prijavi tri dni prej (do 25. 9. 2019).

Letos se Dnevom evropske kulturne dediščine pridružujemo s sklopom aktivnosti, v okviru katerih boste pobliže 
spoznali z dediščino povezane ponudnike iz Občine Moravske Toplice, ki vam bodo predstavili svojo dejavnost, vas 
vključili v individualno doživetje dediščine in vas malce pocrkljali, da boste domov odšli za izkušnjo bogatejši. 

Čebelarstvo in čokoladnica 
Aleš Šrok

Moravske Toplice, Ulica ob igrišču 10,
vsako polno uro med 9. in 14. uro;
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00.

Delavnica izdelave čokoladne praline. 
Predhodna prijava do 25. 9. 2019: 
ljerkartara@gmail.com
031 354 150 

Posestvo Passero s čokoladnico Tešanovci 24,
9.00, 10.30, 12.00.

Predstavitev domačije in 
prikaz izdelave čokolade. 

Predhodna prijava do 25. 9. 2019: 
info@passero.si, 051 357 170

Magdina hiša
Filovci 40, 
vsako polno uro med 9. in 14. uro, predavanje je ob 
11. uri.

Vodstvo po cimprači ob 9.00, 10.00, 12.00 
in 13.00; predavanje o panonski stavbni 
dediščini ob 11. uri (arheolog Branko 
Kerman).

Predhodna prijava do 25. 9. 2019: 
branko.kerman@guest.arnes.si 
031 507 762

Posestvo Vidov brejg 
Fokovci 77, 
vsako polno uro med 14. in 18. uro;
14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

Ogled zeliščnega vrta, delavnica in 
degustacija. 

Predhodna prijava do 25. 9. 2019: 
041 797 508 
tatjana.buzeti@gmail.com

Zavod Kocljevina 
Prosenjakovci 67/c,
vsako polno uro med 14. in 18. uro; 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00.

Predstavitev samooskrbe. 
Predhodna prijava do 25. 9. 2019: 
zavod.kocljevina@gmail.com
059 95 86 51

Medičarstvo – domača obrt
Jožica in Damjan Celec 

Ratkovci 8, vsako polno uro med 14. in 18. uro;
14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

Brezplačna delavnica okraševanja
lectovih src. 

Predhodna prijava do 25. 9. 2019: 
jozica.celec@gmail.com
041 941 175

Podeželska sirarna Gorički raj Ratkovci 20 a, vsako polno uro med 14. in 18. uro;
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Predstavitev sirarne s presenečenjem. 

Predhodna prijava do 25. 9. 2019: 
valentina.seruga.lazarovski@gmail.com
031 777 436 

Časarov mlin Berkovci 30, vsako polno uro med 14. in 18. uro;
14.00, 15.00, 16.00, 17.00

50-odstotni popust pri vstopnini 
v Časarov mlin. 

Predhodna prijava do 25. 9. 2019: 
casarov.mlin@gmail.com
041 923 771 

Dušina keramika 

Berkovci 30 - delavnice se bodo izvajale na dvorišču 
pred mlinom,
vsako polno uro med 14. in 18. uro;
14.00, 15.00, 16.00, 17.00

Delavnica oblikovanja gline in dekoracija. 
Končne izdelke dobite za domov. 
Cena delavnice je 3,50 EUR. 

Predhodna prijava do 25. 9. 2019:
dusisonjaimerovic@gmail.com
051 216 749
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Z naših kmetij

Kmetija Zadravec iz Ivancev ostala zvesta zelenjadarstvu 

Z dobrimi 5,5 ha njiv je kmetija Marjane in Janeza 
Zadravca med manjšimi, a bi se s temi površinami 
v nekih drugih okoliščinah lahko brez težav lotila 
tržne zelenjadarske pridelave. Tem bolj, kjer je na 
plitvih tleh jugovzhodno od Ivancev v obsegu 76 
hektarjev od leta 1999 zgrajen namakalni sistem. S 
širitvijo sistema bi danes z vodo iz znamenite Ivanske 
gramoznice že lahko namakali  83 hektarjev. 
Potem ko je zaradi ostarelih staršev 
pustil službo v Ljubljani, je bil Janez 
Zadravec vselej dovzeten za novosti. 
Tudi za zelenjadarstvo, ki mu je je 
med redkimi v kraju ostal zvest vse 
do danes. Kot se spominja, so bili z 
zelenjadarstvom na Ivancih prva leta 
delovanja namakalnega sistema, 
tedaj edinega te vrste v Pomurju, 
veliki načrti. Velika zagnanost 
krajanov za tržno pridelavo več kot 
deset, petnajst vrst zelenjave, prva 
leta jih je bilo tudi do 20 in so jo 
pridelovali na skoraj 10 hektarjih, 
je po spletu različnih nesrečnih 
okoliščin začela plahneti. Glavni 
razlog za opuščanje te delovno 
intenzivne panoge, ki zahteva veliko 
ročnega dela, pravi sogovornik, je 
bila po začetnem skupnem nastopu 
vse bolj neorganizirana prodaja in 
izsiljevanje s ceno grosistov. A brez 
skupnega nastopanja pri ponudbi 
zelenjave te ni, še doda. Danes na Ivancih v tržni pridelavi 
zelenjave na prostem vztrajata samo še dva, eden pa jo 
prideluje v rastlinjakih. 
Čebula, pozno zelje in krompir
Marjana Zadravec je že upokojena, Janez ji bo sledil čez 
nekaj mesecev, zadnja leta v okviru fizične zmožnosti, saj 
mladih zaradi njihovih zaposlitev »… s to dejavnostjo 
nočeva obremenjevati«, zelenjavi namenjata od 65 do 
90 arov, ostalo so v kolobarju klasične poljščine. V večini 
ob rednem namakanju pridelujeta čebulo, pozno zelje in 
pozni krompir. Ker sta okusila vse bridkosti, s katerimi se 
na neusmiljenem trgu, kjer je pomembna zgolj cena, in 
ne, na kakšen način je bila zelenjava pridelana ali koliko 
kilometrov do kupca je prepotovala, ubada sleherni 
neorganizirani zelenjadar, sta se ustalila pri izbranih 
vrstah. Večino pridelka prodata doma, razliko družbi 
Sveže Pomurske vrtnine. 
V ivanski namakalni sistem, ki je bil namensko zgrajen 
prav za pridelavo zelenjave, je Janez močno vpet, 
saj je vse od začetka zadolžen za upravitelja sistema. 
»Vsako jesen je potrebno primarno omrežje, ki poteka 
od črpališča pri gramoznici do namakalnih jaškov na 

njivah, kamor se potem v pridelovalni sezoni priključijo 
posamezni uporabniki vode, izprazniti, spomladi pa 
ga znova napolniti,« pravi. Ker so koristnost uporabe 
namakanja uvideli tudi nekateri klasični poljedelci, ki 
obdelujejo njive znotraj namakalnega sistema, ti s pridom 
namakajo zlasti koruzo, pa tudi druge poljščine, najbolj 
strniščne dosevke. Na ta račun je sistem tačas s skupnim 
namakanjem do deset kmetov izkoriščen tretjinsko, kar 

pa je še vedno malo. Janez še doda, 
da je količina porabljene vode za 
namakanje odvisna od letine: v 
sušnih je krepko presegala 30 tisoč 
kubičnih metrov, zadnja mokra leta 
pol manj. A je zelenjavo v ivanskem 
produ potrebno namakati praktično 
vsak dan. V primerjavi z učinkom 
(normalnim pridelkom) je strošek 
namakanja (dajatev za vodo, strošek 
elektrike v črpališču) zanemarljiv, 
res pa je, da je strošek namakalne 
opreme od jaška naprej (razvodne 
cevi za kapljični sistem, oroševalniki 
ali rolomati) v domeni vsakega kmeta 
posebej. Glede na vrsto zelenjave se 
sam poslužuje vseh treh načinov, 
najbolj kapljičnega. 
Vrtnarska postaja Ivanci
Ni naključje, da so jo po zaslugi 
omenjenega murskosoboškega 
zavoda kot edini v Pomurju pred 
štirimi leti dobili prav v tem kraju 

in fizični nosilec le-te na lastnih površinah je na slabih 
20 arih prav Janez Zadravec. Z namenom na čim bolj 
raznolikem pedološkem in mikroklimatskem območju 
v državi (uradno gre za štiri različne lokacije) ugotoviti, 
kako z različnimi tehnikami obdelave tal in zdravstvenim 
varstvom v pridelavi priti do najboljših sort ali hibridov 
posameznih vrst zelenjave, poskuse z zelenjadnicami 
izvaja Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), njihovo izvedbo 
pa financira kmetijsko ministrstvo, ki je tudi naročnik 
poskusov. Podizvajalec KIS-a na Ivancih je KGZS-Zavod 
Murska Sobota, fizično pa že omenjena zelenjadarska 
kmetija Zadravec. Na tradicionalni letni predstavitvi 
poskusov na Ivancih, ko se sredi julija vsako leto zbere 
veliko ljudi, je bilo tokrat izpostavljeno, da imajo na tej 
lokaciji že drugo leto v sortnih poskusih kultivarje  bučk,  
nizkega fižola za stročje in cvetače; prvo leto pa izvajajo še 
sortni poskus z melonami. Sortne  poskuse po navodilih  
nosilcev Zadravec izvaja po metodi naključnih blokov v 
treh ponovitvah. Kljub obilici dodatnega dela mu ni žal, 
saj je na ta način pridobil prenekatero novo izkušnjo. 

Geza Grabar

Marjana in Janez za svoje potrebe pridelujta tudi 
drugo zelenjavo, od lubenic pa je ostala le pričujoča 
na posnetku. Vse ostale so jima na njivi tik pred 
spravilom ukradli.
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Kmetijski nasveti

Priprava tal, setev pšenice, jesensko zatiranje plevelov 

Priprava tal: Obdelava tal in priprava za setev pšenice 
se običajno izvaja v dveh fazah, in sicer na osnovno in 
dopolnilno ali predsetveno obdelavo. Sama obdelava 
je odvisna od več faktorjev: od predposevka, od tipa 
zemljišča, od globine obdelave tal na predposevku in 
vremenskih razmer. 
V normalnih pogojih naj globina priprave tal ne bi bila 
globlja od 25 cm, če je bila priprava za predposevek 
kvalitetna in globlja, zadostuje že 20 cm. Pšenica dobro 
reagira na predhodno globljo obdelavo tal.
Osnovna obdelava mora zagotoviti dobro zadrževanje 
vlage, da bi se zagotovil enakomeren vznik po setvi. 
Sistem obdelave je odvisen predvsem od predposevka, 
žetvenih ali drugih organskih ostankov, tipa zemljišča 
in vremenskih razmer oz. vlažnosti tal. Največkrat se 
uporabljajo krožne brane, pri ukrepu VOD_POD, POZ_
POD pa plugi, s temi stroji se zadelajo žetveni ostanki, 
sledi predsetvena obdelava oz. končna priprava tal za 
setev. Seveda obstajajo tudi kombinirana orodja, ki lahko 
istočasno izvedejo tudi setev.
Cilj predsetvene obdelave je priprava drobnega, 
grudičastega sloja, ki omogoča kvalitetno setev, hiter 
in enakomeren vznik ter pogoje za optimalen razvoj 
posevka.
Nekvalitetna priprava tal za setev predstavlja glavni vzrok 
za zmanjšanje pridelka in za neučinkovitost ukrepov, ki 
sledijo. Zaradi slabe priprave tal se za zagotovitev ustrezne 
gostote običajno uporablja večje količine semena, na 
njivi ostajajo neravnine in grebeni, kjer se pozneje lahko 
zadržuje voda, seme ni enakomerno posejano v globino, 
kar povzroča neenakomeren vznik ter poznejše probleme 
pri izvajanju drugih ukrepov (gnojenje, zatiranje plevelov).
Torej – k setvi pristopiti šele, ko je predsetvena obdelava 
opravljena kvalitetno.
Setev pšenice: Pri količini pšenice za setev uporabljamo 
navodila proizvajalcev, saj so količine semena pri različnih 
sortah zelo različne. Najboljše je uporabiti formulo za 
izračun, kjer se upošteva število kaljivih zrn na m2 (različne 
sorte se zelo različno razraščajo) z upoštevanjem čistosti 
in absolutne teže, tako dobimo najbolj točno količino 
semena na hektar, ki jo potem glede na vremenske 
razmere in čas setve lahko nekoliko korigiramo.
Setev je potrebno opraviti v optimalnem roku, druga 
polovica oktobra do začetka novembra, ob ugodnih 
razmerah lahko setev zavlečemo še kak teden glede na 
trenutne podnebne spremembe.
Kvaliteta setve je odvisna od preciznosti sejalnice 
glede na porabo semena na hektar (preizkus sejalnice) 
ter enakomerne globine setve. Smatra se, da je setev 
opravljena kvalitetno če je 80 % semena na globini 4–5 
cm. Seveda je treba upoštevati tudi tip tal in vlažnost tal 

ob setvi. Na težjih tleh sejemo nekoliko plitveje, prav tako 
na bolj vlažnih tleh, na lažjih in suhih tleh pa nekoliko 
globlje.
Jesensko zatiranje plevelov: Jesensko zatiranje plevelov 
pride v poštev pri pravočasnih setvah, ko so pšenica in 
pleveli v fazi, ko je ta ukrep možno izvesti. Pomembno 
je, da je zatiranje plevelov opravljeno v fazi, ko še ti niso 
konkurenčni gojenemu posevku. Če bomo ukrep izvedli 
pravočasno, bomo omogočili dobro razraščanje, kar bo 
bistveno vplivalo na končni pridelek. Z ekološkega vidika 
imajo  prednost herbicidi po vzniku, zato se jih običajno 
poslužujemo jeseni pri zgodnjih setvah ter pri daljših 
toplih jesenih, kjer je razvoj plevelov že v tem času hiter 
in obsežen.
V času uporabe naj bi bile dnevne temperature vsaj med  
5–10 0C, nočne pa naj ne bi padle pod ničlo. Pred izvedbo 
ukrepa upoštevajmo tudi trenutne vremenske razmere ter 
vremensko napoved za nekaj dni naprej, razvoj plevelov 
in posevka, tla morajo biti ustrezno vlažna, semena 
dobro pokrita. Na površinah, kjer je vznik neenakomeren, 
posevek poškodovan zaradi suše, pomanjkanja hranil ali 
drugih vzrokov ali je možnost hitrega padca temperatur, 
jesensko zatiranje plevelov odsvetujemo.
Pred uporabo herbicidov preverite, ali nimajo prepovedi 
uporabe na površinah, vključenih v ukrepe KOPOP, zahteve 
VOD_FFS, POZ_FFS, kar lahko preverite v tehnoloških 
navodilih, vodnih virih ali pri kmetijski svetovalni službi.
Plevele v žitih je možno zatirati tudi mehansko s česali. 
To metodo uporabljajo predvsem v ekološki pridelavi. 
Prva uporaba česal je odvisna od stanja tal, časa setve 
in razvoja pšenice in plevela. Uporabljamo jih predvsem 
takrat, ko pleveli prehitevajo razvoj žit, na ta način 
zmanjšamo populacijo plevela in s tem konkurenčnost 
posevku pšenice. Pri prvi uporabi česal jeseni orodje 
nastavimo plitvo, da čim manj poškodujemo posevek.
Kmetovalce naj opomnimo, da je sedaj čas za pregled 
analiz tal, za nove analize je čas za odvzem sedaj, po 
strnišču, pred jesenskim gnojenjem za naslednji posevek.
Svetujemo Vam, da kemične analize zemlje opravite na 
KGZS-Zavod MS, na osnovi katerih vam bomo tudi naredili 
kvaliteten 5-letni gnojilni načrt. Za analize, prinesene iz 
drugih inštitucij, vam ne garantiramo kakovostne izvedbe 
gnojilnih načrtov.
Za podrobnejše informacije smo Vam na voljo na oddelku 
Kmetijske svetovalne službe pri KGZS Zavod MS.

Franc Škalič, Sandra Dervarič, Sandi Plohl
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Tukaj smo doma

Od bogate zgodovine do aktivnega vaškega življenja v sedanjosti 

O pestri zgodovini kraja ter današnjem življenju v 
Prosenjakovcih smo se pogovarjali s predsednikom 
krajevne skupnosti Štefanom Kovačem.

