NA KRATKO
Urednikov kotiček

Čeprav je poletje šele zadnje dneve avgusta pokazalo svoj
pravi obraz, ko so temperature krepko presegale 30 stopinj, pravega obdobja kislih kumaric ni bilo zaznati. Dogodkov več kot preveč, komaj smo jih stisnili v 94. številko
Lipnice. Skorajda ni bilo dogodka v občini, ki ga uredništvo
ne bi »pokrilo« s svojimi sodelavci. Z vsako novo številko
glasila se nam kdo pridruži, kar seveda prispeva k vsebinski pestrosti Lipnice. Vseeno, težo poročanja smo
usmerili v 15. občinski praznik, občinsko tekmovanje gasilcev, Zelenjadarske dneve, pa tudi na pričetek novega
šolskega leta. Ob koncu vsem bralkam in bralcem Lipnice,
občankam in občanom občine Moravske toplice iskrene
in tople čestitke ob 15. občinskem prazniku.
Vaš urednik Boris Cipot

49. sejem AGRA

Zadnje dni avgusta je bil osrednje pozornosti deležen 49.
Mednarodni kmetijsko živilski sejem AGRA v Gornji Radgoni. Na njem se je predstavljalo 1710 razstavljalcev z 27.
držav sveta, v petih dneh pa ga je obiskalo rekordno število
obiskovalcev. Med njimi tudi veliko naših občanov, pa tudi
med razstavljalci smo lahko našli nekaj podjetnikov iz
občine Moravke Toplice.
bc

Ps. Še vedno velja vabilo vsem, ki imate voljo in željo sodelovati pri ustvarjanju vsebine Lipnice. Vaši prispevki so
več kot dobrodošli.

Osrednja prireditev bo jutri

Ob letošnjem 15. prazniku občine Moravske Toplice so na
svečani seji občinskega sveta podelili letošnja priznanja
in nagrade zaslužnim občanom. Osrednja prireditev pa bo
jutri, v soboto, 10. septembra ob 13. uri pod velikim šotorom
v športnem centru Term 3000 v Moravskih Toplicah.
Osrednja prireditev je povezana z zaključkom letošnje
največje komunalne investicije, kanalizacijskega omrežja
Moravske Toplice – vzhod. Na prireditvi, na kateri bo
svečana govornica poslanka v EU parlamentu dr. Romana Jordan Cizelj, bodo podeljena priznanja in nagrade
za najlepše urejene kraje, osnovne šole in vrtca v občini,
Društvo upokojencev občine Moravske Toplice pa bo
razglasilo rezultate natečaja za najlepšo urejeno hišo
členov njihovega društva.
V kulturnem programu se bodo predstavili: folklorna skupina KUD Jozsef Attila iz Motvarjevec, ženski pevski zbor
KTD Ady Endre iz Prosenjakovec, recitatorki Danijela Vaš in
Doroteja Gašper iz Moravskih Toplic, pevka Maja Ivanič iz
Bogojine, pevska skupina Selanske frajle, kantavtor Mario
Horvat iz Ivanovec in mlada plesalca latinsko-ameriških
plesov Lara in Jan Števančec iz Noršinec. Goste bo zabavala
glasbena skupina Plamen, za najmlajše pa bodo poskrbele
vzgojiteljice naših vrtcev z različnimi delavnicami, obiskal
pa jih bo tudi Štrk Vili.
Za vse obiskovalce bo na voljo brezplačne jedi iz kotla.
Župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač vabi vse
občane in občanke, da se nam jutri pridružijo pod velikim
šotorom. Tudi uredništvo Lipnice bo tam. Vabljeni!
Seveda tudi toplo vabljeni na prireditve v okviru letošnjih
Košičevih dnevov.

Prvič v šolo

Na OŠ Bogojina je letos prvič v šolske klopi sedlo 18
prvošolčkov. Najmlajšim z rumenimi rutkami so pripravili topel sprejem in jih popeljali na novo življenjsko
pot. Vsem šolarjem in njihovim staršem želimo uspešen
začetek šolskih dni. Več o novem šolskem letu na …strani.
Miša Cipot

bc
LIPNICA – glasilo občine Moravske Toplice. Uredništvo: Boris Cipot – odgovorni urednik, Sonja Vöröš – urednica prispevkov v madžarskem jeziku, mag. Valerija Danč Sabotin – predstavnica MNSS, Anita Čontala Pulič – tajnica uredništva, Štefan Jančarič, Janja Bürmen – TIC MT. Postavitev in tisk – Tiskarna aiP Praprotnik, september 2011,
naklada 2300 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 00, faks: 02 538 15 02, e-mail: obcina@moravske.toplice.si – internet: www.moravske-toplice.si.
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AKTUALNO
Le s skupnimi močmi smo
sposobni premagovati ovire

Spoštovane občanke in občani! Ob 15. občinskem
prazniku se je ob čestitkah in dobrih željah potrebno ozreti tudi na nekatere letošnje dosežke na infrastrukturnem področju. Po dveh letih dokončujemo
izgradnjo kanalizacijskega omrežja Moravci-vzhod.
Investicija nas je stala 520 tisoč evrov. V sklepni fazi
izgradnje je sekundarno kanalizacijsko omrežje v Sebeborcih, katerega vrednost je 193 tisoč evrov. Lotili smo
se tudi nekaj večjih investicijskih posegov v šolskih poslopjih. Posebej v OŠ Fokovci, kjer smo prenovili parket
v telovadnici, sedaj je na vrsti sanacija ostrešja. Kmalu
bi se morala končati tudi prenova strehe nad fokovskim
vrtcem, kjer smo imeli v preteklih letih vdore vode ob
večjih nalivih. V Berkovcih poteka investicija v vodooskrbo. Na tem področju našo občino v prihodnjih letih čaka
še ogromno dela, kajti z regijskim projektom pomurskega vodovoda ne bo tako, kot je bilo zamišljeno, zato se
bomo morali nasloniti na lastne sile. Vse kaže namreč,
da pred letom 2015 z izgradnji B kraka pomurskega vodovoda, ki zajema našo in še vse ostale goričke občine,
ne bo nič.
Sicer pa občina Moravske Toplice izvaja v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi na področju vzgoje in
izobraževanja, predšolske vzgoje, pri delovanju društev
in organizacij, kjer pa smo bili primorani, da zaradi gospodarske krize za nekaj odstotkov zmanjšamo obseg
sredstev. Potreben bo tudi rebalans proračuna, da uskladimo načrtovane finančne in investicijske aktivnosti s
prihodkovno stranjo, na kateri je kar nekaj
Res je, da smo si v lanskem predvolilnem letu marsikaj
od tega zastavili tudi kot naš cilj, vendar vsak dan hujše
zategovanje pasu na področju porabe javnih sredstev
nas sili v spremembo načrtov in prilagajanje želja, ambicij ter razvojnih programov realnim razmeram.
Mednje sodi tudi projekt GOŠO, ki ga je razpisalo Ministrstvo za visoko šolstvo in kjer je občina izpadla ne
po svoji krivdi. Vseeno sem prepričan, da bomo v na-

slednjih letih projekt vseeno pripeljali do realizacije. Postopoma
in v okviru lastnih možnosti bomo v dialogu s ponudniki teh storitev posodobili kar nekaj komunikacijskih sistemov, povezanih s
širokopasovnim omrežjem. Tako že potekajo pogovori s soboškim
Telemachom o izgradnji novega omrežja v Martjancih, Tešanovcih
in Moravskih Toplicah…s hčerinsko družbo Telekoma GVO pa se
dogovarjamo o položitvi optičnega kabla do Sebeborec, kar naj bi
prišlo na vrsto prihodnje leto.
Ob tem moram pohvaliti člane Občinskega sveta, ki razumejo
situacijo, v kateri se nahajamo in v tem duhu sledi predlogom
občinske uprave ter na tak način skupaj sproti prilagajamo načrte,
ki smo si jih zastavili pred volitvami. Izpad državnih proračunskih
sredstev bomo v občini skušali vsaj delno nadomestiti z evropskimi sredstvi. Preko evropskega sklada Evropa za državljane bomo
izpeljali projekt s področja mladinske problematike in vključevanja
mladih v delo lokalne skupnosti, pri čemer bomo upoštevali primere dobrih praks iz sosednjih držav.
Ob koncu velja vsem občankam in občanom naše občine ter vsem
tistim, ki so se svojim delom trudili za razvoj občine, moja iskrena
zahvala ter čestitke ob 15. občinskem prazniku. Obenem pa upam,
da bomo s skupnimi močmi premagali vse ovire na naši poti
uspešnega razvoja občine Moravske Toplice.
Vaš župan Alojz Glavač

Novi Pogoji za sodelovanje na natečaju Občine Moravske Toplice
“Fotografija meseca” od 1. septembra 2011 dalje

Obveščamo vas, da so na spletni strani Občine Moravske Toplice objavljeni novi Pogoji za sodelovanje na natečaju Občine
Moravske Toplice »Fotografija meseca«.
Bistvene spremembe so, da lahko posamezni fotograf pošlje največ pet fotografij za obdobje posameznega tromesečnega ciklusa tematike letni časi, obdobja in roki so razvidno iz spodnje tabele.
Ciklus
Obdobje za pošiljanje fotografij
Rok za oddajo fotografij Rok za izbiro najboljših fotografij
jesen
1.9. – 30.11.
30.11.
10.12.
zima
1.12. – 28. 2. (oz. 29.2.)
28.2. (oz. 29.2.)
10.3.
pomlad
1.3. – 31.5.
31.5.
10.6.
poletje
1.6. – 31.8.
31.8.
10.9.
Komisija bo izbrala 5, po mnenju članov komisije in zastavljenih kriterijih, najboljših fotografij ter jih nagradila in objavila
na spletnem naslovu: www.moravske-toplice.si.
Avtor prvo nagrajene fotografije bo prejel denarno nagrado v višini 100 EUR bruto (po avtorski pogodbi), avtor drugo
nagrajene fotografije 80 EUR bruto, avtor tretje nagrajene fotografije 60 EUR bruto, avtor četrte nagrajene fotografije
40 EUR bruto in avtor pete nagrajene fotografije 30 EUR bruto.
Občinska uprava
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AKTUALNO
Svetniki o nagradah in priznanjih

Na svoji zadnji seji, ki je bila konec avgusta, so svetniki občine
Moravske Toplice odločili o tem, kdo bo prejel priznanja in
nagrado občine ob 15. občinskem prazniku.
Častni občan bo postal nekdanji župan Franc Cipot, nagrado občine v višini 500 evrov bo prejelo Športno kinološko
društvo Goričko iz Sebeborec. Veliko zahvalno listino bo
prejel Štefan Zelko iz Tešanovec, priznanji občine pa Jože Lipaj iz Martjanec in Alojz Trplan iz Ivanec. Priznanja in nagrado bodo dobitniki prejeli na slavnostni seji občinskega sveta
Moravske Toplice v sredo, 7. septembra.
Svetniki so na seji potrdili tudi sofinanciranje 5 ur pouka v kombiniranem oddelku osnovne šole Fokovci. Kot je
znano, se na osnovni šoli v Fokovcih srečujejo z upadom
učencev, zato jim je Ministrstvo za šolstvo in šport ob koncu prejšnjega šolskega leta naročilo, da združijo oddelke.
Takrat je bilo navodilo, da združijo 1. in 2. ter 7. in 8. razred
v kombinirana oddelka, s tem pa se vodstvo šole in starši
niso strinjali in so želeli ohraniti samostojne oddelke. Zaradi
stanja javnih financ je šolsko ministrstvo prošnjo šole zavrnilo. V začetku tega meseca pa so se zadeve začele obračati
na bolje. V 2. in 7. razredu bosta učenca z dopolnilno oziroma odločbo o usmeritvi, ki določa, da mora biti število
učencev v oddelku, v katerega bo učenec vključen, manjše
od predpisanega normativa. 2., 7. in 8. razred bodo tako ostali samostojni oddelki, šola pa bo morala kombinirati 1. in 3.
razred. Šolsko ministrstvo bo financiralo 10 ur dodatnega
strokovnega delavca v oddelku, za manjkajočih 5 ur, da bi
lahko ključne predmete, to je matematiko, slovenščino in
spoznavanje okolja poučevali ločeno, pa je šola zaprosila
občino Moravske Toplice za sofinanciranje. Finančno to pomeni 611 evrov na mesec, kar je občinski svet tudi potrdil,
spremembo oziroma dodatno obveznost občine pa bo treba urediti z rebalansom letošnjega proračuna.
Svetniki so se seznanili tudi z izvrševanjem občinskega
proračuna v prvi polovici letošnjega proračunskega leta.
Ob januarja do konca junija so realizirali 31 odstotkov
načrtovanih prihodkov in 26 odstotkov odhodkov, vzrok
za nizko realizacijo pa je izpad sredstev iz javnih razpisov,
med drugim največje naložbe – izgradnje širokopasovnega
omrežja. Kljub temu so po besedah svetovalke za finance
vsi načrtovani prihodki normalni pritekali v proračun, poslovanje občine je potekalo nemoteno, konec junija pa občina
ni imela neporavnanih obveznosti.

Zadnji seji občinskega sveta je v odsotnosti župana Alojza Glavača
predsedoval podžupan Geza Džuban.

