AKTUALNO
Urednikov kotiček
Spoštovane in spoštovani! Pred vami je praznična 123. Številka Lipnice. Praznična, ker smo vanjo zajeli kar precej vsebine velikonočnih praznikov, praznična zato, ker so pred nami
prvomajski prazniki., ki s seboj prinesejo tudi dela proste
dni. Saj res, v osnovi gre za mednarodni praznik dela, ki pa v
primeru Slovenije prinaša tudi dodaten pomen. Se še spomnite 1. Maja 2004, ko je točno opoldne Slovenija postala
polnopravna članica Evropske unije. Od tega pomembnega
koraka mlade slovenske država je minilo komaj desetletje,
pa se že krepijo evroskeptična razmišljanja. Kot da nam je
za vse kriv Bruselj in EU. Prav gotovo temu ni tako, le pred
svojim pragom bi morali bolj pomesti, ne pa da se za vse
tegobe in težave išče izgovor v članstvu EU. Sicer pa, bi brez
izdatnega sofinanciranja različnih EU skladov realizirali številne projekte na področju komunalne infrastrukture. Živ
dokaz je gradnja pomurskega vodovoda, pa izgradnja kanalizacijskih omrežij, čistilnih naprav….v katerih predstavlja
evropski nepovratni denar tudi 85%. Tudi v občini Moravske
Toplice so bile mnoge investicije opravljene s pomočjo nepovratnih sredstev EU.
Tudi zato velja v nedeljo 25. maja stopiti na volišča, se udeležiti volitev za evropske poslance. Tudi s tem pokažemo, da
nam ni vseeno za Slovenijo in s tem tudi za Evropo, ki nam
bo skozi različne oblike finančno podpirala razvoj tudi v tej
finančni perspektivi do 2020.
Sicer pa, tudi tokratna številka Lipnice je vsebinsko barvita
in bogata.
Pa prijetno branje vam želim!
Vaš urednik Boris Cipot

Ob dnevu zemlje

V Zelenem rudniku Pomurja, puconskem CERU, si ob 22.
aprilu, svetovnem dnevu zemlje, pripravili tiskovno konferenco, na kateri so predstavili rezultate poslovanja v
minulem letu ter načrtovane naložbe v letošnjem letu.

Franc Cipot, direktor CEROP in Andrej Gorjup, direktor Rudis-a Trbovlje med
podpisom izvajalske pogodbe

Med njimi je prav gotovo pomembna kogeneracijska naprava, mala plinska elektrarna na odlagališču nenevarnih
odpadkov. O tem sta pogodbo podpisala direktor CEROP
Franc Cipot in Andrej Gorjup, direktor Rudisa, z javnim
razpisom izbranega izvajalca del. Investicija v izgradnjo
objektov in opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije z izkoriščanjem odlagališča plina, predstavlja
izjemno pomembno naložbo tako v ekonomskem, kakor
tudi okoljskem smislu. Zmanjšale se bodo emisije toplogrednih plinov, z lastno toplotno in električno energijo pa
bo CEROP občutno znižal tudi stroške, saj bo v celoti pokril
potrebe po električni energiji pri obdelavi odpadkov, s toplotno energijo pa bodo sušili frakcije odpadkov, namenjenih za sežig oziroma proizvodnjo goriva. Sama vrednost
investicije je skoraj 600 tisoč evrov, s podpisom pogodbe
pa se je Rudis obvezal, da bo končana v šestih mesecih.
Bc

Izgradnja vodovoda krak B v polnem
zamahu

Za takšno pridobitev velja tudi malo potrpeti
Tudi v naši občini so se odprla številna delovišča, na katerih izvajalci in podizvajalci neumorno uresničujejo enega
največjih, morda celo po vrednosti največjega projekta v
pokrajini ob Muri in seveda tudi v naši občini. Če bo vse
po sreči, bomo že v letu 2015 s ponosom odpirali pridobitve, za katere si je Pomurje skozi nepovratna evropska
sredstva zagotovilo kar izdatno finančno injekcijo. V naslednjih številkah bomo pospremili dogajanja na različnih
deloviščih. Tokrat smo se ustavili v Bogojini in Zgornjih
Moravcih. V obeh primerih gradbinci gradijo vodohrame.
Zlasti bogojinski bo velik, saj bo v dveh prekatih lahko
shranil skupaj 540 kubičnih metrov vode. Tisti na koncu
Dolge ulice v Moravskih Toplicah bo nekaj manjši, njegova
zmogljivost bo 150 kubičnih metrov vode. Oba pa sta pomembna v različnih priložnostih, med drugim tudi takrat,
ko bi se kaj zapletlo z oskrbo z vodo, bi njuna rezerva lahko
ublažila trenutno pomanjkanje.

Bogojinski vodohram bo imel zmogljivost 544 kubičnih metrov vode.

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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Na vrhu vzpetine, čez cesto pokopališča v Zgornjih Moravcih, delavci
Pomgrada gradijo vodohram, z zmogljivostjo 150 kubičnih metrov.