Ime Prosenjakovci izhaja iz imena znamenite plemiške 
družine iz Železne županije Prosznyakfa. V drugi polovici 
19. in v začetku 20. stoletja je naselje spadalo v okraj Murska 
Sobota v Železni županiji. Na podlagi leta 1898 sprejetega 
zakona, s katerim so si prizadevali poenotiti krajevna 
imena na vseh območjih države, je naselje Prosznyakfa 
dobilo novo ime – Partosfalva. V Prosenjakovcih je imel 
takoj po prelomu stoletja pomembno vlogo grof Carl von 
Matzenauer, ki se je s svojo družino zaradi ženine bolezni 
leta 1900 iz Mikulova na Češkem preselil v Prosenjakovce, 
v dvorec, sezidan v začetku 19. stoletja. Po ustnem izročilu 
naj bi v času svojih pohodov na dvorcu prespal celo 
Napoleon. Za splošni razvoj naselja je bilo zelo pomembno 
odprtje samostojne poštne izpostave v Prosenjakovcih 1. 
avgusta 1881. Na prelomu iz 19. v 20. stoletje in v prvem 
desetletju 20. stoletja je imelo v družabnem življenju 
Prosenjakovcev in okolice pomembno vlogo gostišče 
Weltner. Gospodarstvo v Prosenjakovcih je precej oslabila 
1. svetovna vojna. Prosenjakovci, ki so bili prej v Železni 
županiji, so prešli pod oblast Kraljevine SHS. Leta 1928 je 
bila ustanovljena občina Prosenjakovci, h kateri so poleg 
Prosenjakovcev spadala naselja Čikečka vas, Pordašinci, 
Berkovci in Ivanjševci. Leta 1932 je bila prosenjakovska 
občina na novo organizirana. V prosenjakovsko občino 
so spadala naselja: Prosenjakovci, Čikečka vas, Pordašinci, 
Središče, Berkovci, Selo, Ivanjševci, Ratkovci in Fokovci. 
Naselje Prosenjakovci se je utrdilo kot občinsko središče. 
V tridesetih letih 20. stoletja je za uspešnega občinskega 
župana veljal Kalman Varga, ki je bil tudi uspešen gostilničar 
in lastnik trgovine. Mama nekdanjega predsednika Milana 
Kučana je bila Vargova hči. Koltaj Karoly je leta 1937 odprl 
tekstilno tovarno, ki je v začetku zaposlovala 8, kasneje 
pa 75 delavcev. Tekstilna tovarna je v Prosenjakovcih 
delovala do leta 2002, ko se je nad takratnim podjetjem 
Pletilstvo Prosenjakovci začel stečajni postopek. 
Prosenjakovci so svoj značaj osrednjega kraja ohranili 
tudi v prvem desetletju druge jugoslovanske države. 
Od pomladi 1952 so k novoustanovljeni samostojni 
občini Prosenjakovci spadala naslednja naselja: Berkovci, 
Čikečka vas, Fokovci, Ivanjševci, Motvarjevci, Pordašinci, 
Prosenjakovci, Ratkovci, Selo in Središče.  Ob koncu leta 
1954 in v začetku naslednjega leta je ponovno postala 
aktualna reorganizacija javne uprave. Na območju 
murskosoboškega okraja so namesto dotedanjih 22 
predvideli 7 občin. Naselja, ki so spadala k dotedanji 
prosenjakovski občini, so uvrstili v novoustanovljeno 
občino Martjanci. 
Danes je v Prosenjakovcih prijavljenih 165 prebivalcev, 
najstarejša Prosenjakovčarka šteje 87 let. V vasi poslujejo 
in zaposlujejo delavce KZ Radgona; Nomis, proizvodnja 
stavbnega pohištva, Renata Zanjkovič s. p.; Trgovina 

Sonček, Natalija Kovač s. p., ki opravlja tudi poštne storitve; 
Elektro in strojne inštalacije, Janjić Andželko s. p.; ter eko-
socialna kmetija Kocljevina.
Kraj lepšajo kulturni in naravni spomeniki. Na pobočju 
naselja stojita sakralna spomenika, na eni strani 
evangeličanska kapela, na drugi pa katoliška cerkvica, 
posvečena sv. Jožefu. Dragocena kulturna in naravna 
dediščina je tudi šolski vodnjak, ki stoji pri enoti vrtca 
Prosenjakovci. Postavljen je bil l. 1936, očiščen in 
obnovljen pa l. 2006. V parkovnem gozdu na nizki vzpetini 
vzhodno od ceste Prosenjakovci-Kobilje, jugovzhodno 
od jedra vasi Prosenjakovci, stoji že omenjen dvorec 
Matzenau. Ob tem imajo dva gasilska domova ter vaški 
dom, v katerem sta kulturna dvorana in knjižnica. Krajevni 
urad, zdravstvena ambulanta in zastopstvo zavarovalnice 
uradujejo v novi poslovni stavbi, kjer ima sedež tudi 
MNSS Občine Moravske Toplice.  Otroci Prosenjakovcev 
obiskujejo enoto vrtca Prosenjakovci in Dvojezično 
osnovno šolo Prosenjakovci.  
V vasi deluje Kulturno-turistično društvo »Ady Endre« 
Prosenjakovci, PGD Prosenjakovci, Rokodelsko društvo 
Vrtnica Prosenjakovci, Športno društvo Prosenjakovci 
in LD Prosenjakovci, ki organizirajo razne prireditve in 
srečanja. 
Posebno skrb ves čas namenjajo urejeni in čisti okolici ter 
obujanju starih kmečkih običajev in opravil. Štefan Kovač 
poudari, da se je »skozi delovanje društev pokazalo, 
da vaščani Prosenjakovcev znamo stopiti skupaj, ko je 
to potrebno, in ob takšnem vzdušju je tudi delovanje 
društva prijetnejše, prireditve pa lažje izvedljive«. 
Kar se tiče investicij in projektov, je bil v zadnjih petih letih 
v vasi izveden postopek komasacije in agromelioracije, 
obnovljen gasilski dom, asfaltirane nekatere občinske 
ceste in poti. V letošnjem letu pa bodo potekala 
obnovitvena dela v zadružnem domu (ureditev sanitarij). 
Dolgoletna želja vaščanov je po besedah predsednika 
KS ureditev pločnikov in ulične razsvetljave, postavitev 
počivališč, sanacija Ratkovskega potoka, ki poplavlja, ter 
ureditev prostorov za tuširanje ob nogometnem igrišču.

KS Prosenjakovci in Janja Adanič Vratarič

Prosenjakovčarji skupaj pri delu (foto: Bernarda Koroša Pantović)./ 
Pártosfalviak munka közben.
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A gazdag történelemtől a mai aktív falusi életig

A település gazdag történetéről és Pártosfalva 
mai életéről Kovač Štefan helyi közösségi elnökkel 
beszélgettünk. 
 
Pártosfalva neve a neves Vas megyei nemesi Prosznyák 
család nevéből származik. A 19. század második felében 
és a 20.század elején a település Vas megyéhez, és 
a muraszombati járáshoz tartozott. Egy 1898-ban 
elfogadott törvénnyel megpróbálták egységesíteni az 
ország minden településnevét, Prosznyákfa új nevet 
kapott, attól fogva lett Pártosfalva. Pártosfalva életében, a 
századfordulón fontos szerepe volt Carl von Matzenauer 
grófnak, aki családjával, felesége betegsége miatt, 1900-
ban Mikulovból (Miklósvár) Pártosfalvára, a 19. század 
elején épült kastélyban költözött. A szájhagyomány 
szerint hadjáratai idejében a kastélyban megszállt maga 
Napóleon is. A falu általános fejlődése szempontjából 
fontos szerepet játszott az önálló postahivatal 1881. 
augusztus 1-jei megnyitása. A 19. és a 20. század 
fordulóján, illetve a 20. század első évtizedében 
Pártosfalva és környéke társasági életében jelentős 
szerepe volt a Weltner fogadónak. Pártosfalva gazdaságát 
az első világháború igencsak meggyengítette. A 
korábban Vas megyéhez tartozó Pártosfalva a Szerb-
Horvát-Szlovén Királysághoz került. 1928-ban megalakult 
Pártosfalva község, amelyhez Csekefa, Kisfalu, Berkovci és 
Ivanjševci települések tartoztak. 1932-ben a pártosfalvi 
községet átszervezték, így az alábbi települések tartoztak 
hozzá: Pártosfalva, Csekefa, Kisfalu, Szerdahely, Berkovci, 
Selo, Ivanjševci, Ratkovci és Fokovci. Maga Pártosfalva 
községi központtá alakult. A 20. század harmincas 
éveiben Varga Kálmán vendéglős és bolttulajdonos 
volt a község polgármestere. Milan Kučan egykori 
köztársasági elnök édesanyja Varga lánya volt. 1937-
ben Koltai Károly textilüzemet nyitott a településen, 
ez kezdetben 8, később 75 személyt alkalmazott. A 
textilgyár egészen 2002-ig működött, amikor csődeljárás 
indult ellene. Központi szerepét Pártosfalva a második 
délszláv állam első évtizedében is megőrizte. 1952-től 
Berkovci, Csekefa, Fokovci, Ivanjševci, Szentlászló, Kisfalu, 
Pártosfalva, Ratkovci, Selo és Szerdahely tartozott az 
újonnan megalapított, önálló pártosfalvi községhez.  
1954 elején, és az azt követő évben újra aktuálissá vált a 
közigazgatás átszervezése. A muraszombati járásban az 
addigi 22 helyett, csupán 7 község jött létre. A korábban 
a pártosfalvi községhez tartozó települések az újonnan 
megalapított Martjanci községhez tartoztak. 
Pártosfalvának ma 165 bejelentett lakosa van, a 
legidősebb 87 éves. A faluban a KZ Radgona, a Nomis 
épületasztalos üzem, Renata Zanjkovič egyéni vállalkozó, 
a Sonček üzlet, Natalija Kovač postai szolgáltatásokat is 
biztosító egyéni vállalkozó, Janjić Andželko villanyszerelő 
és gépi vezetékekkel foglalkozó egyéni vállalkozó, és a 
Kocljevina ökoszociális gazdaság működik és foglalkoztat 
alkalmazottakat. 

Šolski vodnjak, ki stoji pri enoti vrtca Prosenjakovci./ Iskolai kút a pártosfalvi 
óvodánál.

Tukaj smo doma

A falut kulturális és természeti emlékművek teszik 
szebbé. A település lejtőjén két szakrális emlékmű áll, 
az egyik oldalon az evangélikus kápolna, a másikon 
pedig a Szent József tiszteletére szentelt kisebb méretű 
katolikus templom. Értékes kulturális és természeti 
hagyaték a Pártosfalvi Óvodánál álló kút. Az 1936-ban 
felállított kutat 2006-ban letisztították és felújították. 
A Pártosfalva – Kobilje úttól keletre fekvő alacsony 
emelkedőn, Pártosfalva központjától délkeletre található 
a már említett Matzenau kastély. A faluban van két 
tűzoltó- és egy faluotthon, amelyben a rendezvényterem 
mellett könyvtár is működik. A helyi hivatal, az orvosi 
rendelő, egy biztosító társaság képviselete, valamint a 
Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási 
Közösség az új üzleti épületben kapott helyet. A 
pártosfalvi gyerekek a pártosfalvi Kétnyelvű Óvodát és 
a pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskolát látogatják. A 
faluban működik az Ady Endre Művelődési és Turisztikai 
Egyesület Pártosfalva, Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Pártosfalva, »Rózsa« Kézműves Egyesület Pártosfalva, 
Sportegyesület Pártosfalva, Pártosfalvi Vadásztársaság, 
amelyek különféle rendezvényeket és találkozókat 
szerveznek. Külön figyelmet szentelünk a rendezett és 
tiszta környezet fenntartásának, valamint a régi paraszti 
szokások és teendők felelevenítésének. Kovač Štefan 
azt hangsúlyozta, hogy „az egyesületek működésén 
keresztül megmutatkozott, hogy mi falusiak hatékonyan 
tudunk együttműködni, amikor erre szükség van és ilyen 
hangulatban az egyesület működése is kellemesebb, a 
rendezvények pedig könnyebben kivitelezhetők.” Ami 
a befektetéseket és a projekteket illeti, az utóbbi öt 
évben lezajlott a tagosítás és a meliorizáció, a faluban 
megújult a tűzoltóotthon, emellett néhány községi 
út aszfaltburkolatot kapott.  Az idei évben pedig 
felújítási munkálatok lesznek folyamatban a közösségi 
házban(mellékhelyiségek rendezése). A helyi közösség 
elnöke elmondása alapján a falusiak régi vágya a 
gyalogutak és az utcai világítás rendezése, pihenőhelyek 
kialakítása, a többször áradó Ratkovci patak szanálása, 
valamint zuhanyzók kiépítése a futballpályánál.
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Z naslovnice

Timotej Šoš je dokaz, da nič ni nemogoče

Sebastijan Koltaji je postal svetovni podprvak v različici WUKF 

Timotej Šoš s sotekmovalcem na stopničkah za zmagovalce. Slovenska odprava na letošnjih 8. evropskih igrah mladih za športnike 
invalide. Timotej je bil edini Prekmurec.

17-letnik iz Mlajtincev je že v osnovni šoli sanjal, da 
bo zastopal Slovenijo na kakšnem pomembnem 
športnem tekmovanju. Letos so se mu sanje 
uresničile, saj so na 8. evropskih igrah mladih za 
športnike invalide igrali slovensko himno njemu v 
čast.
Timotej Šoš obiskuje Center za izobraževanje, 
rehabilitacijo in usposabljanje CIRIUS Kamnik, program 
računalničar. Na njihovi šoli dajejo velik poudarek športni 
aktivnosti, kar je zelo blizu tudi Timoteju, ki ima sicer 
cerebralno paralizo 3. stopnje, vendar ne pusti, da bi ga 
bolezen pri čemerkoli ustavila. Tako je letos junija v Brnu 
na Češkem kot edini Prekmurec zastopal barve Slovenije 
na Emil Open – 8. evropskih igrah mladih za športnike 
invalide, ki se jih vsako leto udeležijo predstavniki vseh 
držav Evropske unije. Že drugo leto zapored je nastopil v 
panogi balinanja bocce, ki je balinanje na travi za osebe 
s cerebralno paralizo. Kot nam je povedal Timotej, lansko 
leto ni bil tako uspešen, saj je dosegel 6. mesto in si je 
zadal, da mora biti letos obvezno stopnička ali več. Letos 
je tako svoj zastavljeni cilj celo presegel, saj je osvojil prvo 
mesto in to v zelo močni konkurenci! 
Sicer pravi, da ga je za balinanje navdušila kolegica v 
društvu Sonček, ki mu je govorila, kako je tekmovala, 
in prav to mu je predstavljalo posebno motivacijo, da 
bi se lotil tega športa, saj kot je povedal, se je sam »tudi 
udeleževal športov, vendar sem dobival medalje samo 

Karateist Sebastijan Koltaji s tem športom živi že od 
ranega otroštva, saj ga je začel trenirati že v vrtcu. 
Letos je bil ves njegov trud poplačan, saj je postal 
svetovni podprvak v različici WUKF.

Sebastijana je za karate navdušil starejši brat Benjamin: »Ko 
sva šla z mamo po brata na trening, sem bil navdušen in 
se takoj želel priključiti karateju.« Trenira ga že od petega 
leta, letos tako že osemnajsto leto. Zaradi službe sicer 
trenutno trenira enkrat do dvakrat tedensko. Kar se tiče 

zato, ker sem se trudil, ne da bi tekmoval. Npr. pri judu bi 
moral čakati do 18. leta, da bi lahko tekmoval. In zato sem 
z judom zaključil. Pri judu sem se naučil koristnih stvari, 
kako npr. pasti. Balinanje pa mi je bolj všeč, ker lahko 
tekmujem in zastopam Slovenijo v tem športu. Moj cilj je 
bil, da bi predstavljal Slovenijo v nekem športu.« 
Najprej je sicer treniral boccio ali dvoransko balinanje za 
osebe s cerebralno paralizo, ki je paraolimpijski šport, kjer 
igralci mečejo usnjene balinčke rdeče ali modre barve 
proti belemu balinčku. Ko pa so trenerji po Timotejevih 
besedah videli, da »imam dobre roke in ne potrebujem 
nobene pomoči, so rekli, da bi bil dober za travniško 
balinanje.« Za balinanje na travi so sicer krogle železne 
in težje.
Kot pravi športnik Timotej pove, da mu uspeh pomeni 
veliko, »saj je to, kar sem si vedno predstavljal pri športu. 
Da lahko nekam grem in dam maksimalno od sebe. Da 
ni samo tisto, da nekaj treniram in to gre v prazno. Rad 
bi rezultate.« Poleg športa ima v šoli najraje strokovne 
predmete. Z nasmehom pove, da rad razdira in sestavlja 
računalnike. Timotej je navdih za vsakega posameznika, 
ki se z njim sreča. Je izjemno pozitiven in vedno aktiven, 
hudomušno pove, da mu le za šolo včasih manjka 
motivacije. Tako vsem mladim sporoča, da naj se 
vključujejo v športe in naj bodo aktivni.

Janja Adanič Vratarič

vzornikov, Sebastijan pove, da je v Sloveniji »veliko dobrih 
karateistov (borbašev), ki so osvojili odlične rezultate, 
a moj vzornik prihaja iz Azerbajdžana, to je Rafael 
Aghayev, je večkratni svetovni in evropski prvak v različici 
WKF (world karate federation). Svetovnega podprvaka 
povprašamo tudi o pogojih treniranja v Sloveniji. Pove 
nam, da so precej različni: »Nekateri klubi niso dovolj 
razviti in nimajo veliko denarja. Tako si tekmovalci morajo 
plačevati vse sami, prevoz na tekmo, prijavnino za tekmo, 
prenočišča za kakšno veliko tekmovanje …«
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Sebastijan dan pred veliko tekmo. Svetovni podprvak pred odhodom domov.