Občinski svet Moravske Toplice je po skrajšanem postopku potrdil nekaj sprememb v občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del območja Močvar v Moravskih
Toplicah, in sicer zaradi spremembe lokacije otroškega
vrtca in dovozne ceste do stanovanjskih objektov. Svetniki so potrdili tudi osnutek odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota in dali soglasje
k oddaji prostorov ortodontske ambulante v najem.
Soglašali so tudi z manjšo spremembo Statuta javnega
zavoda TIC Moravske Toplice.
Kar precej razprave pa so namenili soglasju k imenovanju direktorja TIC-a. Občinski svet ni dal soglasja Dejanu
Dravcu za direktorja TIC, saj kandidat ne izpolnjuje pogoja, da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega
najmanj dve leti na vodstvenih delovnih mestih. Občinski
svet je predlagal svetu zavoda TIC, da ponovi postopek
razpisa izbire direktorja, pri čemer ima dve možnosti. Ali
še enkrat odloča med prijavljenimi kandidati ali ponovi
razpis. Čeprav so na začetku seje na dnevni red uvrstili
tudi točko o razrešitvi predsednika sveta zavoda TIC Franca Kodile, zaradi nestrinjanja med razpravo in ker se niso
mogli dogovoriti, ali naj razrešijo samo predsednika ali
celotni svet zavoda, so točko prekinili in odločanje prenesli na naslednjo sejo.
Občinski svet je dal soglasje k delovni uspešnosti ravnateljice Vrtcev občine Moravske Toplice in se strinjal s
poskusnim pilotnim projektom zbiranja embalažnih
materialov po sistemu rumene vreče. Od 1. septembra
2011 tudi v občini Moravske Toplice zbiramo odpadno
embalažo in plastenke v rumenih vrečah. Odvoz vreč bo
enkrat mesečno, za občane pa bo brezplačen, saj ga bo
financirala občina. V prihodnje bo treba tudi ustrezno
rešiti ekološke otoke.
Občinski svet Moravske Toplice je pooblastil župana, da
lahko občina kupi nepremičnino NLB v Moravskih Toplicah, ko bo ta naprodaj. Poleg tega so sklenili, da rešijo
stanovanjski problem zakoncev Mlinarič z nakupom bivalnika, pod pogojem, da zakonca preneseta lastninsko
pravico na svojih nepremičninah na občino Moravske
Toplice.
Lidija Magdič
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AKTUALNO
NAGRAJENCI in dobitniki priznanj občine Moravske Toplice
Franc Cipot, častni občan občine
Moravske Toplice

Kot prvi župan občine Moravske Toplice je Franc Cipot postavil trdne temelje te goričko-ravenske občine,
ki je geografsko največja v Pomurju in ena največjih
podeželskih občin v Sloveniji. Že v prvih letih delovanja s je občina pridobila mesto med najuspešnejšimi
občinami in to mesto je ohranila na številnih področjih
delovanja. Svoj četrti županski mandat je Franc Cipot sklenil leta 2010 in nasledniku zapustil zavidljivo
dediščino. V času njegovega županovanja so naselja
v vseh delih občine dobila sodobne povezave, asfaltirane so bile ključne ceste, velik del naselij je dobil kanalizacijsko omrežje, izgrajeni so bili deli goričkega
vodovodnega omrežja, prenovljeni gasilski domovi in
posodobljena oprema gasilskih društev. Veliko sredstev
je občina vlagala v razvoj športne in kulturne dejavnosti, posebna skrb je bila namenjena osnovnemu
šolstvu. Franc Cipot se je zavzemal za razvoj turizma
na celotnem območju občine, posebej opazno je bilo
njegovo prizadevanje za razvoj zdraviliškega turizma v
občinskem središču in v pokrajini ob Muri.

PRIZNANJI OBČINE
MORAVSKE TOPLICE
Za

dolgoletno uspešno delo ga prejme Jože Lipaj iz Martjancev.

Že 47 let je član tamkajšnjega PGD Martjanci. Opravil je
več tečajev za izpopolnitev svojega znanja v gasilstvu, 22
let je bil uspešen poveljnik društva , sedaj je predsednik
PGD Martjanci s činom gasilskega častnika druge stopnje
in podpredsednik GZ Moravske Toplice. Aktiven je tudi na
operativnem področju, že osem let je poveljnik sektorja
Martjanci. S svojim bogatim znanjem s področja gasilstva je vedno pripravljen pomagati sočloveku in drugim
društvom, že več let je nepogrešljiv pri izvedbi tabora
Mladi gasilec. Svoje organizacijske sposobnosti je potrdil
tudi ob letošnji proslavi 120 letnice gasilstva v Martjancih. Dejaven je tudi v drugih organizacijah v raju, že drugi
mandat je predsednik sveta KS Martjanci.

Priznanje občine Moravske Toplice prejme tudi
Alojz Trplan iz Ivanec

Za dodelitev občinskega priznanja ga je predlagalo kar 57
njegovih sokrajanov zaradi njegove vsestranske aktivnosti v lokalnem okolju. Ti so mu veliko podporo izkazali že
z izvolitvijo v občinski svet na lanskih lokalnih volitvah,
saj so znali ceniti njegovo prizadevno delo v KS Bogojina, vaškem odboru Ivanci, uspešno vodenje KMN Ivanci,
aktivnem delovanju v PGD Ivanci, vodenje pripravljalnega
odbora Košičevih dnevov in tvorno sodelovanje pri organizaciji Zelenjadarskih dnevov. S svojim delom, vodenjem in
požrtvovalnostjo je bistveno prispeval h kvaliteti življenja
v njegovi vasi.

VELIKA ZAHVALNA LISTINA OBČINE
MORAVSKE TOPLICE
NAGRADA OBČINE MORAVSKE TOPLICE

Prejelo ga je Športno kinološko društvo »Goričko« Sebeborci, in sicer za 20 letno uspešno delo, saj sodi med
najbolj aktivna tovrstna društva v Sloveniji. Poleg tekmovalnih dosežkov se je društvo uveljavilo kot organizator
kinoloških prireditev, od klubskih do državnih. Njegovi
člani so se s svojimi štirinožci udeležili sedmih svetovnih
prvenstev, dvakrat osvojili naslov svetovnega prvaka med
posamezniki, dvakrat zmagali v ekipni konkurenci, enkrat
pa so bili drugi. ŠKD Goričko se je dokazalo kot prizadevni organizator državnih tekmovanj v sledenju, skupaj
s soboškim društvom je sodelovalo pri organizaciji razstave psov. Posebno pozornost namenjajo izobraževanju
članstva za delo s psi, zlasti pomembna pa so njihova prizadevanja pri ozaveščanju lastnikov psov o pravilni negi
in ravnanju s psi.

Letos jo prejme Štefan Zelko iz Tešanovec, in sicer za dolgoletno delo na kulturnem področju, zlasti pri ohranjanju prekmurske ljudske pesmi. V dobrih 80 letih življenja
je Štefan Zelko pustil neizbrisen pečat v domačem kraju,
občini in pokrajini. S harmoniko je bil vedno pripravljen nastopiti na krajevnih in občinskih prireditvah, več kot tri desetletja je bil organist in član cerkvenega pevskega zbora
župnije Martjanci. Svojo zavzetost za prekmursko ljudsko
pesem je najprej udejanil v duetu z Janezom Kardošem:
ljudska glasbenika Rumič in Remenar sta s svojstveno priredbo ljudskih pesmi nastopala doma in na tujem, posnela
pa sta tudi dve kaseti. Ljudsko pesem skrbno neguje 2003.
leta ustanovljen pevski zbor Marjetice DU Moravske Toplice, ki je pod vodstvom Štefana Zelka dosegel vidne uspehe
na številnih nastopih, srečanjih in tekmovanjih pevskih
zborov. S svojim delom je Štefan Zelko prispeval izjemno
pomemben delež k ohranjanju prekmurske ljudske pesmi
ter prepoznavnosti društva, svojega raja in občine Moravske Toplice.

Lipnica : : : : : : : : : : 5

AKTUALNO
PROJEKT MOJA DEŽELA LEPA IN
GOSTOLJUBNA 2011

» Moja dežela lepa in gostoljubna » je slogan, ki nam je z leti
že postal domač in v sebi nosi zavest pripadnosti ljudi svojemu
kraju in željo po prijazno urejenem okolju, s tem pa večji kakovosti in kulturi življenja.
V omenjen projekt Turistične zveze Slovenije se že več let
vključuje tudi naša občina. Urejenost okolja v naši občini je
7. junija ocenjevala štiričlanska komisija. V tekmovanje so
vključeni vsi kraji in naselja v občini Moravske Toplice, razen
kraja Moravske Toplice, ki je izrazito turistični kraj, in ga ocenjuje Turistična zveza Slovenije, vseh šest enot Vrtcev Občine
Moravske Toplice, ter tri osnovne šole.
Občinska ocenjevalna komisija je sprejela sledeče odločitve:
NAJBOLJ UREJEN KRAJ V OBČINI MORAVSKE TOPLICE:
1. mesto v ocenjevalni kategoriji NAJBOLJ UREJEN KRAJ v
Občini Moravske Toplice prejme vas FILOVCI

Zelenjadarsko folklorni festival

V okviru obiska pobratene Občine Biograd na Moru, ki
je nosilec mednarodnega projekta »Inter Cultural Unitiy of Citizens« je občina Moravske Toplice v sodelovanju z ivanskim društvom Selenca in vaščani Ivancev
ter moravskotopliškim TIC-em priredila Zelenjadarsko
folklorni festival, ki je kot vsakoletni Zelenjadarski dan
potekal na Ivancih. V okviru prireditve so se srečali
projektni partnerji iz 4 držav oziroma pobratenih mest
(Madžarske-Sellye, Hrvaške-Grubišno Polje in Biograd
na Moru, Avstrije-Bad Ischl in Slovenije-občina Moravske Toplice). Pri prireditvi so sodelovali tudi predstavnica
občinske uprave, tajništvo občine in ekipa TIC-a.

2. mesto v ocenjevalni kategoriji NAJBOLJ UREJEN KRAJ v
Občini Moravske Toplice prejme vas MLAJTINCI
3. mesto prejme vas SEBEBORCI
NAJBOLJ UREJEN VRTEC V OBČINI MORAVSKE TOPLICE:
1. mesto v kategoriji NAJBOLJ UREJEN VRTEC v Občini Moravske Toplice prejme VRTEC MARTJANCI
2. mesto v kategoriji NAJBOLJ UREJEN VRTEC v Občini Moravske Toplice prejme VRTEC FILOVCI
3. mesto prejme VRTEC FOKOVCI
NAJBOLJ UREJENA ŠOLA V OBČINI MORAVSKE TOPLICE:
1. mesto v kategoriji NAJBOLJ UREJENA ŠOLA v Občini Moravske Toplice prejme OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA
2. mesto v kategoriji NAJBOLJ UREJENA ŠOLA v Občini Moravske Toplice prejme DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA PROSENJAKOVCI
3. mesto prejme OSNOVNA ŠOLA FOKOVCI
Pripravila:		
Jožica Tkalec 		
TIC Moravske Toplice

Predsednik ocenjevalne komisije:
		
Tibor Vöröš, ml.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV OBČINE
MORAVSKE TOPLICE JE NA NATEČAJU ZA
NAJLEPŠE UREJENO HIŠO V OMT IZBRALO
NASLEDNJE:
1. MESTO: KLANJČAR ELA, LEŠČE 19, M.TOPLICE
9226 MORAVSKE TOPLICE
2. MESTO: BELEC ANTON, FILOVCI
9222 BOGOJINA
3. MESTO: FELBAR TEREZIJA, FILOVCI 161
9222 BOGOJINA
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Predstavniki gostujočih partnerjev, od leve: Marijan
Stopfer, podžupan Biograda na Moru, Marija Jungič iz
urada župana Grubišnega Polja, Alojz Glavač, župan
občine Moravske Toplice, Atilla Nagy, župan Sellya, in Jürg
Sams s članom folklore iz Bad Ischla.
Festivalsko soboto je zaznamovala bogata kulinarična
ponudba, kjer ste lahko degustirali zelenjavne
kulinarične mojstrovine. Vaščani Ivancev so v obliki samopostrežnega bifeja pripravili večerjo, kjer ni
manjkalo zelenjavnih specialitet (fuži z bučkami, bučna
juha, omleta s papriko, prosena kaša po prekmursko,
bučni polpeti) in drugih kulinaričnih dobrot.
Prireditev je zaznamoval tudi tekmovalni duh, saj so
Ivančarji pripravili tekmovanje v kuhanju zelenjavne
juhe v kotlu, kjer je sodelovalo 8 ekip. Pri ocenjevanju zelenjavne juhe je komisija bila neizprosna in pri kuhanju
juhe pozorna na vsako podrobnost. Zmagovalno mesto
za najboljšo zelenjavno juho si je »prikuhala« ekipa Sebeborcev, drugo mesto je zasedla ekipa Fokovcev, tretje
mesto pa je pripadlo kulinaričnim mojstrom iz Biograda na Moru. Nekatere ekipe so svoje juhe začinile z
začimbami, spet druge s pristno živo muziko, ki je kuhi
vlivala čar in žar, ki tli še danes.
Tekmovalni duh je spremljal tudi nogometni turnir,
kjer je zmagovalno mesto zasedla ekipa domačinov iz
občine Moravske Toplice.

AKTUALNO
Našo glasbo in plese so predstavile Folklorna skupina Jožef
Košič iz Bogojine, Folklorna skupina Male rijtar Tešanovci
ter skupina ljudskih godcev Gorički lajkoši.
Z zanimivo predstavitvijo so nastopajoči dosegli namen
projekta in festivala - medkulturno izmenjavo na področju
folklore.