Ker gradnjo spremljajo tudi kakšne nevšečnosti, morda se
pri tem vozilo ali stroj ustavi na sicer zasebnem zemljišču,
velja pri takšnih zadevah pokazati vseeno nekaj strpnosti
in tolerance! Kajti, gre za nas, za trajno ureditev oskrbe z
zdravo pitno vodo na celotnem območju občine Moravske Toplice. Za strpnost prosijo tudi na upravi Občine, kjer
so sprejeli nekaj pritožb na račun motenja posesti s strani
izvajalcev. Kot rečeno, bodimo strpni in potrpežljivi. Po ceveh, ki se polagajo v zemljo, bo v roku leta in pol pritekla
pitna voda.
Bc

Mednarodna konferenca o razvojnih
priložnostih na podeželju
Prihodnost v zelenih delovnih mestih
Regionalna razvojna agencija Mura je kot eden od somih
partnerjev del evropskega projekta Ćesr, ki naj bi spodbujal
razvoj storitvenega sektorja, v kongresni dvorani hotela
Livada Prestige v Moravskih Toplicah pripravila mednarodno konferenco. Na nje so partnerji spregovorili o dobrih
praksah na področju zaposlovanja v storitvenem sektorju na
podeželju. Da so na tem področju velike razvojne možnosti,
je poudaril tudi župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač,
ko je pozdravil udeležence konference. Občina Moravske

Udeležence mednarodne konference je pozdravil tudi župan občine
Moravske Toplice in pri tem navedel kar nekaj izhodišč, na katerih bi lahko
tudi v domačem okolju dobili nova »zelena« delovna mesta.

Udeleženci konference

Toplice ima v razvojnih ciljih povdarjena kmetijstvo in turizem, je dejal Glavač, pri čemer v šali dodal, da sodi občina
med tiste, kjer imamo največ vinotočev in kmečkih turizmov na glavo prebivalca. Poleg tega dejstvo, da s pol milijona nočitev, z dvema zdraviliškima centroma, občini sami
po sebi ponuja odgovor, kam naj se usmeri razvoj. Pri tem
je opozoril, da se prav sedaj pripravljajo finalna izhodišča
za naslednjo sedemletno evropsko finančno perspektivo,
ki bo prav gotovo temu segmentu zaposlovanja namenila
precejšnja sredstva in pozornost. Zelenih delovnih mest,
tako rekoč na domačem pragu, je po izkušnjah drugih partnerjev, udeležencev konference, več kot dovolj. Naši severni
sosedje Avstrijci so v zadnjih letih na tak način pridobili več
kot 200 tisoč zelenih delovnih mest.
Bc

O KONFERENCI

Uvodoma je projekt CesR predstavil vodja projekta, g. Thomas Ducloutrier, vodja sektorja za teritorialno sodelovanje
pri Svetu za razvoj turizma regije Auvergne iz Francije, ki je
tudi vodilni partner projekta.
V nadaljevanju je mag. Maja Pak, vodja oddelka za raziskave
in razvoj pri SPIRIT Slovenija, predstavila razvoj in trženje
turizma v Sloveniji in podala informacije o načrtovanih aktivnostih krovne organizacije za razvoj turizma v Sloveniji.
V sklopu tematike razvoja turizma je v imenu Regionalne
destinacijske organizacije Pomurje (RDO Pomurje) Franc
Gönc, vodja RDO Pomurje, predstavil organiziranost in model delovanja te krovne regijske organizacije, ki deluje na
področju razvoja turizma, integralnih turističnih produktov,
povezovanju subjektov iz turistične panoge in tudi izvajanja
promocijskih aktivnosti za dvig prepoznavnosti Pomurja
kot turistične destinacije.
V sklopu predstavitev o možnostih zaposlovanja in povezovanja na ruralnih območjih je g. Tadej Slapnik, generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva,
predstavil potenciale socialnega podjetništva v Sloveniji,
g. Uroš Buda iz Zavoda za gostoljubnost slovenskih domov,
primer dobre prakse iz Slovenije, ki se ukvarja s povezovanjem manjših turističnih ponudnikov v lokalne turistične
kooperative, ga. Blanka Kovačič, direktorica Kooperative
Konjice, pa dobro prakso s področja dviga samooskrbe z
lokalno pridelano hrano. Kot posebnost, ki je zanimiva za
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zdraviliške destinacije, je prim. Tomislav Majič, spec. internist kardiolog iz Save Turizma, predstavil perspektive za
razvoj zdravstvenega turizma v Sloveniji.
Na konferenci so partnerji projekta CesR predstavili po en
primer dobrih praks, ki so bile identificirane v okviru izvajanja projekta.

Čistilna akcija je uspela

Ponekod v Pomurju so v soboto potekale akcije čiščenja okolja, ki jih vsako
leto organizirajo posamezne občine.
Ponekod se zberejo občani, ki jim je mar za čisto okolje, drugod pa k akciji pristopijo tudi ribiška, gasilska in druga društva.
Spomladanska čistilna akcija smo se v soboto od osme ure
dalje lotili tudi po naseljih občine Moravske Toplice. V akcijo
čiščenja so se v vseh naseljih občine vključila društva in posamezniki, razveseljuje pa dejstvo, da je bilo med udeleženci veliko mladih obrazov. Kajti, »to, kar se Janezek nauči, to Janezek
zna,« bi lahko skozi ta ljudski rek dejali, da se odnos do okolja
uči že od malih nog. Torej, tisti, ki so v soboto pobirali smeti,
prav gotovo ne bodo med tistimi, ki bi jih metali na tla.
Udeležba na akciji je bila dobra, organizatorji po posameznih
naseljih so se potrudili, da je zadeva bila dobro organizirana,
delavci javnega komunalnega podjetja Čista narava pa so ob
koncu sredi dopoldneva s tovornjaki odvažali vreče s smetmi,
ki so jih prostovoljci puščali ob cestiščih. Seveda je opravljeni
akciji sledila tudi krajša zakuska, druženje pa so udeleženci akcije izkoristili za klepet o tem in onem. Čista narava je v soboto
zbrala kakih 6000 kilogramov smeti, delo pa so nadaljevali še
v nedeljo.
bc