Vsakdanji utrip

Dosežen rezultat svetovnega podprvaka v različici WUKF 
(World Union of Karate-Do Federations) v kategoriji 
člani 21–35 let, od 65 do 75kg, kjer je bila konkurenca 
s celega sveta zelo močna, mu pomeni veliko, saj je 
po Sebastijanovih besedah s tem bil ves njegov trud 
poplačan. Ob tem še pove, da je »ciljal seveda na prvo 
mesto, sam sem v polfinalu utrpel pretres možganov in 
mi zdravniki niso dovolili nadaljevanje tekme. Smola pač 
…« 
Sebastijan še doda, da sicer karate ne velja za tako priznan 
šport kot npr. judo, »je veliko nekih svojih zvez in stilov 
karateja. Vsak stil ima svojo zvezo. Trenutno je WKF glavna 
in najbolj popularna zveza in potem ji sledi WUKF, IKU, 

SKIF itd.« Kot zanimivost nam še pove, da bo na poletnih 
olimpijskih igrah v Tokiu karate prvič zastopan na tem 
prestižnem svetovnem športnem dogodku.
Za konec ga vprašamo še o njegovih načrtih na športnem 
področju. Pove nam, da ima v letošnjem letu na 
razpolago še dve veliki tekmovanji: Evropsko prvenstvo 
na Danskem (WUKF) ali pa Svetovno prvenstvo v Braziliji 
(IKU – International Karate Union), vendar razmišlja, »da se 
žal tega ne bom udeležil, saj je glava polna nekih čustev, 
emocij, stresa itd. Že pol leta pred svetovnim prvenstvom 
na Slovaškem sem govoril, da bo to moja zadnja tekma. 
Premišljujem, da bi končal tekmovalno pot in se podal v 
trenerske vode.«

Janja Adanič Vratarič

•	080	22	10

www.terme-dobrna.si

Vaš oddih v srcu narave
Kraj sprostitve in odličnega počutja, s tradicijo delovanja, ki sega v leto 1403.

Bližina neokrnjene narave nudi obilo priložnosti za aktiven oddih vseh generacij.

Jesenski oddih
         1. 9. - 25. 10. 2019 

1	x	polpenzion	že	od	39,90	€
na osebo na noč (min. 2 noči)

Neomejeno	kopanje	v	termalnih	bazenih.

Senior oddih
         1. 9. - 29. 12. 2019

5	x	polpenzion	že	od	205,00	€
na osebo za 5 noči

Brezplačen	prevoz	do	Term	Dobrna	in	nazaj.
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Vsakdanji utrip / Z naslovnice

90 let PGD Bogojina  
20. julija je v Bogojini potekala slovesnost ob 90. obletnici tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega 
društva.

Pobrateno Prostovoljno gasilsko društvo Sv. Ana v Slovenskih goricah je 
PGD Bogojina ob jubileju podarilo spominsko sliko.

Domače društvo se je za požrtvovalno delo zahvalilo številnim svojim 
gasilkam in gasilcem.

Prireditve se je poleg številnih domačinov udeležilo 18 
gasilskih društev z 18 praporji, župan Občine Moravske 
Toplice Alojz Glavač, podpredsednik Gasilske zveze 
Slovenije Milan Antolin, tajnik Gasilske zveze Moravske 
Toplice Jožef Lipaj, podžupana Andrej Baligač in Sašo 
Koca, domači župnik Stanislav Zver in številni drugi gostje. 
Slovensko in gasilsko himno je zapel Moški vokalni kvintet 
Aeternum, ki je ob bogojinski folklorni skupini poskrbel 
tudi za lep kulturni program. Ksenija Štefko Bognar, ki 
je vodila prireditev, je zbrane seznanila s pomembnimi 
mejniki v bogati zgodovini društva. Med drugim smo 
tako lahko slišali, da je bil glavni pobudnik za ustanovitev 
društva mizarski mojster Evgen Kutaši, veliko pa sta mu pri 
pripravah pomagala takratni šolski upravitelj Oton Brelih 
in zlasti domači župnik Ivan Baša. Ustanovni občni zbor 
je bil 8. septembra 1929 v prostorih osnovne šole. Leta 
1969 je društvo ob 40-letnici razvilo prvi gasilski prapor, 
čez dve leti pa nabavilo novo motorno brizgalno Ziegler 
zmogljivosti 800 l/min. Leta 1973 je začelo graditi garažo ob 
kulturni dvorani. Leta 1986 je društvo ob pomoči Gasilske 
zveze Murska Sobota in Krajevne skupnosti Bogojina 
nabavilo 5000-litrsko avtocisterno in s tem prevzelo 
večjo odgovornost za gašenje in tudi dovažanje vode v 
sušnih obdobjih na območju, katerega lokalno središče je 
postala Bogojina. Leto 1994 je bilo za bogojinske gasilce 

prelomno, saj so po dolgoletnih prizadevanjih končno 
dobili svoje prostore za seje in srečanja. Po nekajletnem 
sodelovanju z gasilci PGD Sveta Ana v Slovenskih goricah 
so 8. 8. 1999 podpisali listino o pobratenju in sodelovanje 
razširili na vsa področja. V letu 2006 so dotrajano orodno 
vozilo IMV 2200 zamenjali z novim sodobno opremljenim 
Renault Master, pridobili nekaj nove opreme in kadra. Po 
večletnem prizadevanju jim je leta 2016 uspelo ponovno 
ustanoviti žensko desetino. 
Na koncu prireditve so bila podeljena številna priznanja 
članom društva in zahvale sponzorjem. Značke za 
dolgoletno delo so prejeli Franc Debelak (40 let), 
Bernard Padovnik (50 let), Martin Gutman (50 let) in 
Jožef Lovrenčec (60 let, še vedno aktiven gasilec na 
organizacijskem področju, član upravnega odbora). 
Priznanje GZ MT III. stopnje so prejeli Tadej Tkaučič, Blaž 
Benkovič, Miha Puhan in Mitja Glavač. Priznanje GZ MT II. 
stopnje so prejeli Igor Camplin, Leopold Gjerek in Matej 
Štefko. Gasilsko odlikovanje III. stopnje je prejel Štefan 
Gorčan, gasilsko odlikovanje II. stopnje Igor Benkovič 
in gasilsko odlikovanje I. stopnje Janez Sukič. V imenu 
društva sta predsednik Blaž Benkovič ter poveljnik Matej 
Štefko s strani GZS prejela plamenico I. stopnje, s strani GZ 
Moravske Toplice pa je društvo prejelo srebrno plaketo.

Janja Adanič Vratarič

Otvoritev stalne razstave PreŽivi z netopirji v Kančevcih
Javni zavod Krajinski park Goričko skupaj z Župnijo Kančevci v petek, 13. septembra, ob 19. uri, vabi na slovesno otvoritev stalne, 
interaktivne razstave z naslovom PreŽivi z netopirji, v nekdanji šoli v Kančevcih. Na otvoritvi razstave, ki bo potekala v sklopu 
Mednarodne noči netopirjev, bo dr. Branislava Belović iz Pomurskega društva za boj proti raku predstavila vplive svetlobnega 
onesnaženja na zdravje ljudi. Monika Podgorelec iz Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev pa bo izvedla 
uvodno vodenje po razstavi. Po otvoritvi razstave bodo lahko udeleženci dogodka v živo prisluhnili netopirjem in se seznanili z 
življenjem malih podkovnjakov, ki prebivajo na podstrešju nekdanje šole v Kančevcih. 
Obiskovalci razstave, ki je nastala v okviru projekta Gorička krajina, bodo lahko v prihodnje po dogovoru, z vodnikom ali sami 
spoznali zanimivosti iz življenja netopirjev, njihove »super« sposobnosti, vlogo v naravi, njihova življenjska okolja in ukrepe za 
njihovo varstvo.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na dogodku in otvoritvi prve takšne razstave o netopirjih v Sloveniji. 
Za dodatne informacije lahko pokličete na (02) 551 88 68 ali pišete na gregor.domanjko@goricko.info.
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Okrepčevalnica Viničarija
ima najboljši pogrinjek
Na prvem kulinaričnem tekmovanju in razstavi za najboljše kombinacije 
hrane ter prekmurskega špricerja je imela najboljši pogrinjek z imenom 
“Pujček od ogračeka do goušče” Viničarija, VC Goričko, Majda Moge, 
s. p., iz Ivanovcev.
Tričlanska komisija, ki so jo sestavljali Branko Časar, Viktor Vlaj in Ernest Novak, 
je ocenjevala tradicionalnost jedi in njene sestavine, skladnost sestavin hrane 
s »prekmurskim špricerjem« in izvirnost postavitve pogrinjka za dve osebi. Iz 
Okrepčevalnice Viničarija so predstavili najboljši pogrinjek, ki so mu dali ime 
“Pujček od ogračeka do goušče”. Majda Moge, lastnica Viničarije, nam je ob 
tem povedala, da brez timskega dela tega uspeha ne bi bilo: »Če svojih ljudi 
ne poslušaš, ne ceniš, ne moreš uspeti.« Tudi drugo in tretje mesto je pripadlo 
ponudnikom naše občine. Tako si je drugo mesto prislužila Okrepčevalnica 
pri Martinu iz Sela, tretje pa PERUNIKA, d. o. o., Moravske Toplice.

Janja Adanič Vratarič

Vsakdanji utrip

Nagrajen pogrinjek.

V SPOMIN FRANCU MAUČECU
Prekoračil si Rubikon svojega življenja …, star dobrih enainsedemdeset let. Meni 
preostane le nekaj besed v slovo. Ne v imenu ustanov, ki si se jim s svojim delom 
posvečal, temveč kot tvoj brat in v imenu vseh tvojih resničnih prijateljev. Rad bi se ti 
zahvalil za vse, kar si nam pomenil v svoji človeški podobi in osebnostni neponovljivosti. 
Znal si prisluhniti sočloveku. Bil si človek, ki ni zaostroval, ampak iskal rešitve in pomirjal 
s svojim žametnim glasom. Pri vas v Martjancih si nudil domovanje Rotary klubu 
Martjanci. Bil si član kluba in celo določen čas predsednik. Bil si tudi dober športnik – 
nogometaš ptujske Drave. Res je, znal si živeti, znal si življenju izgrebsti tudi vesel del.
9. velikega travna si odšel z vsem svojim bogastvom v svoj mir, ti sam. Nikogar nisi hotel 
vznemirjati s svojo boleznijo in vem, da ne želiš, da bi nas vznemirjal s svojo smrtjo. Mi, 
ki ostajamo, dragi Franc, pa vendar želimo, da tudi ti ostaneš z nami z vsem, kar si lepega 
in dobrega premogel. Morda nam bo tako tudi v življenju kdaj lažje in prijaznejše. 
Ko sem te letos, nekaj dni po novem letu, obiskal v Martjancih, sva med drugim tudi 
govorila o prazničnem letu Prekmurja, to je 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev 
z matičnim narodom po 1. svetovni vojni. »Udeležila se bova,« sva rekla, velike proslave v Beltincih 17. avgusta. Naslednji 
dan, 18. avgusta, pa boš s prijatelji proslavil svoj rojstni dan. 
Spomnila sva se tudi najinih staršev, zlasti očeta in njegove težave z Madžari v času vojne okupacije Prekmurja. Prvo 
vojno šolsko leto (1941) je kot profesor zgodovine in zemljepisa na soboški gimnaziji imel s svojo navzočnostjo in 
poukom v prekmurščini močan vpliv na dijake pri ohranjanju slovenske zavesti in čustvovanja, kar pa ni bilo po godu 
madžarski gospodi. Zato je bil v jeseni 1942 premeščen na madžarsko gimnazijo v Kisvardo na ukrajinski meji, kjer 
je ostal do konca vojne. Imel je srečo, da je dobro govoril madžarski jezik. Po osvoboditvi je postal prvi ravnatelj 
soboške gimnazije, a le do konca februarja 1946, ko je bil z dekretom premeščen na Jesenice in nato na Ptuj. Takrat 
zgleda ni bil po godu novi oblasti. V letih 1932/33 je bil urednik Kleklovih Novin. Prekmurju je namenil tudi zemljevid 
»Slovenska Krajina« (1934 in nova izdaja 1954), na katerem so krajevna imena zapisana v ljudski obliki in celo označena z 
naglasnimi znamenji, česar na nobenem zemljevidu ni. Izraz njegove velike ljubezni do Slovencev v Porabju je njegovo 
sodelovanje pri brošuri Slovensko Porabje (skupaj z dr. Vilkom Novakom, 1945). In, navsezadnje, v svojo in najino rodno 
Bogojino je s Ptuja pripeljal prijatelja, akademskega slikarja Janeza Mežana. Ga priporočil velikemu arhitektu J. Plečniku 
in bogojinskemu župniku J. Gjuranu za poslikavo cerkve. In zaupala sta mu poslikavo. Najprej se je lotil oltarne slike 
Gospodovega vnebohoda (1954) in nato še celi Križev pot (1957–59). In če je arhitekt Jože Plečnik ustvaril z bogojinsko 
cerkvijo svetovno umetnino, ki bo predmet občudovanja in hvale še dolga stoletja, je Janez Mežan s svojimi deli v 
cerkvi del te svetovne umetnine.
17. avgusta letos bom prisoten na svečani proslavi v Beltincih, žal brez tebe.
Počivaj v miru v zemlji tej prekmurski, ki si jo tako ljubil. Imaš pa tudi vstopnico za nebesa.

Tvoj brat Jožko
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Tekmovanje Gasilske zveze 
Moravske Toplice  
Namen gasilskih tekmovanj je preverjanje in 
pridobitev strokovne in fizične sposobnosti 
gasilcev,  preverjanje psihofizične in strokovne 
usposobljenosti operativnih gasilcev, 
spoznavanje in utrjevanje medsebojnih 
odnosov ter izmenjave izkušenj. Gasilska 
tekmovanja spadajo med strokovno in praktično 
izobraževanje gasilcev.

Tekmovanje GZ Moravske Toplice 2019 je potekalo 
15. in 16. junija 2019 v soorganizaciji GZ Moravske 
Toplice in PGD Tešanovci. Prvi dan je potekalo 
tekmovanje v naslednjih kategorijah: člani A (27 
enot),  članice A (5 enot), člani B (3 enote) in starejši 
gasilci (3 enote), drugi dan pa v kategorijah: pionirji (7 
enot v konkurenci in 2 izven konkurence) in mladinci 
(7 enot). 
Veseli nas, da so se tekmovanja udeležila vsa društva 
v GZ Moravske Toplice razen enega. Letošnje 
tekmovanje je bilo izbirno za regijsko tekmovanje, 
ki bo v septembru, zaradi tega so bile discipline 
na tekmovanju predpisane s strani GZS. Prve tri 
enote v vseh konkurencah so se uvrstile na regijsko 
tekmovanje, pri članih A, kjer je tekmovalo 27 enot 

(20 ali več), pa so se na regijsko tekmovanje uvrstile 
prve štiri enote. Letos so mladinci prvič tekmovali v 
vaji z ovirami za mladinke in mladice, saj smo hoteli 
našim mladim omogočiti uvrstitev in sodelovanje 
na regijskem tekmovanju. Ovire za vajo z ovirami 
za mladinke in mladince smo izdelali sami, kar je 
predstavljalo le polovični strošek v primerjavi z 
gotovimi rekviziti, ki se prodajajo na tržišču. Izpostaviti 
je potrebno, da so se tekmovanja starejših gasilcev 
(starost vseh tekmovalcev je 58 let ali več) udeležile 
3 enote. V preteklih letih je v tej kategoriji nastopala 
le enota PGD Kobilje, letos pa sta se ji pridružili enoti 
PGD Moravske Toplice in PGD Mlajtinci.
Pohvaliti je potrebno red in obnašanje na članskem 
tekmovanju, kajti prvi dan je tekmovalo kar 38 
enot, ki so nastopale po časovnici. Nobena enota 
ni zamujala na tekmovanje, kljub temu da so imeli 
nekateri tekmovalci službene ali druge obveznosti. 
Končnega postroja ob razglasitvi rezultatov in spustu 
tekmovalne zastave so se udeležile vse tekmovalne 
enote, ki so bile primerno opremljene.
Enote, ki so vložile več časa in dela v priprave na 
tekmovanje, so dosegle tudi boljše rezultate. Čestitke 
vsem tekmovalcem za dosežene rezultate, enotam, 
ki bodo zastopale GZ Moravske Toplice na regijskem 
tekmovanju, pa želim dobre rezultate.

Štefan Cmor, poveljnik GZ MT

Mladi gasilci.

V akciji.

Dušan Grof, predsednik GZ M. Toplice, o letošnjem tekmovanju GZ MT:
Zadovoljen sem z udeležbo. Prav tako je bil ves čas pristop zelo dober in tudi na zaključni slovesnosti je bilo 
obnašanje v skladu s pravili. V času tekmovanja ni bila dana nobena pritožba na sojenje, kar dokazuje, da smo se 
dobro pripravili.
Kar se tiče same kvalitete in pripravljenosti tekmovalcev, na žalost še vedno ugotavljamo, da je bilo v večini PGD 
zdaleč premalo priprav. Veseli pa nas dejstvo, da so PGD sprejela naše usmeritve, da je predvsem v manjših PGD nuja 
vključevati članice tako v tekmovalne kot v operativne enote. Tako imamo vse več ekip, ki so »mešane postave«. V 
skladu s pravili tekmujejo v kategoriji člani, kar predstavlja včasih problem. Še posebej letos, ko smo tekmovali tudi 
v štafeti in so bile članice nekoliko »počasnejše« od večine članov v isti kategoriji.

Rezultati tekmovanja Gasilske zveze 
Moravske Toplice 2019

Kategorija: pionirji Kategorija: članice A

1. MESTO: Sebeborci 1. MESTO: Selo

2. MESTO: Mlajtinci 2. MESTO: Kobilje 

3. MESTO: Tešanovci 3. MESTO: Moravske Toplice

Kategorija: mladinci Kategorija: člani B

1. MESTO: Sebeborci 1. MESTO: Selo

2. MESTO: Mlajtinci 2. MESTO: Tešanovci

3. MESTO: Tešanovci 3. MESTO: Moravske Toplice

Kategorija: člani A Kategorija: starejši gasilci

1. MESTO: Filovci 1 1. MESTO: Moravske Toplice

2. MESTO: Fokovci 2. MESTO: Kobilje 

3. MESTO: Selo 3. MESTO: Mlajtinci
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GZ Moravske Toplice z mladimi 
tokrat na Koroškem  
Z več kot odličnimi vtisi in novimi spoznanji se 
je prvo nedeljo v juliju s 5-dnevnega poletnega 
gasilskega tabora Mladi gasilec Peca 2019 vrni-
lo 55 mladih s svojimi mentorji iz 8 društev GZ 
Moravske Toplice.

