AKTUALNO
Urednikov kotiček
Pozdravljeni! Tokrat v poletnem kotlu ne »šparajo« s
kurjavo? Vsak dan se temperature pomikajo proti tridesetim, človek zaman išče prijazno hladilno senco, kmetje
bentijo, ker bo koruzo »pokurilo«, če se bo tako vreme,
visoke temperature in brez dežja, nadaljevalo še v avgustovske dni. Tudi gospodinje,vrtičkarji, sadjarji in vinogradniki ne izbirajo prijaznih besed na račun vremena.
»Kje so kumarice, kje paprika, nikjer bučk…..«
Nekaj vroče krvi, še najmanj pri tistih, ki so neposredno
prizadeti, je sprožila odločitev občinskih svetnikov, da se
s spremembo sistemizacije v novem šolskem letu ukine
varstvo otrok v fokovski enoti otroškega vrtca Moravske
Toplice. K takšni odločitvi je svetnike vodilo dejstvo, da
bo v enoti premalo otrok, kar iz stroškovnega vidika ne
deluje blagodejno na občinsko blagajno, z ukinitvijo pa
bi proračunski prihranek pomenil kar 105 tisoč evrov.
A ker je župan Alojz Glavač ob sprejetju sklepa obljubil, da bo v primeru, če se v fokovsko enoto vpiše še kak
otrok, nemudoma sklical občinske svetnike, da še enkrat
pretehtajo svojo odločitev, se je to tudi zgodilo. O izredni
seji občinskih svetnikov lahko prispevek preberete na
naslednjih straneh.
Ob tem vas opozarjam tudi na druge prispevke, saj njihova vsebina odseva skorajda vsa dogajanja v naši občini
v minulem mesecu. Tako smo bili na proslavi ob dnevu
državnosti v Prosenjakovcih, vaških igrah v Fokovcih, na
srečanju Selanov, kmečkih igrah v Tešanovcih, festivali
kulinarike in vina v Filovcih, nekaj prispevkov je tudi gasilsko in športno obarvanih, ne manjka pa niti utrinkov
iz kulturnega poustvarjanja.
Pa prijetno branje vam želim!
Vaš urednik Boris Cipot

Imamo dva zlata maturanta

Pred dnevi so bili objavljeni rezultati strokovne in splošne
mature na slovenskih srednjih šolah. Tudi v občini Moravske Toplice se lahko pohvalimo z dvema zlatima maturantoma. To sta BOKAN UROŠ iz Sebeborcev, ki je z zlato odliko opravil maturo na gimnaziji Frana Miklošiča
v Ljutomeru in CMOR NINO iz Moravskih Toplic, zlati
maturant Gimnazije Murska Sobota. Oba zlata maturanta bo v avgustovskih dneh na klepet povabil tudi
župan Alojz Glavač, podobno je junija na sok in pecivo
povabil odličnjake devetošolce občine Moravske Toplice.
Za enkrat iskrene čestitke obema zlatima maturantoma
od župana Alojza Glavača in občinske uprave, čestitki se
pridružujemo tudi v redakciji Lipnice.
bc

Konferenca za veleposlanike tujih
ambasad v Sloveniji

Ministrstvo Republike Slovenije za zunanje zadeve je v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Mura, Občino Moravske Toplice in Termami 3000 pripravilo mednarodno konferenco za veleposlanike tujih ambasad v Sloveniji. Srečanje
je potekalo v hotelu Livada v Moravskih Toplicah. Udeležili
so se ga predvsem veleposlaniki vzhodnih držav, med njimi
Kitajske, Indije in Rusije. S strani sosednjih evropskih držav je
bil prisoten le veleposlanik Avstrije. Namen konference je bil
predstavitev gospodarskih priložnosti v Pomurju tujim investitorjem.

Promocijo slovenskih regij tujim predstavnikom ambasad
s sedežem v Sloveniji je omenjeno ministrstvo začelo že v
lanskem letu. Tokrat so gostili veleposlanike v Pomurju, kjer
v prihodnosti načrtujejo še eno tovrstno srečanje, takrat na
desnem bregu reke Mure. Organizatorji so na konferenci izpostavili strateške vire in možnosti, ki jih ponuja pomurska
regija tujim investitorjem na področju gospodarstva. Pri tem
so predstavili Pomurje kot regijo z najnižjimi stroški proizvodnje v Sloveniji. Pri tem je Stanislav Raščan, generalni direktor za gospodarsko diplomacijo v Sloveniji, poudaril prednost
tovrstne promocije gospodarskih priložnosti tujim vlagateljem, saj le-ta temelji na enovitem konceptu in vključuje vsa
pristojna ministrstva in uspešna lokalna podjetja v posamezni regiji. Raščan je izpostavil še, da so te predstavitve, ki so
se že odvile v drugih regijah, prinesle pozitivne učinke, saj je
po njegovih besedah prišlo tudi do resnih pogovorov s tujimi
vlagatelji. Franc Gönc iz Razvojne agencije Mura je udeležencem predstavil dejstva o Pomurju, ki slonijo na strateški
legi, razvitem poslovnem inkubatorju, tehnološkem parku,
industrijskih conah in naravnih ter človeških virih. Pri tem je
posebej izpostavil tudi podporo, ki jo ponuja Razvojna agencija Mura potencialnim vlagateljem. Srečanja se je udeležila
tudi državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo in okolje
Andreja Jerina, ki je označila Pomurje kot vzorčni primer, kako
se da obrniti omejitve v uspešne poslovne priložnosti. Primere uspešnega poslovanja so veleposlanikom predstavila tudi
nekatera podjetja, med njimi Terme 3000, SGP Pomgrad in
Roto Group, d.o.o. V sklepnem delu so udeleženci obiskali še
podjetji Cartago v Odrancih in keramičarstvo Bojnec v Filovcih ter se seznanili z njunim uspešnim poslovanjem.

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, 2013, 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 00, faks: 02 538 15 02, e-mail: lipnica.casopis@gmail.com – internet: www.moravske-toplice.si.
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AKTUALNO
Dneva državnosti smo se spomnili tudi v
naši občini
Svečano v prosenjakovski učilni zidani
Enega pomembnejših mejnikov v zgodovini slovenskega naroda, dneva državnosti, ko so pred 22. leti poslanci takratne Republiške skupščine sprejeli Deklaracijo o neodvisnosti
Slovenije in Temeljno ustavno listino, s katerima je Slovenija
tudi formalno postala neodvisna država, smo se spomnili tudi v naši občini. Prizorišče občinske proslave ob Dnevu
državnosti je bila telovadnica DOŠ Prosenjakovci. Prav oči in
ušesa prosenjakovskih osnovnošolcev so bile odprte za besede govorcev in kulturnega programa, ki so jih ponesli dobri dve desetletji nazaj, ko se je rojevala njihova domovina,
Republika Slovenija. Že prisotnost praporščakov veteranske
organizacije slovenskih osamosvojiteljev in obred prisege
je med nadobudnimi zbudil veliko pozornost. Tudi besede
svečanega govorca, župana občine Moravske Toplice Alojza
Glavača, ki se je vrnil v čas, ko smo tlakovali pot samostojni Sloveniji, so izzvenele kot zanimiva učna ura zgodovine.
S prisrčnim in toplo sprejetim kulturnim programom pa so
celotno proslavo nadgradili učenci DOŠ Prosenjakovci, recitatorji, pevski zbor in mladi folkloristi. Za prosenjakovske
osnovnošolce je proslava v njihovi telovadnici pomenilo tudi
konec šolskega leta in dva meseca prijetnih počitnic.
bc

Prisotne na proslavi, poleg državnozborske poslanke Jasmine Opec, županov
sosednjih občin in članov občinskega sveta Moravskih Toplic, so navdušili
nadobudni folkloristi DOŠ Prosenjakovci.

Svetniki občine Moravske Toplice
ugotovili, da so javni zavodi dobro
gospodarili
Začasno ukinjen program fokovskega otroškega vrtca
V uvodu 23. redne seje so občinski svetniki prisluhnili
poročilom predstojnic javnih zavodov v občini Moravske
Toplice, tako imenovanih uporabnikov občinskega proračuna. Poročila o poslovni in vsebinski plati delovanja so
predstavile, Suzana Deutsch, ravnateljica OŠ Fokovci, Jožefa
Herman, ravnateljica DOŠ Prosenjakovci, Simona Kavčič,
ravnateljica JVVZ Vrtci občine Moravske Toplice in Matejka
Pajalič, direktorica TIC Moravske Toplice ter Zsuzsi Vugrinec,
predsednica občinske madžarske narodne samoupravne
skupnosti. Skorajda enotna ugotovitev svetnikov je bila, da
so vsi uporabniki javnih sredstev poslovno leto 2012 sklenili
z ugodnimi rezultati, pri čemer so se izkazali kot skrbni gospodarji pri porabi, zato so slišano pospremili s priporočilo,
da velja tovrstno prakso nadaljevati tudi v bodoče.
Razprava med svetniki se je pošteno razgrela pri točki
dnevnega reda, kjer so bili poklicani, da izrečejo soglasje

Na čas osamosvajanja je spomnil svečani govorec, župan občine Moravske
Toplice Alojz Glavač

Za ukinitev programa varstva v fokovski enoti otroškega vrtca je glasovalo
sedem svetnikov, pet jih je bilo proti.
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predlogu sistemizacije delovnih mest v JVVZ Vrtci občine
Moravske Toplice. Direktorica Simona Kavčič je ponudila
dve varianti, kot izhodišče sistemizacije pa ponudila število otrok v enotah vrtca. V preteklem šolskem letu jih je
bilo šest, in sicer v Filovcih, Bogojini, Moravskih Toplicah,
Prosenjakovcih, Martjancih in Fokovcih. V vseh bo tudi v
novem šolskem letu dovolj otrok, le v enoti Fokovci bi jih
bilo le 10. Prav demografske napovedi so bile osnova predloga, da se v novem šolskem letu ukine program varstva
v enoti Fokovci, čemur je pritrdil tudi odbor za družbene

dejavnosti občinskega sveta. Predlog je naletel na ostro reakcijo med svetniki goričkega predela občine, ki so vodstvu
vrtca in občine očitali naklepno demografsko siromašenje
goričkega predela občine, obenem pa zahtevali, da fokovska enota ostane, kljub 105 tisoč evrov stroškov, ki bi jih
prineslo njeno delovanje v novem šolskem letu. Na koncu
so s sedmimi glasovi ZA svetniki odločili, da se program v
fokovski enoti za enkrat ukine. V primeru, da bi se število
vpisanih otrok povečalo je župan obljubil sklic izredne seje
in spremembo sistemizacije.
bc

Sporočilo za javnost

Na izredni seji občinski svetniki prižgali
zeleno luč fokovskemu vrtcu
B krak vodovoda gre v izgradnjo
Svetniki občine Moravske Toplice so se minuli četrtek dobili na izrednem zasedanju. Po sprva le eni in edini točki
dnevnega reda, spremembi sistemizacije v JVVZ Vrtci občine Moravske Toplice, s katero bi se tudi v novem šolskem
letu odvijala dejavnost varstva otrok v enoti Fokovci, so na
sami seji dodali na dnevni red še potrditev investicijskega
načrta za B krak pomurskega vodovoda.
Razpravo svetnikov, ki so odločali o spremembi sistemizacije v JVVZ Vrtci občine Moravske Toplice, so spremljali
tudi nekateri starši otrok, ki so lahko po koncu glasovanja
zadovoljni zapustili občinsko zgradbo, kajti s spremembo
pred mesecem dni sprejete sistemizacije je program varstva v enoti Fokovci postal resničnost tudi v šolskem letu
2013/14. K ponovnemu odločanju je odtehtalo srečanje
župana s starši, še bolj pa dejstvo, da so starši v fokovsko
enoto vpisali še enega otroka tako, da jih bo sedaj 11, kar
pa je še vedno 8 manj od normativa. Vodstvo Vrtcev občine Moravske Toplice je staršem 16. otrok, ki gravitirajo na
fokovski vrtec poslalo pisno vabilo s prošnjo, da vpišejo
otroke. Tudi tokrat odziva ni bilo. Do naslednjega šolskega
leta bo treba storiti nekaj več pri animaciji staršev, se z