Predstavnik komisije Štefan Sraka, nekdaj kuhar v Termah
3000, danes zaposlen v družbi Be good, tekmovalnim ekipam ni prizanašal.

Poleg barve, okusa in vonja zelenjavne juhe je komisija
ocenjevala tudi higieno med delom, urejenost in samo
kurišče.
Namen projekta (festivala) je medsebojno povezovanje in
sodelovanje pobratenih mest, zato so svoje tipične plese
in pesmi predstavili gostje in domačini v okviru Folklornega festivala. Mesto Biograd na Moru so zastopali folklorna
skupina in njihova Klapa Romansa, avstrijski Bad Ischl se
je predstavil z ljudskimi plesi in pesmimi Traunkai musi,
Grade, Global Vocal, iz madžarskega Sellye je prišla skupina Ti Langli in tamburaši Biseri Drave, ki so predstavili
madžarske in hrvaške pesmi. Hrvaško Grubišno Polje sta
zastopala skupina Češka beseda Treglava in Center za kulturo mesta Grubišno Polje dr. Franjo Tuđman, slednji se je
predstavil s pesmimi in plesi Bilogore in Pokuplja.

Marljivi Ivančarji so pripravili vrsto zelenjavnih jedi (zelenjavna torta, porovi retaši, bučni polpeti, pogača z
muškatnimi tikvami, zeljna pita, zapečena zelenjava na listnatem testu) in številne druge zelenjavne mojstrovine

Manjkalo ni niti izvirne dekoracije in razstave zelenjave
Namen projekta (festivala) je medsebojno povezovanje
in sodelovanje pobratenih mest, zato so svoje tipične plese in pesmi predstavili gostje in domačini v okviru Folklornega festivala. Mesto Biograd na Moru so zastopali
folklorna skupina in njihova Klapa Romansa, avstrijski
Bad Ischl se je predstavil z ljudskimi plesi in pesmimi
Traunkai musi, Grade, Global Vocal, iz madžarskega Sellye je prišla skupina Ti Langli in tamburaši Biseri Drave,
ki so predstavili madžarske in hrvaške pesmi. Hrvaško
Grubišno Polje sta zastopala skupina Češka beseda Treglava in Center za kulturo mesta Grubišno Polje dr. Franjo Tuđman, slednji se je predstavil s pesmimi in plesi Bilogore in Pokuplja.
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AKTUALNO
Našo glasbo in plese so predstavile Folklorna skupina Jožef
Košič iz Bogojine, Folklorna skupina Male rijtar Tešanovci
ter skupina ljudskih godcev Gorički lajkoši.
Z zanimivo predstavitvijo so nastopajoči dosegli namen
projekta in festivala - medkulturno izmenjavo na področju
folklore.

Na delovnem srečanju so sodelujoči predstavili turistične
točke svojega kraja

Madžarske pevke (Sellye)

Sočni pridelki so pokazatelj, da so ivanjska polja letos
dobro obrodila. Tudi festival, ki je za nami, ponazarja, da
je letošnji Zelenjadarski dan poleg folklorne dobil tudi
mednarodno razsežnost.
Za sodelovanje pri organizaciji in izvedbi festivala se
zahvaljujemo vsem, ki ste z vdanostjo, vztrajnostjo in
marljivostjo pomagali pri soustvarjanju in izvedbi festivala. Hvala tudi vsem sponzorjem.
V imenu občine Moravske Toplice se zahvaljujemo vsem, ki
ste gostom nudili prenočišče in jih tako številčno sprejeli v
svoje domove.
Janja Bürmen,
TIC Moravske Toplice

Avstrijski pevci (Bad Ischl)
Poleg folklore ni manjkalo drugih glasbenih zvrsti - z dobrodelnim koncertom sta nastopili skupina Sončna uprava in Tolkalna skupina Glasbene šole Gornja Radgona.
Izkupiček prostovoljnih prispevkov, zbranih na koncertu,
so podarili zvezi Sožitje iz Murske Sobote.
V večernem zabavnem programu je nastopila ansambel
Skok.
Na nedeljskem delovnem srečanju projektnih partnerjev,
ki je potekalo v sejni sobi občine Moravske Toplice, so
sodelujoči določili izhodišča za naše nadaljnje sodelovanje.
Naslednje srečanje projektnih partnerjev bo novembra
v hrvaškem Grubišnem Polju, kjer bosta prisotna tudi
moravskotopliška občina in TIC ter še kdo …
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Na ogled so se občinski žogobrcarji postavili v Ivancih na nogometnem
turnirju, ki je potekal v okviru osmih zelenjadarskih dnevov. Ekipa, na čelu
z županom Glavačem, ki sicer ni bil kapetan ekipe, sestavljena iz pozicijskopozicijskih občinskih svetnikov, je zmogla dovolj sape, da se je na zeleni
površini dajala tudi z mlajšimi, bolj okretnimi in za kakšen kilogram lažjimi
nasprotniki. Seveda so ob glasni pomoči domačih navijačev zmagali.
bc

INTERVJU
Pogovor s predsednikom Društva upokojencev
občine Moravske Toplice

15 LET DRUŠTVA UPOKOJENCEV OBČINE
MORAVSKE TOPLICE

Društvo upokojencev občine Moravske Toplice je bilo
ustanovljeno leta 1996 in sodi med največje društvo v
Pomurju. Veliko pozornost posvečajo družabnosti, saj
vsako leto pripravijo več kot 30 prireditev, na katerih
sodelujejo upokojenci občine iz vseh 28 naselij. Pod
vodstvom predsednika Rajka Janjiča, ki društvo vodi že
deseto leto, so letos proslavili 15. obletnico svojega delovanja.
Kakšni so bili začetki društva?
Vse skupaj se je začelo s pobudo, da bi ustanovili društvo
upokojencev v Prosenjakovcih, a so se na ustanovnem
zboru odločili , da se ustanovi društvo na ravni občine
Moravske Toplice in v svojo vrsto vključi upokojence na
področju celotne občine, tako se je leta 1996 ustanovilo
Društvo upokojencev Občine Moravske Toplice
Kdo so bili ustanovni člani DU?
Ustanovni člani so bili Jože Recek, Pavel Horvat, Karel
Mekicar, Jože Gergar, Irma Grabar, Helena Hari, Štefan
Makuter, Ludvik Baler, Janez Gibičar, Rajko Janjić, Ana
Berjak, Rozina Stepanovič, Marija Kerčmar, Irma Petrovič,
Jože Šüšlec, Franc, Zakoč, Jurij Holec, Štefan Banfi, Dragica Jakiša, Štefan Gomboc in Ludvik Miholič.
Kakšne so bile aktivnosti društva v začetku delovanja?
V začetku delovanja so bile aktivnosti društva usmerjene predvsem na dvoje, in sicer na pridobivanje novih
članov ter na organizacijo izletov upokojencev po naši
domovini Sloveniji ter po sosednji Madžarski.
Koliko članov je štelo DU v prvem letu delovanja?
Skupaj nas je bilo 420 članov.
Kaj pa danes, se pravi po 15-ih letih?
Do danes je društvo upokojencev med sabo povezalo
vse vasi občine M. Toplice, tako da nas je sedaj nekaj
manj kot 800 članov, le v vasici Bukovnica nimamo nobenega člana.
Kaj so naloge DU?
Ohranjanje in izboljševanje socialnega in družbenega
položaja upokojencev, spodbujanje in razvijanje kulturnega življenja , organiziranje aktivnosti na športno
-rekreativnem področju, organiziranje in spodbujanje
upokojenskega turizma,…
Zelo aktivni ste postali na kulturnem področju.
Tako je. Prirejamo razno-razne kulturne večere na
območju naše občine in tudi izven nje.
Ustanovili smo pevski zbor »Marjetice«, ki jih vodi in
s harmoniko spremlja Štefan Zelko iz Tešanovec. Naše
Marjetice, z ubranimi glasovi nastopajo v različnih krajih
občine, na Revijah pevskih zborov Pomurja, na srečanju

upokojencev Slovenije ter Madžarske, hkrati so pa izdale
že dva CD-ja.
Ustanovljen imamo tudi ansambel pod vodstvom Jožeta
Gergoriča, ki deluje že vrsto let in je nastopal v okviru
naše občine, kakor tudi na srečanju Pomurja.
Se upokojenci tudi zabavate?
Seveda, saj organiziramo razna srečanja, izlete, piknike,
koncerte, kulturne večere, martinovanje,..
Med drugim razpisujemo tudi razna tekmovanja, kot so
Moj dom lepo urejen, v hotelu Vivat ali v Termah organiziramo razstavo pirhov in domačih dobrot, tekmujemo tudi v igranju šaha in pikada. Vse te dejavnosti nam
omogočajo povezovanje in druženje med člani naše
občine in seveda drugih občin.
Ob vsem tem pa skrbite tudi za svoje člane.
Tako je, obiskujemo naše bolne člane in jubilante ter jih
simbolično obdarimo. Marsikateremu se orosijo oči, ko ga
obiščemo. Žal se ravno med starejšimi, sploh bolnimi, velikokrat pojavi osamljenost, ki se jo trudimo z obiski in s
prijetnim klepetom ter druženjem pregnati.
6. avgusta ste v Filovcih proslavili 15. letni obstoj vašega
društva, kjer ste podelili tudi zahvalne listine. Kdo so bili
prejemniki zahvalnih listin?
Zahvalne listine DU so prejeli: Marija Kerčmar, Karel Mekicar, Pavel Horvat in Jože Recek.
Ali bi se radi ob 15. obletnici DU še posebej komu zahvalili?
Rad bi se zahvalil vsem poverjenikom za dobro in uspešno
delo, občini Moravske Toplice za vso dano pomoč, sedanjemu županu g. Alojzu Glavaču in seveda tudi bivšemu
županu, g. Francu Cipotu. Prav tako se zahvaljujem
Madžarski narodni samoupravni skupnosti občine Moravske Toplice, sedanji predsednici ga. Zsuzsanni Vugrinec, kakor tudi bivšemu predsedniku g. Tiborju Vöröšu.
Zahvaljujem se tudi vsem vaškim odborom, P.G.D. in LD,
ki so nam omogočili prostore za izvajanje vseh naših
aktivnosti.
Sonja Vöröš
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NAŠI GASILCI
Občinsko tekmovanje Gasilske zveze
Moravske Toplice

V Vučji Gomili je v soboto, 20. avgusta 2011, je potekalo
občinsko tekmovanje prostovoljnih gasilskih društev občine
Moravske Toplice. Občinskega gasilskega tekmovanja so se
udeležili: PGD Filovci, PGD Fokovci, PGD Krnci, PGD Lončarovci,
PGD Martjanci, PGD Moravske Toplice, PGD Prosenjakovci,
PGD Sebeborci, PGD Selo, PGD Središče in PGD Tešanovci.
PGD Otovci pa so nastopili kot gostujoča ekipa. 22 gasilskih
enot sta pred pričetkom tekmovanja pozdravila in nagovorila župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač in podžupan
Geza Džuban. Župan Alojz Glavač je v govoru izpostavil
veljavnost gasilstva v naši občini. Posebej je še poudaril, da
nas vsakoletne vremenske ujme in nesreče, ki nemalokrat
povzročijo škodo po naši pokrajini, vedno bolj opozarjajo na
pomembnost ohranjanja in razvijanja gasilstva pri nas. Pred
pričetkom tekmovanja pa sta še vsem gasilcem zaželela
srečo in otvorila tekmovanje v znaku športnega duha.

V kategoriji pionirji, so 1. mesto dosegli najmlajši iz Sela, 2.
mesto so dosegli pionirji Martjancev in 3. mesto pionirji Moravskih Toplic. Med mladinci je 1. mesto dosegla enota Moravske Toplice, 2. mesto enota Lončarovci, sledila jim je enota
mladincev iz Tešanovec. V kategoriji člani A, so 1. mesto dosegli PGD Sebeborci, 2. mesto PGD Selo in tretje mesto je pripadalo PGD Martjanci. Med člani B, je prvo mesto prav tako
osvojila enota gasilcev iz Sebeborec, na 2. mestu je pristala

enota članov Moravske Toplice in 3. mesto so dosegli člani iz
Tešanovec. Med gasilkami pa so se najbolj odrezale članice A
skupine iz Martjancev, 2. mesto so dosegle članice PGD Krnci in 3. mesto članice PGD Selo. Ekipe, ki so dosegle prva tri
mesta, se lahko udeležijo letošnjega regijskega tekmovanja
pomurske regije za člane, članice in starejše gasilce oz. gasilke. Regijsko tekmovanje pomurske regije bo letos organiziralo PGD Žižki. Tekmovanje bo potekalo 4. septembra 2011, na
igrišču pri OŠ Črenšovci.
Po uradnem tekmovalnem delu občinskega tekmovanja Gasilske zveze Moravske Toplice, je v Vučji Gomili sledila prava
gasilska veselica, seveda ob dobri glasbi, jedači in pijači.
Miša Cipot

S septembrom začetek zbiranja
embalaže v rumenih vrečah!