V GZ MT dajejo z različnimi aktivnostmi vzgoji 
gasilskega podmladka velik poudarek. Od nekaj 
več kot 1.870 vpisanih članov v Vulkan je namreč v 
gasilskih vrstah več kot 270 pionirjev in mladincev, kar 
tudi v tem okolju potrjuje njihovo veliko navdušenje 
za gasilstvo.

Rogla, Kolpa, Koroška
Kot je po vrnitvi s Koroške zadovoljno ugotavljal 
predsednik GZ Moravske Toplice in vodja tabora 
Dušan Grof, je tudi letošnji tabor za gasilsko mladino 
v starosti ob 9 do 13 let potrdil, da so se v vodstvu 
zveze že pred leti pravilno odločili, da bodo to redno 
poletno aktivnost za mlade začeli pripravljati izven 
meja občine oziroma regije. Poleg več kot 10 taborov 
v različnih krajih občine sta za njimi že tudi na Rogli 
in ob Kolpi v Radencih na Dolenjskem. Pohvalno je, 
da število prijavljenih redno presega razpoložljive 
zmogljivosti. 
Jože Herman, predsednik komisije za delo z mladimi 
pri GZ Moravske Toplice in najbolj zaslužen za 
njegovo pripravo in izvedbo, pa ob tem dodaja, da 
se poleg tega, da se mladi – tokrat so bivali v Centru 
šolskih in obšolskih dejavnosti Peca v Mežici – naučijo 
kar nekaj novih gasilskih spretnosti, spoznajo pa tudi 
nekaj samostojnega življenja oz. dela v skupinah 
daleč od doma. Tam, kjer ti »mamica ne more takoj 
priskočiti na pomoč,« še pristavi Grof. Tako je večina 
njih prvič spoznala, kaj pomeni sam postlati posteljo, 
sam pripraviti mizo dnevne obroke, sam počistiti za 
sabo... »Tudi to je pomembno za gasilstvo, saj tudi pri 
intervencijah moraš biti dovolj samostojen,« še doda 
predsednik. 

Gasilske veščine, obisk gasilcev, podzemlja Pece …
Iz natrpanega urnika je razvidno, da so udeleženci 
tudi letos na taboru pridobili nova gasilska znanja 
iz razvrščanja, dela z radijsko postajo in iz gasilske 
orientacije. Poleg  navedenih aktivnosti so imeli 
s strani mladih zdravnikov Nina in Petre tudi 
predstavitev prve medicinske pomoči oz. kako sami 
pomagamo v različnih nujnih primerih (zaustavitev 
srca, zlomi, zadušitve …). S svojimi devetimi mentorji 
so obiskali tudi PGD Mežica in si ogledali njihovo 
gasilsko tehniko, se z gasilsko lestvijo iz Poklicne 
gasilske enote Ravne na Koroškem dvignili več kot 
30 m visoko in v rudniških rovih pogumno sprehodili 
tudi v podzemlju Pece. Z obiskom sta jih presenetila 
poveljnik in podpoveljnik GZ Moravske Toplice 

Skupinska fotografija udeležencev tabora Mladi gasilec Peca 2019. 

Ob tabornem ognju s kulturnim programom.

Štefan Cmor in Miran Cvetko. Seveda pa je mladim 
gasilcem, pravi Herman, ostalo še dovolj časa tudi za 
športne in družabne igre ter spoznavne večere, na 
katerih so se predstavili z doma izdelanimi plakati 
društev, iz katerih prihajajo. Ob tabornem ognju so 
pripravili tudi kulturni večer.
»Iz tabora, ki smo ga več kot uspešno zaključili, smo 
se resda vrnili utrujeni, vendar polni novih doživetij, 
novih izkušenj, novih prijateljev in trdno odločeni, 
da se v enakem številu vidimo na podobni aktivnosti 
prihodnje leto,« je sklenil Jože Herman. 

Prijetno združili s koristnim
Kaj je še pomembno? Grof pravi: »Spoznali smo del 
Slovenije, ki je geografsko drugačen kot Prekmurje. 
Izvedli smo nekaj pohodov po koroških hribih (na 
obisk h gasilcem in v urejene rudniške rove smo 
se podali peš), prav tako smo tekmovanje v gasilski 
orientaciji izvedli na terenu, kakršnega v Pomurju 
težko najdeš.«
Namen tabora je bil v celoti dosežen, še ugotavljata 
sogovornika. Mladi, trdno odločeni, da bodo 
nekoč nasledili svoje mentorje in operativne člane 
v društvih, so se naučili veliko novega, spoznali 
so nove prijatelje in tabor končali  brez omembe 
vredne poškodbe, s samo nekaj praskami. In večino 
dni preživeli brez mobilnih aparatov. Po njem so 
lahko posegli le po večerji, za kakšno uro. Na koncu 
so ugotovili, da je tudi takšen način življenje lep in 
zanimiv. 

Geza Grabar
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Vaščana Bogojine prejela medalji 
za hrabrost  
V mesecu juniju so v Policijski akademiji v 
Tacnu podelili medalje policije za hrabrost in 
požrtvovalnost. Med prejemniki medalj za hrabrost 
sta bila tudi Mateja Štumpf in Jožef Glavač iz 
Bogojine, ki sta konec decembra lani ob eksploziji 
plinske jeklenke v hiši pomagala sosedom.
V obrazložitvi o njunem požrtvovalnem dejanju med 
drugim piše: »Eksplozijo je zaslišala soseda Mateja Štumpf, 
ki je takoj stekla čez cesto in po telefonu poklicala gasilce. 
Sočasno je na kraj pritekel tudi drugi sosed, Jožef Glavač. 
Sklepala sta, da so njuni sosedje še v hiši. Skozi zaklenjena 
vrata nista mogla vstopiti, zato je Štumpfova splezala 
čez razbito okno in v notranjosti našla hudo opečena 
stanovalca. Od znotraj je tudi odklenila Glavaču, ki je 
najprej poskušal zapreti ventil na jeklenki, iz katere se je 
gorel plin, a mu to zaradi ognja in visoke temperature 
ni uspelo. Zato je jeklenko odnesel na dvorišče, kjer je 
ogenj pogasil in nato zaprl ventil. Soseda pa je izpred vrat 
odstranila zaradi eksplozije razmetane predmete in oba 
ranjenca pospremila ven, kjer sta počakala na reševalce. V 
eksploziji sta se oba občana tako zelo poškodovala, da je 
eden od njiju poškodbam naknadno podlegel. Kljub temu 
si Mateja Štumpf in Jožef Glavač upravičeno zaslužita 
medalji policije za hrabrost, saj sta naredila vse, da bi rešila 
človeški življenji, obenem pa sta z ustreznim ravnanjem v 

Renata Vogrinčič iz Mlajtincev je rešila 
življenje mami dveh otrok   
21. julija je Renata Vogrinčič ravno pospravljala mizo po kosilu, ki so ga z 
družino imeli zunaj, ko je njen mož opazil, da se na cesti nekaj dogaja …
Renata nam je nedeljo, ko je rešila življenje Suzani Zadravec, opisala tako: 
»Brisala sem še mizo po kosilu, mož je počival na ležalniku ob frizerskem salonu 
in kar naenkrat skočil ter vprašal: »Gospod, je kaj narobe?« Pogledala sem in 
videla, da je na drugi strani ceste moški tekel na sopotnikovo stran avtomobila. 
Rekel nama je, da je ženo verjetno infarkt. Mož mi je rekel, naj grem hitro po 
vodo. Jaz sem sicer imela septembra prvo pomoč, saj imam vsakih pet let 
obnovitev le-te. In prvič v življenju sem se učila oživljanja. Medtem ko sem 
šla k sosedovim, sta žensko njen in moj mož dvignila iz avtomobila, saj ni več 
kazala znakov življenja. Dvignila sta jo na sosedovo travo. Njen mož jo je močil z 
vodo. Ko sem šla drugič po vodo, sem si rekla: »Renata, nekaj je treba narediti.« 
Pri prvi pomoči so nam povedali, da moramo v takih primerih čimprej delati 
masažo srca, saj tako ne bomo škodili, lahko pa naredimo nekaj dobrega. Zato 
sem ji, ko nisem začutila nobenega pulza, začela masirati srce, njen mož pa ji je 
dajal umetno dihanje.« Ko so prišli reševalci, je ženska že prišla k sebi in je Renati rekla hvala. Renata po storjenem sploh 
ni razmišljala o tem, da je nekomu rešila življenje. Le skrbelo jo je, kaj je z žensko. In ko je v ponedeljek videla Suzano 
Zadravec, ki je prišla k njej, da bi se ji zahvalila, ker ji je rešila življenje, pravi, da je bila neizmerno srečna in pomirjena. 
Suzana ji je tudi povedala, da je zdravnik rekel, da če ji ne bi masirala srca, ona ne bi preživela. Renati je rekla: »Hvala, da 
si rešila življenje meni in mami mojim otrokom.«

Janja Adanič Vratarič

Mateja Štumpf in Jožef Glavač sta prejela medalji policije za hrabrost.

Renata Vogrinčič pravi, da bi vse, kar je naredila, 
ponovila še enkrat.

nevarni situaciji preprečila še hujše posledice (v zgornjem 
nadstropju je bil namreč še en stanovalec) in tudi še večjo 
materialno škodo.« Za Lipnico sta Štumpfova in Glavač ob 
prejemu medalj povedala, da o kakšnem hrabrem dejanju 
takrat nista razmišljala in ju je novica, da sta nagrajena, 
zelo presenetila, saj sta želela samo pomagati sosedom. 
Oba sta si tudi enotna, da bi to brez razmisleka storila še 
enkrat.

Janja Adanič Vratarič
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Obisk v Slovenskih Konjicah   
V letu 2018 smo se predstavnice DKŠT Žlaki iz 
Sebeborcev udeležile prireditve Slovenski vikend 
v Biogradu na morju, kjer smo se predstavile s 
kuhanjem dödölov.

Na tej prireditvi smo dobile povabilo, da navedeno jed 
prikažemo tudi v Slovenskih Konjicah. To priložnost smo 
izkoristile 22. junija 2019, ko je v Slovenskih Konjicah 
potekalo kar nekaj prireditev, in sicer so svoj jubilej 
obeležili društvo šoferjev in avtomehanikov, taborniki 
ter godba na pihala. Na tržnici smo dobile svoj prostor, 
kjer smo kuhale našo prekmursko specialiteto.  Že 
samo kuhanje, še posebej pa potem delitev dödölov, 
je vzbujalo kar precej zanimanja in občudovanja ter 
pohval tradicionalne prekmurske  jedi.  Od domačinov 
in naključnih obiskovalcev smo dobile tudi informacije o 
tem, kako v posameznih predelih rečejo podobni jedi in 
to je običajno »oženjeni žganci«.  V Slovenskih Konjicah 
so dödöle kuhale Nada Veren, Darinka Dervarič in Majda 
Andrejek, na stojnicah pa sta sodelovali še Zdenka Antalič 
in Majda Jozelj.  

Majda Andrejek

19. Psoriada 
Društvo psoriatikov Pomurja (psoriaza ali luskavica) 
se je udeležilo 19. Psoriade, ki je potekala v Trbovlju, 
Športni park Kipe, katere organizator je bilo Društvo 
psoriatikov podružnice Zasavje. 

Tradicionalna vsakoletna športna prireditev poteka vedno 
v eni izmed 11 podružnic po Sloveniji, v organizaciji 
društev obolelih za luskavico. Tekmovalo se je v naslednjih 
igrah: igra besed, metanje bataškurna, knapi gredo na šiht, 
spretni vodovodar in igra za predsednike podružnic tudi 
slepa kura koulm najde. Ekipa iz Pomurja je zasedla prvo 
mesto v konkurenci 11 podružnic Slovenije. Vodil jo je 
predsednik podružnice Pomurja Alojz Trplan.

Alojz Trplan 

»Bogojina pred 100 leti« 
Kot uvod v letošnje Košičeve dneve kulture je 
društvo Likos na vinorodnem hribu Vršič priredilo 
enodnevno likovno kolonijo. 

Letos je bila tema Bogojina pred sto leti. 13 udeležencev 
društva Likos je poprijelo za čopiče in na platno slikalo 
stare cimprane hiše, vinske zidanice, prvo cerkev v 
Bogojini, del vasi Bogojina in druge izseke in spomine. 
V času likovne kolonije so umetniki ustvarili okoli 20 
različnih slik, ki jih bodo na ogled postavili v župnijskih 
prostorih v Bogojini v času Košičevih dnevov kulture. 
Udeležence likovne kolonije je obiskal tudi župan občine 
Moravske Toplice Alojz Glavač. V občini Moravske Toplice 
so na umetnike društva Likos nadvse ponosni, kajti že 28 
let se zbirajo in vsako leto slikajo drugo temo na hribu 
Vršič nad vasjo Bogojina. 

Jože Žerdin 

Vsakdanji utrip

Članice DKŠT Žlaki so se v Slovenskih Konjicah predstavile s prekmursko 
specialiteto. 

Ekipa iz Pomurja je na 19. Psoriadi zasedla prvo mesto.

Nastala umetniška dela bodo na ogled na Košičevih dnevih kulture.
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12. tabor ZLD Prekmurje z 
mednarodno udeležbo   
Zveza lovskih družin Prekmurje je v sodelovanju z LD 
Prosenjakovci že dvanajsto leto organizirala lovski 
tabor za osnovnošolce.

Tridnevnega tabora, ki je potekal med 5. in 7. julijem v 
lovišču LD Prosenjakovci, se je udeležilo 10 tabornic in 10 
tabornikov iz 7 slovenskih osnovnih šol in 2 iz Madžarske.
Namen tabora je bil, da tabornike seznanimo o 
poslanstvu lovstva, ki ni samo delo v lovišču in poseganje 
v populacijo divjadi, temveč tudi medsebojni tovariški 
odnosi v lovski družini, o odnosu človeka do narave in 
živalstva ter rastlinstva s poudarkom na načelu sobivanja.
Mladi taborniki so z zanimanjem prisluhnili predavanjem 
o mali in veliki divjadi, spoznali so njene značilnosti, 
opazovali sledi, njeno okolje in vedenje v naravi. Skozi 
predavanje o lovski kinologiji so spoznali pasme 
lovskih psov ter jih opazovali pri šarjenju in krvni sledi. 
Predstavljena jim je bila tudi lovska kultura, šege in običaji. 
Taborniki so lahko prisluhnili in se preizkusili v igranju 
na lovski rog, ob tem pa so izvedeli, kakšen je njegov 
pomen v lovstvu nekoč in danes. Najbolj jih je zagotovo 
navdušilo opazovanje divjadi v naravi. Videli so praktični 
prikaz uplenitve, prevoza in spravila divjadi v hladilnico. 
Prikazano jim je bilo tudi lovsko orožje s praktičnim 
preizkusom, pomerili so se v streljanju na glinaste golobe 
in v streljanju z malokaliberskim orožjem. Izkazali so se 
kot odlični strelci. Svoje vtise so izrazili skozi likovna in 
literarna dela. 
Tabor uspeva predvsem po zaslugi lovskih tovarišev in 
tovarišic, ki vsako leto z veseljem pripravijo vsebine in 

Muravidéki vadásztábor 
nemzetközi részvétellel    
A Vadásztársaságok Muravidéki Szövetsége a 
pártosfalvi vadásztársasággal együttműködve 
tizenkettedik alkalommal szervezett vadásztábort 
az általános iskolásoknak. 

A pártosfalvi vadásztársaság vadászterületén, július 5-e és 
7-e között szervezett táborban hét szlovén általános iskola 
20 tanulója, 10 fiú és 10 lány, valamint két magyarországi 
tanuló vett részt. 
A tábor célul tűzte ki a vadászat küldetésének 
bemutatását, amely távolról sem csak a vadászterületen 
folytatott munka és a vadállomány szabályozása, hanem 
a társasági tagok közötti kapcsolatok, valamint az ember 
és a természet, az állat- és növényvilág békés együttélése.
A fiatal táborozók érdeklődve hallgatták a kis- és 
nagyvadakról szóló előadásokat, megismerték a vadak 
jellegzetességeit, figyelték a nyomaikat, környezetüket és 
viselkedésüket a természetes környezetben. A vadászati 
kinológia bemutatásával kapcsolatos előadáson 
megismerték a vadászkutyák fajtáit, figyelték őket 

Mladi udeleženci že 12. tabora ZLD Prekmurje./ A 12. Muravidéki 
vadásztábor fiatal résztvevői.

Zbrane je nagovoril predsednik ZLD Prekmurje in vodja tabora Ludvik 
Rituper./ Az egybegyűlteket Rituper Ludvik, a Vadásztársaságok 
Muravidéki Szövetségének elnöke, táborvezető köszöntötte. 

vodijo mlade tabornike po naravi ter prenašajo znanja 
nanje. ZLD Prekmurje je prva v Sloveniji začela z uspešno 
organizacijo lovskih taborov in sedaj jo posnemajo tudi 
druge območne lovske zveze. 
Mladi so lovski tabor zaključili s slovesnostjo, kjer jih 
je najprej pozdravil predsednik ZLD Prekmurje in 
vodja tabora Ludvik Rituper, nagovorila pa sta jih tudi 
podpredsednik ter podžupan Občine Moravske Toplice 
Sašo Koca. Taborniki so prejeli potrdila o udeležbi in 
majice z znakom LZS. Program zaključne slovesnosti 
sta popestrila KUD Prekmurski rogisti in Pevsko društvo 
prekmurskih lovcev, taborniki pa so pomagali pri pripravi 
okusnega lovskega bograča, s katerim so postregli starše 
in povabljene goste ter z njimi delili navdušenje in vtise 
s tabora. 