50 let Term 3000-Moravskih Toplic
Delavci naftnega podjetja so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja razočarano zaprli vrtino, s katero so v osrčju
Prekmurja iskali črno zlato, saj je namesto pričakovane
nafte na dan pritekla »zgolj« vroča voda. Njena toplina in
črna barva sta vzbudili zanimanje radovednih krajanov, ki
so kaj hitro ugotovili blagodejne učinke črne vode iz Moravskih Toplic na zdravje in dobro počutje. Edinstvena črna
termo-mineralna voda, ki je danes priznano naravno zdravilno sredstvo, je botrovala k razvoju priljubljenega termalnega središča Terme 3000-Moravske Toplice, ki so ga pred
50 leti obiskali prvi kopalci.
Danes to priljubljeno termalno središče obiščejo številni
domači in tuji gostje z različnimi potovalnimi motivi:
• krepitev zdravja in dobrega počutja privablja vse
generacije,
• družine so predvsem navdušene nad raznolikim
svetom vodnih užitkov, zabavnih toboganov, animacija
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njimi osebno pogovoriti, da otroke vseeno vpišejo v vrtec,
je ena od misli občinskih svetnikov. Sicer bo že prihodnje
leto pred njimi podobno težka, morda celo težja odločitev
kot letos. Po odhodu “šolarjev” bi v naslednjem šolskem
letu v tem vrtcu ostalo le pet otrok.
Svetnike je župan Alojz Glavač obvestil, da so na koordinaciji županov kraka B Pomurskega vodovoda, ki zajema
9 goričkih občin, ter Mursko Soboto, Tišino in Beltince dopoldne potrdili investicijski program. Z javnim razpisom
preko državnega portala so izbrani že tudi izvajalci in
podizvajalci, podpis pogodbe pa naj bi se zgodil 5. avgusta 2013. Občina bo nadaljevala formalne in vse potrebne
aktivnosti pri realizaciji projekta vrednega 49 milijonov
evrov. Od tega odpade na našo občino okrog 8 milijonov
evrov. Rok izgradnje te faze vodovoda je 22 mesecev po
podpisu pogodbe.
Pod točko razno je župan seznanil občinski svet, da Ministrstvo za notranje zadeve RS ponuja občini Moravske
Toplice v last in posest zemljišča in objekte nekdanjega
prehodnega doma za tujce v Prosenjakovcih. Neodplačno
seveda, vendar bo občina objekte prevzela šele takrat, ko
se bo zanje našla primerna vsebina. Zato je župan Glavač
svetnike pozval, da s svojimi predlogi o možnih vsebinah
čim prej seznanijo občinsko upravo.
bc
za najmlajše in možnosti aktivnega oddiha v lokalnem
okolju.
• pari se sproščajo v objemu celovitih sprostitvenih
programov,
• aktivni se odpravijo na potep po regiji,
• prav vsi pa se vedno znova navdušujejo nad odlično
kulinariko in prekmurskimi specialitetami.
POLETJE V ZNAMENJU JUBILEJA
Terme 3000-Moravske Toplice so poleti priljubljene predvsem zaradi velikega vodnega parka, kjer se razprostira kar
11 zunanjih in notranjih bazenih različnih velikosti in oblik
za nabiranje plavalnih kilometrov, skakalni bazen za piljenje dovršenosti skokov ter brzice, gejziri in slapovi za nepozabna vodna doživetja. Le najbolj pogumni se povzpnejo
na 22-metrski stolp, kjer se odprejo vrata v raketo - prvi tobogan na svetu s 360-stopinjskim obratom Aqualoop, ki je
četrti najhitrejši tobogan v Evropi! Za še več adrenalina pa
predlagajo spust po toboganu Kamikaza s prostim padom,
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Moravske toplice pred 50. Leti

medtem ko zabavne toboganske spuste zagotavljajo tudi
ostali tobogani z vizualnimi in zvočnimi učinki. To je pravi
»vodni raj« za večje otroke, za nekoliko mlajše, pa s svojimi sodelavci poskrbi tudi zabaven Štrk Viki, ki pripravlja
športne, plesne, zabavne in kuharsko obarvane aktivnosti.
Ob vodnih vragolijah pa mladi čofotalci lahko ustvarjajo
v novem velikem peskovniku v obliki nasedle ladje, ki je
umeščen tik ob bazenih.

Sestavljanje vozu

V vlečenju vrvi, ki vsako leto velja za najrazburljivejšo igro,
se je kot namočnejša ekipa izkazala ekipa domačinov, ki
je v finalu premagala Ivanovce. Tudi skupno je združena
ekipa Selo - Fokovci slavila zmago, drugo mesto je zasedla
ekipa Krnec in tretje ekipa Noršinec. Sledijo Ivanci, Prosenjakovci, Andrejci, Ivanovci, Vučja Gomila, Mlajtinci - Lukačevci, Filovci, Ratkovci, Bogojina, Moravske Toplice, Tešanovci, Sebeborci in kot 16. ekipa iz Suhega vrha.
Organizatorji 19. vaških iger občine Moravske Toplice bodo
Noršinci.
Anja Vučkič

Terme 3000 leta 2013

Poletne prireditve v avgustu:
17.8. Finalni izbor za Miss bikini, bazenski kompleks
Terme 3000,
17.8. 4. Žarijada, tekmovanje v peki na žaru,
24.8. Tabu, bazenski kompleks Terme 3000

Vlečenje vrvi, zmagovalna ekipa Selo-Fokovci

18. vaške igre v Fokovcih

Prvi vikend v juliju so v krajevni skupnosti Selo – Fokovci
pripravili že 18. tradicionalne vaške igre.
Sončno vreme je na prvo soboto v juliju v Fokovce privabilo številne obiskovalce, ki so se prišli zabavat in navijat
za svoje favorite. Na vaških igrah občine Moravske Toplice
je sodelovalo šestnajst ekip v devetih različnih panogah.
Svojo moč, hitrost in spretnost so ekipe, merile v zanimivih
igrah: luščenje koruze, prenašanje vode, zabijanje žebljev,
sestavljanje voza, skok v dajino, kotaljenje lesenega koluta,
žaganje hloda, vlečenje vrvi in v igri presenečenja. Pri igri
presenečenja je vodje ekip čakalo pestro in zanimivo tekmovanje: v treh minutah pojesti dvajset bobi palčk, kar pa
ni bilo tako lahko, kot se je zdelo. Na koncu se je najbolje
odrezal vodja ekipe Moravskih Toplic.

Igra prenašanja vode
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Reportaža

Igra presenečenja: v 3 minutah pojesti 20 bobi palčk

V Filovcih skrbno negujejo izročilo
kmečkih kuhinj in vinogradništva
Festival vina in kulinarike
Muzej na prostem, lončarska vas družine Bojnec v Filovcih,
je bila že sedmič gostitelj Festivala vina in kulinarike, ki jo
je ob tvornem sodelovanju šestih vaških društev pripravila
krajevna skupnost Filovci. Že v dopoldanskih urah se je v
senci sadnega drevja pričelo tekmovanje v kuhanju bograča. Nič takega, boste dejali, vendar so ekipe prvič kuhale
bograč v lončenih posodah, prav takšnih, kot so jih nekoč
uporabljali za kuho bograča v zidanicah bližnjih filovskih
goric.

Bograč na« indašnji« način, kuhan v lončenih posodah.
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Za kulturno hrano obiskovalcev so poskrbele tudi domače ljudske pevke

Seveda so na dan festivala kulinarike in vina na stežaj odprla vrata tudi zidanice filovskih vinogradnikov za vse tiste,
ki jim je do odlične in izborne vinske kapljice. Organizator
dneva odprtih vrat in degustacij je bilo vinogradniško-turistično društvo Gaj, ki je skrbelo tudi zato, da se je pilo po
pameti. Med tem so v lončarski vasi potekale delavnice za
otroke in odrasle, kjer so se lahko seznanili z lončarskimi
veščinami, z izdelovanjem izdelkov iz krep papirja, domače
gospodinje so prikazale svoje skrivnosti pri pripravi retašev
oziroma zavitkov, prekmurske gibanice ter drugih jedi. V
eni od lončarskih hiš je bila razstava prekmurskih jedi, iz
druge je dišalo po sveže pečenem domačem kruhu.
Seveda so bili obiskovalci deležni tudi nekaj « kulturne hrane«. Za tovrstno ponudbo so poskrbeli folkloristi in ljudski
pevci iz Beltinec, Gradišča, Bogojine in domačih Filovec, na
koncu pa so se najbolj neumorni lahko tudi zavrteli ob zvokih valčka in polke skupine Veseli Prekmurci.
Z vinske navdušence so na prireditvenem prostoru poskrbeli tudi člani domačega Vinogradniško sadjarskega društva z vinsko ponudbo iz svojih kleti, seveda tudi tistih, za
katere so jim strogi ocenjevalci pripisali medalje različne
plemenitosti, tudi s šampionskim nazivom.
Na drugi strani Filovcev, na nogometnem igrišču športno
rekreacijskega centra pa se je za pokal občine Moravske Toplice borilo 11 malo nogometnih ekip, zmagali pa so igralci
MNK Suhi vrh.
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Žužemberk, Mirna Peč in Miren-Kostanjevica ter podžupanja
občine Velike Lašče.
Po pozdravnih nagovorih generalnega predsednika srečanj
Janeza Škaliča, predstavnika organizacijskega odbora Alojza
Iskre, županov, podžupanje, predstavnika turistične zveze in
drugih je v nadaljevanju sledil kratek kulturni program, ki se
je nadaljeval z malico.

Društveno ocenjevanje vin je pokazalo, da v Filovskih goricah raste žlahtna
trta, tamkajšnji vinogradniki pa sposobni vrhunskih kletarski veščin, kar
priča vrsta visokih ocen, zlatih medalj in nazivov vinskega šampiona

Na koncu velja izreči vso pohvalo organizatorje, zlasti pa
vrlim filovskim gospodinjam, ki so se res nadvse potrudile
z bogato ponudbo domače kmečke kulinarike. Škoda je le,
da vsega tega bogastva, ki ga ponuja prekmursko podeželsko izročilo, ni doseglo tistih, ki jim naj bi bilo namenjeno,
to je turistom, ki oddih preživljajo v eni od destinacij Moravskih Toplic.
b.c.

17. srečanje vasi SELO - SELA - SELE

Za tem so se predstavile tudi nekatere vasi s svojimi nastopi,
predstavniki vasi pa smo na sestanku potrdili tudi organizatorja naslednjega 18. srečanja Selanov, ki bo leta 2014 spet
na Gorenjskem, v vasi Selce v Selški dolini v občini Železniki.
Poleg prijetnega vsakoletnega druženja so si obiskovalci
lahko ogledali tudi Žužemberški grad in srednjeveško predstavitev, livarno na Dvoru, vinogradniško območje Boršt ter
orgelski nastop dr. Andreja Rupnika v sami vasi.

»Od kod pa ste vi?« »Iz Sela«, je običajni odgovor na vprašanje, saj smo skoraj vsi na srečanju iz Sela! Pozneje pa že
pojasnimo, kje je vas, iz katere prihajamo.
Letos, 29. junija, je bilo že naše 17. srečanje vasi. Tokrat smo
se zbrali v Suhi krajini, v vasi Sela pri Ajdovcu v občini Žužemberk. Na srečanje smo prišli vaščani iz vseh koncev Slovenije, pridružili so se nam tudi naši zamejci iz vasi Selce
pri Ronkah v Italiji, ki so bili gostitelji srečanja v preteklem
letu. Na letošnje srečanje jih je prišlo kar 128. Prvič pa so
bili na srečanju, kot gostje domačinov, tudi predstavniki iz
Hrvaške, in sicer iz vasi Petričko selo.
Po podatkih organizatorja so se srečanja udeležili kar iz 34
vasi. Skupaj se nas je zbralo več kot 1000, od tega 40 iz naše
vasi - Sela. Vabilu na srečanje so odzvali tudi župani občin

Fotografije: Janez Škalič, Fotografija iz zraka: Žiga Ivanc
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Da se da z dobro voljo in sodelovanjem narediti marsikaj
so dokazali domačini, ki so nam v izredno lepem vremenu
pripravili zares lepo, prijetno in nepozabno srečanje, čeprav
v vasi stalno živi le 6 (šest) prebivalcev.
Težko, kot vsakokrat do sedaj, smo se v večernih urah poslavljali vedoč, da se bomo še srečevali, kajti moto naših srečanj
je vse od začetka: »Da se bolje spoznamo!«
Janez Škalič

rijem. Kljub temu, da župan Moravskih Toplic Alojz Glavač ni
več najhitrejši v košnji travi, pa so vsi udeleženci bili navdušeni nad pokošeno travnato površino, saj je bila med vsemi
travnatimi površinami prav županova najlepše pokošena.
Po kratkem premoru in okrepčilu so se ekipe spopadle v igri

Več fotografij si lahko ogledate na naslovu: http://www.
selo.si/Sela2013

Zmaga ostala v Tešanovcih
Dne 29.6. 2013 so se v Tešanovcih odvijale regijske kmečke
igre, pod okriljem Zveze slovenske podeželske mladine jih
je pripravilo Mladinsko društvo Tešanovci.
Regijske kmečke igre so predvsem spomin na kmetijo in
kmečka opravila, ki so jih opravljali naši dedki in babice in
tudi vse igre so bile povezane s tradicijo, ki se jo v teh časih
prepogosto pozablja.
Na tekmovanju je nastopilo 8 ekip iz Prekmurja in Prlekije.
Iz občine Moravske Toplice je tekmovalo 5 ekip. Zraven teh
ekip so nastopali še Bodonci, Sveti Jurij ob Ščavnici in ekipa
Prlekije.