Čistilna akcija v občini Moravske Toplice
v letu 2014

V soboto 5. aprila 2014 je na območju naše občine potekala
vsakoletna čistilna akcija. V akciji so v naseljih sodelovali
prostovoljci, šoloobvezni otroci ter različna društva; gasilska, turistična, kulturna, športna, lovska in mladinska.
Skupaj se je akcije udeležilo 995 ljudi. Naselje z največjim
številom udeležencev glede na število prebivalstva je naselje KRNCI (62 udeležencev oz. 98% udeležba). Naselje z
največjim številom udeležencev na čistilni akciji pa je naselje FILOVCI s 170 udeleženci čistilne akcije. Obe naselji
bosta prejeli nagradne bone v vrednosti 500 EUR.
Zap.
št.

Naselje

1

ANDREJCI

3

BOGOJINA

2
4
5

6
7

8

BERKOVCI

BUKOVNICA

ČIKEČKA VAS

Št.
udelež.

Št. prebiv.
naselja

15

205

77

545

15

86

24
13

52

47

Št. udelež. /
št. prebiv.
naselja

0,07

0,46
0,14

0,28

0,17

FILOVCI

170

484

0,35

IVANCI

48

254

0,19

FOKOVCI

32

193
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0,17

Zap.
št.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Naselje

Št. udelež. /
št. prebiv.
naselja

Št.
udelež.

Št. prebiv.
naselja

16
28
18
62
31
15

35
131
62
63
68
559

55

262

0,21

IVANJŠEVCI
IVANOVCI
KANČEVCI
KRNCI
LONČAROVCI
MARTJANCI
MLAJTINCI LUKAČEVCI
MORAVSKE
TOPLICE
MOTVARJEVCI
NORŠINCI
PORDAŠINCI
PROSENJAKOVCI
RATKOVCI
SEBEBORCI
SELO
SREDIŠČE
SUHI VRH
TEŠANOVCI
VUČJA GOMILA

0,46
0,21
0,29
0,98
0,46
0,03

32

755

0,04

35
61
16
30
41
64
21
11
24
20
21

175
271
50
181
54
497
280
55
125
381
290

0,20
0,23
0,32
0,17
0,76
0,13
0,08
0,20
0,19
0,05
0,07

skupaj

995

Za potrebe akcije je Občina Moravske Toplice nabavila vreče. Vreče napolnjene z odpadki so se odlagale na zbirna
mesta, od koder jih je v CERO Puconci odpeljalo Javno komunalno podjetje Čista Narava.
Sodelujoči so na dan akcije pobrali naslednje odpadke:
gradbeni materiali, ki vsebujejo
azbest
zavržena električna in
elektronska oprema

200 kg
480 kg

mešani komunalni odpadki

6040 kg

kosovni odpadki

160 kg

skupaj

6880 kg

V naselju Fokovci so opazili, da se na urejena divja odlagališča (Gospodov breg) spet vozijo smeti iz drugih krajev, kar
je razvidno iz podatkov na odvrženih smeteh. V tem naselju se je pojavilo tudi novo divje odlagališče ob glavni cesti,
zato bomo reševanje te problematike predali pristojnim
inšpekcijskim službam.
Določeni odpadki – predvsem svinjske kože se v Martjancih pojavljajo na istem mestu, zato bo tudi v tem primeru
potrebno ukrepati proti kršiteljem.
V Čikečki vasi in Moravskih Toplicah pa so se letos pohvalili,
da so letos nabrali zelo malo odpadkov, saj je bilo zelo malo
odvrženih odpadkov.
V Moravskih Toplicah so poleg pobiranja smeti, urejali tudi
okolico starega lovskega doma. V Prosenjakovcih so očistili
park pred zadružnim domom, pokopališče in njegovo okolico.

AKTUALNO
Zelo spodbudno je, da se mlade generacije čedalje bolj zavedajo pomena čistosti okolja. Tako je bilo v Lončarovcih
odkrito eno manjših divjih odlagališč in precej skrito očem
javnosti. Študenta Tomaž in Dejan sta se odločila, da bosta
to odlagališče očistila in jima je to že dan pred čistilno akcijo
tudi uspelo.
Zahvaljujemo se vsem tistim, ki jim ni vseeno v kakšnem
okolju živijo in so se čistilni akciji priključili, še posebej gre
zahvala predsednikom vaških odborov in društev, ki so se
aktivno vključili že v času priprav na čistilno akcijo in seveda
na dan čistilne akcije.
Majda Lipič Prosič