Cvetka Lopert

Vsakdanji utrip

tüzelésnél és véres nyomkövetésnél. Bemutatták nekik 
a vadászkultúrát és a szokásokat. A tábor résztvevői 
kipróbálhatták a vadászkürtöt, közben pedig megtudták 
azt is, milyen szerepe volt ennek a múltban, és milyen 
szerepe van mostanság. A legnagyobb érdeklődést 
a vadaknak a természeti környezetben történő 
megfigyelése váltotta ki. Gyakorlatban láthatták a 
zsákmányejtést, valamint az elejtett vadnak a hűtőházba 
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Pevke Marjetice  iz DU Moravske 
Toplice  pele v Murski Soboti    
Združenje šoferjev in avtomehanikov  Murska 
Sobota je v središču Murske Sobote, pred podružnico 
NLB, pripravilo slovesnost ob 70-letnici delovanja 
Združenja šoferjev in avtomehanikov, ki mu že vrsto 
let predseduje Franc Čarni doma iz Sebeborcev.
Na slovesnosti  sta o jubileju govorila predsednik 
Združenja šoferjev in avtomehanikov Franc Čarni in 
podpredsednik Franc Glažar.  Kulturni program pa so 
popestrile zraven Prekmurske godbe Bakovci tudi pevke 
skupine »Marjetice« iz Društva upokojencev Moravske 
Toplice, ki jih vodi Štefan Šantavec. 
Za dolgoletno sodelovanje so na  slovesnosti podelili 
številne zahvale za dolgoletno sodelovanje,  med 
prejemniki je bil tudi Franc Čarni, ki je član tega društva 
že od leta 1960, ter Štefan Šantavec, zborovodja pevske 
skupine »Marjetice«.
Za dolgoletno sodelovanje  je dobil zahvalno listino tudi  

10. memorialni turnir KMN Ivanci     
Klub malega nogometa Ivanci je v soboto, 13. julija, 
organiziral tradicionalni 10. memorialni turnir za 
pokojne igralce kluba.
Med turnirjem je bila kratka slovesnost ob predaji 
namenu robotske kosilnice in panelne ograje ob 
severni strani igrišča. Ob opravičeni odsotnosti župana 
je zbrane nagovoril predsednik KS Ivanci Alojz Trplan. 
Poudaril je, da je za vsako športno društvo pomembna 
tudi infrastruktura za uspeh posameznikov in društev: 
»Pomembnost športa je z vidika promocije občine 
Moravske Toplice v Sloveniji, kakor tudi v širšem pomenu. 
Ugotavljamo lahko, da v današnjem času donatorji oz. 
sponzorji namenjajo manj sredstev za manjša društva in 
klube. Naš upravni odbor kluba je vesel, da je s skupnimi 
močmi našel donatorje za izgradnjo robotske kosilnice. 
Vsi vaščani smo lahko ponosni na novi pridobitvi za našo 
vas in klub malega nogometa.« Trak ob slovesni predaji sta 
prerezala predsednik KS Ivanci Alojz Trplan in predsednik 
KMN Ivanci Dejan Kuzma. Panelno ograjo je postavilo JKP 
Čista narava iz Tešanovcev, celotno investicijo je financiral 
klub malega nogometa. Izgradnjo robotske kosilnice 

Marjetice so nastopile na slovesnosti ob 70-letnici delovanja Združenja 
šoferjev in avtomehanikov.

V Ivancih so namenu predali robotsko kosilnico in panelno ograjo ob 
severni strani igrišča.

Vsakdanji utrip

történő szállítását. Úgyszintén megismerkedhettek a 
vadászfegyverekkel, versenyeztek agyaggalambokra 
lövésben, a kiskaliberű fegyvereket is kipróbálták, 
és kitűnő lövészeknek bizonyultak. Benyomásaikat 
képzőművészeti és irodalmi alkotásokba foglalták.
A tábor sikeressége elsősorban azon vadászbajtársaknak 
köszönhető, akik évről évre, örömmel készítik el a 
tartalmakat, vezetik a tábor résztvevőit a természetben és 
átadják nekik ismereteiket. A Muravidéki Vadásztársaságok 
Szövetsége Szlovéniában elsőként kezdte meg a sikeres 
vadásztáborok szervezését, így példáját most más területi 
vadászszövetségek is követik. 
A fiatalok a vadásztábort ünnepéllyel zárták, amelyen 

Rituper Ludvik, a Vadásztársaságok Muravidéki 
Szövetségének elnöke, táborvezető köszöntötte őket, 
majd szólt hozzájuk Koca Sašo, Moravske Toplice Község 
alpolgármestere, és a szervezet alelnöke is. A tábor 
résztvevői igazolást kaptak a részvételről, és emlékbe a 
vadászszövetség emblémájával ellátott pólót vihették 
magukkal. A záró rendezvény műsorát a muravidéki 
vadászkürtösök és a muravidéki vadászok kórusa tette még 
ünnepélyesebbé, a gyerekek pedig segédkeztek a finom 
vadászgulyás elkészítésében, amellyel megvendégelték 
szüleiket és a meghívott vendégeket, akiknek lelkesen 
meséltek a táborban szerzett élményeikről.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Moravske Toplice, ki jo je v odsotnosti predsednika Franca 
Mariča prevzel Franc Čarni.  
Zraven praznovanja 70-letnice ZŠAM  bo soboško društvo  
z Občino Moravske Toplice in Društvom paraplegikov 
Prekmurja in Prlekije z Murske Sobote  tudi letos pripravilo 
že 26. tekmovanje v spretnostni vožnji na 28 km dolgi 
progi, ki bo na programu v soboto 14. septembra med 
Mursko Soboto in Sebeborci. 

Tonček Gider

AVTOMOWER HU 430X je izvedlo podjetje Geder d.o.o. 
iz Podgrada. Za to investicijo je upravni odbor pridobil 
donatorska sredstva. Donatorji so bili: Občina Moravske 
Toplice, Krajevna skupnost Ivanci, Geder d.o.o. Podgrad, 
Pomgrad d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., Elektro Maribor 
d.d., Zavarovalnica Sava d.d., Megras d.o.o. Murska 
Sobota, Cvetličarstvo in vrtnarstvo Valentina Lipovci, 
Tesarstvo Maučec Gančani, Aluvar Gančani in Radenska 
d.d Radenci. Med šestimi ekipami na turnirju je osvojila 1. 
mesto Nedelica, 2. mesto Zoki team in 3. mesto Pelikani. 
Nedelica je drugo leto zapored osvojila prehodni pokal. 
Pri streljanju in branjenju penalov je bil najuspešnejši 
Aljoša Vučak iz ekipe Pelikani.

Tadeja Trplan
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Vsakdanji utrip

Tradicionalno streljanje golobov 
preseglo pričakovanja   
V Prosenjakovcih, natančneje na strelišču pri 
lovskem domu, je v nedeljo, 21. julija, potekalo že 
tradicionalno Tekmovanje v streljanju na glinaste 
golobe, ki ga vsako tretjo nedeljo v mesecu juliju 
priredi Lovska družina Prosenjakovci. 
Ekipe, ki so štele po pet 
tekmovalcev, so sodelovale v 
streljanju na deset golobov, 
medtem ko so posamezniki 
tekmovali v streljanju 
na petnajst golobov. Na 
tekmovanju je tako sodelovalo 
16 ekip. Prvo mesto so osvojili 
LD Dornava, drugo mesto 
je pripadalo LD Križevci v 
Prekmurju in tretje mesto LD 
Bresnica Podgorci. Posamezniki 
so se med sabo pomerili 192-
krat, najboljše rezultate pa 
so dosegli Robert Nagy (SD 
Kaliber Fokovci), Boštjan Maček 
(LD Radovci), Janez Bertalanič (LD Dobrovnik), Marjan 
Sadek (LD Oplotnica) ter Nejc Garmut (LD Janžev Vrh). 
Tekmovanja se je udeležilo lepo število ljudi. Tako niso 
prišli le tekmovalci, temveč tudi obiskovalci in nekateri, 
ki so prišli pogledat, kaj »streljanje na glinaste golobe« 
sploh je. Trap, kot se uradno imenuje streljanje na 
glinaste golobe s puško šibrovko, je sicer šport z bogato 
zgodovino, ki je razširjena tudi na olimpijske igre, danes 
pa predstavlja predvsem dejstvo, da je puška lahko 
uporabljena tudi kot športni rekvizit in ne le kot rekvizit 
za ubijanje. Pri streljanju se v zrak iz posebnih naprav 
spuščajo posebni okrogli keramični diski, imenovani 
glinasti golobi, cilj tekmovanja pa je zadeti čim več 
glinastih golobov. Organizatorje je presenetil dober 
obisk, ki je po besedah predsednika LD Prosenjakovci 
Ludvika Rituperja presegel vsa pričakovanja. Poskrbljeno 
je bilo tudi za dobro goričko kapljico ter odlično lovsko 
kulinariko. Marina Benkovič

2-dnevni brezplačni kamp za 
otroke in mladostnike    
Letos smo se v društvu Š-T-R-K DRUŠTVO MLAJ 
odločili, da v sklopu projekta »aktivno poletje s Š-T-
R-K-om« ponudimo 2-dnevni brezplačni kamp za 
otroke in mladostnike. 
Namen kampa je bil, da  omogočimo staršem, da lahko 
dva dni 8–15 ure oddajo svoje otroke v varstvo našemu 
društvu in da se mladi družijo med sabo, sklepajo nova 
prijateljstva in spoznajo druga društva v naši okolici. 
Brezplačnega kampa se je udeležilo 30 otrok, ki so poleg 
zabavno-družabnih iger ustvarjali z  barvami, uživali v 
vodnih igrah v bazenu in z vodnimi baloni, spoznali so 
delovanje mladih gasilcev PGD Mlajtinci-Lukačevci, 

A hagyományos galamb lövő 
verseny túlteljesítette az elvárásokat   
Pártosfalván, pontosabban a vadászház lőterén, 
július 21-én, vasárnap kapott helyet a már 
hagyományos agyaggalamb-lövő verseny, amelyet 
minden július harmadik vasárnapján szervez meg a 
Pártosfalvi Vadászegyesület. 

Az öt fős csapatok 
együttműködve tíz, míg az 
egyéni versenyzők tizenötre 
galambra lőttek. A versenyen 
tizenhat csapat vett részt. Az 
első helyen a LD Dornava, a 
másodikon a Križevci VT, a 
harmadikon pedig a Bresnica 
Podgorci VT végzett. Az 
egyéni versenyzők 192-szer 
mérkőztek meg egymással. A 
legjobb eredményeket Robert 
Nagy (Kaliber Lövészegyesület 

Fokovci), Boštjan Maček (Radovci 
VT), Janez Bertalanič (Dobronaki 
VT), Marjan Sadek (Oplotnica 

VT) és Nejc Garmut (Janžev Vrh VT) érték el. A versenyben 
szép számban vettek részt versenyzők, érdeklődők és 
azok, akik arra voltak kíváncsiak, valójában mi is pontosan 
az „agyaggalamb-lövészet”. A skeet során, ahogy 
hivatalosan nevezik az agyaggalambra lövészetet, sörétes 
puskát használnak. A sportág gazdag történelemmel 
rendelkezik, amely egészen az olimpiai játékokig nyúlik, 
ma pedig azt bizonyítja, hogy a puska nem csak gyilkos 
fegyverként, hanem sporteszközként is használható. 
Lövésnél különleges készülékekből gömbölyű kerámia 
korongok, az úgynevezett agyaggalambok ereszkednek 
a levegőbe. A verseny célja minél több agyaggalambot 
eltalálni. A szervezőket meglepte a látogatók száma, 
amely a Pártosfalvi Vadásztársaság elnökének, Ludvik 
Ritupernek elmondása alapján, minden elvárást felülmúlt. 
A szervezők gondoskodtak a jó goričkoi borról és a kitűnő 
vadászételekről.

Tradicionalno tekmovanje v streljanju na glinaste golobe 
je privabilo veliko tekmovalcev./ A hagyományos agyag-
galamb-lövő verseny sok versenyzőt vonzott. 

Udeleženci 2-dnevnega brezplačnega kampa.

obiskali Lovsko družino Mlajtinci in se zabavali še na 
veliko drugih načinov. Ker smo dobili veliko pohval in 
pozitivnih komentarjev, upamo, da nam bo naslednje 
leto spet uspelo izvesti podoben kamp. 

Martina Bauman
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Zapeli so klopotci    
V drugi polovici avgusta so v naši občini zapeli klopotci, ki že naznanjajo bližanje trgatve in jesenskega časa. 

Vinogradniško sadjarsko društvo iz Filovcev je 11. avgusta tradicionalno 
postavilo klopotec v filovskih goricah. Nekaj krepkih vinogradnikov je na 
starinski način dvignilo težak in velik klopotec na že pripravljeni visoki 
drog ... Na srečo je takoj zapihal vetrič in že se je slišalo prvo petje klopotca 
v naših goricah. Med krajšo kulturno prireditvijo so predsednik društva 
Alojz Berden, predsednik KS Marcel Rous in podžupan Andrej Baligač 
podelili diplome iz ocenjevanja vin v Ivanovcih. Naboljšo oceno z 18,30 
je dobil za Chardonay Sandi Gabor iz Filovcev. Ves čas prireditve sta nas 
razveseljevala mlada muzikanta in na koncu je sledila pogostitev (Ignac 
Gabor).

Vsakdanji utrip

V nedeljo, 11. avgusta, je vinogradniška sekcija KTD Ady Endre organizirala 
tradicionalno postavitev klopotca. Vse prisotne sta nagovorila predsednica 
društva Jožica Vöröš in predsednik sekcije vinogradnikov Ladislav Vöröš. 
Sledila je podelitev priznanj vinogradnikom iz Slovenije in Madžarske, nato 
pa postavitev klopotca na robu vinograda. Takoj po postavitvi je klopotec 
ob pihljanju vetra »zapel« svojo melodijo, mi vsi pa smo se pod njim še 
skupinsko fotografirali. Prijetno druženje smo nadaljevali ob dobri hrani 
in kapljici, ki so jo pridelali naši vinogradniki. / Augusztus 11-én, vasárnap, 
az Ady Endre Művelődési- és Turisztikai Egyesület borászati tagozata 
megszervezte a hagyományos kelepelő állítást. Az egybegyűlteket 
Jožica Vöröš, az egyesület elnöke, és Ladislav Vöröš, a borászati szekció 
elnöke köszöntötték, majd átadták az elismeréseket a magyarországi és 
szlovéniai borászoknak, végezetül pedig a szőlőskert végében felállították 
a kelepelőt. A szél pedig csak erre várt, és máris megpörgette a szélkereket, 
mi pedig vidáman álltunk egy fénykép erejéig a kelepelő alá. A kellemes 
társalgást finom falatok, és a szőlőtermesztőink által megtermelt nedű 
mellett folytattuk (Bernarda Koroša Pantović).

Najstarejši klopotec v Bogojini se tradicionalno postavlja že od leta 1977. 
Izdelal ga je strehovski kolarski mojster Casar. Vsako leto se okrog velike 
maše zberemo sosedje vinogradniki in prijatelji ter že tradicionalno 
postavimo klopotec. Klopotec je še v originalnem stanju, zamenjane 
so samo vetrnice, ki so bile poškodovane že prvo leto, premer vetrnice 
je 4,5 m. Letos smo klopotec postavljali: Igor Benkovič, Janez Vogrin st., 
Štefan Puhan, ki klopotec postavljajo od samega začetka, Blaž Benkovič, 
Janez Vogrin ml., Tadej Tkaučič, Miro Tkaučič, Primož Vogrin, Dominik 
Ternar in Tomaž Marton. Po postavitvi je “vert” opravil še govor, da nam 
naj klopotec očuva pridelek grozdja in se zahvalil za dobro letino, po 
končanem postavljanju je sledila pogostitev in druženje ob dobri domači 
kapljici (Blaž Benkovič).

V soboto, 10. avgusta, smo vaščani Martjancev, člani društev TD Martin 
in NK Čarda, pripravili medgeneracijsko druženje v Športno-rekreacijskem 
centru Martjanci. Ko smo se nekoliko okrepčali s pripravljenimi dobrotami, 
smo skupaj z otroci postavili naš klopotec, ki bo varoval grozdje pred  
ptiči na brajci pri Utici TD Martin, da se bomo tudi mi lahko posladkali 
z njim, ko bo dozorelo. S tem, tako kot prejšnja leta, ohranjamo tradicijo 
in jo prenašamo na mlajše rodove (Za TD Martin, Martjanci predsednica 
društva Irena Nemeš, foto: Karlo Vratarič).
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Foto utrinek iz občine  
Tokrat objavljamo foto utrinek Timee Bogdan iz 
Motvarjevcev, ki bo za svojo fotografijo Skriti gost prejela 
Gorički tiramisu Okrepčevalnice Viničarija iz Ivanovcev. 

Tudi vi nam pošljite foto utrinek iz vašega domačega 
kraja na:
lipnica.casopis@gmail.com in se posladkajte s slastno 
sladico!