Pred pričetkom tekmovanja sta zbrane nagovorila župan
občine Moravske Toplice Alojz Glavač in predsednik krajevne
skupnosti Tešanovci Sašo Koca, ki sta vsem udeležencem
zaželela srečo in čim lepše druženje. Nekaj besed je povedal še glavni sodnik prireditve Franc Kučan, ki je seznanil
tekmovalce s pravili prireditve.
Tekmovalci so se spopadli v šestih igrah, kjer so morali pokazati čim več spretnosti in iznajdljivosti. Prva igra je bila
košnja trave s koso. Bitka je bila zelo napeta in na koncu je za
nekaj sekund domačega tekmovalca Mitjo Porša premagal
kosec iz društva DPM Prlekije Zvonimir Kolarič.
Druga igra je bila grabljanje pokošene trave. V njej so nastopale dekleta, ki so morale travo v čim krajšem času pograbljati . Najboljša grabljica je postala Sandra Dervarič iz
Mladinskega društva Tešanovci.
Po tej igri je sledil dvoboj med županom občine Moravske
Toplice Alojzem Glavačem ter Oskarjem in Martinom Maka-
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nabiranja krompirja. V njej so morali tekmovalci z zavezanimi očmi najti čim več krompirjev in jih odložiti v prazno
vedro. Krompir je moral pobrati čim hitreje tekmovalec, ki
je skakal v žaklju in prinesti pobrane krompirje na cilj. V
igri, kjer ni manjkalo čelnih trčenj , kar je tudi občutil avtor
članka in nenavadnih izgub orientacije, so bili najhitrejši
Mladinsko društvo Tešanovci.
V četrti igri so se tekmovalci spopadli v pobiranju jajc. Jajce so predstavljali vodni baloni v vodni kadi. Tekmovalci so
morali še preteči nekaj gumijastih ovir in odložiti vodni balonček v vedro. Kljub temu, da v prejšnjih igrah niso blesteli,
je tokrat zmagala ekipa Mladinsko društvo Filovci.

V peti igri so tekmovali tekmovalci v slalomu z lestvijo. Tekmovalci so morali prvo pograbit balo sena in jo namestiti
na določen prostor, nato skočiti v lestvijo in odslalomirali
slalom ter se v hitrem teku vrniti nazaj na cilj in pograbiti
svojo balo sena. Najhitrejši čas je postavila ekipa Mladinskega društva Tešanovci.
Sledila je še igra presenečenja, kjer so tekmovalci spopadli
v vlečenju vrvi. Največ moči so pokazali fantje in dekleta

REPORTAŽA
iz ekipe Prlekije, saj so nasprotnike v finalu ekipo Filovec
premagali s pametno in domiselno taktiko.
Med ekipami je prvo mesto osvojila ekipe Mladinskega
društva Tešanovci. Drugo in tretje mesto sta osvojili ekipi
Podeželske mladina Prlekija in Društvo podeželske mladine
Sveti Jurij ob Ščavnici. Sledile se še ekipe Društvo podeželske
mladine Bodonci, Mladinsko društvo Filovci, Gramoznica
s.p., Dream team Tešanovci in Šok soba 5.
Ekipi Mladinskega društva Tešanovci in Društvo podeželske
mladine Prlekija sta se s svojimi uvrstivami uvrstila tudi
na državno tekmovanje v kmečkih igrah, ki bo v Slomu pri
Ponikvi, dne 6.7.2013.
Po koncu prireditve je sledil zabavni plesni del, kjer so se
udeleženci zabavali ob glasbeni spremljavi glasbene skupine Weekend band, ki je zabavala do poznih jutranjih ur.
Na koncu moramo pohvaliti predsednika Mladinskega
društva Tešanovci Simona Kardoša, ki je bedel nad vsako
organizacijsko malenkostjo, veliki skupini prostovoljcev
iz Tešanovec in okoliških vasi, brez katerih prireditev ne bi
brezhibno potekala in seveda še sponzorjem, ki so prispevali zanimive nagrade za vse tekmovalce in obiskovalcem,
ki so prireditev obiskali.
Luka Perš

Lončarski dnevi na Madžarskem
Že nekaj let v madžarski obmejni vasi Magyarszombatfa v
mesecu juliju pripravljajo »Lončarske dneve«. Na prireditvi
se zbere velika množica ljudi, ki lahko občuduje lončarske
izdelke, poizkuša dobrote, ki se kuhajo v velikih kotlih, prisluhnejo pa tudi bogatemu kulturnemu programu, ki se
odvija v popoldanskem času.

Mojce Györek Karas in harmonikarja Ladislava Györeka. Zapele smo v slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku in
za svoj nastop požele bučen aplavz občinstva. Na tokratnem
nastopu smo se trudile Simona Malačič, Marjana Karolyi,
Cvetka Vöröš, Marjeta Žilavec, Erika Sabotin, Anita Vöröš in
Bernarda Koroša Pantović.
S sodelovanjem na »Lončarskih dnevih« smo vsi skupaj dokazali, da je obmejno sodelovanje z Madžarsko zelo dobro
in da si takšnega sodelovanja želimo tudi v bodoče.
Zapisala: Bernarda Koroša Pantović
Fotografiral: Izidor Koroša

Fazekas Napok Magyarországon

Magyarországon, a határ mellett, Magyarszombatfa településen minden év júliusában megszervezik a Fazekas Napokat.
A rendezvénynek mindig sok látogatója van, akik megcsodálják a fazekas termékeket és megkóstolják a nagy üstökben
rotyogó finomságokat, majd részt vesznek a délutáni gazdag
kulturális programban is.
Az idei Fazekas Napokon a pártosfalvi Ady Endre Művelődési
és Turista Egyesület tagjai is részt vettünk. Bedič Silvo, Sabotin
Simon és Kuhar Jože szakácsmesterek már délelőtt megkezdték a gulyásleves főzését, a legvégén pedig Jovišević Mirko
szaktudásából adott hozzá egy csipetnyit. A látogatók lelkesen
kóstolgatták a sok-sok húsból, burgonyából és fűszerekből
készített különlegességet.

Letošnjih »lončarskih dni« smo se udeležili tudi člani kulturno-turističnega društva »Ady Endre« iz Prosenjakovcev.
Že v dopoldanskem času so se trije kuharski mojstri Silvo
Bedič, Simon Sabotin in Jože Kuhar lotili kuhanja golaževe juhe, ščepec svojega kuharskega znanja pa je na koncu
dodal tudi Mirko Jovišević. Juha z veliko mesa, krompirja
in začimbami je bila nekaj prav posebnega in obiskovalci
prireditve so bili nad njo navdušeni.
Popoldanski program smo popestrile članice ženskega pevskega zbora iz Prosenjakovcev, pod vodstvom zborovodkinje
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A délutáni műsorban, Györek Karas Mojca vezetésével, és
Györek Ladislav harmonikájának kíséretében, a pártosfalvi
női népdalkör tagjai is felléptünk. Szlovén, magyar és angol
nyelven énekeltünk, a közönség pedig lelkes tapssal fejezte
ki tetszését. Ebből az alkalomból Malačič Simona, Károlyi
Marjana, Vöröš Cvetka, Žilavec Marjeta, Sabotin Erika, Vöröš
Anita és Koroša Pantović Bernarda énekeltünk.
A Fazekas Napokon való részvételünkkel újra bebizonyítottuk,
hogy a határ menti együttműködés él, és hogy ezt a jövőben
is folytatni kívánjuk.
Lejegyezte: Koroša Pantović Bernarda
Fotó: Koroša Izidor

Odličen hokejski kamp v Moravskih
Toplicah

Da se hokejska sezona praktično nikoli na konča, že vrsto let
potrjujejo v Hokejskem klubu Moravske Toplice. Že osmo leto
zapored so spet pripravili hokejski kamp za otroke. Tako je to
praktično za košarkarskim kampom drugi najstarejši kamp
v deželi ob Muri.
Letošnja osma izvedba je pripeljala v športni park Terme 3000
v Moravskih Toplicah rekordno število otrok. Zbralo se jih je kar
trideset tako, da je bilo ob obilici hokeja še kopica otroškega
vrveža. V kampu so imeli otroke v starosti od pet do štirinajst
let, udeležence pa so razdelili v štiri skupine. Razveseljivo je
spoznanje, da so tokratno izvedbo kampa izpeljali sami mladi
in za povrh še vsi udeleženci pred nedavnim končanega hokejskega trenerskega seminarja. Letošnjo izvedbo so nekoliko
ovirale visoke temperature, a kopanje, ki je sledilo hokejskim
aktivnostim, je ohladilo prav vse hokejske naraščajnike. V
letošnjem kampu smo pogrešali katerega od vrhunskih slovenskih športnikov, ki so v preteklosti bili gostje kampa, a to
bodo popravili že v naslednji izvedbi. V klubu je namreč praksa da vedno izvedejo dva kampa, pri čemer je drugi vedno
predzadnji teden v avgustu.
Vsi udeleženci so tudi tokrat dobili spominsko majico in priznanje za udeležbo v kampu, enotni pa so si bili tudi v tem,
da jim avgustovska izvedba ne sme uiti.
Jože črnko

Vaško druženje v Martjancih
V soboto, 6. julija, je v organizaciji TD Martin Martjanci in
PGD Martjanci potekalo že tradicionalno vaško druženje,
vendar letos na nekoliko drugačen način, saj smo imeli
goste, ki so naše druženje popestrili s pesmijo, glasbo in
plesom.
Ker v zelo veliki meri delujemo tudi v duhu povezovanja
z drugimi organizacijami, društvi, skupinami… znotraj in
zunaj države, smo letos k sodelovanju povabili člane KUD
Martijanec iz Hrvaške in Moško vokalno skupino LIPA iz
Litije.
Martijanec je vas na sosednjem Hrvaškem, ki nosi zelo
podobno ime kot naša vas in ravno to je privedlo do tega,
da se je naše prostovoljno gasilsko društvo povezalo z nji-
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Miklavža so potopili Julija

hovim gasilskim društvom. Tako se je začelo medsebojno
povezovanje, sodelovanje in druženje obeh vasi, Martjanci
– Martijanec. Člani PGD Martjanci so člane DVD Martijanec popeljali na izlet najprej po naši vasi in potem še po
našem lepem Prekmurju. Zvečer pa so se nam pridružili na
nogometnem igrišču NK Čarda v Martjancih, kjer je potekalo vaško druženje.
KUD Martijanec nam je večer popestril z nastopom tamburaške skupine, obiskale pa so nas tudi njihove vezilje, ki
so same izdelale noše, v katerih se nam je skupina KUD-a
predstavila. Moška vokalna skupina Lipa nas je prav tako
zelo presenetila in s svojimi fantastičnimi pevskimi glasovi polepšala večer. Še večje presenečenje pa je bilo njihovo
darilo in sicer lipa, ki je že našla svoj prostor pod soncem v
našem parku pri vaškem vodnjaku.
Večer poln pesmi, plesa, smeha, zabave in prijetnega druženja se je zavlekel pozno v noč. Želimo si čim več takih prijetnih večerov in povezovanja z drugimi, saj nas tovrstna
srečanja izjemno bogatijo. Vsekakor si želimo ohraniti stike
z vsemi našimi gosti tega večera in nadaljnjega sodelovanja z njimi. Hkrati pa upamo tudi, da bomo stkali še kakšno
takšno prijateljstvo.
Jasmina Papić

Vinogradniška družina Mirana in Marije Erniša iz Tešanovec se je ob raznih trgatvah za predikatne vina odločila
za nekaj izjemnega, oz. za naš okoliš nekaj neizvedljivega.
Nekaj 10 steklenic vina iz grozdja, katerega so potrgali za
Miklavža prejšnjega leta so se odločili, da ga shranijo za
nas v čudežnem oz. posebnem okolju. Vino sorte Rumeni
muškat in Traminec so potopili v posebej za to narejenem
zaboju v sosedov vodnjak. Voda v vodnjaku je segala 3m visoko in temperatura +12C. Vino bo zorelo dolgo, kako dolge
še sami točno ne vedo. Čas bo določil poseben dogodek za
katerega bodo v prihodnosti takšno ekskluzivno vino potrebovali. Pri tem je sodeloval tudi njihov družinski prijatelj
Adam iz Pensilvanije-ZDA, ki je bil nad tem dogodku izjemno navdušen. Slovenija mu bo ostala večno v spominu,
saj tako gostoljubne in lepe dežele še ni obiskal. Na koncu
veselega druženja so Erniševi povedali, da bodo marsikaj
pozabili, le na vino iz starega Gergoričevega vodnjaka ne.
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Po 50-tih spet skupaj