Vse, ki obiskujete naš prečudoviti kraj, pa naj si bo to s kolesi,
peš ali z avtomobili naprošamo, da smeti ne mečete v naravo.
Tako mi kakor tudi naši zanamci vam bomo za to neizmerno
hvaležni!
Zapisala in fotografirala Bernarda Koroša Pantović

Čistili smo tudi mi
V soboto, 5. aprila je v vseh vaseh naše občine potekala
čistilna akcija. Tako tudi v Prosenjakovcih. Kot že vrsto let doslej, so se čiščenja množično udeležili tako najmlajši kakor
tudi nekoliko starejši vaščani.
Vreme nam je bilo naklonjeno, saj je kljub obljubljenemu
dežju ostalo suho. Tako smo se že ob 8. uri zjutraj zbrali
pred pošto. Predsednik vaškega odbora Štefan Kovač nam je
razdelil vreče, nas razporedil v manjše skupine in pobiranje
odpadkov se je lahko začelo. Smeti smo pobirali v smeri
Madžarske, Pordašincev, Berkovcev in Sela.

Mi is takarítottunk
Április 5-én, szombaton, községünk falvaiban környezettakarítási akció zajlott. Pártosfalván is. A hagyományokhoz híven
az akcióban mind a legkisebbek, mind pedig a kevésbé fiatal
falubeliek is részt vettek.

Skupna ugotovitev vseh nas je bila, da letos v obcestnih jarkih
ni bilo toliko smeti, kot prejšnja leta, a prav gotovo še vedno
preveč. Za naravo, ki nas obdaja, moramo skrbeti zdaj, saj bo
morda čez nekaj let prepozno.
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És még az időjárás is mellénk állt, hiszen a beígért eső ellenére, maradt a szép idő. Reggel nyolc órakor a posta előtt
gyülekeztünk. Štefan Kovač, a faluközösség elnöke kiosztotta
a kukazsákokat, kisebb csoportokat alkottunk, majd megkezdődött a hulladékgyűjtés. Magyarország, Kisfalu, Berkovci és
Selo irányába indultunk szemetet szedni.
Közösen nyugtáztuk, hogy az út menti árkokban, a korábbi
évekhez viszonyítva, ugyan az idén kevesebb, de még mindig
túl sok szemét volt. Fontos, hogy most gondoljunk a környezetünkre, nehogy már holnap késő legyen.
Kérjük mindazokat, akik akár kerékpárral, gyalog vagy gépkocsival érkeznek a mi csodálatos vidékünkre, ne szemeteljenek
a természeti környezetben. Mi és a következő nemzedékek
előre is hálásak leszünk ezért!
Szöveg és fotó Koroša Pantović Bernarda

Lotili smo se urejanja pokopališča, očistili smo jarke ob
cestah,okolico gasilskega doma, igrišča, pobrali smeti po
vasi, pripravili korita za sajenje rož…
Po opravljenem delu, smo pripravili pogostitev za vse udeležence akcije v našem večnamenskem prostoru ob igrišču
v Noršincih.
Z opravljenim delom smo bili vsi zadovoljni.
Opažamo, da se ponovno pojavljajo divja odlagališča odpadkov, k čemur po našem mnenju prispeva drugačen način
odvoza kosovnih odpadkov v naši občini. Vsi na akciji zbrani
krajani smo bili mnenja, da se je prejšnji način zbiranja odpadkov z vnaprej določenim dnem bolj obnesel.
V duhu varovanja čistejšega okolja bi želeli, da se ponovno
razmisli o načinu zbiranja kosovnih odpadkov.
		
Tomaž Lopert

Očistimo okolje

Očiščevalna akcija v Kančevcih

V soboto, 5. aprila 2014 je potekala v občini Moravske Toplice
letošnja čistilna akcija,ki smo se ji pridružili tudi v naselju
Noršinci. Tako kot že nekaj let nazaj smo spet dokazali, da
nam je mar za čisto in urejeno okolje v Noršincih.

Na akciji je sodelovalo 61 krajanov. Med sodelujočimi so
bili tudi osnovnošolci, ki so dokazali da so pripravljeni tudi
kaj narediti za naše okolje, saj se zavedajo da čisto okolje pripomore k boljšemu počutju in tudi zdravju vseh nas.
Zelo glasno so tudi opozarjali na nepravilnost odlaganja
odpadkov v naravi. Saj je prav skupina v kateri so bili, našla
večjo količino odpada v gozdu. Z nekaj truda in domišljije
bi lahko ponovno sestavili vozilo, ki ga je lastnik razstavljenega pustil v naravi.
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V soboto 5. aprila 2014 se je 16 vaščank in vaščanov zbralo pri gasilskem domu v Kančevcih. V dveh skupinah so
se odpravili po vasi, ter na koncu zbrali odpadke pri gasilskem domu. Med odpadki ni bilo nič posebnega, najdeni so bili: avtomobilska guma, pločevinke, plastenke, škatle,
prehrambena embalaža,… . Odpadkov je bilo veliko manj
kot prejšnja leta. To pa je tudi spodbudna novica, ker so
ljudje vse bolj ozaveščeni, da vsi odpadki ne sodijo v naravo.
Uroš Podlesek