Obveščamo vas, da se je Občina Moravske Toplice v želji po
zmanjšanju količine odpadkov, ki se zbirajo na ekoloških otokih in odpadkov, ki jih odlagamo na odlagališča, odločila, da s
1.09.2011 na območju celotne občine pristopi k poskusnemu
pilotnemu projektu zbiranja embalažnih materialov po sistemu rumene vreče, ki se bodo odvažale od vrat do vrat.
Projekt bo financiran iz proračuna občine.
Vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v sistem zbiranja mešanih
komunalnih odpadkov, bo za vsak mesec prejelo po 2 prozorni
vreči velikosti cca. 120 l z vrvico za vezanje. Vreče skupaj z navodili in urnikom odvoza bodo po gospodinjstvih delili člani
sveta krajevnih skupnosti oz. krajevnih odborov v začetku meseca septembra. Prvi odvoz bo v začetku oktobra 2011.
Občinska uprava
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IZ DELA DRUŠTEV
Prve igre brez meja

Predzadnjo soboto v avgustu so se v Filovcih odvijale prve
Igre brez meja, ki jih je organiziralo Mladinsko društvo Filovci. Zmagovalci iger so postali člani ekipe Elvis bar. Večer
se je zaključil ob glasbi skupine Tropik.

V Filovcih so v soboto, 20. avgusta potekale 1. Igre brez
meja. Igre je organiziralo Mladinsko društvo Filovci, ki je
poskrbelo tudi za zabaven izbor iger, odličnega povezovalca programa Jureta Juriniča in pa zaključno zabavo. Skozi
ves dan pa je potekal tudi srečelov, kjer je bilo možno dobiti raznorazne dobitke.
Na samih igrah je sodelovalo osem ekip z Prekmurja, ki so
se odlično odrezale v različnih in zanimivih disciplinah.
Med drugim so tekmovalci morali z zavezanimi očmi in
pod vodstvom drugega tekmovalca prehoditi slamnate
ovire, skakati v vrečah, teči v lestvici... Med igrami so bili

NOVOUSTANOVLJENI MLADINSKI KLUB
ŽABNJEK

Mladi v Bogojini smo se po nekajletnem premoru odločili,
da se ponovno formalno združimo. Po plodnem viharjenju misli ( »brainstormingu«), smo prišli do ideje o imenu
kluba. Izhajali smo iz lokalno značilnega, izvirnega- kar nas
povezuje. Domačini gotovo poznajo ledinsko ime Žabnjek
za močvirnato območje sredi vasi Bogojina, po katerem je
naše novo ustanovljeno društvo dobilo ime. Tako smo iz
črk, ki ga sestavljajo postali Žurerski, Avantgardni, Bizarni, Neustavljivi, Jezikavi in Evforični Klub. Našo ponovno
združitev smo uradno obeležili na ustanovnem občnem
zboru 29. julija 2011 in tudi temu primerno proslavili s
piknikom (zakusko) po njem. Za zastopnika kluba sva bila
izvoljena Mirjana Puhan in Martin Cipot. Ob tej priložnosti
se zahvaljujemo vsem, ki so nam s svojo udeležbo izkazali naklonjenost, še posebej podžupanu Tiborju Vorošu in
predsednici Kulturno-umetniškega društva “Jožef Košič”
Stanki Sukič. Podžupan nam je v kratkem nagovoru zagotovil svojo podporo in ponudil pomoč pri reševanju morebitnih težav, gospa Stanka Sukič pa je ob tem izrazila posebno zadovoljstvo, saj meni, da je v naši vasi prav to še
manjkalo. Obenem nas je tudi povabila k sodelovanju z
njihovim Kulturno-umetniškim društvom. Posebna zahvala pa gre predsedniku vaškega odbora Igorju Camplinu, ki

tudi odmori, v katerih so za tekmovalce in obiskovalce oskrbeli z jedačo in pijačo. Tako so med drugim imeli možnost
poskusiti pečenega odojka in druge jedi z žara. Pozno popoldne so se igre počasi sklenile, sledila je zabava s skupino
Tropik in razglasitve rezultatov.
Zmagovalci so prepričljivo postali člani ekipe Elvis bar, takoj za njimi pa sta bili ekipi Strehovec ter Bogojine. Po podelitvi nagrad so mladi filovski organizatorji prvih iger brez
meja pripravili še tombolo, glavna nagrada je bila skulptura konja v večji vrednosti. Kot posebnost velja omeniti, da
je eden izmed srečnežev dobil kar dva zadetka na tomboli.
Zabava s skupino Tropik se je po razglasitvi zmagovalcev
iger in tomboli zavlekla še dolgo v noč, organizatorji pa so
bili zadovoljni s potekom iger.
Tekst in foto Anita Varga
nam je pri samem procesu ustanavljanja društva ves čas
stal ob strani in nudil svojo pomoč. Podporo in ponudbo
za skupno organizacijo športnih prireditev pa je izrazil tudi
predsednik Športnega društva Bogojina Bojan Kocet.
Ker Žabnjek želi s svojim delovanjem prispevati k razvoju
kraja z organizacijo kulturnih, športnih, izobraževalnih in
družabnih dogodkov, smo bili povabil za sodelovanje seveda zelo veseli.
Kot mladinski klub se želimo povezovati z namenom
izmenjave izkušenj (dijaških, študentskih, delovnih in
življenjskih izkušenj,… ); obenem želimo gojiti tudi dobre
medsebojne odnose ter spodbujati mlade na področju
KULTURE, ŠPORTA, ZABAVE, REKREACIJE, IZOBRAŽEVANJA,
TURIZMA IN EKOLOGIJE. Ena od bistvenih nalog Kluba bo
tudi krepitev okoljske ozaveščenosti in dajanje dobrega
vzgleda ostalim krajanom ter širši okolici.
Tako so naše prve aktivnosti stekle v smeri opremljanja
novo pridobljene mladinske sobe, prej male dvorane
vaškega doma nad trgovino. Opremljanje sobe temelji na
ponovni uporabi zavrženih stvari, ki jih doma ne potrebujemo več (računalniki, omare, kavči, vzmetnice, posoda,
barve za stene….) oziroma na njihovi novi funkcionalnosti.
Da bi zmanjšali količino odpadkov smo se tudi odločili, da
vsak prinese svoj kozarec. Na njih bomo v obliki delavnice
(risanje na steklo) zapisali svoja imeni ter tako zmanjšali
porabo plastičnih kozarcev za enkratno uporabo.
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IZ DELA DRUŠTEV
OTROŠKI PEVSKI ZBOR BLESTEL NA
TEKMOVANJU

Na OŠ Fokovci otroški pevski zbor deluje že zelo dolgo časa.
Poleg nastopov v domači okolici se v zadnjih letih mladi
pevci in pevke tudi uspešno udeležujejo območnih in regijskih srečanj pevskih zborov.
V soboto, 21. maja je bilo na OŠ Gornja Radgona veselo. Donela je pesem iz ust otrok, članov otroških in mladinskih pevskih
zborov Pomurja in Štajerske. JSKD ZKO Gornja Radgona je
organiziral regijsko tekmovanje pevskih zborov, na katerega
so se uvrstili tudi člani otroškega pevskega zbora OŠ Fokovci.
Naši učenci so se pod vodstvom mentorice Mojce Györek Karas strogi strokovni žiriji predstavili s tremi pesmimi:
- Lastovica
- Žabji zdravnik
- Prekmurske gostüvanjske

Slediti želimo tudi načelu »zdrav duh v zdravem telesu« in ob enem združiti zabavno s koristnim. Ker želimo
druženje razširiti tudi izven štirih stena mladinske sobe,
smo se 20. avgusta odločili za sodelovanje na 1. igrah
brez meja v Filovcih, v organizaciji Mladinskega društva
Filovci. Iger smo se udeležili z dvema ekipama, pri čemer
je ena ekipa osvojila odlično 3. mesto, druga pa odlično
6. mesto.
Ker smo šele na začetku delovanja trenutno aktivno
pripravljamo »plan dela« oz. razpored že zamišljenih
dogodkov. Naj omenimo naprimer organizacijo pohodov (»mlakohod«,…) za člane, potopisov in predavanj
članov z namenom spodbujanja javnega nastopanja,
kolesarjenje po Goričkem, sodelovanje na različnih
ustvarjalnih natečajih,..
Vsi mladi, ki smo vas morda navdušili ali pa imate vi
kakšno idejo, ki je še niste imeli priložnost izkoristiti ste
na VELIKO DOBRODOŠLI! Pišete nam lahko na zabnjek.
mk@gmail.com in z veseljem vas bomo kontaktirali!
»Smo v kontaktu!« :)
Za Mladinski klub Žabnjek
Mirjana Puhan

DRUŠTVO UPOKOJENCEV MORAVSKE
TOPLICE

OBVESTILO !
OBVEŠČAMO UPOKOJENCE OBČINE MORAVSKE TOPLICE, DA USTANAVLJAMO SEKCIJO ZA ROČNA DELA
(ŠIVANJE, VEZENJE, PLETENJE IN OSTALA ROČNA
DOMAČA DELA…)
PRIJAVITE SE LAHKO NA TELEFON 031 838 164 – JANJIČ
RAJKO . ROK PRIJAVE DO 25. SEPTEMBRA 2011 .
VABLJENI!
PREDSEDNIK DRUŠTVA UPOKOJENCEV:
RAJKO JANJIČ
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Na omenjenem tekmovanju so člani pevskega zbora navdušili
in dosegli ZLATO PRIZNANJE in dobili posebno priznanje za
najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi.
K takemu uspehu so poleg učiteljice Mojce pripomogli še
glasbeniki – spremljevalci našega zbora: Ladislav Györek –
kontrabas, Olga Palić – pianino, Edita Žalik – kitara, Zora Vrečič
– violina in Davorin Kianec – klarinet.
Olga Palić, ki je izvajala glasbeno spremljavo na pianinu, je
bila s strani strokovne žirije ocenjena za najboljšo korepetitorko na tem srečanju.
To visoko priznanje je popotnica našim učencem za nastop
na državnem tekmovanju, ki bo v naslednjem šolskem letu.
Tekst in foto: Suzana Deutsch

IZ ŠOL IN VRTCEV
LETOVANJE OTROK NA OTOKU KRK

Predšolsko obdobje je obdobje temeljitega celostnega
razvoja otroka in zato mu je potrebno pripisati poseben pomen.
Na svoji poklicni poti so mi starši v vzgojo in varstvo do sedaj
zaupali že petnajst generacij otrok, katere sem spremljala
na letovanjih, na otoku Krk, v Baški, pod okriljem DPM M. Sobota in ZZZS, v poletnih mesecih.
Za večina otrok letovanje predstavlja prvič odhod od doma
za dalj časa. V tem času (12 dni) se pokaže otrokova socialna zrelost, veliko pa pridobijo tudi na samopodobi. V
ospredju je otrokova lastna aktivnost, veselje in zadovoljstvo od druženju s prijatelji. Prav tako pa je vzpostavljena
pomembna vez v interakciji otrok-stariš-vzgojitelj, saj je
otrokom, in staršem, lažje v času otrokove odsotnosti od
doma preživeti z osebo, ki jo poznajo, ki z njo preživijo del
vsakdana v vrtcu.
Gibalno-športne aktivnosti in pozitivna izkušnja v skupini
so lahko eden od pomembnih načinov za doseganje boljše
socialne vključenosti v delno ali v celoti izključenih otrok.
Kot je hoja osnovni način premikanja na kopnem, je plavanje osnovni način gibanja v vodi. Plavanje je pomembno z varnostnega, biološko-zdravstvenega, psihološkega,
sociološko-socialnega, vzgojno-izobraževalnega, športnorekreativnega in tekmovalnega vidika. Plavanje razširja
možnosti preživljanja prostega časa in vodi v večjo samostojnost v življenju. Bogato plavalno okolje omogoča otroku,
da si skozi igro pridobi pozitivne izkušnje z vodo.
Z večdnevnim bivanjem zunaj kraja bivanja uresničujemo
posebne vzgojno izobraževalne cilje. Otroci vsebine lažje
sprejemajo in razumejo v naravnem okolju, prav tako pa
je tudi proces učenja učinkovitejši. Narava je tudi največja
in najbogatejša zakladnica, kjer jo otrok čim prej dojame
na najprimernejši način-neposredno v naravi. Z osebno
izkušnjo otroci ne spoznavajo le narave, ampak tudi poti in
načine, kako se kaj odkrije, razišče in nauči. In zaradi tega so
rezultati vedno veliko širši in bogatejši od zastavljenih ciljev,
saj jih dopolnjujejo nepredvidene situacije v okolju.
Morje je za otroka nepregledna količina temne in globoke
vode z neznanimi prebivalci in pojavi. V času letovanja se je
ob in v vodi zvrstilo veliko plavalnih dejavnosti, ki segajo od
preprostih oblik gibanja v vodi do plavanja. Naj jih omenim le
peščico, in sicer: hoja po vseh štirih v plitvi vodi, hoja iz plitve

v globljo vodo, pihanje pod vodo, potapljanje glave, igre v
krogu: sonce- leži na hrbtu, dež-brca z nogami, veter-piha v
vodo, odriv drsenja na hrbtu, skozi obroč, položaj »mrtvaka«,
ohranjanje položaja v navpičnem položaju, poskus potopiti
žogo, plavalčev odriv in drsenje z glavo v vodi skozi razburkano morje….po vseh dosedanjih izkušnjah pa se otroci zelo
radi igrajo in s pomočjo posodic (lopatke, vedrca) nastajajo
izpod otroških rok iz peska in drobnih kamenčkov gradovi,
tuneli, bazeni,…preko intervjuja, ki sem ga imela z otroki, se
jim je vtisnilo v spomin kar nekaj dogodkov: panoramska
vožnja z ladjo med bližnjimi otoki, ogled delfinov z ladje in
hranjenje galebov, obisk akvarija, kjer so si podrobno ogledali meduzo, hobotnico, morskega konjička, ježka in zvezdo,
jeguljo, raroga, male in velike ribe,…večerni sprehodi ob obali, veliki sladoledi, najboljša pizza na morju,…samo delček
tega, kar so doživeli otroci, vsakemu individuumu pa se je še
marsikateri dogodek posebej vtisnil v spomin, mogoče prvi
pogled na morje, opazovanje in poslušanje razburkanega
morja in velikih valov, vlečenje vrvi v morju, aktivnosti ob in v
vodi z in brez rekviziti, ples v pižamah, spanje v nadstropnih
posteljah v otroškem počitniškem domu, pisanje in risanje
razglednic svojcem, prejemanje pošte od domačih, nakupovanje spominkov in igrač, vožnja z vlakcem,…
Starši, svojim nadebudnežem ste omogočili, da so dobili
priložnost in možnost iskati nove poti, cilje, ponudili ste jim
strategijo in vizijo.
V TEM SODOBNEM ČASU,
V ČASU INDIVIDUALIZMA,
SVETU HLEPENJA ZA MATERIALNIMI DOBRINAMI,
SE USTAVITE, POSTOJTE,
STOPITE SVOJEMU OTROKU NAPROTI,
GA PRIMITE ZA ROKO, OBJEMITE,
SE POGOVARJAJTE Z NJIM, IN SVET BO LEPŠI,
BOGATEJŠI BOSTE ZA NEPRECENLJIVO VREDNOSTNOBENA, ZARES NOBENA MATERIALNA DOBRINA,
NOBEN TRENUTEK LAGODNEGA
IN BREZSKRBNEGA PREŽIVETEGA DNE
BREZ SVOJEGA OTROKA
NE DA SMISLA ŽIVLJENJA.
NAJBOLJŠA INVESTICIJA JE INVESTICIJA V OTROKA!
Bojana Benkovič, voditeljica predšolskih in
osnovnošolskih otrok na letovanjih
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IZ ŠOL IN VRTCEV
»VARNI PRED ŽGOČIM SONCEM«