V prijazni okrepčevalnici Škafar v Moravskih Toplicah so se
spet srečali sošolci, ki so pred 50-timi leti končali osnovno
šolo v Bogojini. Prihajajo iz vseh sosednjih vasi; Tešanovec,
Moravskih Toplic, Vučje Gomile, Ivanec, Mlajtinec, Filovcev,
Bukovnice, Strehovec, Dobrovnika in Bogojine. Večina jih je
ostala v Prekmurju, nekateri pa so odšli širom po Sloveniji.
Klepet in druženje sta se zavlekla dolgo v noč, saj zgodb
in pripetljajev, ki so se zgodili v teh letih ni zmanjkalo. Ob
dobri kapljici in pojedini jim je večer popestril muzikant
Stanko. Ob koncu so si obljubili, da če ne prej, se zopet
srečajo čez 50 let…..
Miran Erniša, Ibolka Berglez-Celec

Strandröplabda Szentlászlón

2013. június 30-án, vasárnap, Szentlászlón megszervezték
az első strandröplabda tornát (3:3). A Szentlászlói Sportegyesület által szervezett barátságos versenyre 12 hazai
csapat jelentkezett. A versenyzők többsége Szentlászlóról
és a környező falvakból érkeztek. Nagy megtiszteltetés érte
a szervezőket és a látogatókat, mivel az egyik csapatot Damir Dugonjić, az 50 méteres mellúszás európai bajnoka
erősítette. A hangulat kellemes, elsősorban sportos volt. A
legtapasztaltabbnak és legügyesebbnek a kobiljei veteránok
klubja bizonyult. Igaz, itt nem a serleg volt a fontos, hanem
az, hogy az idilli kisfaluban mindenki jól érezte magát. A
versenyzőknél is érződött, hogy a győzelemnél sokkal fontosabb maga a részvétel.
A szervezők persze ételről és italról is gondoskodtak. A
részvétellel elégedettek voltak, és már örömmel készülnek
a következő tornára, amely a tervek szerint 2013 augusztusában lesz, és amelyen még több résztvevőre számítanak. Kellő számú versenyző esetében külön női és férfi tornát
szerveznek. Sportrajongók, tehát Szentlászlón, mindenkit
újabb sportkihívások várnak.
vds

Beach volley v Motvarjevcih

V nedeljo popoldan, 30. junija 2013 je prvič v Motvarjevcih potekal turnir v odbojki na mivki (3:3). Na prijateljsko tekmovanje,
ki ga je organiziralo ŠD Motvarjevci, se je prijavilo 12 ekip iz
Motvarjevcev. Večina tekmovalcev je bila iz Motvarjevcev in
okoliških vasi. Organizatorji in obiskovalci so bili počaščeni, saj
je bil član ene izmed ekip tudi aktualni evropski prvak v prsnem
plavanju na 50 m, Damir Dugonjić. Vzdušje je bilo zabavno in
predvsem športno. Največ izkušenj in spretnosti je pokazala
ekipa veteranov iz Kobilja. Ni šlo le za osvojitev pokalov, pač
pa za prijetno druženje sredi idilične vasice. V tekmovalcih je
bilo čutiti, da je na športnih dogodkih pomembno sodelovati
in ne zmagati.
Organizatorji so poskrbeli tudi za hrano in pijačo. Z udeležbo so
bili zadovoljni in se že veselijo naslednjega turnirja. Načrtujejo
ga že v mesecu avgustu 2013 in upajo na še večji odziv. Če pa
bo zadostno število prijavljenih tekmovalcev, pa bodo organizirali ženski in moški turnir posebej. Torej, vsi športni navdušenci
vabljeni na prihodnje športne izzive v Motvarjevcih.
vds

Okoli 200 obiskovalcev si je ogledalo turnir. / A tornát mintegy 200 látogató szurkolta végig.
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Turnirja se je udeležil tudi evropski prvak v prsnem plavanju na 50 m. /
A tornán az 50 méteres mellúszás európai bajnoka is részt vett.

Mladinsko društvo Tešanovci osvojili
7. mesto na kmečkih državnih igrah
Mladinsko društvo Tešanovci udeležilo 26. državnih in 6.
mednarodnih kmečkih iger v organizaciji Društva podeželske mladine Šentjur, lanskoletnega zmagovalca in Zveze
podeželske mladine Slovenije. Tekmovanje je potekalo v
vasi Slom pri Ponikvi.

LJUDJE IN DOGODKI
Ekipo Mladinskega društva Tešanovci so sestavljali tekmovalci Martina Vrzel, Sandra in Sašo Dervarič, Nino Balaško, Grega
Domjan in Martin Makari. Skupaj s tekmovalci so se dogodka
še udeležili predsednik Mladinskega društva Tešanovci Simon
Kardoš, Tjaša Pertoci, Matej Gergorič in Luka Perš. Tekmovalo
je 24 ekip iz celotne Slovenije in 1 ekipa iz Madžarske.
Prva igra je bila košnja trave s koso. V njej je tekmoval Martin Makari. Pokazal je odlično pripravljenost in svojo travnato
površino pokosil v najhitrejšem času, kar pa ni bilo dovolj za
nazivni najboljšega kosca, saj komisija, ki je ocenjevala lepoto
pokošene travnate površine, Martinu ni dala dovolj točk za eno
izmed prvih treh mest.
V drugi igri je Sandra Dervarič tekmovala v grabljanju trave.
Grabljice so pokazale vse svoje spretnosti. Sandra se je odlično
borila, saj je na koncu dosegla uvrstitev med prvo deseterico.
Tretja igra je bila iskanje krompirja. V igri smo se izkazali zelo
dobro, saj smo nabrali 29 krompirjev.
Četrta igra je bila prenašanje jajc. Jajca so zopet predstavljali vodni baloni, ki so jih morali v najhitrejšem možnem času
prenesti iz vodne kadi v prazno vedro. Žal našim tekmovalcem
ni in ni šlo v tej igri nič od rok, tako da nam je uspelo prenesti
vsega skupaj 6 balonov.
Zadnja igra je bil slalom s lestvico. Naša ekipa je bila zelo hitra, vendar je zaradi nejasnih sodniških navodil izgubila dragocenih 10 sekund časa, kar se je tudi poznalo pri končnem
rezultatu.
Na srečo smo prehiteli močno ploho in ušli pod šotor, kjer
je potekala še igra predstavitev regij. V njej so regije pred-

stavile svoje značilnosti, ki predstavljajo njihovo pokrajino.
Našo regijo je predstavil Luka Perš, ki je v nekaj besedah
opisal našo lepo pokrajino.
Po predstavitvi regij je sledilo še končna razglasitev rezultatov. Na koncu je ekipa Mladinskega društva Tešanovci dosegla 7. mesto ter ponovila lanskoletni uspeh iz Braslovč.
Zmagala je ekipa Društvo podeželske mladine Zbure, ki
bodo tudi gostili naslednje državne kmečke igre.
Sledilo je še veselo druženje s ansamblom Petka, ki je trajalo
pozno v noč.
L. P.

Vsem
občanom občine
Moravske Toplice,
ponujamo od 1.8. – 11.8.2013

50 % popusT na nakup
celodneVne odrasle ali
oTroške kopalne karTe
ob praznovanju 50. obletnice
obstoja Term 3000.
(kopanje je možno vsak dan).

Popust se odobri na podlagi osebne izkaznice.

letak kopanje popusti za obcane 18_07.indd 1

18.7.2013 10:36:51
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IZ ŠOL IN VRTCEV
Igre s prstki
V skupini 1. starostnega obdobja se z otroki večkrat igramo
prstne igre. Zadnja, ki smo se jo igrali je bila : Miška kaško
kuhala: temu dala,
temu dala,
temu dala,
temu dala,
temu pa vrat zavila
in ga v luknjo skrila.
Otroci so ob njej uživali in se zabavali.
Igra s prstki je ena izmed prvih iger človeka in se jo po navadi igra najmlajšim otrokom v zgodnjem otroštvu. Takšne
igre se odvijajo največkrat v intimni bližini in telesnem stiku
posameznika. Po navadi otrok največkrat sedi odraslemu
v naročju, s katerim se igra. Pri tem si otrok uri in razvija
čutila, kot je vid, sluh, gib, dotik. V začetku je ta vez najbolj
vzpostavljena z materjo, brez katere otrok v prvem obdobju
ne zmore obstati, saj je mama tista, ki ga neguje in skrbi za
njega. Mama se ob tem poistoveti z otrokom in njegovimi
potrebam tako na duševnem kot telesnem področju. Ob
igri otrok spoznava svet okrog sebe, ki mu ga približa skozi
predmete in osebe. Ko otrok začne obiskovati vrtec, se te
igre igra z vzgojiteljico. Ob igri otrok posnema odraslega.
Pri tem se oblikuje in začne simbolna igra. Otrok začne sebe
doživljati kot samostojno bitje. Skupne igre so pomembne
predvsem za razvijanje socialnih odnosov in komuniciranje.
Prstne igre so največkrat govorne igre. Igre s prstki vsebujejo že prve zametke dramatizacije. To so enostavni verzi, ki
združujejo besedo, gib, ritem in simbolno igro. Otrok si ob
teh verzih uri in oblikuje jezik. Vsebina je otroku znana in
blizu, saj prepozna dogodke in objekte iz njegove okolice.
Otroku so igre všeč, zato jih večkrat ponavlja.
Z igro: »Miška kaško kuhala« smo v skupini naredili tudi lutkovno predstavo. Med tem časom je bil na obvezni praksi v
skupini tudi študent drugega letnika predšolske vzgoje Aleš
Vitez. Skupina otrok ga je takoj vzela za svojega, kljub temu,
da so najmlajši po starosti. Prikupil se jim je s svojo umirjenostjo, pripravljenostjo za delo z njimi. Znal je vzpostaviti
lep, topel odnos do njih, kakor tudi do vseh zaposlenih v
vrtcu. To igro smo se igrali skupaj z njim. Postali smo kuharji,
ki znamo skuhati najboljšo kašo. Otroci so se v dogajanje
zelo vživeli in se poistovetili z osebami v igri. Kako so uživali
si lahko ogledate na fotografijah.
Zapisala Suzana Benčec, Fotografirala Darja Toplak

Obiskali smo družino Malačič

V juniju nas je otroke in vzgojiteljice iz vrtca Prosenjakovci
na obisk povabila Uroševa babica Hermina in to s prav posebnim namenom. Povabila nas je na »droubne pogače«.
Tako mikavni ponudbi smo se z veseljem odzvali in se v četrtek, 13.6.2013, odpravili na domačijo Malačičevih.
K Malačičevim smo se odpravili po glavni cesti in takoj za
mostom zavili levo. Na dvorišču sta nas pričakala babica
Hermina in dedek Ernest, ki sta se razveselila našega obiska. Po krajšem klepetu, sta nas povabila v prostor, kjer je
bilo že vse pripravljeno za naš obisk. Na mizi so nas čakale
»droubne pogače«, rulada z domačo marmelado in torta z
jagodami iz domačega vrta. Vse, kar je bilo na mizi, je bilo
zelo okusno. Poleg jedače sta nam postregla tudi z domačim bezgovim sokom, ki nam je v tem vročem poletnem
vremenu še posebej prijal.