Snemanje resničnostnega šova 
Kmetija v Vučji Gomili  
V Vučji Gomili od 8. avgusta snemajo resničnostni 
šov Kmetija. 
Če so nam resničnostni šovi všeč ali ne, je dejstvo, da 
snemanje tovrstne oddaje za sam kraj in našo občino 
predstavlja veliko promocijo. Zemljišče v Vučji Gomili je 
komercialni televiziji dala v najem Monika Marič iz Murske 
Sobote. Domačinka in soseda Marta Madjar pravi, da si 
je imela možnost ogledati postavljanje prizorišča, kjer 
so poleg že stoječe brunarice postavili še šest drugih 
stavb. Pravi, da so že tisti, ki so pripravljali prizorišče, bili 
navdušeni nad Vučjo Gomilo in tudi sama je mnenja, da 
je to velika promocija za njihov lep kraj.

Janja Adanič Vratarič

Krištofova nedelja v Kančevcih  
Sv. Krištof je bil zavetnik popotnikov in šoferjev, goduje 24. julija. 

Krištofovo nedeljo so verniki po državi obhajali 21. julija. Tudi v cerkvi pri Benediktu 
je br. Jurij Štravs spregovoril o akciji MIVA, verniki so lahko darovali prispevek za 
misijonska vozila. Po maši je sledil blagoslov voznikov in vozil za varno vožnjo, 
ministrantka pa je šoferjem delila nalepke ustanove MIVA Slovenija in podobice 
z molitvijo.

Cvetka Šavel Kerman

Marta je mnenja, da je resničnostni 
šov dobra promocija za njen domači 
kraj.

Pripravljanje prizorišča šova Kmetija (foto: Janja Bürmen). 

Blagoslov voznikov in vozil.

Društvo Gaj - vinogradniško turistično društvo 
Filovci je v soboto, 10. avgusta, v vinorodnem 
območju v filovskem Gaju postavilo društveni 
klopotec. Doslej so klopotec postavljali v 
vinogradu Vitis&Vita, letos pa se je društvo 
odločilo za novo lokacijo postavitve klopotca. 
S pomočjo članov društva in ostalih gostov iz 
bližnjih vinogradniških društev so klopotec 
postavili ročno s pomočjo vrvi v društvenem 
vinogradu ob društveni vinski kleti iz 18. 
stoletja (Jože Žerdin).
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Zlatomašnik Janez Puhan 
7. julija je v bogojinski cerkvi potekala slovesnost zlate maše Janeza Puhana. V nadaljevanju predstavljamo 
utrinke iz življenja dolgoletnega misijonarja na Madagaskarju. 

Janez Puhan (foto: Miha Lokovšek). 

Janez se je rodil staršem Janezu in Ani v Bogojini leta 
1942. Kot drugorojeni se je pridružil šest let starejši Ivanki, 
po petih letih pa se jim je pridružila še Magda. Pri enajstih 
letih so ga poslali v nižjo gimnazijo v Ljubljano, nato pa v 
Ravne na Koroškem. 
Ko je bil petnajstletni Janez na počitnicah doma, je bilo 
v župniji celodnevno češčenje. Mašo je vodil misijonar 
Matija Čontala. Ker je bil znanec Puhanove mame iz 
njenih študijskih let v Ljubljani, je prišel  na obisk in Janeza 
nagovoril: »Kaj boš postal v življenju?« Vprašanje ga je 
presenetilo. »Kaj pa, če bi bil misijonar? Naša Misijonska 
družba pošilja misijonarje v svet. Če prideš k nam, boš 
lahko gimnazijo nadaljeval v Zagrebu.« Že jeseni 1957 
je odšel v gimnazijo v Zagreb. Po 7. razredu gimnazije 
je bil za eno leto poslan v noviciat v Beograd, nato pa je 
v Zagrebu dokončal gimnazijo in opravil maturo. Ker je 
bilo to še v bivši Jugoslaviji, mu je tovariš Tito omogočil 
21-mesečno služenje vojaškega roka v Prizrenu.
Teologijo je študiral v Ljubljani. V 5. letniku je pričel z 
izdajanjem lista Prijatelj. Prvo številko je sam razmnožil 
na ciklostil in jo razposlal na sto naslovov bolnikov in 
invalidov. Kljub nasprotovanju odgovornih je vztrajal 
in uspel. Lani je revija Prijatelj praznovala že 50 letnico 
izhajanja.
29. junija 1969 je bil skupaj z enajstimi pomurskimi 
novomašniki v Murski Soboti posvečen za duhovnika. 
Takoj po novi maši je uradno zaprosil za odhod v misijone. 
Po enem letu kaplanovanja v Šenjakobu ob Savi je odšel 
na učenje francoščine v Pariz. Leta 1971 je poletel na 
Madagaskar. 
Na malgaška tla je stopil v soparni vročini in njegova prva 
misel je bila: »Ali bom zmogel?« Na Visoki planoti v mestu 
Ambusitra je bil center za pripravo novih misijonarjev. 
Šestindvajset se jih je tisto leto učilo malgaškega jezika, 
kulture in navad. 1972 je končno začel svoje misijonsko 
delo v t. i. slovenskem misijonu v predelu farafanganske 
škofije, ki je bil zaupan slovenskim misijonarjem. 
Čez eno leto mu je bila zaupana velika mestna župnija v 
Vangaindranu, ki je postal center slovenskega misijona. 
To je bil čas malgaške socialistične revolucije po zgledu 
Severne Koreje. Bil je to nori čas, ko so Malgaši želeli 
uničiti vse staro in zgraditi socialistični raj na Velikem 
otoku. Janez je le stežka pridobival zaupanje ljudi. 
Po treh letih dela v težkih razmerah je župnijo prepustil 
Petru Opeki in Radu Sušniku. Sam je odšel na jug škofije 
v vas Manambodro s 3000 prebivalci. Ta kraj in misijon 
je najbolj zaznamoval njegovo misijonsko pot. Bil je prvi 
misijonar, ki je živel tam in z ljudmi delil njihovo življenje. 
Hotel je biti Malgaš z Malgaši. Privzel si je njihov stil 

življenja, spal na trdem ležišču, trikrat na dan jedel riž, z 
ljudmi sadil riž in bil del vaške skupnosti z vsemi pravicami 
in dolžnostmi. 
Enkrat na mesec je pešačil v 40 km oddaljeno 
podružnico. Tam je daroval sveto mašo in vernike utrjeval 
v veri. Nekega nedeljskega jutra 1984. leta se je na tej 
podružnici zbudil povsem gluh na obe ušesi. Maševal 
je vseeno in ko je na novo ustoličeni katehist bral berilo, 
se mu je eno uho delno odprlo. Rekel si je: »Bog ti je dal 
ušesa, da najprej poslušaš božjo besedo.« Peš se je vrnil 
v Manambodro in se odpeljal k duhovniku zdravniku, ki 
mu ni znal pomagati. Nekaj dni pozneje se je odpeljal v 
800 km oddaljeno bolnico v glavno mesto, kjer mu po 
desetih dnevih od izgube sluha niso več mogli pomagati. 
Tudi v Sloveniji ga niso znali ozdraviti.
Kljub slabšemu sluhu je še tri leta vztrajal na istem 
misijonu, nato pa je bil zaradi pogostih malarij in 
glavobolov prestavljen v škofijsko mesto Farafangano. 
Dodelili so mu 23 podružnic. Po zgledu sv. Pavla je pričel 
pisati pastirska pisma, da bi jih povezal med seboj in 
ohranil z njimi živi stik. Po nekaj letih je dobil pomočnika, 
Poljaka, zato se je sam naselil na eni od bolj oddaljenih 
podružnic – Ambujigugu. Bil je spet prvi duhovnik, ki 
je živel z njimi. Kraj je bil zanemarjen v vseh pogledih. 
Državna šola in učitelji so bili slabi. 18.000 ljudi je bilo brez 
vsake zdravniške oskrbe. Želel jim je pomagati. 
Bil je že dlje v pismenem stiku s slovenskimi dekleti, ki 
so želele priti v misijone, zato jih je povabil k sebi. Te 
so bile potem prve slovenske laiške misijonarke na 
Madagaskarju. Z nemško finančno pomočjo so zgradili 
medicinsko-socialni center, kjer so laiške misijonarke 
delovale devet let. 
Ustanavljal je nove podružnice. S svojo ekipo delavcev 
je gradil vaške šole in ljudem omogočal čisto pitno 
vodo. Po štirinajstih letih dela v Ambujigugu so se laiške 
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PROŠČENJE IN KULTURNI DOGODEK V KANČEVCIH
Proslava ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom   
Proščenjsko mašo je daroval br. Jurij Štravs, župnijski  upravitelj, ki je na začetku pozdravil vse sobrate, domače 
župljane, pozdrav je namenil bratom iz evangeličanskih cerkva, vsem, ki so prišli od drugod.  Spregovoril je o 
Sv. Benediktu, o samostanu, ki je nekoč stal na mestu sedanje cerkve, ki sprejema vernike že 110 let. Povedal 
je, da bomo ostali narod le, če se bomo ljubili med seboj.  
Po maši je vse navzoče povabil na proslavo in druženje pod lipami. Po Zdravljici je sledila zdravica domovini. Uvodne 
besede je uradna povezovalka programa, ga. Suzana Panker, namenila pomembnosti Kančevcev v zgodovini, saj so kraj 
zaznamovali nepozabni ljudje, ki so se trudili, da danes govorimo v prekmurščini, slovenščini. Zbrani so se razveselili 
Lucije in Jakoba v folklornih oblačilih s slovenskima zastavama ter Lane z lectovim srcem z napisom Prekmurje 100.
Vernike je že v cerkvi razveselilo društvo amaterskih pevcev Prijatelji, ki so zapeli tudi na odru nekaj pesmi.  Slavnostni 
govornik je bil Jože Vugrinec, bibliotekar, urednik, publicist in slavist, ki je zbranemu občinstvu približal pomembne 
može, ki so s svojim pastoralnim, kulturnim in političnim delom veliko prispevali k naši osvoboditvi. Spregovoril je o 
največjem protestantskem pisatelju Števanu Küzmiču, predstavil bedeničkega župnika Mikloša Küzmiča, nadaljeval 
z dr. Francem Ivanocyjem, ki je zbral krog izobraženih in narodno zavednih duhovnikov. Ivanovski, prekmurski in 
vseslovenski Ivanocy je bil eden največjih ljudi osvobajanja Prekmurja izpod madžarske nadvlade. V letih po njegovi 
smrti bi mu ob bok lahko postavili le še Jožefa Klekla st.  G. Vugrinec je omenil tudi Jožefa Borovnjaka, ki je vsem 
Prekmurcem priporočal in omogočal branje knjig Mohorjeve družbe, v nadaljevanju se je posvetil duhovnikoma z 
desnega brega reke Mure – dr. Franu Kovačiču in dr. Matiji Slaviču.  Slednji je bil po končani prvi svetovni vojni na Pariški 
mirovni konferenci izvedenec za Prekmurje. Da bo Prekmurje priključeno k matici, je bilo znano že 9. julija 1919. Sprejeto 
je bilo stališče za mejo za Prekmurje ob razvodnici med Rabo in Muro.  Govornik je ob koncu izrazil prepričanje, da bo 

proslavljanje združitve pripeljalo do večje veljave in bolj 
pravične obravnave naše pokrajine v državnem merilu.
V nadaljevanju kulturnega programa sta zapela Urh Zver 
in Julija Fajhtinger, voditeljica Suzana, sovoditeljici Doris 
Letina in Simona Kolar pa so v prijetni prekmurščini 
spregovorile o možeh dragocenih dejanj in na koncu 
je bilo predstavljenih tudi nekaj avtorjev, ki so in še 
ohranjajo ljubezen do prekmurskega jezika.  S pesmijo 
Müra je slovesnost polepšala pevka Moira.
Po kulturnem programu je sledilo druženje ob langašu 
in zbrani smo bili enotnega mnenja, da tako lepega in 
bogatega proščenja na bedeničkom brejgi še ni bilo.  Ob 
koncu se je br. Jurij zahvalil vsem, ki so obogatili naša srca 
s petjem, besedami in popestrili druženje pod lipami.

Cvetka Šavel Kerman

Verske skupnosti

misijonarke vrnile domov, novih pa ni bilo. Po mnogih 
prošnjah, molitvah in tudi vezah mu je končno uspelo, da 
so leta 2000 center prevzele malgaške usmiljenke. Center 
še danes lepo deluje. 
V tem obdobju se mu je zdravje počasi slabšalo. Zdravniki 
so mu svetovali, naj se vrne v Evropo, če želi še živeti. Tako 
se je leta 2001 njegovo tridesetletno misijonsko delo 
končalo. 
V Sloveniji je 2005 še bolj izgubil sluh in le z močnimi 
aparati se lahko minimalno sporazumeva. Kljub temu 
nadaljuje svoje pastoralno delo ob sodelovanju dveh 
sester usmiljenk. 
Delavnost, iznajdljivost, ustvarjalnost, dobrota, ljubezen 
do mladih, veselje in humor so lastnosti, ki ga zaznamujejo 

še danes. V svoji skromnosti samo reče, da ne potrebuje 
drugega kot molitev zanj.

Janja Adanič Vratarič

Slovesnost zlate maše je potekala v domači, bogojinski cerkvi 
(foto: Tomaž Žižek). 

Slavnostni govornik Jože Vugrinec je zbranim spregovoril o pomembnih 
Prekmurcih, ki so s svojim delom prispevali k prelomnim dogodkom leta 
1919.
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25. rekreativni kolesarski 
maraton po Občini M. Toplice    
Občinska športna zveza M. Toplice je organizirala 
v nedeljo, 7. julija, v M. Toplicah 25. rekreativni 
kolesarski maraton po Občini M. Toplice – Terme 
3000.  
Maratona se je udeležilo 96 kolesarjev. Najstarejši kolesar 
je bil Sigi Schubert, Sv. Tomaž pri Ptuju, letnik 1929, 
najstarejša kolesarka pa Anica Kuferšin iz Sebeborcev, 
letnik 1938. Najštevilčnejša skupina je bila Zagorska dolina 
iz Zagorja ob Savi, ki je štela 6 udeležencev. Najštevilčnejša 
družina je bila družina Starovasnik iz Maribora s 4 člani.
Rezultati so bili sledeči:

49 km – ženske 49 km – moški 22 km – ženske 22 km – moški

Anja Drnovšek Dominik Ketiš, M. Sobota Silvija Sambt, Mlajtinci Simon Žitnik, M. Sobota

Jožica Šiftar, G. Radgona Patrik Drvarič, Mačkovci Majda Laznik Franc Smoljko, G. Radgona

Zvonka Rošar in Marta Sevčnikar, Celje Dušan Horvat, Banuta Suzana Kovačič, M. Sobota Maksi Beranič, M. Sobota

Vsi omenjeni so bili nagrajeni, nagrade je prispeval generalni sponzor maratona Terme 3000. Ostali sponzorji so bili 
Občina M. Toplice, Fundacija za šport RS, Lek Veterina, TIC M. Toplice. Spremljajoča vozila so bila iz PGD Martjanci, PGD 
Sebeborci, PGD Krnci in PGD Tešanovci. Redarsko službo pa je opravljalo ŠD Bogojina.

Branko Recek, 
predsednik OŠZ M. Toplice

Kadeti v Bolgariji v boju za kolajne     
Zadnje spremembe v vodstvu slovenske zveze za 
hokej na travi, ko je krmilo prevzela Sanja Zelko (prej 
Kropec), so prinesle kar nekaj sprememb.  
Med drugimi se je ponovno revitaliziralo delo na 
reprezentančnem nivoju. In to ne le na tistem najvišjem, 
članskem, ampak se je začelo precej pozornosti polagati 
tudi  na delo z mladimi. Tako se je letos spet zbrala 
kadetska reprezentanca (do 16 let) in v začetku julija 
odigrala evropski turnir v bolgarski Albeni, ki je njihovo 
osrednje turistično naselje ob Črnem morju in ki letos 
kandidira za evropsko športno prestolnico. Albena je bil 
srečen kraj za našo hokejsko prihodnost, saj so se fantje 
uvrstili v zgornjo polovico tabele.
Slovenski kadeti so najprej premagali vrstnike iz Finske s 
3 : 2, zatem igrali z Luksemburgom 3 : 3 in premagali še 
Gruzijo zs 7 : 1. Zmaga nad Armenijo jih je postavila v položaj borbe za medalje, a so tu v polfinalu najprej naleteli na 
močne domačine, Bolgare, ki so bili boljši s 4 : 11, nakar so v tekmi za 3. mesto bili poraženi od Gibraltarcev s 3 : 8. A 
kljub temu je rezultat navdušujoč za  slovenski hokej.
Pri celotni izvedbi turnirja so glavno vlogo opravili člani HK Moravske Toplice, Jože Kranjec, Vid Kranjec in Jože Črnko. 
Igralci iz našega kluba pa so bili Matic Zrim, Jožek Sambt, Luka Rantaša, Egon Hegeduš in Nikola Prelič. Kot nacionalni 
sodnik je delil hokejsko pravico na igrišču Niko Gjergjek. Na turnir v Bolgariji je odpotovala
tudi velika skupina navijačev. Z tem turnirjem pa se hokejska sezona še ni končala. Najprej so svoj turnir v Lipovcih 
odigrale članice, ki so v izredno močni konkurenci bile praktično brez možnosti za odmeven rezultat, enako kot člani, 
ki so kmalu zatem odpotovali z zelo pomlajeno ekipo na Finsko, kjer so izborili le en neodločen rezultat.
Nova tekmovalna sezona se bo začela sredi septembra, do takrat pa bo več hokejskih turnirjev ter druga izvedba 
hokejskega kampa v Moravskih Toplicah.