V poletnih mesecih, ko temperature narastejo zelo visoko,
moramo posebno pozornost nameniti zaščiti pred žgočim
soncem naših najmlajših. Tega se zavedamo tudi strokovne
delavke, ki v teh poletnih dneh delamo v Martjancih z
otroki iz vrtca Fokovci, Martjanci in dvojezičnega vrtca Prosenjakovci.
Ker je ravno v teh poletnih dneh vročina precejšnja, smo
se strokovne delavke v vrtcu Martjanci odločile, da z otroki
ponovimo vse tisto, kar smo se naučili pri projektu »Otroci sonca«. Otroci so pokazali veliko znanja, a smo kljub
temu ob igri ponovili, kaj moramo storiti, da se zaščitimo
pred soncem. Najbolj pomembna je zaščita kože, ki je
tudi najbolj izpostavljena. Kožo smo si zaščitili s kremo za
sončenje, ki jo je imel vsak izmed otrok. Tudi pokrivala so
pomemben del zaščite in otroke smo vsak dan opozarjali
nanje. Večina otrok je imela pokrivala vsakodnevno s seboj,
tako da smo imeli zaščitene tudi naše glave. Tudi vzgojiteljice smo jim bile pri tem za vzgled.
Ker se otroci zelo radi igrajo na igrišču, smo jih spodbujali k temu, da se čim več zadržujejo v senci in pijejo veliko
tekočine, ki so je imeli na razpolago. Otroci so upoštevali
pravila, ki smo si jih zadali, zato so med igro lahko brezskrbno uživali. Seveda pa je bilo pri vsem tem najpomembnejše
to, da se v največji vročini nismo zadrževali na vročem soncu, ampak smo se umaknili v igralnice.
Vse strokovne delavke vseh treh vrtcev smo se in se bomo
trudile še naprej, da bodo naši otroci tudi v vročih poletnih
dneh varni pred žgočim soncem.
Z imenu strokovnih delavk iz vrtcev Fokovci, Martjanci in
dvojezičnega vrtca Prosenjakovci
zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci
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»BIZTONSÁGOSAN A NAP ALATT«

A nyári hónapokban, amikor a hőmérséklet az egekbe szökik,
különös figyelmet kell szentelnünk a legkisebbek védelmére,
ne hogy a forró napon bajuk történjen. Ennek tudatában cselekednek az óvónők is, akik a forró nyári hónapokban a Fokovci
és Martjanci Óvoda, valamint a Pártosfalvi Kétnyelvű Óvoda kis
nebulóival foglalkoznak.
Mivel ezekben a nyári hónapokban a legnagyobb a hőség, úgy
döntöttünk, hogy a foglalkozások keretében a gyerkőcökkel
megismételjük mindazt, amit »A nap gyermekei« c. projekt keretében tanultunk. A kis óvodások nagy tudással rendelkeztek,
de ennek ellenére játék keretében ismétlésre került sor, így még
jobban tudatosult a biztonság. A legfontosabb a bőrünk védelme, hiszen ez van legjobban kitéve a káros napsugaraknak.
A bőrünket legelőször az otthonról magukkal hozó magas
fényvédő napozókrémmel bekentük. Gondoskodtunk a fejünk
védelméről is, így mindig kalap vagy kendő került a gyermekek
fejére. A magas fényvédő készítmények és a kalap használatáról
az óvónők sem feledkeztek meg így is példát mutatva.
Mivel az ovisok előszeretettel játszanak a játszótéren, arra kellett
őket ösztönözni, hogy minél többet tartózkodjanak árnyékban,
és minél több folyadékot igyanak. A gyerekek szívügyüknek
tekintették a szabályokat, ezért játék közben mindenki igen jól
érezte magát. Azt is fontosnak tartottuk, hogy megtanulják, a legnagyobb hőségben nem ajánlott a szabadban tartózkodni, így
ilyenkor a óvoda falai nyújtottak teljes biztonságot.
A fent említett óvodák óvónői arra törekedünk a jövőben is,
hogy a ránk bízott óvodások a hőség ellenére is biztonságban
érezzék magunkat.
A Fokovci és Martjanci Óvoda, valamint a Pártosfalvi Kétnyelvű
Óvoda óvónői nevében
lejegyezte Koroša Pantović Bernarda a Pártosfalvi Kétnyelvű
Óvodából

IZ ŠOL IN VRTCEV
Za brezskrbno igro otrok - OTROŠKA
ULICA V MARTJANCIH

Cilj Evropskega projekta »BAMBINI – Move smart from
the start« je doseči okolju prijaznejšo in energijsko
učinkovitejšo mobilnost preko spremembe vedenja
v prometu, v katerem v današnjem času prevladuje
avtomobil. Z izvedbo projektnih aktivnosti pa izvajalci
želijo spodbujati predvsem mobilnost pri vsakodnevnih
aktivnostih (pot v vrtec, službo, po nakupih…) in na
ta način vplivati na izboljšanje počutja, zdravja in
posredno tudi zmanjšanje onesnaževanja okolja. V sklopu projekta se izvajajo tudi t.i. igralne ulice za otroke,
katerih namen je ta, da omogočijo varno in brezskrbno
igro otrok, starši pa lahko ta čas izkoristijo za prijeten
klepet in druženje.

V projekt BAMBINI je vključenih 10 partnerjev iz različnih
evropskih držav. Eden izmed njih je tudi murskosoboški
Center za zdravje in razvoj. Koordinator projekta v Sloveniji Aleksander Saša Trajber je k sodelovanju povabil Turistično društvo Martin iz Martjancev, katerega
predsednica Jasmina Papić, se je takoj z veseljem odzvala povabilu, saj je promocija kraja, druženje in obenem
sodelovanje društva z javnimi zavodi eno izmed programskih izhodišč delovanja društva.
Otroška ulica je zaživela v petek, 26. avgusta 2011, ko
smo v Martjancih v ta namen za promet zaprli eno
izmed martjanskih ulic. Otroški živžav je kljub visokim
temperaturam zaživel. Drveli so poganjači, skiroji, skakale žoge, krede so ustvarjale na asfaltu prave umetnine, zabavali smo se, družili in skratka imeli skrajno lepo.
Za varnost naših otrok je bilo poskrbljeno in otroška
igra na cesti brez avtomobila omogočena. Želimo si še
več takšnih »otroških ulic« in upamo, da bodo zaživele.
Prav gotovo bomo ena izvedla v prihodnjih tednih v Moravskih Toplicah.
Na otrocih se gradi nov svet. Pokažimo jim, da je svet
lahko tudi drugačen kot so ga navajeni in kot ga poznajo sedaj. Naučimo svoje otroke, da obstajajo tudi okolju
in zdravju prijazna prevozna sredstva in jih vzgajajmo v
duhu aktivne mobilnosti.
Jasmina Papić
in Aleksander-Saša Trajber

Proseni dan

Kulturno-turistično društvo »Ady Endre« Prosenjakovci
je obudilo gojenje prosa. Iz drobnih semen, ki so jih
spomladi položili v zemljo, so se razvile zdrave rastline, ki so pod vročim poletnim soncem dozorele v zlato
klasje, v katerem se skriva drobno rumeno zrnje.
V nedeljo 28.08.2011 ob 13. uri so člani društva, oblečeni
v tradicionalna oblačila, ob pesmi in smehu z noži porezali klasje, ga v vrečah prenesli k lovskemu domu, kjer
so ga stresli na lanene ponjave ter ga z bosimi nogami
tlačili, da so semena ločili od klasja. Proso so nato spustili skozi poseben mlin, da so se semena oluščila. Na ta
način je nastala prosena kaša, ki velja za najstarejšo slovensko domačo hrano. Na ženitovanjih je bila prosena
kaša simbolna jed, ki naj bi zagotavljala rodnost. Zato
si je nevesta pred poročnim obredom posipala proso v
čevlje, svatje pa so mladoporočenca med obredom posipali s prosom, podobno kot to počnemo še danes, vendar z rižem.

Ženske so pripravile razstavo jedi iz prosene kaše, ki smo
jih poskusili tudi obiskovalci. Tudi sam sem se prepričal,
da so pečena prosena kaša, prosena kaša z jabolki in prosena kaša s slivami ter krapec iz prosene kaše odlične
sladke jedi. Ni čudno, da je nekdaj veljal rek: »Mlečna
kaša, mati naša in otročja sladka paša«.
Tekst in slika : Mitja Gorza

TUDI V MARTJANCIH IMAMO KLOPOTEC

Klopotec je čudovit primerek bogate ljudske ustvarjalnosti in eden slovenskih simbolov. Je zvočilna naprava slovenskega izvora. Njegova prva omemba na slovenskem je
v drugi polovici 18. stoletja v eni izmed socialnih pesmi.
V poznem poletju se v vseh vinogradniških pokrajinah
zasliši njegova pesem. Prvič se oglasi okrog Velike maše,
saj takrat trta neha rasti.
Tudi v Martjancih vsako leto že tradicionalno postavimo
naš klopotec. Tudi letos smo ga in sicer se nas je v soboto,
13. Avgusta zbrala presenetljivo mlada druščina, ki je postavila naš klopotec in se družila še pozno v noč. Pa naj še
kdo reče, da mladi ne 'dajo nič na tradicijo'.
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IZ DELA DRUŠTEV
Delovanje KTD »ADY Endre«
Prosenjakovci v mesecu avgustu

Sekcija vinogradnikov KTD »Ady Endre« Prosenjakovci
je v soboto 13. avgusta organizirala postavljanje klopotca ob Lacijevi kleti v prosenjakovskih goricah. Za to
priložnosti je nastala tudi
Prosenjakovska zdravljica:
O, Prosenjakovci, Prosenjakovci, ti mala vasica,
nad tabo raste lepa gorica,
klopotec se v njej bo zavrtel,
ko veter se v njega bo ujel.
S pesmijo postaviti ga želimo,
zato prosenjakovske pevke povabimo.
Pojte drage dame,naj vaša pesem srca vname,
se bodo vam še drugi pridružili,
če prej ne - ko sladko bodo vince pili.
Spet hribček je oživel,ko je pevk glas zapel,
harmonikar bil je v pomoč,
domača se pesem sliši kot nekoč.
Klopotec oznanja lepi čas,daleč sliši, daleč se v vas.
Le vrti se klopotec ti,oznanjaj trgatve srečne dni.

Večkrat se vprašamo ali jih je sploh še smiselno postavljati,
saj so tudi ptiči že navadili njihove pesmi in ne služijo več
prvotnemu namenu. Ampak prav je, da jih ohranjamo. Že
tradicije radi. In že zato, da nam pričarajo duh in zvok poznega poletja.
Jasmina Papić

Pod klopotcem trta se baha,
polno grozdja zlatega ima,
tudi ko bo mlinček z grozdjem se vrtel,
klopotec mu takt bo pel.
Ja, resnično bil lep je dan,
zahvaljuje se vam gost pozvan,
še dolga leta naj bo ta navada,
da se družba zbrana bo imela rada.
Hvaležnost moja naj bo za plačilo,
da odzvali ste Lacijevemu se vabilu.
Bodite vsi srečni in pa zdravi,
to vam moja malenkost pravi.
Nazadnje še, prijat’lji, kozarce zase vzdignimo,
ki smo zato se zbrali,ker dobro v srcu mislimo.
Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi!
Mitja Gorza

Klopotec je zaščitni znak naših vinogradov in eden izmed
simbolov Slovenije. Ko ga zaslišimo, nam pride na misel čas,
ko se bodo ljudje počasi začeli veseliti sadov svojega dela.
Vsi klopotci so ponavadi že postavljeni do sredine avgusta,
mi pa smo postavitev ujeli v Suhem Vrhu, na vinotoču Mirana in Marije Erniša. Mojstri so svoje delo opravili z odliko, saj
je klopotanje že ob rahlem vetru začelo opravljati svoje delo.