Krožniki z dobrotami so se hitro praznili, zato smo se babici
in dedku zahvalili za njuno gostoljubnost, ki smo je deležni
ob vsakem obisku. Seveda smo se postavili tudi pred foto
objektiv, da nam naše zadnje srečanje pri Malačičevih ostane v trajnem spominu.
Draga babica in dedek, še enkrat hvala za vse, kar sta nam
nudila v vseh teh letih, odkar vsako jesen in pomlad obiskujemo vašo domačijo.
Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezične enote Prosenjakovci

Látogatóban a Malačič családnál

Hermina mama, Uroš nagymamája, különleges céllal hívta
látogatóba júniusban a pártosfalvi óvodásokat és óvónőket,
ugyanis apró pogácsákat készített számunkra. Az ilyen vonzó
kínálatnak persze nem tudtunk ellenállni, így aztán 2013. június 13-án, csütörtökön, el is indultunk Malačičék portája felé.
A főúton haladva, a híd után azonnal balra fordultunk. Az udvaron Hermina mama és Ernest papa nagy örömmel fogadott
bennünket, majd rövidke kellemes beszélgetést követően
máris beléphettünk a helyiségbe, ahol a finomságok már várták a látogatókat. Az asztalon apró pogácsák, házi lekvárral
töltött piskótatekercs és epertorta – természetesen az eper a
saját kertben termett. Minden nagyon ízletes volt, és persze a
nyári melegben a házi bodzaszörp is jólesett.
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A tányérok hamar kiürültek, így a nagyinak és a papának megköszöntük a szíves fogadtatást, amelyben minden egyes látogatás során ellátnak bennünket. Persze, a végén a fényképezőgép lencséje elé álltunk, hogy megörökítsük a Malačičéknél
tett legutóbbi látogatásunkat.
Kedves nagymama és nagypapa, még egyszer köszönjük
mindazt, amit értünk tesznek, amióta minden ősszel és tavasszal ellátogatunk az önök portájára.
Lejegyezte Bernarda Koroša Pantović
a pártosfalvi kétnyelvű óvoda óvónője

vaj občine Moravske Toplice v Ivanovcih, kjer smo dosegli
odlično 2. mesto. Z še večjo željo po rezultatu smo se pripravljali za občinsko tekmovanje, ki je potekalo v Fokovcih.
Tam smo za las zgrešili 2. mesto.

Uspehi pionirjev gasilskega društva
Mlajtinci–Lukačevci
Leta 2012 smo v vasi Mlajtinci obeležili 80. obletnico delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Mlajtinci–Lukačevci. Ker smo sicer majhna vasica, vendar z velikim številom
najmlajših, je ob prvem sestanku bila podana želja s strani
predsednika Branka Baumana ter ostalih navzočih članov,
da vključimo mlade v gasilske čete. Tako smo ob gasilskem
občnem zboru l. 2012 že imeli mlade pionirje, ki so častno
prisegli delo v operativi.

Sektorskih vaje v Martjancih – doseženo 1. mesto

Ker pa smo čez leto postali malo starejši in vešči znanj in
pravil, smo se za letošnje leto 2013 zelo dobro pripravili na
gasilska tekmovanja. Tako smo na sektorskih vajah v Martjancih dosegli odlično 1. mesto. S takim rezultatom smo
se uvrstili naprej na občinsko tekmovanje v Andrejcih. Ker
je bila želja po uspehu seveda sedaj še večja, kajti letos so
spet regijska gasilska tekmovanja, so si naši mladi pionirji
začrtali rezultat med prvo trojico. Teden pa je bil zelo vroč,
temperatura je ves čas nihala med 32 in 34 stopinj, zato
smo si privoščili le ene kratke vaje, kjer so se naši najmlajši
le prijetno osvežili z vedrovkami. Odhod na tekmovanje je
bil zato malo mračno obarvan, vendar so naši pionirji PGD
Mlajtinci–Lukačevci znova dokazali, da zmorejo. Ob veliki
vročini in konkurenci smo se prebili na zasluženo 1. mesto
s kar 1097 točkami. Čestitke in pohvale gredo tudi drugouvrščeni odlični ter močni ekipi pionirjev iz PGD Martjanci z
doseženimi 1088 točkami ter ekipi Moravskih Toplic 2, ki je
zasedla 3. mesto tudi s 1088 točkami.

Naši mladi pionirji na občnem zboru l. 2012

Naš prvi pregled društva je bil dne 29. 4. 2012. Ker smo bili
še v zagonu in nam še pravila niso bila preveč jasna, se zahvaljujemo našim prvim »sodnikom« na pregledu društva,
posebno g. Lipaju, za podane koristne informacije. Priprave
na naše prvo gasilsko tekmovanje so potekale z veliko željo
po odličnem rezultatu. 9. 6. 2012 smo se udeležili Sektorskih

Občinsko gasilsko tekmovanje Andrejci – doseženo 1. mesto

Pionirji PGD Mlajtinci–Lukačevci z mentorico

Sedaj nas pa čaka regijsko tekmovanje, ki bo nekje v začetku
septembra v Žižkih. Upamo na lepo uvrstitev, vendar nas bo
na tekmovanju vodil naš slogan: » V vsaki zmagi je poraz in
v vsakem porazu je zmaga. Vztrajni zmagujejo«. Že rezultati,
ki smo jih nanizali, so velik uspeh za eno leto delovanja v
društvu. Zaključila bi samo z besedami hvala vsem, ki ste
nam pomagali, nas podpirate in ste nam v oporo.
Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!
Mojca Bauman,
mentorica pionirjev PGD Mlajtinci–Lukačevci
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90 PGD Ivanci

Spoštovanja vredna tradicija

Okrogel jubilej delovanja, 90 let, so proslavili v PGD Ivanci.
Praznovanju častitljivega jubileja so se jim pridružila tudi
nekatera PGD iz občine Moravske Toplice in sosednjih občin.
Uvod v proslavo je pomenila povorka gasilcev in gasilskih
vozil, sledila je proslava pod šotorom na prostoru športno
rekreacijskega centra v Ivancih. Podpredsednik PGD Ivanci
Alojz Trplan se je v svojem nagovoru sprehodil skozi bogato
zgodovino PGD Ivanci, spomnil je na zaslužne krajane, ki so
botrovali ustanovitvi društva, ga vodili skozi desetletja. Z leti
je rasla tudi usposobljenost članov in njihova opremljenost, da so se lahko uspešno spopadali s svojim sovražnikom ognjem. Ob visokem jubileju so članom PGD vse dobro
zaželeli ob županu Alojzu Glavaču še prvi mož gasilstva v
občini Dušan Grof, prvi mož občinskega štaba civilne zaščite Štefan Jančarič, predsednik PGD Ivanci Dušan Puhan pa
je najbolj zaslužnim članom izročil priznanja GZ Moravske
Toplice. Prisrčen kulturni program so svečanosti prispevali
kar člani gasilskega podmladka PGD Ivanci.
Sledilo je družabno srečanje, Ivančani so se pokazali kot
dobri in prijazni gostitelji, za prijetne viže pa so poskrbeli
mladi glasbeniki skupine Power.
Bc

Priznanje GZ Moravske Toplice so prejeli:
II. Stopnje: Alojz TRPLAN
Za dolgoletno delo v operativi 40 let:
Janez ZADRAVEC, v operativi 30 let Dušan PUHAN
Za 50 letno aktivno delo v gasilski organizaciji:
Avgust KLAR, Martin HORVAT.

Za 40 letno aktivno delo:
Alojz ANTOLIN, Drago DONŠA, Anton ROUS, Janez
ZADRAVEC.
Za 30 letno aktivno delo:
Anton VOGRIN, Jože ŠTEFKO, Franc MAGDIČ, Štefan CUK,
Jože ROUS
Za 20 letno aktivno delo:
Tomaž OČEK, Janez HORVAT, Simon ROUS
Za 10 letno aktivno delo:
Jože PUCKO, Mitja KUZMIČ, Aleš KLAR, Janez SEREC,
Miha VOGRIN, Drago KOLTAJI, Tomas BENCIK, Grega NEŽIČ
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Mladi gasilec 2013

Kot že nekaj let zapored, smo tudi letos organizirali, pripravili in izvedli tabor »Mladi gasilec«. Potekal je od 27.6.
do 30.6.2013, v Martjancih. Udeležili so se ga gasilci-pionirji, stari od 7 do 12 let iz občine Moravske Toplice. Skupno
jih je bilo 51.
Ob prihodu so se otroci najprej namestili v dvorani, kjer so
si pripravili podmetače in spalne vreče. Sledilo je spoznavanje s strani mentorjev in otrok med seboj. Po spoznavanju smo se odpravili na večerjo, v gostilno Urška, kjer so
vsak dan skrbeli za naša kosila in večerje.

Med samim taborjenjem so otroci spoznavali in bili deležni »učenja« gasilske šole- na koncu so svoje znanje dokazali z reševanjem testov in se potegovali za gasilske značke
(bronasta, srebrna, zlata). Izvajali smo tudi različne dejavnosti in aktivnosti štafetno-športnega značaja, s čimer se
je razvijala medsebojna povezanost in »tekmovalno« sodelovanje otrok. Dneve smo si popestrili z obiskom modelarjev (modelarski klub FTIČ ), prihodom čarodeja, nočnim
pohodom in kopanjem v Termah 3000.
Glede na odzive otrok, bomo »tradicijo« naslednje leto nadaljevali, s čimer se strinjajo in nas spodbujajo tudi starši.
V imenu GZ Moravske Toplice, se zahvaljujemo vsem mentorjem za prostovoljno sodelovanje in pomoč, vsem staršem pa za izkazano zaupanje.
Z gasilskim pozdravom ‘’NA POMOČ!’’
Gasilska zveza M.Toplice

Občinsko gasilsko tekmovanje

Gasilska zveza Moravske Toplice je skupaj z domačini PGD
Andrejci organizirala letošnje gasilsko tekmovanje Občine
Moravske Toplice V Andrejcih 23.6.2013 .Tekmovanje je bilo
dobro pripravljeno pa tudi vreme je zdržalo. Sodelovale so
najboljše ekipe iz posameznih sektorjev v vseh konkurencah. Tudi sodniki so svoje delo opravili korektno in pošteno
tako, da ni bilo nobenih pripomb na njihovo delo. Ekipe so
pokazale precej znanja , moraš pa imeti tudi malo športne
sreče saj nekateri favoriti niso bili najuspešnejši. Naj boljše
uvrščene ekipe bodo tekmovanje nadaljevale na regijskem
tekmovanju , ki bo za mlade v Ižakovcih za člane in članice
pa v Ljutomeru v septembru. Med pionirji so se kot prvi Mlajtinci in drugi Martjanci uvrstili na regijsko tekmovanje. Pri

NAŠI GASILCI
Jože Gergorič (1946-2013)
ZAKOJ TI, DŽOUŽI?
Kak žalostno doni zvon, gda zvoni svojomi zvonari

članicah so občinske prvakinje postale gasilke iz Martjancev,
druge pa so gasilke iz Krncev in grejo naprej. Pri članih B so
bili prvi M. Toplice in drugi Tešanovci in se tako oboji uvrstili
na regijsko. V najmočnejši konkurenci članov A pa so zmagovalci gasilci iz Sela drugi pa gasilci iz Martjancev, ki bodo
tekmovali na regijskem tekmovanju v Ljutomeru. Vsem sodelujočim ekipam čestitke za dosežene uspehe, ekipam, ki
so se pa uvrstile na regijsko pa obilo uspeha naprej.
Gasilska zveza M.Toplice

Ženski pevski zbor Žlaki
Koncert ob jubileju

Ob 5 letnici delovanja ženskega pevskega zbora Žlaki, ki deluje pod skupno streho sebeborskega Društva za kulturo,
šport in turizem Žlaki, so v dvorani domačega vaško-gasilskega doma pripravili priložnostni koncert. Pevke zbora Žlaki
so se pod taktirko zborovodkinje Marije Rituper domačemu
občinstvu predstavile z izvedbo dvanajstih slovenskih ljudskih in umetnih pesmi. Kot gostje so nastopile tudi pevke
ženskega pevskega zbora TD Vrtnica iz Beznovcev, ki jih prav
tako vodi Marija Rituper. Ob jubilejnem koncertu so v uvodu
koncertnega lista zapisale, da so se dekleta in žene srečevale
ob večerih s skupnim namenom, veseljem do petja. Glasba
vliva poskočnost srcu, ga poživi in vznemiri. Po drugi strani
pa je glasba tista, ki pomirja dušo in vzpostavi primeren
ritem, je še zapisano v koncertnem listu.
Bc

Dvanajst pevk je na jubilejnem koncertu pod vodstvom zborovodkinje Marije Rituper predstavilo 12 slovenski narodnih in umetnih pesmi.