AKTUALNO
Nekaj opozoril, ki jih velja upoštevati
Kršiteljem grozijo tudi sankcije
Iz Policijske uprave Murska Sobota smo prejeli obvestilo, v
katerem opozarjajo na prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste, ki izhajajo iz Zakona o cestnem prometu.
Nekatera opozorila so v pomladnem času, ko se odvijajo
intenzivna dela na poljih in gozdovih, še kako aktualna.
Zato jih velja upoštevati.
Tako je, prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela
na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki
bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala
varnost prometa na njej.
Prav tako je prepovedano na in v cestno telo javne ceste
odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine, po
brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug material ali
predmete, na cestnem svetu javne ceste puščati živali brez
nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino
ali graditi napajališča za živali, nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale
varnost prometa, postavljati ograje, stebričke, zasaditi
živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine,
nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali
predmete, nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli
predmete, ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in
varno odvijanje cestnega prometa, postavljati nagrobne
plošče in druga spominska znamenja, namerno zažigati
travo, les ali druge odpadne snovi, odvajati odplake in druge tekočine, ovirati odtekanje vode;
Prepovedano je tudi orati na razdalji manj kot 4 metre
od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na
razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto!
Prepovedano je tudi na cestišču javne ceste razsipati sipek
material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati,
puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj, onesnažiti
cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi, vlačiti hlode,
veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in
drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.
Preden se vključi v promet na javni cesti s kolovozne
poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka,
območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora
voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko
onesnažilo vozišče.
Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti
ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo, prometno opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa na javnih
cestah.
Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora brez odlašanja s
ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi
lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih
posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti
pristojni inšpekcijski organ za ceste in upravljavca ceste.

Na prometnih površinah počivališč zunaj vozišča javne
ceste, ki so namenjene kratkemu postanku udeležencev
cestnega prometa, je dovoljeno parkirati tovorna vozila
najdlje za dvojni čas predpisanega počitka voznika ali za
čas prepovedi prometa. Voznik mora na notranji strani vetrobranskega stekla vidno označiti čas in datum začetka
parkiranja. Parkiranje tovornega vozila brez nadzora voznika ali samo priklopnega vozila je na teh površinah prepovedano.

Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali
šestim odstavkom tega člena. Z globo 4.000 eurov se
kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna
v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali šestim
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo
1.000 eurov.) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opusti ukrepe, predpisane v
petem odstavku tega člena, njihova odgovorna oseba pa
z globo 1.000 eurov.
Zato ob koncu še enkrat opozorilo vsem, ki s kmetijskimi
traktorji in stroji uporabljate javne cestne površine: preden
se vključite v promet jih očistite!

Artičoka je zelo zdravilna

»Zelje, repa in korenje so najboljša hrana po praznikih,« so včasih rekli pri nas. Nikakor pa ne smemo pozabiti na artičoko,
ki izloča strupene maščobe iz jeter. Zaradi silimarina artičoka
prav tako spodbuja nastajanje žolča in tudi pomaga pri obnavljanju jeter.
Artičoka je bogat vir vitaminov, železa in magnezija. Pomaga razstrupljati jetra, spodbuja izločanje žolča in zmanjšuje
količino sladkorja v krvi. Poleg tega znižuje raven holesterola
in trigliceridov v krvi. Artičoka je odlična tudi za odpravljanje
težav, ki jih povzroča slaba prebava (slab zadah, zaspanost po
obroku, napenjanje in bolečine v trebuhu), poleg tega tudi preprečuje zadrževanje vode v telesu.
Užitni so njeni cvetni popki, medtem ko je zaradi značilnih
vijoličnih cvetov našla svoje mesto tudi na obrobah okrasnih
gredic.
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AKTUALNO
DRUŠTVO UPOKOJENCEV MORAVSKE TOPLICE
Kranjčeva 3
9226 MORAVSKE TOPLICE

RAZPIS
MOJ DOM LEPO UREJEN
Društvo upokojencev Moravske Toplice
razpisuje natečaj med svojimi člani za najlepše urejen dom, hišo in okolico.
Pravico prijave in sodelovanja na natečaju imajo samo
Člani Društva upokojencev Moravske Toplice. Prijavi
se lahko vsak sam oz. vas lahko prijavi tudi kdo drug.
Prijave zbira tajnica društva:
Irena Ferencek, Tešanovci 13
Tel.št. 02 548 11 59
Rok zbiranja prijav je 31. 5. 2014
Prijavite se in vsem prijavljenim želimo veliko uspeha.

Srednjeevropsko prvenstvo
v košnji z ročno koso v Selu, 2014

PROGRAM PRIREDITVE:
Petek, 16. maj 2014:
10. obletnica PEVSKEGA DRUŠTVA SELO s skupino PLAMEN
Sobota, 17. maj 2014:
14.00 - dvig zastav sodelujočih držav, mednarodni turnir
v MALEM NOGOMETU, in mednarodno GASILSKO
TEKMOVANJE; vse za VELIKI POKAL KOŠNJE.
Vzporedno s tekmovanji bo potekala tudi seja o
razširitvi tekmovanja.
20.00 - 10. NOČ KOSCEV - velika vrtna veselica v šotoru s
skupino BLUE PLANET
Nedelja, 18. maj 2014:
9.00 - končne prijave tekmovalcev in tekmovalk
10.00 - žreb parcel in žreb parcel za tekmovanje z strižni
mi kosilnicami (BCS, Laverda, Bertolini, Alpina,
Odžaci, Muta…)
10.30 - srednjeevropsko 10. tekmovanje v košnji z ročno koso
11.00 - tekmovanje posameznikov: ženske, člani, veterani
13.00 - predstavitev sponzorjev, demonstracije strojev,
nagovor gostov in razstavljalcev
15.30 - razglasitev rezultatov, podelitev priznanj in
pokalov ter nagrad
- kmečka tržnica
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Poročilo o nadzoru pitne vode na
vodooskrbnem sistemu vodovod
Prosenjakovci v letu 2013

Poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.
list RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09) - v nadaljevanju,
Pravilnik, ki v 34. členu določa, da mora upravljavec najmanj
enkrat letno uporabnike obvestiti o kvaliteti pitne vode, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora.
Zajetje se nahaja na travniku v neposredni bližini gozda pod
vrhom . Vodohran je vkopan v zemljo in se nahaja na travniku
v neposredni bližini majhnega gozdiča, ki je na severni strani,
z ostalih strani ga obdajajo vinogradi. Vodohran je lociran višje
od glavne ceste. Vodohran je lahko dostopen preko asfaltnega
priključka z ene in makadamskega priključka z druge strani.
Vodohran je zaščiten z ograjo. Objekt se nahaja v zemlji. Cevi
v vodohranu so litoželezne.
Omrežje je zgrajeno iz vodovodnih PEHD cevi. Pipa za odvzem
vzorcev na omrežju je instalirana v hišici zajetja. Omrežje v Prosenjakovcih je bilo zgrajeno leta 2002, v Pordašincih in Motvarjevcih leta 2003, v Selu in Fokovcih 2004-2009 in Čikečka vas
2006. Omrežje je ustrezno. Sestavljajo ga PEHD cevi različnih
prerezov in dveh (2) črpališč za dvig tlaka v Prosenjakovcih (pri
vodohranu in pri karavli), eno (1) črpališče v Čikečki vasi, dve (2)
črpališči v Selu, eno (1) črpališče v Fokovcih.
Vodovod oskrbuje naselja Prosenjakovci, Pordašinci, Motvarjevci, Selo, Fokovci, Čikečka vas in Berkovci. Število prebivalcev, ki
jih oskrbuje vodooskrbni sistem je cca 1100. Število prebivalcev
na področju vodooskrbnega sistema brez priključka znaša cca
50 ljudi.
V letu 2013 je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih 15 vzorcev za mikrobiološka preskušanja in 5 vzorcev za kemijska preskušanja. Vsi odvzeti vzorci za mikrobiološka preskušanja kot
tudi vsi za kemijska preskušanja so biti skladni s Pravilnikom
o pitni vodi (Ur.l. RS št 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09.
V okviru državnega monitoringa so bili odvzeti 4 vzorci pitne
vode za redna mikrobiološka preskušanja in 1 vzorec za občasna mikrobiološka preskušanja ter 4 vzorci za redna kemijska
preskušanja in 1 vzorec za občasna kemijska preskušanja.
Vsi vzorci za redna in občasna mikrobiološka preskušanja ter
kemijska preskušanja so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi.
Omenjeni kemični parametri se bodo v letu 2014 še naprej
spremljali.
Podrobnejše poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2013, si lahko
pogledate na spletni strani upravljavca ( www.cista-narava.
net).

Poročilo o nadzoru nad vodooskrbnim
sistemom vaškega vodovoda Noršinci v
letu 2013

V letu 2013 je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih 7
vzorcev za bakteriološka preskušanja in 5 vzorcev za kemijska
preskušanja.
Vsi vzorci za bakteriološka preskušanja so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06
in 25/09.
Vsi odvzeti vzorci za kemijska preskušanja, so bili glede na
preiskane parametre neskladni s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l.

AKTUALNO
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09). Pri štirih je bila presežena vrednost mangana, pri dveh pa vrednost metolaklor-ESA in metolaklor-OXA. V okviru državnega monitoringa sta bila odvzeta 2 vzorca za redno bakteriološko preskušanje in 2
vzorca za redno kemijsko preskušanje.
Vsi vzorci so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).
Tabela: Vsebnost MANGANA v VV Noršinci po letih (izraženo v µg/l)
VV Noršinci - omrežje: MANGAN (normativ – 50 μg/l Mn)
leto

2002

2003

2004

2005

2006
2007

2008

jan.

feb.

mar.

apr.

430

95

850

700

110

76

950

190

4

760

2009

250

2011

150

2013

300

2010
2012

170

59

140
270

44

450
330

590
510

140
31

52

80

110

maj
71

43

jun.
570

jul.

520
74

avg.

sept.

31

360

590

120

11

120

290

350

620

10

84

430

300

7

190

370

21

320

730

230

77

50

100
58

120
110

20

130

okt.
250
24

140
170
56

nov.

dec.