16 : : : : : : : : : : Lipnica

PREDSTAVLJAMO
FILOVSKI STATISTI V FILMU ŠANGHAJ

Sodelovanje pri ustvarjanju filma Šanghaj je za izbrane
igralce s stranskimi vlogami bila dragocena in za nekatere
tudi nova izkušnja. Iz prve roke smo preverili njihove odzive
in vtise s snemanja.

Iz snemanja je razvidno, kako različni so pristopi posameznih filmskih ekip, saj sem kot statist že sodeloval pri
snemanju dveh filmov, in sicer pri filmu »Strici so mi povedali« leta 1982 v Filovcih, ter filmu »Maja in vesoljček«
leta 1987 v Postojni. Sedaj pa tudi pri Šanghaju v filovskem
»Vergu«.
Moram povedati, da je mladostna ekipa filma Šanghaj
profesionalna, fleksibilna in duhovita, še posebej po zaslugi pomočnika režiserja, zadolženega za aktivnosti statistov v kadru, starega “mačka” Slobodana Dedeića.
Danijela Berden: »Neponovljivo doživetje, v enem dnevu
sem bila hkrati na poroki in pogrebu. Stilist in masker sta
me uredila in že sem bila ena izmed Hudorovićev. Najprej
igraš veselje, potem neskončno žalost, ko ti umre ded Jorga, ki ga sicer ne poznaš.«
Janja Bürmen
FOTO: osebni arhiv Ferija Lainščka

Proslava ob pridobitvi elektrike v Šanghaju

Jože Gutman: »V filmu te naredijo trideset let mlajšega
in te postavijo v tista krasna sedemdeseta leta, oblečejo v
džins in trapezarce. Uf, kako bi bilo lepo, če bi bilo res! Trenutno pa je od nas statistov najbolj na ciganskem dvorišču
pomemben naš pes Piki. Za njegovo sliko pa bo potreben
poseben honorar kdaj ob drugi priložnosti!«
Andrej Baligač: »Največje število statistov (15) nas je iz Filovcev sodelovalo 25. julija 2011, ko smo snemali kadre o
pridobitvi elektrike v Šanghaju. Predstavljali smo “civile” –
politične funkcionarje in predstavnike vaščanov. Jože Kulčar
pa je bil šofer predsednika v avtu. Najmlajši udeleženec
vaščanov Filovcev je bil Luka Baligač«.

Projekt Popularizacije Župnijske
cerkve

V okviru projekta Popularizacija Župnijske cerkve sv. Martina v Martjancih, ki ga je podprlo Ministrstvo za kulturo, načrtuje TIC Moravske Toplice izdajo nove zloženke,
izvedbo predavanja in strokovne ekskurzije ter kviz za
osnovnošolce. Ne zamudite!

29. september 2011, ob 18.00, Murska Sobota (Pokrajinska
in študijska knjižnica)
PREDSTAVITEV ZLOŽENKE O MARTJANSKI CERKVI IN PREDAVANJE
Dr. Janez Balažic: Slikarska delavnica Janeza Akvile
30. september 2011, ob 9.00, odhod z avtobusne postaje
v Murski Soboti
STROKOVNA EKSKURZIJA »PO POTEH JANEZA AKVILE«
Ekspertni ogledi spomenikov Akvilove delavnice z dr.
Janezom Balažicem: Velemér–Turnišče–Martjanci–Bad
Radkersburg
Vljudno vabljeni!
Pogreb (na fotografiji Danijela Berden)

Janja Bürmen,
TIC Moravske Toplice
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IZ ŠOL IN VRTCEV
PRVI KORAKI V NOVEM ŠOLSKEM LETU

Počitnice so mimo. Vsak začetek šolskega leta je začetek
novega obdobja. Osnovne šole v občini Moravske Toplice
so našim mladim ponovno odprle svoja vrata. DOŠ Prosenjakovci obiskuje 72 učencev v devetih oddelkih, od tega
v dveh kombiniranih oddelkih. Prag šole sta prvič prestopila dva prvošolčka. Na podružnični šoli v Domanjševcih se
izvaja kombinirani oddelek 2. in 3. razreda, na Hodošu pa
le 2. razred. Da so z veseljem pričakali, z veseljem začeli in
z veseljem nadaljevali seveda učenje in poučevanje so letos
prenovili glavni vhod v šolo ter izpopolnili in uredili prelepo
okolico šole. Za lažje in zabavnejše učenje so pridobili nove
interaktivne table. Na OŠ Bogojina je vpisanih 181 učencev v
desetih oddelkih. Prvi šolski dan je bil še posebej pomemben
za sedemnajst prvošolčkov. Da bi pouk potekal tekoče, so
bila potrebna določena obnovitvena dela. V štirih učilnicah
so zamenjali talno podlogo, dve učilnici so opremili s popolnoma novim pohištvom, prav tako so prenovili učilnico za
kemijo in biologijo. Pridobili so tri interaktivne table in LCD
projektor. Stene v notranjosti šole so popolnoma prečiščene,
prepleskane in premazane. V drugem in tretjem nadstropju
so prav tako zamenjana vsa vrata s podboji in stenske obloge. Investicija je znašala približno 70.000 €.
Poskrbimo, da bodo otroci novo šolsko leto pričeli z veseljem
in samozavestjo ter predvsem varno.
Valerija Danč Sabotin

INVESTICIJE NA PODROČJU ŠOLSTVA IN
VRTCEV

OSNOVNA ŠOLA FOKOVCI
V telovadnici osnovne šole v Fokovcih je bil zamenjan dotrajan športni parket z vsemi spremljajočimi deli. Vrednost
izvedenih del je bila nekaj nad
35.000,00 EUR. Prav tako je
bila na novo zgrajena streha iz
pločevinastih panelov z vsemi
spremljajočimi deli in strelovod, v
skupni vrednosti cca 39.000 EUR.
Na šoli je bila zaradi dotrajanosti
obstoječe strešne kritine zgrajena nova pločevinasta kritina z
vsemi pripadajočimi deli ter strelovod v skupni vrednosti 60.000
EUR. Predvidena je še zamenjava
nekaj oken na zahodni strani šole
v ocenjeni vrednosti cca 8000
EUR.
VRTEC FOKOVCI
Na vrtcu v Fokovcih je bila zamenjana strešna kritina z vsemi pomožnimi deli in strelovod
ter urejeno podstrešje, v skupni
vrednosti 41.000 EUR.
Mag.Milan Šadl
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NOVO ŠOLSKO LETO NA OŠ FOKOVCI

Počitnice se bližajo koncu in pred nami je novo šolsko
leto, polno novih izzivov, preizkušenj in tudi pričakovanj.
V novo šolsko leto bomo na naši šoli stopili s kar nekaj
novostmi in spremembami. Po več letih prošenj,
prepričevanja in pogajanj je naša šola med počitnicami
in že v preteklem šolskem letu končno dobila novo
»kapo« - streho. Poleg tega smo investirali tudi v opremo, in sicer smo že proti koncu prejšnjega leta obnovili zbornico, med počitnicami smo garderobo za učence
predmetne stopnje opremili z garderobnimi omaricami,
za učilnico prvega razreda smo naročili žaluzije in postavili na travnato igrišče gole ter mrežo za odbojko.
Število učencev nam v tem šolskem letu začne rahlo upadati, saj jih bomo imeli le 109 iz desetih okoliških krajev.
Letos bomo tako prvič začeli z izvajanjem kombiniranega pouka v 1. in 3. razredu. Ker je število učencev majhno,
smo po naročilu MŠŠ morali organizirati kombinirani oddelek, kar nam predstavlja izziv. Poučevanje v takem oddelku se nekoliko razlikuje od poučevanja v samostojnih
oddelkih, vendar smo prepričani, da kombinacija prinaša
s sabo tudi precej pozitivnih učinkov. Predvsem menimo,
da bodo učenci postali bolj samostojni in si bodo pridobili več delovnih navad.
Pri vseh naših aktivnostih pa ne moremo mimo sodelovanja s starši in lokalno skupnostjo. Odprti smo za pobude, predloge in različne dejavnosti, zato naj velja povabilo a vse, ki so zainteresirani, da z nami na kakršen koli
način sodelujejo.
Vsem učencem, sodelavcem in staršem želim veliko
uspehov, polno novih znanj in spoznanj v novem šolskem
letu.
Suzana Deutsch, prof.

Veseli obrazi prvošolčkov na prvi šolski dan v OŠ Bogojina. foto: Miša Cipot

PREDSTAVLJAMO
JAZ – OSEBNO: ZSUZSI VUGRINEC

PREDSEDNICA MADžaRSKE NARODNE SAMOUPRAVNE
SKUPNOSTI OBČINE MORAVSKE TOPLICE

1. V katerem letnem času ste rojeni? Poleti.
2. Kje ste rojeni? Feldkirch, Avstrija.
3. Ura, ko ste rojeni? 19.00
4. Poklic, ki ga opravljate? Zavarovalna zastopnica.
5. Vaš sanjski poklic? Modna kreatorka.
6. Vaša najljubša jed? Vse vrste solat.
7. Jed, ki je ne marate? Je ni.
8. Vaša najljubša pijača? Pomarančni sok.
9. Pijača, ki je ne marate? Alkohol.
10. Vaša najljubša barva? Svetlo zelena.
11. Vaša najljubša žival? Zlata ribica.
12. Vaš najljubši film? Pretty woman.
13. Vaš najljubši pevec/pevka? Andrea Bocelli/Danijela Martinović
14. Vaš najljubši nakit? Ogrlica.
15. Kraj, ki bi ga želeli videti, pa ga še niste? Kuba.
16. Vaš hobi? Kolesarjenje, gobarjenje.
17. Najdražja stvar, ki ste jo kdaj kupili? Ne kupujem dragih stvari.
18. Dejanje, ki ga obžalujete? Ne obžalujem ničesar.
19. Dejanje, na katerega ste ponosni? Dejanja, ki so mi osebno pomembna.
Bernarda Koroša Pantovič

ZSUZSI VUGRINEC – PREDSEDNICA
MADŽARSKE NARODNE SAMOUPRAVNE SKUPNOSTI OBČINE MORAVSKE TOPLICE

A je ob vsej lepoti Prekmurja človek
sploh lahko slab?
Milijarde sončnic, velike buče in mehka
prekmurska duša

Obiskovalci in turisti, ki se odločijo za obisk Prekmurja, si
želijo pristnih prekmurskih doživetij. Da, k nam prihajajo
po slednje, kar celotni regiji dodaja pečat edinstvene, tudi
eksotične turistične destinacije.
O tem, kaj natančneje je razlog za priljubljenost Prekmurcev, smo se pogovarjali z novinarjem Matjažem Kranjcem,
sinom pisatelja Miška Kranjca. Prekmurje ga očara vedno
znova in znova.
Matjaž je po izobrazbi diplomiran novinar, star je 56 let,
skoraj dvajset let je zaposlen na Dnevniku, zadnja tri leta
na Nedeljskem dnevniku, njegovo področje so predvsem
reportaže, socialne zgodbe, Iskrica. Njegova stvaritev je
tudi športni časopis Ekipa, in sicer leta 1991. Dolga leta je
bil nogometaš, tudi nogometni trener, ustanovil pa je tudi
dve ženski nogometni ekipi - Jevnico in Senožeti. Obe dobro poznajo tudi v Filovcih.
Okoliščine za naš pogovor so bile ravno pravšnje, saj je
ekipa Nedeljskega dnevnika, del katere je tudi Matjaž, pripravljala turistično reportažo o našem delu Prekmurja.
Ekipa si je ogledala Terme 3000, TIC Moravske Toplice, romansko rotundo v Selu, Lončarsko vas v Filovcih, Vinsko
klet Puhan v Bogojini, Otok ljubezni v Ižakovcih, predstavilo se jim je Oazo zdravja Pomurje, Društvo za promocijo in
zaščito prekmurskih dobrot idr.
V okoliščinah, primernih za kramljanje, smo našli ključ
do rešitve - Prekmurci smo priljubljeni zaradi svojega