Kak blisk se je razširila novica: Joži, »petrolaš«, je mrou.
Nej, lidge! Džouži je nej mrou! Džouži je enostavno
vesno. Kesno poletno sunce ga je lani začalo topiti,
jesenski vetrovi so oglodali njegovo močno telo, zimski mraz ga je tak globoko zamrzno, ka ga niti majsko
sunce nej moglo več otopiti. Beteg z imenon male
vodne živalce je temeljito opravo svoje delo. Gda san
njemi 21. maja zadnjič segno v roko, je bila njegva dlan
topla, roka pa brez moči. Vsa tista silna energija je odtekla iz njega.
Nej, Džouži nemre mrejti! V svoji srcah mo ga ohranili
takšoga, kakšoga smo ga poznali: zgovornoga, veseljaka, izvrstnoga plesca, hecara …
A strašno resnoga človeka, gda je šlo zaistino. Absolutnoga poštenjaka, skrbnoga moža, očo, ajtastaroga,
prijaznoga sovaščana ….. Odličnoga organizatora.
Več kak deset let smo delali v krajevnoj skupnosti. V
90. letaj smo sami gradili mrliško vežico – Džouži si je
izbral vlogo maloga rijtara. Somo povejte, kelko lidij
trbej, je pravo. Pripelo ji je osem, gda ji je trbelo osem,
dvanajst, dvajsti … Pripelo bi ji vsej 250, če bi bilo potrebno. Zvonar je ostao do konca svoji dni.
Dugo časa je velalo: na veške igre mo šli, če de Gergorič zrikto. Sigdar smo bili tan! Nogometašon je pomagao ustanoviti klub maloga nogometa, pol mlajšin od
sebej pa je kazao, kak se biži, dribla, zabija gole. Zadnja
leta so šarvejdiji njegovoga biciklina ružili po vejsi, gda
je kak upokojenski poverjenik obveščao člane, pridobivao nove ali se je enostavno brez pravoga razloga
zapelo po vejsi, zavino na marsištero dvorišče; za sakšega človeka je najšo toplo besedo, tolažbo, nasvet …
Vaščani s(m)o se njemi oddužili na svoj način: pred
pogrebon s(m)o drli na pokopališče, urejali grobove,
pometali cesto … In nej nazadnje, spoštovanje in zahvalo je pokazala nepreglena množica lidij na zadnjen
slovesi.
Dugo si je prizadevao za proti-toči-bend. Tisti pri drujštvi upokojencov nas je razveseljevao s hudomušnimi
besedili na poznane noute. Džouži je bobnao; boben si
je san napravo, tak kak ešče marsištero stvar. Občudovao san njegovo ezermeštersko nadarjenost.
Več let je bio član župnijsko-pastoralnega sveta – bio
je globoko, iskreno veren človik.
Razmišlan, spitavan se: Telko barab nas klači tou zemlo. Zakoj, Džouži, ti dobričina, ti pooseblena dobrota,
zakoj si morao ti oditi?
Zakoj, Džouži?
Lajči Sočič
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KULTURA
Jožetu v spomin
UTIHNIL JE TVOJ ŽAMETNI GLAS,
PREZGODAJ SI SE POSLOVIL OD NAS.
BIL SI ČLOVEK HUMORJA IN ŠAL,
NASMEJATI SI ZNAL VSAKEGA OD NAS.
BOBEN TVOJ ZAVEDNO UTIHNIL JE,
V HIŠI DOMAČI ZAMANJ ČAKA NA TE.
NIKOLI VEČ V ROKAH TVOJIH NE BO.
ZVOKI NJEGOVI ONEMELI SO.
PESMI NAŠE OTOŽNE SO ZDAJ,
JOŽE TAKIH TI NISI NIKOLI IGRAL.
VESELJE SI TROSIL MED VSE LJUDI,
ZATO TE POGREŠAMO PRIJATELJI VSI.
MARIJA SAMBT

Dan umetniške besede mladih –
mavrični vrtiljak poezije

V mesecu maju, mesecu ljubezni in mladosti, se je zgodil
že 2. literarni večer, Dan umetniške besede mladih – Mavrični vrtiljak ljubezni.

V soboto, 25. maja 2013, ob 20. uri so se v kulturni dvorani
v Bogojini predstavile različne generacije ustvarjalcev (literarnih in glasbenih): sedanji in nekdanji učenci Osnovne
šole Bogojina ter drugi občani Občine Moravske Toplice.
Med osnovnošolci so nastopili: Larisa Rac, Hana Nemec,
Lara Seredi, Patricija Cigan, Nicky Dervarič, Sara Tratnjek in
Nina Andrejč. Srednješolsko generacijo so zastopali: Anja
Behek, Maja Casar, Žiga Barbarič in Simon Šanca. Najstarejši, a po srcu zelo mlad, je svoje pesmi predstavil gospod
Martin Horvat iz Ivancev, gospa Vesna Jakiša pa je prišla
iz Kančevcev. Vsi ti nastopajoči so prebrali svoje pesmi in o
njih ter o njihovem pesniškem ustvarjanju povedali mnogo lepega, zanimivega in hudomušnega. Voditeljica Janja
Bürmen je zelo spretno vodila pogovor in predstavitev nastopajočih ter njihovih pesmi. Z Žigom Barbaričem pa je
tudi povezovala celotni literarni večer. U uvodnem delu se
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je z Minattijevo pesmijo Nekoga moraš imeti rad predstavila učenka OŠ Bogojina Marija Jelen. Literarni večer so z
glasbenimi točkami popestrili učenci Komornega orkestra
OŠ Bogojina pod mentorstvom Valerije Šömen, učiteljice
glasbene vzgoje na OŠ Bogojina, in mlade ustvarjalke haikujev s Plesom haikujev, nastalih na literarnem večeru v
mesecu aprilu.
»Vse stvari imajo svojo skrivnost, poezija pa je skrivnost
vseh stvari. » Mentorica mladim pesnicam na OŠ Bogojina in pobudnica ter idejna voditeljica tega že 2. literarnega večera se je na koncu zahvalila vsem nastopajočim
in vsem, ki so našli pot do lepe besede in začutili lepoto
slovenske besede, čar poezije in globino medgeneracijskih
odnosov ter druženja.
Mentorica: Marjetka Erdelji

Glasbeno dopoldne pri družini
Györek Karas

Zaprla so se vrata tudi našega vrtca. Za nekatere otroke,
ki bodo v jeseni prestopili šolski prag, so se vrata zaprla za
vedno, za druge pa le za dva mesca.
In prav zadnji dan je bil za vse nas nekaj posebnega. Tadejeva mamica Mojca nas je že v začetku tedna povabila na
obisk. Povabila smo se vsi skupaj zelo razveselili in ji obljubili, da se v petek vidimo.
Po zajtrku smo se peš odpravili k družini Györek Karas, kjer
so nas pričakali Tadej, njegova mamica Mojca in dedek
Ladislav. Povabili so nas v dnevno sobo, kjer nas je čakalo
veliko presenečenje. Tadej nam je skupaj s svojo mamo in
dedkom pripravil čisto pravi koncert. Tadej je igral na bobne, mamica na klavir, dedek pa nam je zaigral na kar nekaj različnih instrumentov. Poleg saksofona, smo slišali še
kitaro in harmoniko. Igrali so zelo ubrano in pravo veselje
jih je bilo poslušati. Ker pa so igrali nam znane pesmi, smo
jim pomagali s petjem. Tako smo slišali nekaj slovenskih
pa tudi madžarskih pesmic. Prava glasbena poslastica pa
je prišla na koncu. Dedek je na željo vzgojiteljic zaigral še
»Balado za Adelino« ob kateri smo se zelo raznežili.
Tukaj pa našega obiska še zdaleč ni bilo konec. Čakalo nas
je še eno veliko presenečenje. Miza v jedilnici se je namreč
šibila pod težo slastnih dobrot; obloženih kruhkov, sadja in
dobrega peciva. Sprva so bili otroci nekoliko sramežljivi, a

IZ ŠOL IN VRTCEV
prav kmalu so pogumno posegli po obloženi mizi.
Ko smo si napolnili želodčke, smo se morali počasi odpraviti proti vrtcu. Prej pa smo se zahvalili našim gostiteljem za
prijeten koncert in vso gostoljubnost, ki smo je bili deležni.
Hvala še enkrat v imenu vseh in hvala, da smo ta zadnji
dan smeli preživeti z vami v tako prijetni družbi.
Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci

Zenés délelőtt a Györek Karas családnál
A mi óvodánk ajtaja is bezárult. Egyes gyerekek részére, akik
sszel már az iskola küszöbét lépik át, örökre, egyesek részére
csak két hónapra.
Az utolsó nap viszont valamennyiünk számára különleges volt.
Tadej édesanyja, Mojca már a hét elején meghívott bennünket, látogassunk el hozzájuk. Nagyon megörültünk a felkínált
lehetőségnek, és megígértük, hogy pénteken délelőtt ellátogatunk hozzájuk.
Pénteken a reggeli után elindultunk a Györek Karas családhoz, ahol már Tadej nagyon várt bennünket, de ott volt az
anyukája, Mojca, valamint Ladislav nagyapja is. Betessékeltek
bennünket a nappaliba, ahol egy meglepetés várt ránk. Tadej
anyukájával és nagyapjával egy igazi koncerttel lepett meg.
Tadej dobolt, az anyukája zongorázott, a nagyapja pedig különféle hangszereken játszott. A szaxofonon kívül hallhattuk
még a gitárt és a harmonikát is. Nagyon összeszokottan játszottak, így élvezet volt őket hallgatni. Mivel olyan dallamokat
játszottak, amelyeket mi is ismertünk, énekhangunkkal mi is
csatlakoztunk hozzájuk. Énekeltünk szlovénul és magyarul,
de az igazi meglepetés még csak ezután következett. Tadej
nagyapja az óvónők kérésére eljátszott egy balladát, amely
hatására mindannyian elérzékenyültünk.
Ezután következett a bőséges kivendégelés. Az asztal megtelt
szendvicsekkel, gyümölccsel és aprósüteménnyel. Először
a gyerekek egy kicsit szégyenlősek voltak, de aztán bátran
szedtek az ízletes falatokból.
Uzsonna után visszatértünk az óvodába. A házigazdának
megköszöntük a koncertet és a szívélyes fogadtatást. Nagyon
élveztük a társalgást.
Lejegyezte: Koroša Pantović Bernarda
a pártosfalvi kétnyelvű óvoda óvónője

Igre z vodo, ob vodi in v vodi

V letošnjem šolskem letu so otroci zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice vključeni v celoletni projekt Mali sonček, vezan
na gibalni razvoj predšolskega otroka, ki je zamenjal projekt
Zlati sonček. V projekt Mali sonček so vključeni otroci od 2.
leta naprej in poteka vse do vstopa otrok v šolo. V knjižici
so zapisane raznovrstne naloge, ki jih otroci s pomočjo strokovnih delavk in staršev opravijo ter tako pridobijo ustrezno
nalepko (mali sonček), katero zalepijo na ustrezno mesto v
knjižici. Naloge so prilagojene težavnosti glede na starost in
gibalni razvoj otroka. Zajemajo naloge: igre z žogo, igre brez
meja, naravne oblike gibanja na prostem ali trim stezi, vožnja
s poganjalčkom, kolesarjenje, igre na prostem (s smučmi)

pozimi, ustvarjanje z gibanjem in ritmom, naravne oblike gibanja, sprehodi, izleti, rolkanje, drsanje, elementi atletske in
gimnastične abecede, in igre z vodo, ob vodi in v vodi.
Kot vaditeljici plavanja mi je bila zaupana naloga, da z otroci,
ki so pred vstopom v šolo, izpeljem nalogo »igre z vodo, ob
vodi in v vodi«. Naloga je bila realizirana v Termah Vivat tri dni
zapored. Otroke in vzgojiteljice sem počakala pred vhodom v
Terme Vivat, kamor jih je pripeljal s kombijem gospod Šinko
oz. so prišli kar peš. Na obrazih otrok je bilo opaziti veselje,
pričakovanje, ki je bilo povezano s kopanjem. Med pisano in
razposajeno druščino otrok je vsak otrok »pisal« svojo zgodbo,
pa najsi bodo to otroci, ki konstantno obiskujejo kopališča in
poznajo red in pravila v omenjenem okolju oz. taki, ki so redki
obiskovalci kopališč in tisti, ki so letos prvič stopili v sam kompleks katerega koli kopališča. In v okviru tega se otroci različno
hitro prilagajajo na spremembe okrog sebe. Na začetku smo
si ogledali kopališče – garderobe, sanitarije, kabine za tuširanje in bazene. Ker povsod veljajo določena pravila, da družba
funkcionira oz. deluje kar se da brez zapletov in nevšečnosti,
smo se dogovorili za pravila, katera bomo v času bivanja na
kopališču upoštevali. To so bila sledeča pravila: obvezno tuširanje brez vstopom v vodo ter po končanem kopanju (ko pridemo v kopališče in preden gremo domov), obvezna uporaba
sanitarij, brez vnosa hrane, pijače in žvečilnih gumijev v vodo,
ter slednje pravilo, da nikoli in nikdar ne tečemo po zunanjih
površinah, ker so tla spolzka, stopala pa mokra, in je velika
verjetnost da nam zdrsne. Vsi otroci, kateri so se udeležili iger
v vodi, vedo ta štiri pravila – kar vprašajte jih, veljajo pa tako
za otroke kot odrasle.