180

160

51

1000
480
77

220

520
85

430
120

210

210

100

110

200

120

470

620
330

S-metolaklor je herbicid za zatiranje enoletnih plevelov v koruzi idr. Razpolovna doba v vodi, na polju ter v vodi in sedimentu
je 12 do 53 dni. V toksikoloških študijah na živalih je povzročal preobčutljivost kože, spremembo telesne teže, žariščne spremembe v jetrih. Ni genotoksičen, karcinogen, ne vpliva na reprodukcijo. Določen je bil sprejemljivi dnevni vnos ADI 0,1 mg/
kg/dan (ADI – acceptable daily intake). V Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS št.: 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06) je S-metolaklor
uvrščen v Prilogo I, del B, kjer je določena mejna vrednost v pitni vodi, 0,10 µg/l. Ameriška agencija za okolje je določila, da
je S-metolaklor podobno ali manj strupen kot metolaklor. Svetovna zdravstvena organizacija je glede tveganja za zdravje
določila sprejemljivo mejno vrednost za metolaklor za pitno vodo, 10 µg/l, kar lahko upoštevamo tudi za S-metolaklor. Glavna metabolna produkta v zemlji, metolaklor ESA in metolaklor OXA, sta nerelevantna. Ukrepi za zmanjšanje koncentracije
pesticidov v pitni vodi morajo biti usmerjeni primarno v izbiro in zaščito vodnega vira.
29.06.2009 je bila izdelana OCENA TVEGANJA ZA ZDRAVJE LJUDI, kjer je bilo zapisano da, se glede na do sedaj znane toksikološke podatke o vplivu metolaklora, S - metolaklora in metabolitov metolaklora ESA in metolaklora OXA na zdravje ljudi
ter glede na razpoložljive podatke o koncentracijah teh spojin v pitni vodi VV Noršinci, ocenjuje, da izmerjene koncentracije
na pipi uporabnika in posledični vnosi v organizem v primeru oskrbe s pitno vodo na območju, ki ga oskrbuje upravljavec KS
Noršinci, ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi, vključno z malimi otroci in dojenčki.
Zaradi pojava visokih koncentracij mangana v vodi Vaškega vodovoda Noršinci se od leta 2001 izvaja spremljanje tega parametra. V strokovnem mnenju št. 15/78-2001 z dne 10.08.2001 smo priporočali čimprejšnjo priključitev na drugi ustrezni
vodni vir oz. vodovod, do takrat pa občasne laboratorijske kontrole mangana na omrežju.
Krajevna skupnost Noršinci je zaradi ugotovljene vsebnosti mangana v pitni vodi zaprosila ZZV Maribor za izdelavo ocene
tveganja za zdravje ljudi. Ocena je bila izdelana decembra 2009, kjer je bilo zapisano da, se glede na do sedaj znane toksikološke podatke o vplivu mangana na zdravje ljudi ter glede na razpoložljive podatke o koncentracijah teh spojin v pitni vodi
VV Noršinci, ocenjuje, da izmerjene koncentracije na pipi uporabnika in posledični vnosi v organizem v primeru oskrbe s
pitno vodo na območju, ki ga oskrbuje upravljavec KS Noršinci, lahko predstavljajo tveganja za zdravje ljudi, predvsem malih otrok in dojenčkov, saj vnos, ob upoštevanju srednje vrednosti izmerjenih koncentracij na pipi uporabnika in izračunu
vnosa mangana preko vode v skladu z metodologijo WHO, preseže 20 % TDI, medtem ko so akutni toksični učinki mangana
malo verjetni. Zato se priporoča čimprejšnje zmanjšanje vsebnosti mangana na pipi uporabnika na vrednosti določene s
Pravilnikom o pitni vodi, da bi s tem preprečili dolgoročna tveganja za zdravje uporabnikov pitne vode.
Dojenčkom in malim otrokom (telesne teže do 10kg) se zagotavlja nadomestna neoporečna (embalirana) pitna voda vsaj
1 liter na dan.
Zmanjševanja mangana v pitni vodi se izvaja z izpiranjem vodovodnega omrežja, katerega izvaja podjetje Čista narava d.o.o..
Opravljajo se analize vode na določanje vsebnosti mangana, kjer se ugotavlja, da koncentracije le-tega upadajo. Izpiranje
omrežja se bo v letu 2014 nadaljevalo dokler se oskrba s pitno vodo ne bo uredila v smislu priključitve na drugi ustrezni
vodni vir oz. vodovod.
Priključitev nam je obljubljena v prvi polovici leta 2014. Upam, da se bodo težave z našo vodo tako rešile.
Vsebnost mangana, metolaklora in njegovih metabolitov v pitni vodi se bo v letu 2014 še naprej spremljala.
							
Svet KS Noršinci: Tomaž Lopert
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LJUDJE IN DOGODKI

Velikonočna razstava v
Prosenjakovcih

V Prosenjakovcih pod vodstvom Margite Horvat
iz Čentibe deluje rokodelsko društvo Vrtnica, v katero so vključene ljubiteljice vezenja. Vezilje vsako leto pripravijo kar nekaj razstav in eno od njih
smo si lahko ogledali tudi v nedeljo, 13. aprila v
starem gasilskem domu v Prosenjakovcih.
Ker se bližajo velikonočni prazniki, so članice
društva pripravile razstavo pirhov in vezenin
z motivi velike noči. Preko izdelkov smo lahko
začutili njihovo ljubezen do ročnega dela in do
vsega, kar v društvu počnejo.