Jože Črnko

Letošnjega rekreativnega kolesarskega maratona se je udeležilo 96 
kolesarjev (foto: Jan Vitez).

Hokejisti v Bolgariji.

Šport
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LADISLAV DANČ (1932–1979)
Akademski slikar Ladislav Danč, moj prijatelj in nekaj 
let tudi delovni kolega, je bil čudovit človek. Resnično 
žal nam je lahko, da nas je kot tak in kot likovno zelo 
nadarjen umetnik tako mlad zapustil. 
Ladislav Danč (sodelavci in prijatelji smo ga kratko klicali 
Laci) se je rodil leta 1932 v Prosenjakovcih, umrl pa 1979 
v Murski Soboti. Letos se potemtakem spominjamo 
40-letnice njegove smrti. 
Po končani osnovni šoli in gimnaziji v M. Soboti se je vpisal 
na ljubljansko Akademijo upodabljajočih umetnosti. Po 
končanem študiju leta 1959 se je zaposlil najprej na RTV 
Ljubljana, nato bil tri leta svobodni umetnik in se 1967 
vrnil v Prekmurje. Tu, na Šolskem centru za blagovni 
promet Murska Sobota,  je vse do svoje prerane smrti bil 
profesor likovne vzgoje. In seveda slikar, umetnik. Ta leta 
po vrnitvi v njemu zelo ljubo domačo pokrajino so bila 
najbolj ustvarjalna. Kot pedagoga sva se tu tudi srečala, 
osebno spoznala.   
Danč je bil predvsem slikar, v »ljubljanskih letih« tudi 
grafik in ilustrator. Umetnostni zgodovinarji ugotavljajo, 
da so najbolj značilni elementi njegovega slikanja, 
njegovega ekspresionizma temni barvni toni, temni 
nanosi barv, svojevrstna kompozicija slik in čudni, celo 
groteskni portreti. Take vrste portret je tudi slika Mislec, 
ki jo prilagamo našemu tekstu. Umetnostni zgodovinar 
mag. Franc Obal je o njem zapisal: »Delo odraža 
ploskovni videz ornamentalnih in dekorativnih form 
deformirane človeške glave. Ta je naslikana v intenzivnih 
akrilnih barvah, ki vzbujajo v nas občutje dramatičnosti 
in napetosti razmišljujočega človeka” (Zgodovinske 
monografije o Prekmurju in Porabju v Pokrajinski in študijski 
knjižnici Murska Sobota. Najvrednejši eksponati likovne 
zbirke Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. PiŠK 
Murska Sobota, 2011, str. 27).     
Dančev slikarski vzpon in še treh odličnih prekmurskih 
slikarjev se je začel v 60. letih prejšnjega stoletja, ko so 
1970. leta pripravili imenitno razstavo svojih del in jo kratko 
poimenovali kar DHLM (in jo večkrat ponovili, prenesli 
v druge galerije, druga mesta). Vsi so bili akademsko 
izobraženi umetniki, razvrstili pa se v tej kratici niso ne 
po prestižu in ne po starosti, temveč zelo prijateljsko, po 
abecednem zaporedju začetnic svojih priimkov: Danč, 
Jože Hauko (1935), Lojze Logar (1944–2014) in Franc 
Mesarič (1938). Njihova razstavljena dela v Razstavnem 
paviljonu arhitekta Franca Novaka v Murski Soboti na Ulici 
Štefana Kovača (takrat mesto še ni premoglo galerije) so 
pomenila pravi umetniški vrh prekmurskega slikarstva: 
prekinila so s tradicionalnim, barvnim realizmom (Ludvik 
Vrečič, Lajči Pandur, Karel Jakob idr.) in prinesla k nam 
modernizem, skoraj že pretirani radikalizem in prvine 
ekspresionizma. Njihovo slikarstvo je v omenjenem 
desetletju in nekaj naslednjih prevzelo primat nad ostalimi 
umetnostmi Prekmurcev. Šele s preranimi odhodi Danča, 
Logarja, Štefana Galiča (1944–1997) s tega sveta je tej vrsti 

Ladislav Danč: Mislec./Dancs László: Elmélkedő

umetnosti sledila dokaj uspešna ustvarjalnost besednih 
umetnikov – Ferija Lainščka (1959), Milana Vincetiča 
(1957– 2017), Štefana Kardoša (1966), Dušana Šarotarja 
(1968) in še nekaterih. Literatura prekmurskih pesnikov 
in pisateljev zadnjih desetletij je prevzela prvenstvo nad 
likovniki, prišla – tako se zdi – pred slikarstvo in kiparstvo. 
Po razpadu »skupine DHLM« leta 1974 so se njihove 
umetniške (pa, žal, tudi prijateljske) poti razšle. Danč se 
je po tem letu, kot ugotavljajo poznavalci prekmurske 
četverice, »resignirano prilagodil razmeram in slikanju 
trpko realističnih goričkih krajinskih motivov« (Mitja 
Visočnik, DHLM – deset let pozneje (rekonstrukcija slikarske 
skupine), v: DHLM, deset let pozneje, Umetnostna galerija 
Maribor, 1985, str. 7). 
Eno vidnejših Dančevih del, »gorički krajinski motiv«,  
moramo posebej izpostaviti. To je kovinska konstrukcija, 
veduta, na kateri je izpovedal svoj likovni pogled na svojo 
goričko pokrajino. Delo ima tudi tak naslov, torej Gorička 
pokrajina, nastalo pa je že leta 1963. Soboška občina je 
»pokrajinsko sliko« prestavljala z ene stavbe na drugo, 
dokler ni pristala – obnovljena – na zahodni fasadni steni 
murskosoboške poštne stavbe. Kjer si jo lahko vsakdo 
ogleda. 
Naš Laci Danč je imel nad petnajst razstav, samostojnih 
in skupinskih. In to v domači pokrajini (Murska Sobota, 
Gornja Radgona, Ljutomer, Lendava) in v Republiki 
Sloveniji (Maribor, Kranj, Ljubljana, Ravne na Koroškem, 
Ribnica), pa tudi na tujem. Tam v Mannheimu, Eisenstadtu, 
Szombathelyu, Zalaegerszegu in Londonu. Veliko po 
številu in postavljenih na pomembnih likovnih postajah 
za kratko umetnikovo življenje.  
Od priznanj in nagrad, ki jih je prejel, je vredno omeniti 
odkupno nagrado »Pannonia 75«, Eisenstadt, 1975. 

                                                                        Jože Vugrinec
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DANCS LÁSZLÓ  (1932–1979)
Dancs László barátom, néhány évig a munkatársam, 
csodálatos ember volt. Sajnálhatjuk, hogy egy 
ilyen ember és tehetséges művész olyan fiatalon itt 
hagyott bennünket. 
Dancs László (avagy Laci, ahogy munkatársai és barátai 
szólítottuk) 1932-ben, Pártosfalván született, és 1979-ben, 
Muraszombatban halt meg. Az idén így halálának 40. 
évfordulójára emlékezünk. 
A muraszombati általános iskola és gimnázium befejezése 
után tanulmányait a ljubljanai alkotóművészeti 
akadémián folytatta, majd tanulmányai végeztével, 1959-
ben a ljubljanai RTV-n dolgozott, ezt követően három 
évig szabadművészként alkotott, és 1967-ben visszatért 
a Muravidékre. Muraszombatban, az áruforgalmi 
iskolaközpontban, egészen haláláig, rajztanárként 
dolgozott. És közben természetesen festőművész volt, 
hiszen éppen a számára oly kedves hazai tájra történő 
visszatérés utáni években alkotott a legtöbbet. Tanárként 
többször találkoztunk, személyes kapcsolat alakult ki 
köztünk. 
Dancs elsősorban festőművész, „ljubljanai éveiben” pedig 
grafikus és illusztrátor is volt. A művészettörténészek szerint 
képzőművészetét, expresszionizmusát leginkább a sötét 
árnyalatok, a sötét színek, a képek sajátos kompozíciója, 
a furcsa, esetenként groteszk portrék jellemezték. Az 
utóbbiak közé sorolható a szöveget kísérő Elmélkedő 
című portré is. Mag. Franc Obal művészettörténész az 
alábbiakat írta róla: „Az alkotás egy deformált emberi fej 
ornamentális és dekoratív formáinak sík látszatát tükrözi. 
Ez a mű intenzív akril színekkel készült, és bennünk a 
gondolkodó ember drámaiságának és feszültségének 
érzését kelti.” (Zgodovinske monografije o Prekmurju in 
Porabju v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. 
Najvrednejši eksponati likovne zbirke Pokrajinske in študijske 
knjižnice Murska Sobota. PiŠK Murska Sobota, 2011, 27. 
oldal).     
Dancs László, és három további kitűnő muravidéki 
festőművész festői felemelkedése a múlt század hatvanas 
éveiben kezdődött, amikor 1970-ben műveikből kitűnő 
kiállítást szerveztek, amelynek nemes egyszerűséggel 
a DHLM címet adták (majd ezt később többször 
megismételték, azt más galériákban és városokban is 
bemutatva). Mindnyájan festőművészek voltak, és a 
mozaikszót nem presztízs vagy koruk alapján, hanem 
vezetéknevük ábécé sorrendi kezdőbetűjével alkották 

meg: Dancs László, Jože Hauko (1935), Lojze Logar 
(1944–2014) és Franc Mesarič (1938). Muraszombatban, 
a Štefan Kovač utcai Franc Novak kiállítási pavilonban (a 
városnak akkor még nem volt galériája) kiállított műveik a 
muravidéki festőművészet csúcsát jelentették: szakítottak 
a hagyományos színes realizmussal, (Ludvik Vrečič, Pandur 
Lajcsi, Karel Jakob és mások), és egyfajta modernizmussal, 
sőt mondhatnánk akár túlzott radikalizmussal és az 
expresszionizmus elemeivel tűntek fel. Abban az 
évtizedben, és az azt követő néhány továbbiban is 
festészetük élmezőnybe került az egyéb muravidéki 
művészetek mellett, és csak azt követően, hogy közülük 
néhányan, pl. Dancs, Logar, Štefan Galič (1944–1997) 
túl korán örökre elmentek tőlünk, következtek a sikeres 
szóalkotók, Feri Lainšček (1959), Milan Vincetič (1957– 
2017), Štefan Kardoš (1966), Dušan Šarotar (1968) és még 
néhányan. Az utóbbi évtizedekben, a muravidéki költők 
és írók alkotásai megelőzték a képzőművészeteket – a 
festőket és a szobrászokat is. 
A „DHLM csoport” 1974-es évi felbomlását követően 
művészi (és sajnos baráti) útjaik is különváltak. A 
muravidéki négyes jó ismerői szerint Dancs ezt követően 
„rezignáltan alkalmazkodott a körülményekhez, és fanyar 
realista goričkói tájmotívumokat festett”. (Mitja Visočnik, 
DHLM – deset let pozneje (rekonstrukcija slikarske skupine), 
v: DHLM, deset let pozneje, Umetnostna galerija Maribor, 
1985, 7. oldal). 
Külön hangsúlyt érdemel Dancs egyik kiemelkedő 
alkotása, a „goričkói tájmotívum”. Ez egy fémkonstrukció, 
egy veduta, amellyel kinyilvánította a goričkói tájjal 
kapcsolatos alkotói nézetét. A Goričkói táj címet viselő 
alkotás 1963-ban készült. A muraszombati község 
a „tájképet” egyik épületről a másikra költöztette, 
majd felújítva a muraszombati postaépület nyugati 
homlokzatára került, ahol azt bárki megtekintheti. 
A mi Dancs Lacink tizenöt, részben önálló, részben 
csoportos kiállításon szerepelt, egyrészt a hazai 
környezetben (Muraszombat, Gornja Radgona, Ljutomer, 
Lendva), másrészt Szlovénia más városaiban (Maribor, 
Kranj, Ljubljana, Ravne na Koroškem, Ribnica), és 
külföldön, többek között Mannheimban, Kismartonban, 
Szombathelyen, Zalaegerszegen és Londonban is. A 
művész rövid életútjához viszonyítva fontos számok és 
helyszínek ezek. 
A számos elismerés és díj közül a Kismartonban 
(Eisenstadt), 1975-ben elnyert Pannonia 75 díjat emeljük 
ki.

Dogodki Pomurskega muzeja Murska Sobota 

* 12. september 2019, Evropski dnevi judovske kulture - poseben program
* 17. september 2019, Prekmurje – 100 let 18.00, stolp
       - otvoritev razstave Mi vsi živeti ščemo (Pokrajinski arhiv Maribor),
          na ogled do 3. novembra 2019
       - predavanje arhivske svetovalke Gordane Šövegeš Lipovšek na temo razstave

* 5. oktober 2019, Teden otroka 10.00, učilnica
        - družinska delavnica Z igro do dediščine

* 10. oktober 2019 , Prekmurje – 100 let 18.00, baročni salon
        - predavanje kustosinje Tadeje Andrejek: Dogajanje v Prekmurju med 1920 in 1924

* 26. oktober 2019 10.00–13.00, učilnica
          - družinska delavnica v jesenskih počitnicah

* 28. oktober 2019, ob prazniku reformacije 11.00, stolp
          - predstavitev Zbornika soboškega muzeja posvečenega mag. Francu Kuzmiču
            (urednik muzejski svetnik dr. Branko Kerman)
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Izid trijezične brošure poletnih prireditev v 
občini Moravske Toplice (julij–september) 

TIC Moravske Toplice je letošnje poletje za potrebe informiranja 
turistov o dogajanju v destinaciji Moravske Toplice izdal lično 
izdelano brošurico s koledarjem prireditev, ki so aktualne med 
julijem in septembrom. Trijezična brošurica je izšla v nakladi 
3000 izvodov in je bila distribuirana vsem večjim deležnikom v 
turizmu oziroma turističnim ponudnikom.

Izid zbirke kratke proze Selanska rotunda v besedi 
TIC Moravske Toplice je čarobni ambient selanske rotunde obogatil z literarno umetnostjo v sodelovanju z Zavodom Volosov hram. 
Slednji je priložnostno izdal zbirko kratke proze, izbranih najboljših literarnih del, nastalih v okviru literarnega natečaja Selanska 
rotunda v besedi, ki ga je v lanskem letu razpisal TIC Moravske Toplice.

ZELENE NOVICE
Ne spreglejte aktivnosti ob Svetovnem dnevu turizma (27. septembra), ob Dnevih evropske kulturne dediščine 
(akcija Odprta vrata dediščine v destinaciji Moravske Toplice, 28. septembra), ob Svetovnem dnevu varstva živali (5. 
oktobra), ob Svetovnem dnevu hrane (16. oktobra) in številne druge zelene aktivnosti, ki jih pripravljamo to jesen.  
Spremljajte nas na naši spletni strani TIC Moravske Toplice

 www.moravske-toplice.com in na facebook strani www.facebook.com/TIC.MoravskeToplice.

Nagradne igre TIC Moravske Toplice
TIC Moravske Toplice v sodelovanju s turističnimi ponudniki izvaja nagradne igre. Pred kratkim je skupaj s ponudnikom 
luksuzne namestitve podelil brezplačno nočitev v Koči na samem v Berkovcih. Z malce sreče se trenutno lahko 
potegujete za nočitev z zajtrkom in vročo kadjo, nagrado podarja Glamping na brejgi – Filovci. 

Več na  www.facebook.com/TIC.MoravskeToplice

Janja Bürmen
TIC Moravske Toplice 

Foto točka – TICOV STOLEC

TIC Moravske Toplice je nedaleč od turistične pisarne 
in na najbolj frekventni točki v Moravskih Toplicah (pri 
marketu Mercator) postavil foto točko – jumbo počivalnik. 
Namen akcije je promocijske narave, saj je zaželeno, da se 
obiskovalci fotografirajo in fotografije delijo na  družbenih 
omrežjih z navedbo lokacije TICOV STOLEC in ključnika 
#moravsketoplice. 
Vabljeni, da na TICOV STOLEC sedete tudi občani!

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 

Namigujemo, 
da je navedena knjiga lahko

lepo darilo za ljubitelje
 umetnosti in Prekmurja!

Ogledni izvod knjige je na voljo v TIC Moravske Toplice in v TIC 
Selo.  Knjigo je mogoče kupiti v spletni prodaji s ceno 17,50 EUR 
(z DDV), vključno s poštnino.  Povezava za naročilo knjige preko 
spleta: 
www.volosov-hram.si/izdelek/selanska-rotunda-v-besedi.

Trijezična brošura s poletnimi dogodki v destinaciji Moravske Toplice.

Občani, ste se že fotografirali na 
foto točki TICOV STOLEC v središču 
Moravskih Toplic?

Odlično darilo iz destinacije Moravske Toplice – knjiga kratke 
proze Selanska rotunda v besedi.
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POLETNI UTRIP IZ MORAVSKIH TOPLIC 
UTRINKI: POLETNI SOBOTNI VEČERI V MORAVSKIH TOPLICAH

Romski temperamentni ritmi in zasedba
Romano Glauso.

Nastja Gabor s stasom in glasom navdušila 
občinstvo z akustičnimi pop skladbami.

Romski plesi romskega društva Romano Jilo.

Artist Kekec nam je predstavil življenje v Cirkusu 
ArbadakarbA.

Ljudske skladbe in tamburice (tamburaši KUD 
Beltinci).

Člani Ansambla Aktual prihajajo iz Občine 
Moravske Toplice – zopet so navdušili občinstvo.