Prvi dan smo bili v otroškem bazenu. Otroci so se prilagajali na vodo z različnimi vajami, npr. hoja v vodi, sed v vodi,
lovljenje v vodi, delanje mehurčkov v vodi z ustno votlino,
pihanje pisanih plastičnih žogic, ter vaje, s katerimi smo si
segreli in ogreli telo ter na ta način preprečili kakršno koli
možno poškodbo. Otroci so dosledno, po navodilu izvajali vaje.
Iz bazena je bilo slišati otroški smeh. Prav ponosni so bili, ko
je vsak otrok dobil potrditev, da je vaja dobro opravljena. Ker
pa odrasli vemo, da v vodi postanemo hitro utrujeni, saj telo
ni vajeno upora vode, je sledil odmor. V tem času so se posladkali z dobrotami iz nahrbtnika in se okrepčali z napitkom.
Preden smo šli v bazen, smo ponovili pravila. Tokrat smo se
odpravili v globlji bazen, kjer smo, kot so dejali otroci, delali
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ZELENA BRATOVŠČINA
»zares«. Potrebnih je bilo veliko vaj s še več ponovitvami, da
so določeno stvar avtomatizirali. Preden otrok drsi v vodi in
ga pri tem ni strah, je potrebno veliko ponovitev, spodbude in
vztrajanja. Vsak dan so otroci med igro v vodi svoje znanje in
veščine nadgrajevali. Otrokom sem prikazala na konkretnem
primeru enega izmed načinom reševanja z žogo iz stiropora.
Otroci so vsak dan znova ponavljali, utrjevali vaje in naloge
prejšnjega dne ter usvajali nove naloge. Bili so »veliki«, ko so
s pomočjo t.i. črvov preplavali celoten bazen, potopili glavo
v vodo, gledali v vodi število prstov, ki sem jih pokazala, se
potapljali pod tunelom,…
Nalogo so otroci uspešno opravili, če so prilagojeni na upor
vode, sproščeno potopijo glavo, izdihujejo pod vodo, gledajo
pod vodo, so plovni in znajo drseti. Za otroke, katerim pa še
samo malo manjka, da usvojijo naloge gre vsa pohvala, da
so premagali strah ter imeli voljo, željo in interes za igre v
vodi. Ob koncu našega plavalnega tečaja pa smo si zaslužili
sladoled ter se z novimi izkušnjami in dogodivščinami vrnili
v svoj vrtec.
Bojana Benkovič, vzgojiteljica in vaditeljica plavanja

Najboljši sledilec je Pero Lovski
s Pohorja

19. samostojne tekme v Prosenjakovcih se je udeležilo 13 tekmovalcev in njihovih štirinožnih prijateljev.

Lepo in sončno sobotno jutro je bilo kot namenjeno za potep po goričkih gozdovih, tam na koncu Prekmurja, tik ob
madžarski meji, kjer je v organizaciji Lovske družine Prosenjakovci, Zveze lovskih kinologov Prekmurja in Vzrejne
komisije za barvanje pri KZS, potekala 19. samostojna tekma
(CACT SLO) po krvni sledi. Udeležilo se ga je 13 tekmovalcev
in njihovih zvestih štirinožcev, predvsem bavarskih barvarjev ter prvič enega koker španjela. V Sloveniji je registrirano
okrog 320 iskalcev obstreljene parkljaste divjadi, ki so v letu
2012 iskali v 3.242 primerih. Kot pravi podpredsednik Kinološke zveze Slovenije samostojna tekma po krvni sledi, kot
nadgradnja uporabnostnim preizkušnjam zasleduje cilj, da
se delo psa in vodnika čim bolj približa naravnim razmeram,
to je iskanju obstreljene divjadi, kjer mora priti do izraza,
poleg kvalitete psa krvosledca, tudi vodnikova spretnost,
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njegovo poznavanje načina dela psa, ter njegova sposobnost preverjanja pravilnosti dela psa po znakih, ki jih najde
na sledi. In tukaj se je najbolje izkazal bavarski barvar Pero
Lovski poležen 17.8.2011, lastnika Srečka Mumla iz Lovrenca
na Pohorju, ki je slavil pred Čedo (21.6.2012), lastnika Damijana Kožlakarja in Bolo (12.5.2010), lastnika Milana Fortuna.
Prva dva sta se tako uvrstila v slovensko reprezentanco, ki
bo nastopila na troboju Avstrija-Italija-Slovenija, ki bo letos
na avstrijskem Koroškem.
Mk

Oranža bar slavil na malonogometnem
turnirju v Tešanovcih
Dne 20.7. 2013 se je na nogometnem turnirju v Tešanovcih
potekal dnevno nočni turnir v malem nogometu. Organizator turnirja je bil NK Tešanovci. Na turnirju je nastopalo
15 ekip. Po zelo napetih dvobojih v predtekmovalnih skupinah in repasažu se je 8 najboljših ekip turnirja prebilo v
zaključne boje.
Prvo je sledilo četrfinale. V prvi tekmi so NK Sebeborci zmagali Zeleni Gaj s 5:3, v drugi AGM B. Lukač premagala Slifaš
2:1, v tretji je Oranža Bar premagal po kazenskih udarcih
ekipo Gostilno Špirič in v četrti tekmi je ekipa Avto Režonja
Cecek bar zmagala Borce s 3:1.
V polfinalu sta bila uspešnejši ekipi Oranža Bar, ki so po kazenskih udarcih premagali Avto Režonja Cecek bar in ekipa
Sebeborcev, ki je premagala AGM B. Lukač s 1:0.
V tekmi za tretje mesto je ekipa Avto Režonja zmagala AGM
B. Lukač s 3:2. Sledilo je še finale, kjer je ekipa Oranža bar
prikazala malce več domiselnosti in igrivosti in zasluženo
zmagala ekipo Sebeborcev s 3:1.
Po končanem turnirju je sledila še slavnostna podelitev nagrad. Nagrado za najboljšega vratarja je dobil Tilen Poredoš
s ekipe Oranža bar. Najboljši strelec je bil Štefan Zavec s
ekipe Zeleni Gaj.
Še enkrat iskreno čestitamo zmagoviti ekipi Oranža bar za
osvojeno prvo mesto ter ekipam, ki so se udeležila turnirja
ter organizatorju in skupini prostovoljcev, ki so malo nogometni turnir brezhibno izpeljali.
Luka Perš

ŠPORT
Streljalo se je na glinaste golobe

Zelena bratovščina iz Prosenjakovcev je tudi letos pripravila tekmovanje v streljanju na glinaste golobe. Na strelišču
se je zvrstilo 192 strelcev iz 18. društev. Pokanje pušk je v
Prosenjakovcih odmevalo že od zgodnjih dopoldanskih ur,
zavleklo pa se je v popoldanske ure. Ob koncu je imel najmirnejšo roko in ostro oko Peter Smrekar iz LD Podgorje,
ki je zadel 30 glinastih letečih golobov. Drugi je bil Gašper
Petrič iz LD Prežihovo, tretji pa Tadej Kostanjevec iz LD Vitomarci. Na četrto mesto se je uvrstil najboljši Pomurec,
in sicer Marko Miljevič iz LD Radenci. Med društvi so prvo
mesto osvojili strelci LD Gornja Radgona, drugi so bili
strelci LD Prežihovo, tretje mesto pa je pripadlo strelcem
LD Križevci pri Ljutomeru.
Gostitelji, člani LD Prosenjakovci, so se tudi tokrat izkazali
kot izjemni gostitelji. Številnim obiskovalcem in nenazadnje
tudi tekmujočih so zagotovili vrhunski izbor jedi, tudi iz divjačine, prijetno druženje pa je ves čas spremljala živa glasba.
bc

Šola nogometa NK Čarda

Šola nogometa NK Čarda je začela z delovanjem avgusta
leta 2007. V sezoni 2012/2013 smo sodelovali v tekmovanju v okviru NZS/MNZ z ekipami U6, U8 (dve ekipi), U10
(dve ekipi), U12, U14 in mladinci. Šolo nogometa trenutno
obiskuje skoraj 100 igralcev vseh selekcij. Vsako leto imamo vsaj tri večje prireditve in sicer: Poletna šola nogometa,
Nogomet za vse in Turnir NK Čarda. Poletna šola se odvija
v mesecu juliju, Nogomet za vse v mesecu juniju in turnir
NK Čarda konec avgusta. Najbolj odmevna je Poletna šola
nogometa ki jo izvajamo že od leta 2008. Število udeležencev enotedenskih aktivnosti v sklopu Grassroots programa NZS se iz leta v leto povečuje (PŠN 2012 se je udeležilo kar 114 otrok). Poleg številnih dogodkov, vsako leto
izvajamo tudi aktivnosti v okviru FARE Action Weeks, kjer
sodelujejo vse selekcije, poudarek pa je na enakosti v vseh
segmentih družbe. Cilj šole nogometa NK Čarda je popularizirati nogomet v regiji, postati stabilna in uspešna šola
nogometa in sodelovati z vsemi osnovnimi šolami v okolici. Samo delovanje šole se odvija predvsem v športnem
centru v Martjancih, v zimskem času pa v okoliških telovadnicah (2 do 3 krat na teden). Naš dolgoročni cilj je uvrstitev ekipe U14 v 1. slovensko ligo. V šoli deluje 8 trenerjev,

Nogometna šola NK Čarda

strokovni vodja, oblikovan imamo svet staršev, v katerem
so predstavniki staršev iz vseh generacij.
NK Čarda Martjanci je v sodelovanju z MNZ Murska Sobota v okviru programa Grassroots tradicionalno izvedla
Poletno šolo nogometa 2013, katere se je udeležilo 103
otrok. Otroci, stari od 5 do 15 let se bodo pod vodstvom 15
trenerjev NŠ NK Čarda v šestih dneh poleg novih nogometnih veščin učili še veščin nogometnega vratarja, se kopali
v Termah Vivat v Moravskih Toplicah, ter seveda urili svoje
nogometno znanje na zelo lepo urejenem Športno rekreacijskem centru Martjanci. Prav tako si bodo udeleženci v
okviru Poletne šole nogometa ogledali nogometno tekmo
slovenske reprezentance.
V sezoni 2012/2013 smo v tekmovanju v okviru NZS/MNZ
dosegli zelo dobre rezultate, saj smo v vseh selekcijah bili
v samem vrhu, z selekcijama U6 in U8 pa dosegli prvo mesto. Šola nogometa NK Čarda raste vsako sezono, saj se
nam pridružujejo vedno novi nogometaši in starši, kateri
vidijo vizijo razvoja šole in nogometa v naši šoli. V sezoni
2012/2013 smo dosegli tudi vidne uspehe v širšem okolju,
zmagali smo tudi na turnirju Varteks - Kup na Hrvaškem
in v Mariboru.
Andrej Pučko
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ŠPORT
Devet novih hokejskih vaditeljev

Zveza za hokej na travi Slovenije(ZHNTS) je drugo leto zapored pripravila izobraževanje za vaditelje hokeja na travi.
Tokrat je seminar potekal v klubskih prostorih in na športnem igrišču v Lipovcih, začel pa se je konec maja. Predavatelji so bili eminentni športni pedagogi. Za praktični del
so na ZHNTS za tri dni pripeljali priznanega nizozemskega
strokovnjaka Norberta Nederlofa, ki je navduševal tečajnike tudi lani. Tudi tokrat je seminar potekal za udeležence
brezplačno, saj so ga financirali iz Evropske unije - evropskega socialnega sklada ter ministrstva za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport. Izvajalec seminarja je OKS Olimp d.o.o.

mladiči, so nas opozorili, ko se je pač nekdo, ki mu je bilo
več za čisto streho, odločil, da gnezdo ogradi z žico. S tem
je odgnal oba štorklja starša, mladiči pa so poginili na krut
način. Gnezdo, zlasti pa štorklje so bili že pravcata martjanska veduta, ob romanski cerkvi seveda, so dejali. Tako
pa letos gnezdo sameva, prerašča ga trava in vprašanje je,
ali se bodo prihodnje leto pomladi štorklje odločile, da ga
naselijo, saj se je letos človek z njimi kruto poigral. A je čista
streha brez štorkljih iztrebkov, vredna več?!
bc

Poziv k sodelovanju
NOVA KATALOGA GASTRONOMIJE IN NAMESTITEV
MORAVSKE TOPLICE Z OKOLICO
Obveščamo vas, da TIC Moravske Toplice kmalu pripravlja novi promocijski tiskovini, kjer bodo zbrani ponudniki gostinskih storitev ter namestitvenih kapacitet
iz občine Moravske Toplice pa tudi širše.
Prosimo, da vsi zainteresirani, ki se nameravate predstaviti v tiskovini, pošljete e-sporočilo na naslov info@
moravske-toplice.com. Zatem vam pošljemo podrobnejše in konkretnejše informacije v zvezi z zasnovo
tiskovine, ceno, distribucijo in vsem ostalim.
Hvala za vaše zaupanje.
Tim TIC Moravske Toplice