najmočnejšega izvoznega artikla - mehke prekmurske
duše.
Pravite, da ne poznate obiskovalca, ki bi se iz Prekmurja
vrnil nezadovoljen. K temu pripomorejo mnogi dejavniki (odmaknjenost in pristnost pokrajine, stičišče kultur,
prekmurski človek). Kakšni so še razlogi, da večina ta del
Slovenije enači z idilo?
Veste, za Slovence je, pa kakorkoli že to jemljete, Prekmurje
še vedno neka oddaljena pokrajina. Slovenci na žalost (za
naše kraje), mnogo bolje poznajo tujino kot pa svojo deželo.
Prekmurje pa je zanje še vedno nekje daleč, tam čez Muro,
kot da je to neka čarobna reka. Nekaj presenetljivega. Poleg
tega jih fascinira pokrajina, ki jo mi poznamo in ki jo imamo radi, tako, kot je. Je pa, to midva veva, posebej v svojem
ravninskem delu melanholična, mehka, s tistimi posebnimi majhnimi logi, polnimi pajčevin, s štorkljami, z vsem
tem je nekaj drugega in drugačnega. In ker navadni Slo-
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ŠPORT
venci tja hodijo večinoma na dopust, kjer potrebuješ mir,
sproščenost in notranjo umiritev, ali mi lahko pokažete
katero drugo pokrajino (če odštejeva širino morja), ki
vse to ponuja? Če k vsemu temu dodamo še legendarno prekmursko prijaznost in pojoči prekmurski jezik (ki
ga sicer težko razumejo), pa melanholično prekmursko
muziko, potem menda vse skupaj, da so navdušeni, res
ni presenečenje. Da ne omenjam celotne in celovite
turistično ponudbe, ki jo ponuja celotna regija. Kako bi
bil človek potem sploh lahko slabe volje?
Nam izdate svoja otroška in mladostna doživetja, ki ste
jih doživljali v Prekmurju?
Veste, jaz sem od otroštva vse svoje počitnice preživljal v
Prekmurju, bodisi na Ravenskem ali pa na Goričkem pri
maminih v Nuskovi pri Rogaševcih. Bilo je čarobno, bilo
je vsega, kar sem si zaželel. Pa smo bili siromaki, verjemite mi, pisateljem se finančno v tej in prejšnji državi res
ni pisalo dobro. A bilo je lepo. Kaj če vam rečem, da sem
svoje prve in edine smučarske skoke kot mulec doživel
na Goričkem, kjer sem dosegel tudi svoj rekord osem metrov, pristal pa v štali na koncu klanca. Da smo lovili ribe s
košarami v Gradici pri Veliki Polani ali v Lepčevici, ko sem
gledal, kako ribe lovijo s kržaki v Muri. Mi pa smo jih v
Črncu s saki, ki mi ga je spletel moj oče. Da smo hodili na
lov, pa ne streljat, pač pa bolj na sprehod. Da smo imeli
vinograd, kjer smo delali in to trdo, kjer smo ga tudi otroci na skrivaj malce popili, potem pa komajda našli pot
do Lendave. Ali naj vam omenim klasično mlatilnico, ki je
prišla na dom, zbrala se je cela vas. Dopoldne se je delalo,
garalo, vsi smo bili prašni, popoldne je bila pa zabava za
vse, in verjamem da je tudi marsikatera ženska od tam
odnesla seme novega človeškega bitja. Veste, jaz sem
imel celo srečo, da sem mlatil s pravim cepinom, kar ni
lahko. Lovili smo metulje, iz močvirja smo kopali okusne
piškurje, sankali smo se po ravnih zaledenelih močvirskih
jezerih. Kopali smo se v zatonih za mlini. Na eni strani
smo bili fantje, na drugi strani dekleta, a sredi vode smo
se našli. Tam so se rojevale prve ljubezni, lepe, ravninske.
Tam je bilo tudi na milijarde komarjev, ne tako kot danes.
In tam so bile vedno moje najdražje prijateljice - štorklje.
Menda je dovolj za spomin na prekmurska otroška leta.
Morda nadležno vprašanje, pa vendarle kot Prekmurka
ne morem mimo tega - kako je biti mlajši sin prekmurske legende, pisatelja Miška Kranjca?
Ni nadležno vprašanje, še zdaleč ne. Biti sin takega
človeka je čudovita stvar. Veste, ti ljudje, umetniki, govorim o generaciji mojega očeta, o Bevku, Ingoliču, Kosmaču,
Potrču, Zlobcu, pa tudi kasneje o Pavčku, Partljiču, in
tako naprej, so bili čudoviti ljudje. Veliki, a preprosti, enostavni. Spoznaval sem jih z velikimi otroškimi očmi. Oni
so me imeli radi, nasploh so imeli radi ljudi. Nobene nadutosti, nobenega snobovstva. Oni so uživali, da so pisali.
To so preprosto znali, in morda je samo to, kar so znali.
A so to počeli odlično. Veste, meni se je z mojim očetom
dogajalo veliko. Hodili smo lovit ribe na Savo, hodili smo
v Prekmurje, z očetom sem od otroških let hodil na nogometne tekme Olimpije in najbolj ponosen je bil, ko
sem za Olimpijo tudi igral. Bil je ponosen na moje prve

20 : : : : : : : : : : Lipnica

novinarske članke. In ko sem ga vprašal, kako to, ker to v primerjavi z njim ni nič, je samo dejal, da on samo to zna in
da to tudi počne. Bil je mehek človek, rad je imel majhnega
človeka, delavca, kmeta, proletarca, in to dediščino je pustil v
meni. Tega sem silno vesel, pa tudi moja hči, zanimivo, da ji
je ime Mankica, je prevzela pisateljske gene in lep odnos do
človeka. Mi smo Prekmurci, mi imamo radi ljudi. Veste, prišli
smo dobesedno iz močvirja, tam, kjer ga zdaj ni več, a nam
je nekaj malega uspelo. Pa smo vseeno ponosni na to naše
Prekmurje. Lepo, enkratno, z mojimi čudovitimi štorkljami, z
milijardami sončnic (poglejte skozi okno), z velikimi bučami,
z Ledavo, Črncem, vsemi tistimi lokvanjastimi jezerci. To je
prekmurska duša. A je ob vsej tej lepoti človek sploh lahko
slab … A tisto največje, kar mi je oče zapustil, je dejstvo, da
sem vedno lahko razmišljal s svojo glavo, da se nisem nikoli uklanjal ukazom, ki niso imeli smisla, in da sem ohranil
svojo osebnost. Nas denar ni zanimal, nas je vedno zanimala
človek in človeška vsebina. Saj je dovolj velika zapuščina, mar
ne…
Obiskovalci radi zahajajo v Prekmurje, ki ga z izbrano poetiko
promovirajo prekmurski glasbeniki, literati in drugi, kar je še
močnejši razlog za obisk doživetja Prekmurja.
Pripravila: Janja Bürmen
FOTO: Mankica Kranjec

HVALIMO/GRaJAMO

Na pobudo nekaterih naših bralcev bomo s to številko uvedli
foto rubriko HVALIMO/GRAJAMO. V njej bomo skozi sliko in
besedo opozorili na stvari, ki so vredne pohvale in priznanja,
pa tudi na zadeve, o katerih je treba reči tudi kakšno kritično
besedo. Tokrat naj bo na vrsti graja. Deležna jo je država oziroma njena pristojna inštitucija za področje vzdrževanja vodotokov, kamor sodijo tudi urejene in vzdrževane nabrežine.
Primer potoka, po katerem nosi ime naše občinsko glasilo, si
zasluži odločno grajo. Sredi turističnega kraja Moravske Toplice, kjer smo ponosni na pol milijona turističnih nočitev, se
bohotijo koprive in drug plevel, nabrežine Lipnice so popolnoma zaraščene. Nič niso pomagala ustna in pisna opozorila
odgovornim v Vodnogospodarskem podjetju Mura, ki bi moralo skrbeti za to, da je okolica vodotoka čedno urejena. Zato
jim pač javno prilepimo grajo. Morda se bodo končno zganili
in se lotili urejevanja okolice Lipnice.
bc

ŠPORT
USPEŠEN ŠTART V NOVO SEZONO NK
ČARDA

V soboto, 20.08. se je začelo tekmovanje v 3 SNL.
Nogometaši iz Martjanec so na domačem terenu z
dobro igro premagali NK Aha Emmi Bistrico kar z 4:0,
naslednjo soboto pa v Dravogradu remizirali proti
močnemu nasprotniku NK Dravograd z 0:0.
Sam začetek sezone je bil težak, saj se je menjal trenerski kader in kar nekaj igralcev. Trenersko palico ima sedaj g. Štefan Šavel iz Moravskih Toplic. Z izgubo šestih
igralcev in sedmimi novimi ni bilo lahko začeti. Z veliko
mere negotovosti smo pričakovali začetek sezone. Po
teh dveh tekmah ugotavljamo, da smo igralski kader
dobro sestavili in da je trener Šavel dobro pripravil ekipo, ki kot vse kaže bo tudi letos krojila vrh 3 SNL vzhod.
Ekipa NK Čarda: čepijo z leve: B. Jaklin, T. Flisar, T. Recek, D.

Atanasov, D. Kranjc, S. Zadravec, U. Kranjc, D. Pavel,
stojijo: T. Šipoš, B. Kamnik, Z. Horvat, D. Lovrenčec, G.
Šantavec, D. Gjergek, N. Kardoš, I. Kerčmar - kapetan ekipe, A. Cipot, F. Cifer – tehnični vodja, Š. Šavel – trener
Ob članski ekipi je še potrebno omeniti zelo dobro
delo Nogometne šole NK Čarda. V juliju je skupaj z
MNZ Murska Sobota že tretjič zapored organizirala
Poletni nogometni tabor v okviru programa Grassroots. Tabora se je udeležilo 102 mladih nogometašic in
nogometašev in je bil brezplačen za vse udeležence.
27 in 28 avgusta smo organizirali turnir mlajših selekcij U8, U10 in U12. Turnirja so se udeležile ekipe NK
Maribora, NK Nafte, ND Mura, NK Rakičan, NK Roma
ter domačini NK Čarda. Opaziti je bilo kar nekaj zelo
nadarjenih igralcev, tudi v domačih vrstah. Vrstni red:
U8, 1. ND Mura1 05, 2. NK Maribor, 3. NK Čarda1; U10,
1. NK Maribor, 2. ND Mura 05, 3. NK Čarda; U12, 1. ND
Mura 05, 2. NK Maribor, 3. NK Roma.
Naj še omenim, da je za delo s tako velikim številom
igralcev vloženega veliko dela, ki potrebujejo tudi dobre materialne pogoje. Tako smo v lanskem letu uspeli
na razpisu in izgradili malo igrišče z umetno travo za
mlajše selekcije. Prav tako smo v lanskem letu začeli z
izgradnjo tribun s 300 sedeži, ki se je pred nekaj dnevi končala tudi s pomočjo domačih zanesenjakov. Obe
omenjeni pridobitvi smo svečano predali svojemu namenu v torek, 6.9. ob 16 uri.
FK

Gost hokejskega kampa: Boštjan Maček

Le kaj bi lahko bile ključne besede za hokejski kamp v Moravskih
Toplicah. Vsekakor ob hokejski igri še plavanje, zabava, zanimivi gosti in letos še huda vročina. In prav vse to je zaznamovalo
drugo izvedbo letošnjega hokejskega kampa, katerega v klubu
pripravljajo že pet let.
Drugi termin hokejskega kampa so v hokejskem klubu Moravske Toplice izpeljali med 22. in 27. avgustom 2011. Dvajset deklic in
dečkov v starosti med 7 in 14 let je tokrat nabiralo hokejsko znanje
takoj po prihodu v kamp, saj so tradicionalni urnik zaradi hude
vročine nekoliko spremenili. Popoldanskega hokeja sploh niso
imeli, zato pa so dopoldan ostali na igrišču dokler so temperature
to dopuščale. Tekom tedna so obiskali tudi zavetišče ‘’Mala hiša’’
za izgubljene živali, bili gostje na kmetiji Sambt v Lukačevcih, posneli prispevek za Mali radio na Murskem valu, ter gostili v tem
trenutku edinega pomurskega športnika z doseženo olimpijsko
normo za Olimpijske igre v Londonu prihodnje leto Boštjana
Mačka.
Izvrstni strelec je hokejskim upom predstavil svojo športno pot,
jih seznanil z športnimi začetki, predvsem pa požel veliko zanimanja z predstavitvijo strelnega orožja. Razšli so se z obljubo, da
se v kampu še kdaj srečajo. Morda po osvojitvi olimpijske medalje.
Navijačev - tudi mladih, Mačku zagotovo ne bo manjkalo.
Po besedah vaditeljev Aleša, Nine, Katje in Marine so otroci bili ves
čas kampa zelo zavzeti, prijateljski in otroško radovedni. Z zadovoljstvom ugotavljajo, da tudi tokrat ni bilo nobene poškodbe, že
sedaj pa oblikujejo načrte za prihodnje leto. V klubu so z obiskom
zadovoljni, saj so kamp oglaševali zgolj z transparentom, več kot
30 otrok pa iz varnostnih razlogov niti ne želijo gostiti.
Sobotni zaključek je spet mineval po ‘’divjem’’ scenariju. Po
predstavitvi hokejskih veščin, prejemu spominskih plaket, prejemu sladkih dobrot sponzorja Gorenjke in majic sponzorja Radenske se je začela kanoniada z več sto vodnimi baloni. Glavna
tarča otrok so bili vaditelji, prizanešeno pa ni bilo niti staršem in
ostalim prisotnim. In dodobra namočeni udeleženci kampa so si
bili enotni, da tudi prihodnje leto ne smejo manjkati v kampu, ki
je tako drugačen.
V hokejskem klubu se zavedajo, da je odlični izvedbi kampa pripomoglo tudi dobro sodelovanje s kolektivom Terme 3000, s katerimi odlično sodelujejo že ves čas izvajanja počitniških hokejskih
druženj. Za prihodnje leto se pripravlja (vsaj v eni izvedbi) kamp,
katerega bi vodili priznani tuji evropski trenerji in bi bil namenjen
zgolj otrokom, ki že dobro obvladajo hokejsko znanje. V prvem
letu take organizacije bi bili gostje zgolj slovenski otroci, že naslednje leto pa bi prišli tudi otroci iz drugih evropskih držav. A do
takrat je še tako daleč.
Jože Črnko
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ŠPORT
Turnir v pandolanju

V organizaciji Mladinsko športnega društva Prekmurski
pandolaši in Mladinskega društva Filovci je v soboto, 13. avgusta 2011, v Športno rekreacijskem centru v Filovcih potekal tretji
turnir pandolo, zadnje letošnje dejanje Pomurske A lige pandolo.
Tekom turnirjev smo organizirali tudi akcijo zbiranja zamaškov
za Gala Majšlerja iz Maribora, ki je ob porodu ostal brez kisika, dobil je hude možganske poškodbe in zato ne sliši, ne vidi,
dobiva epileptične napade ter duševno in razvojno zaostaja. V
slabih treh mesecih trajanja Pomurske A lige nam je v akciji,
ki smo jo zaključili v petek, 12. avgusta (Svetovni dan mladih),
uspelo zbrati nekaj več kot 50 kilogramov zamaškov.
Po zaključeni Pomurski A ligi pandolo, Prekmurske pandolaše
čakajo še trije turniji Zveze društev igre pandolo (v Truškah, Kopru in Strunjanu), za naslov državnega prvaka. Naš cilj pa je
zagotovo uvrstitev med prvo deseterico.
Končna lestvica PAL: 1. mesto Breka fest, 2. Specialci, 3. Bači, 4.
Šanghaj, na petem mestu pa so ekipe: Panderlecht, Pandatinaikos in Indepandiente, 8. mesto pa so si razdelili Kouvrane,
300 litrov in D.u.m.b.