Poletna turistična tržnica se je odvijala vse po-
letje, med junijem in avgustom, med četrtki in 
nedeljami.

Sobotni poletni večeri – ko nam le vreme ni preveč 
zagodlo – so pod zvezdastim šotorom v juliju in avgustu 
bili odlično obiskani. TIC Moravske Toplice je skrbno 
izbiral glasbene in druge izvajalce, saj je hotel zaobjeti 
širok razpon glasbenih okusov in tu in tam zadovoljiti tudi 
mlajše občinstvo.  
Za odmeven in strasten romski večer so poskrbeli glasbena 
skupina Romano Glauso, romska skupina Romano Jilo in 
prava ciganska vedeževalka Indy. Z ljudskimi pesmimi so 
nas v nadaljevanju poletnih večerov zabavali tamburaši 
KUD Beltinci, za folklorne ritme so skrbeli tudi člani 
domače Folklorne skupine KTD Male rijtar Tešanovci ter 
cimbalist Luka Vegič. 

Sledil je akustični pop večer odlične izvajalke Nastje Gabor, 
ki je občinstvo pritegnila z bolj umirjenimi skladbami. 
Tudi letos so se predstavili mladi talentirani domači 
glasbeniki iz Občine Moravske Toplice, Ansambel Aktual, 
z nami so bili na dveh poletnih večerih. Prav tako je tudi 
tokrat z nami bila zasedba mladih glasbenikov Ansambla 
BEKŠ. Jazz vikend je minil v znamenju zasedbe Take Nine 
Orchestra/Zdenek Bily ter jazz večera harmonikarskega 
dvojca (Vid Ščavničar, Nikolaj Zver). 
Najmlajše je obiskal Artist Kekec iz Cirkusa ArbadakarbA. 
Da obiskovalci prireditev niso bili žejni, so za šankom 
skrbeli člani PGD Krnci, Vina Panon in KTD Tešanovci. 

Janja Bürmen
TIC Moravske Toplice 
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Prva torta je bila za sina  
Slaščičarstvo Zver, Simona Zver, s. p., je v širši okolici 
znano po zelo okusnih in estetskih sladkih izdelkih. 
Z lastnico, Simono Zver, smo se pogovarjali o njeni 
podjetniški poti.
Simona kot majhna deklica ni sanjala o tem, da bi bila 
slaščičarka niti se ne spomni, da bi si želela iti v tekstilno 
šolo, ki jo je pozneje obiskovala. Sama pove, da se je 
zanjo verjetno odločila zaradi finančne varnosti, saj so v 
takratnih časih po končani tekstilni šoli takoj dobili delo v 
Muri. V Muri je delala 18 let, vzporedno pa je doma začela 
delati tudi poslovne prostore. Po prvem stečaju sta obe z 
mamo ostali brez službe, Simona se je sicer po dveh tednih 
vrnila v Muro, doma pa je imela odprt popoldanski s. p. To 
obdobje je bilo zanjo zelo naporno, saj je pred odhodom 
v Muro doma vse pripravila za slaščičarno, nato je šla delat 
v Muro, se nekaj časa ukvarjala s sinom in hčerko ter spet 
šla delat v slaščičarno. Simona je tako nekaj časa delala 
dve službi, nato pa se je tudi zaradi tempa odločila, da bo v 
Muri dala odpoved in začela samostojno podjetniško pot, 
na kateri ji je že na začetku stala ob strani mama. Simona 
ob tem pove, da brez podpore staršev, tete in strica ne 
bi bila tukaj, kjer je danes. Na začetku je namreč imela 
vizijo, da bi v slaščičarni delala ona in mama, danes, po 
sedmih letih od odprtja podjetja, jih je redno zaposlenih 
sedem, pomagata pa jim še ena študentka in delavec po 
podjemni pogodbi. 
Sicer pa njeni začetki na področju peke tort segajo v 
otroštvo sedaj 21-letnega sina: »Sinu sem od začetka 
kupovala torte, enkrat tu, enkrat tam. Vedno drugje 
in nisem bila zadovoljna. Mamina sestra pa ima tudi 
slaščičarno in mene je »packanje« vedno zanimalo. Mislila 
sem si, da tudi jaz lahko naredim torto zanj, in če ne bo 
dobra, jo pač zavržem. Tako sem mu spekla torto za četrti 
rojstni dan. In nato sem začela peči za sorodnike, prijatelje 
... Sicer pa pri nas prazniki niso minili, da z mamo ne bi 
pekli. Vedno sem rada pekla. In vedno ponoči. Najraje 
delam ponoči.«
Glede dela se ne pritožujejo, saj ga je vedno dosti. Edino 
reklamo, ki jo imajo, je tedenska sobotna objava fotografij 
šarlot in peciva v kozarcih, ki jih naredijo in objavijo na 
Facebooku ter so v soboto tudi v ponudbi. Na zalogi imajo 
tudi kekse in peciva, vse drugo pa stranke lahko naročijo 
po telefonu ali pri njih v slaščičarni. Naredijo tako rekoč 
vse, kar si stranka zaželi. In očitno to delajo zelo dobro, 
saj lastnica slaščičarne pove, da so zrasli z ustno reklamo.
Simona tudi pove, da je njihova posebnost, da delajo 
peciva in torte po receptih naših babic. Taka peciva in 
torte ima sama tudi najraje: »Delamo na primer dvajset 
vrst kremastega peciva za vikend in težko dobiš isto 
vrsto peciva dvakrat. Zelo smo raznoliki.« Ko Simono 
vprašamo, katero torto ima najraje ona, pove, da trenutno 
nougat torto, »najbolj z užitkom pa pojem drugo torto. 
Kakršnokoli. (Smeh.)«
Seveda nas zanima, kaj je prednost in kaj slabost tega, da 
delaš od doma. Simona pove, da je v začetku mislila, da ji 
bo težko, da ne bo med ljudmi, »ampak pri nas se obrne 
dosti strank, pa tudi sodelavk nas je sedaj dosti. Vedno je 
razgibano«.
In kaj je »recept«, da vsako leto njihovo podjetje raste? 
Simona pove, da je zagotovo dosti odrekanja in sama je 
tudi zelo natančna, še posebej, kar se tiče higiene. Iskreno 

Simona pred vhodnimi vrati podjetja, ki bi naj bilo majhen 
družinski posel …

…, ki je v sedmih letih zrasel v podjetje s sedmimi zaposlenimi. Simona 
pravi, da so podjetje vsi zaposleni (na fotografiji s sodelavkama).

Njihove dobrote lahko naročite po telefonu ali osebno v Mlajtincih na 
sedežu podjetja. 

pove, da ko je šla v ta posel, je mislila, da je tu »samo 
sladkor in med. Ko začneš, imaš velike iluzije. In nekaj časa 
je bila to vreča brez dna. Polno soglasij, privolitev, veliko 
stroškov. Težko je. Vmes sem mislila, kaj mi je bilo tega 
treba.« Simona tudi pove, da je zelo hvaležna staršema, 
stricu, teti ter vsem ostalim družinskim članom, ki ji stojijo 
ob strani in ji pomagajo na njeni poti.
Kljub vsem izzivom ali pa prav zaradi njih ima 
naša sogovornica svoje delo zelo rada, zanjo je 
najpomembnejše, da je stranka zadovoljna. In rast 
njenega podjetja ter dobra ustna reklama sta vsekakor 
dokaz za to.

Janja Adanič Vratarič



 Lipnica 165  |  39

Nagradna križanka

NAGRADNA KRIŽANKA: Slaščičarstvo Zver, Simona Zver, s. p.  
Slaščičarstvo Zver, Simona Zver, s. p., trem nagrajencem podarja po en kilogram 
drobnega peciva.

Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in PRIIMEK 
ter NASLOV do 5. oktobra 2019 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 
3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 165. Prijetno reševanje vam 
želimo!

PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 164. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: DOMAČI NAREZEK. 
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade Okrepčevalnice pri 
Martinu iz Sela: Zvonka Rečnik, Suhi Vrh 130, 9208 Fokovci; Ludvik Škrilec, Sebeborci 103 a, 9221 Martjanci; Jernej 
Gašpar, Bogojina 294, 9222 Bogojina.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Prevzem nagrade je možen z osebno izkaznico v Okrepčevalnici pri Martinu v 
Selu.



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

PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE  INFORMACIJE

september 2019
SEPTEMBRSKA TURISTIČNA 
TRŽNICA

5. 9. 2019 – 29. 9. 2019,  med četrtki in sobotami,
od 17. dalje, Moravske Toplice Tržnica z izdelki in pridelki lokalnih ponudnikov. 

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

KOŠIČEVI DNEVI KULTURE – 
odprtje 6. 9. 2019, 19.00, kulturna dvorana v Bogojini Uradno odprtje Košičevih dnevov. KUD Jožef Košič Bogojina, 

Stanka Sukič, 041 346 529

19. POHOD GOSTILNE MARIČ 7. 9. 2019, 9.30, 
Gostilna Marič Sebeborci Kulinarični pohod v dolžini 12 km, prijave med 9. in 9.30. Gostilna Marič in DKŠT Žlaki 

Marjan Marič, 041 547 037

DOBRODELNI KOLESARSKI 
DOGODEK PREKOLESARIMO SVET 
– KILOMETRI ZA ŽIVLJENJE 

7. 9. 2019, 10.00, 
M. Toplice (pri Gostišču Car)

Z vsakim prevoženim kilometrom pripomoremo k ozaveščanju o preprečevanju 
samomor v Pomurju. Startnine ni.
Kolesarjenje na relaciji M. Toplice–M. Sobota–Mlajtinci–M. Toplice. 

Občinska športna zveza Moravske Toplice v 
sodelovanju z NIJZ 
Branko Recek, 041 389 905

23. OBČINSKI PRAZNIK OBČINE 
MORAVSKE TOPLICE 7. 9. 2019, Mlajtinci 16.30 – Predaja investicij pri Vaško-gasilskem domu v Mlajtincih

17.00 – Svečana seja z osrednjo prireditvijo – nogometno igrišče Mlajtinci

Občina Moravske Toplice in 
KS Mlajtinci – Lukačevci, 02 538 15 00, 
obcina@moravske-toplice.si

KOŠIČEVI DNEVI KULTURE – 
osrednja akademija 

8. 9. 2019, Plečnikova cerkev v Bogojini – ob 17.00 
sv. maša, ob 18.00 na dvorišču pred cerkvijo osrednja 
akademija

Osrednja akademija v počastitev 100-letnice združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom in 75 let mašništva g. škofa Jožefa Smeja.

KUD Jožef Košič Bogojina, 
Stanka Sukič, 041 346 529

63. DRŽAVNO TEKMOVANJE 
ORAČEV SLOVENIJE 
Najboljši orači bodo pomerili svoje 
veščine v oranju strnišča in ledine.

13. 9. in 14. 9. 2019, 
zemljišča pri gostišču Oaza v Mlajtincih

Ob deseti obletnici svetovnega tekmovanja pripravljajo tudi pester spremljevalni 
program. 

Organizacijski odbor Državnega tekmovanja 
oračev Slovenije.
Marjan Kardinar, 041 773 572

FESTIVAL ZDRAVILNA AJDA 13 .9 .2019,  11.00–16.00, 
pri gostišču Oaza v Mlajtincih

Festival zdravilne ajde je del spremljevalna programa Državnega tekmovanja oračev 
v Sloveniji in državnega tekmovanja dijakov biotehničnih šol v oranju, ki se izvaja 
12. 9. 2019–14. 9. 2019.

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

21. MEDNARODNA NOČ 
NETOPIRJEV IN VGASNIMO 
POSVEJTE 

13. 9. 2019, 19.00, Dom duhovnosti Kančevci Predavanje o svetlobnem onesnaževanju, prisluškovanje netopirjem in opazovanje 
zvezdnega neba.

Krajinski park Goričko, Gregor Domanjko, 
02 551 88 68

5. TEKMOVANJE V KUHANJU 
BOGRAČA 14. 9. 2019, 13.00, Vaški dom Pordašinci Vsako leto različne ekipe, sestavljene iz predstavnikov društev in organizacij iz 

domače občine, pomerijo svoje znanje in spretnosti v kuhanju bograča. 
TD Zvon Pordašinci
Jožica Sapač, 041 225 382

POBEJRANJE TIKVINOGA SEMENA  Prvi ali drugi vikend v septembru, 
Kulturni dom Vučja Gomila Pobiranje bučnih semen na stari način. KUD Avgust Gašparič Vučja Gomila

041 374 851, Maja Cigut

ORGELSKI KONCERT SKLADB 
VELIKEGA PROTESTANTSKEGA 
SKLADATELJA IN ORGANISTA J. 
S. BACHA

14. 9. 2019, 19.00, 
Evangeličanska cerkev Moravske Toplice

Koncert v okviru obeleževanja 100-letnice združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom. 14. 9. 2019, 19.00, Evangeličanska cerkev Moravske Toplice

Evangeličanska cerkev v RS in SPD PT
Geza Erniša, 041 689 191 
info@eco-mt.si 

GLASBENI VEČER S PEVCI IZ 
MADŽARSKE 21. 9. 2019, Vaško-gasilski dom Središče Nastop pevcev iz Madžarske. KUD Antal Ferenc Središče

Silvija Šanca, 051 360 863

DNEVI KOŠNJE – ROČNA ŽETEV 
INDUSTRIJSKE KONOPLJE 22. 9. 2019, 10.00, Fokovci 83 (domačija Bači) Prikaz predstavitve ročne žetve industrijske konoplje. 

Društvo Panonetum, Gordana Bači, 
drustvo.panonetum@gmail.com
031 234 351

26. SLIKARSKA KOLONIJA PRIMOŽ 
TRUBAR 23. 9.–29. 9. 2019, Moravske Toplice Vsakoletna slikarska kolonija akademskih slikarjev. SPD Primož Trubar, ECO Moravske Toplice, 

Občina Moravske Toplice

EVROPSKI TEDEN ŠPORTA 
NOGOMETNA TEKMA – SUPER POKAL 
MINI OLIMPIJADA 
RUSKO KEGLJANJE 
TENIŠKI TURNIR 
GOLF TURNIR POKAL OŠZ MORAVSKE TOPLICE 

25.9.–29. 9. 2019, različne lokacije v občini M. Toplice
25. 9. 2019, 19.30, Noršinci
27. 9. 2019, 9.00, Fokovci
28. 9. 2019, 10.00, Noršinci 
29. 9. 2019, 9.00, M. Toplice
29. 9. 2019, 9.00, M. Toplice

Občinska športna zveza Moravske Toplice, branko.recek@gmail.com, 041 389 905 
Občinska športna zveza MT, Branko Recek, 041 389 905
Občinska športna zveza MT, Branko Recek, 041 389 905
Občinska športna zveza MT, Branko Recek, 041 389 905
Teniško društvo Perunika, Bojan Berden, 041 611 612 
Občinska športna zveza MT, Branko Recek, 041 389 905

SVETOVNI DAN TURIZMA 
– SPOZNAJTE SAKRALNE 
SPOMENIKE 

27. 9. 2019, 10.00–18.00, Selo 
27. 9. 2019, 16.30 Bogojina, Plečnikova cerkev
27. 9. 2019, ob 17.30, Martjanci 

Brezplačen vodeni ogled rotunde v Selu.
Brezplačen vodeni ogled župnijske cerkve sv. Martina v Martjancih.
Brezplačen vodeni ogled Plečnikove cerkve.

Udeležba možna le ob predhodni prijavi v 
TIC MT (prijava do 26. 9. 2019).  
info@moravske-toplice.com, 02 538 15 20

ODPRTA VRATA PRI PONUDNIKIH 
– pobližje spoznajte dediščino 
destinacije Moravske Toplice

28. 9. 2019, različne lokacije v občini Moravske Toplice Ponudniki vam bodo predstavili svojo dejavnost, vas vključili v individualno 
doživetje 

Kontaktne osebe so ponudniki. 
Več informacij preberite na strani 13.

oktober 2019

4. Prekmurski mali Maraton 6. 10. 2019, 10.30, Moravske Toplice Štart maratona ob 10.30 na 11 in 21 km oziroma ob 10.45 na 5,5 km. 
Občinska športna zveza Moravske Toplice
Branko Recek, 041 389 905
www.prekmurskimaraton.com 

Viničarski pohod 6. 10. 2019, 10.00, Ivanovci Pohod v dolžini 10 km, startnina v znesku 10 evrov (zajtrk in topel obrok po 
pohodu). 

Okrepčevalnica Viničarija
041 343 432, vinicarija.goricko@gmail.com

Kostanjev piknik in izmenjava 
ozimnice  20. 10. 2019, 14.00, Fokovci 83 (domačija Bači) Piknik z izmenjavo ozimnice! Vabljeni tudi vi, s sabo za izmenjavo  prinesite 

vložnine, sokove, pridelke. 
Društvo Panonetum: Pot k samozadostnosti
Gordana Bači, 031 234 351 

Dvodnevna razstava vezenin
26. 10. in 27. 10. 2019, 
sobota, 14.00–18.00, in nedelja, 9.00–18.00,
Vaško-gasilski dom Prosenjakovci (novi)  

Vsakoletna razstava vezenih izdelkov, ki so jih ustvarile marljive članice društva. Rokodelsko društvo »VRTNICA« Prosenjakovci
Metka Vogrinec, 070 835 789

Krompirjeva turistična tržnica 26. 10.–2. 11. 2019, krompirjeve počitnice Tržnica z izdelki in pridelki lokalnih ponudnikov. TIC Moravske Toplice, 02 538 15 20 