Na letošnjem seminarju so se najbolj izkazali člani Moravskih Toplic, od koder je prišlo kar šest tečajnikov od tega
štiri članice. V nedeljskem popoldnevu so se tečajnikom pri
praktičnem delu pridružili lanski ‘’diplomanti,’’ ki za podaljšanje veljavnosti hokejske izobrazbe morajo imeti opravljeno permanentno izobraževanje.
Jože Črnko

Grajamo

Se mladiči niso nikomur zasmilili?
Na osamelo, s travo zaraščeno štorklje gnezdo, ki ga obdaja
visoka žična ograja, nas je opozorilo kar nekaj bralcev Lipnice. Da so bili v gnezdu na pomlad že izvaljeni štorkljini

Na letošnjem 4. Festivalu Prekmurske gibanice in
Prekmurske šunke v Moravskih Toplicah se je med
nagrajenci ocenjevanja gibanic in šunk zvrstilo kar
nekaj naših občanov, in sicer:
SREBRNO PRIZNANJE ZA GIBANICO:
Turistična kmetija Puhan (Olga Puhan, Bogojina)
Sabina Varga (Terme 3000)
Proizvodnja peciva Figaro (Sonja Kološa, Andrejci)
Gostilna Marič (Sebeborci)
BRONASTO PRIZNANJE ZA GIBANICO :
Gostišče Aleksander Smodiš
Kmetija z nastanitvijo, Gabrijela Marija Lukač
(Moravske Toplice)
BRONASTO PRIZNANJE ZA ŠUNKO:
Vinski hram – vinotoč Marija in Miran Erniša
(Suhi Vrh)
Gostilna Marič (Sebeborci)
Igor Smodiš (Moravske Toplice)
Iskrene čestitke in pohvale vsem!
Občina Moravske Toplice in TIC Moravske Toplice
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PROSTI ČAS

NAGRADNA KRIŽANKA:
Pokrovitelj SAVA Turizem d.d., Naravni park Terme 3000
Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 12, Moravske Toplice.
Geslo križanke, ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do torka,
2o. avgusta na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3,
9226 Moravske Toplice, s pripisom nagradna križanka.
VODA, KI VSEBUJE
DROBNE, LEBDEÈE
DELCE

NERODNEŽ,
NESPRETNEŽ

DRAMA POPAJEVA IME VEÈ
HENRIKA
ŽENA IZ
RIMSKIH
IBSENA
RISANKE PAPEŽEV

OLGA
ÈEHOVA

TABORIŠÈNIK

NEŽA PO
ŠPANSKO

ŽENSKA,
KI SE
IZMIKA
DOLOÈENI
NALOGI

STIKALO
S TIPKO

EDINI
PONUDNIK
BLAGA NA
TRGU
PREBIVALKA V
SOSEŠÈINI
RADIOAKTIVNI
ELEMENT
(Th)
VRSTA
ŠTORKLJE
IME DVEH
DRŽAV V
ZDA

ÈLOVEKOVA
NARAVA,
ÈUD
ŠESTI
ŽIDOVSKI
MESEC
OBŽALOVANJE

ANDREJ
NOVAK
DOLGA
DOBA, ERA
VODNI
VRTINEC
(STAR.)

LEVI
PRITOK
GARONNE
UKAZ ZA
IZVRŠITEV

VITAL
EISELT
DISKO
KLUB

VLADO PO
MADŽARSKO
SPOGLEDOVANJE

IZTOK
JAKOPIN
AVTOR:
JANEZ
DONŠA

KAVA V NEPREVEGOSTILNI Z RJENE
AVTOMATA GOVORICE

KAJNOV
BRAT

MODRASOV
SORODNIK
STVARNIK
SVETA

STIL

SMUÈI

ÈEBELJI
SAMEC

LEPLJIV
DREVESNI
IZCEDEK

IGOR
TORKAR

NATANÈEN
REFERAT
O ÈEM
HRVAŠKI
PARLAMENT

ZRAK
(LAT.)

SEVERNOBRAZILSKA
DRŽAVA

UMETNO
USNJE

MAJHNA
OSA

LASTNIK
RIMSKA
KOVINA
RUMENE BOGINJA
BARVE JUTRANJE
ZARJE
(Nd)

NOVI SAD

PRETIRANOST,
ÈEZMERNOST

ENZO
FERRARI

MLEÈNI
IZDELEK
KOZJI
GLAS

GRŠKI
OTOK OB
OBALI
TURÈIJE

SMARAGDNA REKA

AMERIŠKA
IGRALKA
(DIANE)

ERNST
VETTORI
PISATELJICA
MUCK

OÈE
(STAR.)

ŠPANSKI
OBLASTA KOLESAR
BAKTE- (ALBERTO)
RIJA
ADAMOVA
DRUŽICA

HOKEJIST
TERGLAV
KATARINA
LAVŠ

LITIJ

OBVEZEN
DEL VSAKE
GASILSKE
VESELICE
OLGA
IVANOVIÆ

SNOV ZA
FRIZURO

UŽIVATI
HRANO

ODŽAGAN
KOS
DEBLA,
HLOD

KRAJ PRI
PERNICI
ITALIJAN.
SLIKAR
(DOMENICO)

ŽIVLJENJSKI
NAPOJ, KI
DAJE MOÈ
PEVKA
HORVAT

VIJOLIÈNA
GOZDNA
ROŽICA

PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 114. ŠTEVILKE LIPNICE: PRIMOŽ TRUBAR ABECEDARIUM
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo vrednostne bone pokrovitelja, ŠINJOR
GOSTIŠČE & PENZION Maučec Franc ml. s.p. Martjanci 32, 9221 Martjanci: 1. GOMBOC ALEKSANDRA, FILOVCI 5A, 9222 BOGOJINA,
2. SEMENIČ FRANČEK, DOLGA ULICA 5, 9226 MORAVSKE TOPLICE, 3. BERKE MARIJA, KARDOŠEVA 4, 9000 MURSKA SOBOTA
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
AVGUST 2013
Pripravlja: TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com

Naziv prireditve
POLETNA TURISTIČNA
TRŽNICA

Datum
med četrtki
in nedeljo,
18.00
1. 8. 2013,
20.00

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

3. 8. 2013

ŠD Motvarjevci

Glasbeno poletje v
Moravskih Toplicah.

Kraj izvajanja
Moravske Toplice,
Stojnice pri Slaščičarni
Café Praliné
Moravske Toplice, ob
stojnicah pri Slaščičarni
Café Praliné
Motvarjevci,
športno igrišče
Moravske Toplice, terasa
hotela Livada Prestige

POLETNI ETNO ČETRTKI –
FOLKLORNA SKUPINA KUD
JOŽEF KOŠIČ BOGOJINA
LATinTENT – Imago Sloveniae

Popestritev Poletne turistične
tržnice z etno glasbenimi
vsebinami.
Glasbeno poletje v
Moravskih Toplicah.

Moravske Toplice, ob
stojnicah pri Slaščičarni
Café Praliné
Moravske Toplice, terasa
hotela Vivat

8. 8. 2013,
20.00

POLETNI ETNO ČETRTKI –
FOLKLORNA SKUPINA KUD
MALE RIJTAR TEŠANOVCI
4. ŽARIJADA

Popestritev Poletne turistične
tržnice z etno glasbenimi
vsebinami.
Javno tekmovanje v
pripravi jedi na žaru.
Glasbeno poletje v
Moravskih Toplicah.

Moravske Toplice, ob
stojnicah pri Slaščičarni
Café Praliné
M. Toplice,
Terme 3000
Moravske Toplice, terasa
hotela Livada Prestige

15. 8. 2013,
20.00

Občina Moravske
Toplice, Terme 3000,
Terme Vivat
TIC Moravske Toplice,
Terme 3000

17. 8. 2013

Terme 3000

Popestritev Poletne turistične
tržnice z etno glasbenimi
vsebinami.
Glasbeno poletje v
Moravskih Toplicah.

Moravske Toplice, ob
stojnicah pri Slaščičarni
Café Praliné
Moravske Toplice, terasa
hotela Livada Prestige

22. 8. 2013,
20.00

POLETNI ETNO ČETRTKI –
FOLKLORNA SKUPINA KUD
JOŽEF ATTILA MOTVARJEVCI
8. TURNIR V MALEM
NOGOMETU
ASTORPIA - Imago Sloveniae

TORI TRIO – Imago Sloveniae
POLETNI ETNO ČETRTKI –
PÜCONSKI DUET IN PIŠTEK S
HARMONIKO
BARCELONA GIPSY KLEZMER
ORCHESTRA –
Imago Sloveniae
PRIREDITEV OB
100-LETNICI SMRTI
DR. FRANCA IVANOCYJA

Opis prireditve
Izdelki lokalnih obrtnikov
in rokodelcev na več kot 15
stojnicah.
Popestritev Poletne turistične
tržnice z etno glasbenimi
vsebinami.
Prireditev za vse rekreativce.

Angela Novak bo predstavila Kančevci, dom
življenjepis dr. Franca Ivanocyja, duhovnosti
Bojan Zadravec Mali katekizem
s kejpami. Pred slovesnostjo
položitev cvetja in prižiganje
sveče na pokopališču.

TROBILNI KVINTET CONTRAST Glasbeno poletje v Moravskih
– Imago Sloveniae – 17. Praznik Toplicah.
Občine Moravske Toplice
7. IVANOCYJEV POHOD
Tradicionalen pohod s
spoznavanjem znamenitosti.

Martjanci,
cerkev sv. Martina
Ivanovci,
start

3. 8. 2013,
21.00

10. 8. 2013,
21.00

17. 8. 2013,
21.00

TIC Moravske Toplice, 02 538 15 20
Terme 3000
www.moravske-toplice.com
Štefan Žohar
stefan.zohar@gmail.com
Občina Moravske
02 538 15 20
Toplice, Terme 3000, www.moravske-toplice.com
Terme Vivat
TIC Moravske Toplice, 02 538 15 20
Terme 3000
www.moravske-toplice.com
02 538 15 20
www.moravske-toplice.com
02 538 15 20
www.moravske-toplice.com

Terme 3000
www.terme3000.si
Občina Moravske
TIC Moravske Toplice
Toplice, Terme 3000, 02 538 15 20
Terme Vivat
TIC Moravske Toplice, 02 538 15 20
Terme 3000
www.moravske-toplice.com

23. 8. 2013,
21.00

Občina Moravske
TIC Moravske Toplice
Toplice, Terme 3000, 02 538 15 20
Terme Vivat
30. 8. 2013, TKŠD Ivanovci
Vesna Jakiša
20.00
051 317 784

30. 8. 2013, Občina Moravske
TIC Moravske Toplice
21.00
Toplice, Terme 3000, 02 538 15 20
Terme Vivat
31. 8. 2013 TKŠD Ivanovci
Vesna Jakiša
051 317 784

X X V. K O Š I Č E V I D N E V I
Naziv prireditve
ODPRTJE SLIKARSKE
RAZSTAVE
HUBERTOVA MAŠA
PROŠČENJE V GAJU
KONCERT FILOVSKIH PEVK
OB 25-LETNICI DELOVANJA
KONCERT KVINTETA
ATERNUM

Opis prireditve
Oglejte si dela, nastala v okviru
likovne kolonije Likos
Tradicionalna maša v gozdu ob
lovskem domu
Tradicionalna maša med
vinogradi.
Ne zamudite koncerta
Ne zamudite koncerta

Kraj izvajanja
Bogojina, veroučne
učilnice
Bogojina, lovski dom
Filovci, Gaj
Filovci,
kulturna dvorana
Bogojina, Plečnikova
cerkev

*ZELENJADARSKI DAN (Ivanci) – 7. 9. 2013
*TRENJE LANU (Bogojina), 8. 9. 2013
*POHOD PO POTI KULTURNE DEDIŠČINE (Bogojina), 14. 9. 2013
* ZAKLJUČEK 25. KOŠIČEVIH DNI (Bogojina), 15. 9. 2013

Datum
18. 8. 2013,
9.00
18. 8. 2013,
11.30
25. 8. 2013,
10.00
31. 8. 2013,
19.00
1 .9. 2013

Organizator
Sekcija Likos
Lovska družina
Bogojina
KTD Filovci
Pripravljalni odbor
KD

Informacije
Jože Puhan,
031 703 605
Štefan Horvat ml.
02 547 11 72
Jože Gutman
041 343 675
Andrejka Trajbarič
051 220 044
Ignac Gabor

NAPOVEDUJEMO:
17. PRAZNIK OBČINE MORAVSKE TOPLICE
7. 9. 2013, Ivanci
15.00 otvoritev prenovljene stare šole
16.00 osrednja občinska prireditev ob
17. občinskem prazniku Občine Moravske Toplice