DMP »ŠTRKI« iz M.SOBOTE

Na vzletišču »Marič« v Noršincih praznovali svojo 15
obletnico obstoja in proslavljali svojih 11 svetovnih
rekordov, doseženih v letenju z motornimi padali

Da imamo v naši občini, in to v Noršincih, eno izmed najlepših
in najbolj varnih registriranih vzletišč v Sloveniji, na katerem
lahko vzletajo in pristajajo letala kategorije ultra lahkih letalnih naprav (ULN), smo v našem občinskem glasilu Lipnica že
poročali.
Tako vzletišče pa je tudi odličen poligon za treninge in tekmovanja letalskih modelarjev domačega MK »Ftič« iz Mlajtinec
in MK »Pomurje« iz M.Sobote, ki so na tem vzletišču izvedli že
več državnih, evropskih in tudi svetovnih prvenstev v različnih
kategorijah letečih modelov.
Tudi društvo motornih padalcev »ŠTRKI« iz M.Sobote, ki so
v soboto 9.julija praznovali 15 obletnico svojega uspešnega
dela, letijo in dograjujejo svoja motorna padala prav na tem
vzletišču v Noršincih.
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Ob tej priložnosti praznovanja svojega l5 letnega jubileja, so člani DMP »Štrki«, ljubiteljem letenja in
številnim gostom, prireditve sta se udeležila tudi
župana Občine M.Sobota Anton Štihec in Občine
M.Toplice Alojz Glavač, pripravili mednarodno letalsko prireditev z razstavo in demostracijo – prikazom
najsodobnejše tehnike letenja s padali na motorni pogon kakor tudi padalske letalne naprave iz lastne izdelave firme PRAH – TIM iz M.Sobote ter svetovno znanega akrobatskega padalca Tomasa Lednika iz Češke,
ki v svojem podjetju SKY izdeluje tudi vso opremo za
motorna padala.
Z večino te razstavljene padalske tehnike so obiskovalcem prikazali, kako se s temi napravami upravlja in leti,
naslednji letalci; na enosedu domačin Roman Zelenko,
dvosedu Miro Drobec iz Maribora, s hrbtnim padalom
– paramotorjem pa je letel Ivan Zorko iz Cervenjaka.
Na prireditvi je, v slabih vremnskih pogojih zaradi vetra,
za obiskovalce s panoramskimi vožnjami, nad M. Toplicami in M.Soboto, poskrbel pilot štirisednega helikopterja Boštjan Gačnik iz Velenja, ki je, za atrakcijo, na
prireditev pripeljal tudi soboškega župana in večkrat
ponesel na 8oo m visoko »leteče« padalce iz Ptuja in
Bleda. V letalu ULN lastne izdelave je letel pilot Uroš
Kolarič, ki je na panoramski let odpeljal tudi župana
občine M.Toplice, motornega zmaja pa sta demostrirala pilota Jože Kavčič in Franc Marič.
Vrhunec prireditve je, ob zvokih tamburaškega ansambla iz Beltinec in priznanega narodnozabavnega
ansambla JOLY iz Maribora, bila svečana podelitev
priznanj članom društva, ki so v svojem 15 letnem delovanju dosegli 11 priznanih svetovnih rekordov v hitrostnem in višinskem letenju z motornimi padali.
Posebno priznanje za svoje izjemno požrtvovano delo
in uspehe v društvu je dobil idejni vodja in organizator vseh podvigov, konstruktor, tekmovalec ter letalec
Vojko Prah, ki je ob pomoči mehanika Vojka Bediča, priredil motorje in padala tako, da so v svojih kategorijah
motorjev, v hitrostnem preletu trikotnika na 50 in 100
km dosegli najboljši hitrostni čas na svetu in poleteli v
dvosedu 3250 m ter v enosedu 5230 m visoko v nebo.
Predsednik društva motornih padalcev Jože Zadravec se je soboškemu županu Antonu Štihcu zahvalil
za vspodbudne besede, pohvale in pomoč občine pri
njihovih razvojnih programih in nato podelil priznanja
nosilcem rekordov v posameznih kategorijah: Igorju
Marentiču,Zoranu Zelku, Alenki Prah, Miroslavu
Drobcu, Romanu Zelenku in Vojku Prahu, kateri ima
za seboj 6 svetovnih rekordov in je edini na svetu, ki si
je takrat upal z motornim padalom, brez varovalnega
osebnega padala, tako visoko nad oblake.
Prireditev je, ob dobri kulinariki znanega gostišča
»Ribič« iz M.Toplic, predvsem pa dobrem prekmurskem
bograču, trajala pozno v noč. Udeležencem prireditve
iz sosednje Hrvaške in Srbije se nikamur ni mudilo saj
so taborili kar v šotorih na travniku ob vzletišču.
Želja vseh sodelujočih na srečanju pa je bila, da se spet
srečamo čez leto dni v Noršincih.

PROSTI ČAS

NAGRADNA KRIŽANKA: pokrovitelj Gostišče oaza
Geslo križanke, svoje ime in priimek ter naslov nam pošljite na dopisnici do petka, 23. septembra 2011 na naslov: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Križanka. Izmed
prejetih pravilnih rešitev bomo izžrebali tri nagrajencev, ki bodo prejeli
vrednostni bon Gostišča Oaza.

AVTOR:
JANEZ
DONŠA

VLADARMESTO
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GESLO
IZKOPANIN
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KRIŽANKE
V EGIPTU
V IRANU
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METRSKO
BLAGO
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ŽRTEV
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KRUT
RIMSKI
CESAR
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(JELKO)
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ORANŽADA
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IRELAND
DLAKA POD
MOŠKIM
NOSOM

ODBOJKAŠ
MESTO V ODLOMEK, ODERLAP
MEŽIŠKI
SPEV IZ
DOLINI
OPERE
OČETOVA
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AM.PISATELJICA
(EDNA)

RAZVRŠČATI PO
STOPNJAH

OBRAT
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JUŽNEM
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GIBLJIV
OMILITEV STIK DVEH
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PRAVOSODNI
MINISTER
(ALEŠ)
VIJAK PRI
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IGRALEC
(JANEZ)
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VODITELJ
(ALDO)

ALUMINIJ

KOMAD
BRITANSKI POKOJNA
PEVEC
AMERIŠKA
STEVENS IGRALKA
(JILL)

TV NOVINARKA
HORVAT

LISA
KUDROW
GONILNIK
RAČUNALNIKA

GESLO
KRIŽANKE
ZEVSOVA
MATI

STAR
JAPONSKI
DROBIŽ

EDGAR
DEGAS

NORVEŠKI
SMUČAR
(ATLE)
POSODA
ZA VINO

ZVOK OB
STRELI
TJAŠA
ŽELEZNIK

PROSTOR
ZA
TURISTE
S ŠOTORI

ODBOJKAŠ
PAJENK

CUREK SONČNE
SVETLOBE
ŽIVAL, KI BEŽI PRED
MAČKO
IGRALKA
ZUPANČIČ

OSTANKI
PRI
TKANJU
OPOJNA
PIJAČA

ČEBELJA
PAŠA
VASICA
VZHODNO
OD
KOČEVJA

NAKIT,
LEPOTIČJE

SPLET LAS

IGRALKA
GARDNER

LOJZE
OBLAK

EMIL
NOLDE

GORSKA
TEKAČICA
HIŽAR

LUNINA
FAZA

BOLGARSKA
SKAKALKA
V VIŠINO
(VENELINA)

PREKAJEN
SVINJSKI
VRAT

PRAVOKOTEN
LIST
PAPIRJA

BIVŠI
KAJAKAŠ
VEHOVAR

ALENKA
ŽAVBI

Pravilna rešitev gesla prejšnje križanke: CERKVICA V SEBEBORCIH. Med prispelimi 34 pravilnimi rešitvami smo izžrebali:
1.MAJDA LEPOŠA, NORŠINCI 17/A, 9221 MARTJANCI; 2. HANA HARI, DOLGA ULICA 212, 9226 MORAVSKE TOPLICE; 3. AVGUST
KNEZ, FILOVSKI BREG 244, 9222 BOGOJINA; 4. DRAGICA ŠABJAN, BOGOJINA 144, 9222 BOGOJINA. Nagrajencem čestitke,
nagrade prejmejo po pošti.
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
SEPTEMBER 2011
Pripravlja: TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com

SIMPOZIJ STANJE
DUHA V SLOVENIJI

Enodnevni simpozij, na katerem
bodo o tematiki stanja duha v slovenski družbi razpravljali pomembni
slovenski razumniki.

Moravske Toplice,
Terme 3000,
sejna soba hotela Ajda

9. 9. 2011
15.00

Pripravljalni odbor XXIII.
Košičevih dni

Ignac Gabor
031 388 513

POLETNA TURISTIČNA
TRŽNICA

Ponudba izdelkov domačih
rokodelskih in drugih obrti.

Moravske Toplice,
pri slaščičarni Café Praliné

Avgust in september,
med četrtkom in
soboto, od 18.00

TIC M. Toplice

www.moravske-toplice.com
02 538 15 20

Slavnostna seja s slovesno podelitvijo občinskih priznanj in nagrad.

Moravske Toplice,
Terme 3000, hotel Ajda

7. 9. 2011
11.00

Občina Moravske Toplice

Občinska uprava
02 538 15 00

Družabna prireditev s kulturnim programom in razglasitvijo nagrajencev.

Moravske Toplice,
pod šotorom v Termah 3000

10. 9. 2011
13.00

Občina Moravske Toplice

Občinska uprava
02 538 15 00

Vabljeni na slavnostni dogodek.

Krnci

PGD Krnci

Ivan Žerdin
031 600 217

8. LÜJPANJE KUKORCE

Tradicionalna etno prireditev z
bogato kulinariko, z obilico zabave.
Prvi dan trganje, drugi dan ličkanje
koruze.

11. 9. 2011
11.00

Selo

Pevsko društvo Selo

makari@siol.com
www.dp-selo.com
031 329 758

16. AVTO MOTO RALLY
»VSE ZA VARNOST
PROMETA »

Varna vožnja v prometu, test iz
znanja cestnih predpisov. Rally velja
za državno prvenstvo paraplegikov.

M. Sobota – Sebeborci

17. 9. 2011
9.00

ZŠAM M. Sobota
Franc Čarni
051 325 098

VEČER PESMI IN PLESA
ZA UPOKOJENCE IZ
POMURJA

Prisluhnite pesmim pevskih zborov
in prepustite se plesom folklornih
skupin.

AMD Štefan Horvat,
Združenje šoferjev in
avtoprevoznikov, Društvo
paraplegikov Pomurja in
Prlekije

Sebeborci,
gasilski dom

22. 9. 2011
18.00

DU Moravske Toplice

Rajko Janjič
031 838 164

VESELI VEČER

Zabavni večer s skeči in plesi.

Bogojina,
kulturna dvorana

24. 9. 2011
20.00

KUD Jožef Košič Bogojina

Stanka Sukič
041 346 529

Bogojina, Plečnikova cerkev

25. 9. 2011
8.00

ŽPS

051 691 143

SLAVNOSTNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
OB 15. OBČINSKEM
PRAZNIKU
OSREDNJA PRIREDITEV
OB 15. OBČINSKEM
PRAZNIKU
PREVZEM NOVE
MOTORNE ČRPALKE

ZAKLJUČEK KOŠIČEVIH Povzetek vseh prireditev in zahvala
DNI
ustvarjalcem.

16. 9. 2011 ob 15.00
17. 9. 2011 ob 18.00

POHOD PO POTEH
KULTURNE DEDIŠČINE
(KOŠIČEV POHOD)

Pohodniki se na prehojeni poti
seznanijo s spomeniki kulturne
in naravne dediščine (Penova klet,
Lončarska vas, Voglerjeva koča …).

Bogojina – Bukovnica,
start pred župniščem v Bogojini

25. 9. 2011
12.30

TD Bogojina

Štefan Puhan
041 790 022

OKTOBERFEST

Degustacija različnih vrst piva,
nastop schlager avstrijske zvezde,
jodlarjev, godbe na pihala, nagradne
igre, kulinarična ponudba – klobasice, krače, pečeni piščanci, preste.

Moravske Toplice, Terme 3000,
zelenica pred hoteli

28. 9. 2011
16.00

Terme 3000

Animacija Terme 3000
041 741 778

2. mesto
Dejan Jauk , Sebeborci – Na obhodu
3. mesto
Elza Balek, Selo – Pred nevihto

1. mesto
Bernarda Koroša Pantovič, Martjanci – Martjansko štorkljino gnezdo
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