Izdelki spretnih rok upokojenk Moravskih Toplic

V nedeljo, 6. aprila je bila dvorana vaškega doma v Filovcih gostitelj razstave ročnih del, ki so jih izdelale upokojenke občine Moravske Toplice v
zimskem času. Enajst upokojenk, ki so se v zimskih mesecih dobivale na
srečanjih, kjer so ob pomoči inštruktoric osvajale znanja in spretnost, so
obiskovalce razstave res navdušile. Na ogled so bila ročna dela, vezana
na prihajajoči velikonočni čas, precej je bilo vezenih izdelkov, izdelkov iz
papirja in drugih materialov. Sicer pa veliko o tem, kaj upokojenkam pomeni zimsko druženje, pove prigodna pesem, ki jo objavljamo v prilogi.
Razstavo si je ogledal tudi župan Alojz Glavač in v knjigo vtisov zapisal
pohvale nad upokojenkami.
bc
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Na razstavi smo lahko občudovali tudi izdelke
otrok iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci. Razstavo so popestrili z različnimi risbicami, zajčki,
košaricami in veliko različnega cvetja iz papirja.
Med razstavljenimi izdelki naj omenim še prav
posebna velikonočna jajca, ki jih z veliko spretnostjo, domišljijo in vztrajnostjo izdeluje Drago
Varga iz Doline.
Razstavo si je ogledalo veliko ljudi od blizu in
daleč in vsi so bili enotnega mnenja, da je bila
prava paša za oči. Enakega mnenja je bil tudi
župan občine Moravske Toplice, ki si je razstavo
ogledal z velikim zanimanjem. Čestital je vsem,
ki so sodelovali pri pripravi razstavljenih izdelkov,
ter se zahvalil za vloženo delo in trud, ki sta po
njegovih besedah lahko lep zgled tudi mlajšim
generacijam.
Zapisala Bernarda Koroša Pantović

LJUDJE IN DOGODKI
Húsvéti kiállítás Pártosfalván

A hímzés szerelmesei is aktívan részt vesznek, a csentei Horvát Margit vezetésével Pártosfalván működő Rózsa kézműves
egyesület tevékenységében. Évente több kiállítást is szerveznek, az egyiket április 13-án, vasárnap csodálhattuk meg a
pártosfalvi régi tűzoltóotthonban.
A húsvéti ünnepek közeledtével az egyesületi tagok hímes
tojásokból, és húsvéti motívumú hímzésekből készített kiállítást szerveztek. Készítményeikből sugárzott a kézimunka és
az egyesületi tevékenység iránti szeretetük.

Prednjačile so »remenke«, narejene z različnimi tehnikami.
Tudi nedeljska razstava, ki so jo člani rokodelskega društva
Vrtnica pripravili v dvorani starega gasilskega doma v Prosenjakovcih, je bila velikonočno obarvana. Pisane remenke, znova uporabljena različna tehnika, so pokazale, da so
v izdelke ustvarjalci vložili veliko truda, strpnosti, pa tudi
izjemne domišljijske ustvarjalnosti. Razstavo si je ogledal
tudi župan Alojz Glavač, se vpisal v knjigo vtisov in seveda
zadržal v klepetu z neutrudnimi članicami Vrtnice.

VESELE IGLAR’CE
A kiállításon a pártosfalvi kétnyelvű óvoda csemetéi is kiállították rajzaikat, a nyuszikat, a kosárkákat és a papírból készített,
színes virágaikat. Külön említést érdemelnek azok a húsvéti
tojások, amelyeket különleges kézügyességgel, kreativitással
és kitartással a völgyifalusi Drago Varga készít.
A kiállításnak nagyon sok közeli és távoli látogatója volt, és
kivétel nélkül egyetértettek abban, hogy valódi látványban
volt részük. Hasonlóan vélekedett Moravske Toplice község
polgármestere is, aki nagy érdeklődéssel nézegette a kiállított
termékeket, majd elismerését fejezte ki az ügyes és szorgalmas
egyesületi tagoknak, akik – mind mondta – a fiatal nemzedéknek is szép példát mutatnak.
Lejegyezte Koroša Pantović Bernarda

Velikonočna razstava v Martjancih

V soboto je pod naslovom Pozdrav pomladi vrata odprla
razstava v dvorani vaško gasilskega doma v Martjancih.
Na ogled so bili izdelki, posvečeni velikonočnemu času.

V Tešanovcih ob četrtkih
se me zberemo,
prtičke, prte in zavese
rade vezemo.
Suza vzorce nam nariše,
Albina nas uči,
šivati tako kot Margit
vsaka si želi.
Ko se družno v en vzorec
vse zaljubimo,
Suza se narahlo smeje:
„Kaj iz tega bo?!“
A potem doma
vsaka kaj doda,
da še Suza svoje delo
komaj prepozna.
Ko po naših hišah
bo že vse polepšano,
drug si bomo hobi izbrale,
da se družimo.
Vsem nam je lepo,
kadar skupaj smo,
dobro voljo na domače
še prenašamo.
Majda Prša

Pri Gaborjevih remenice na star način

Tudi v Filovcih, v domu Ignaca Gaborja, občinskega svetnika, pa tudi prvega moža občinskega društva upokojencev,
se ob Veliki noči ne izneverijo tradiciji. Ignac na svoje najmlajše družinske člane tudi prenaša star način okraševa-
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nja remenic z svečnim voskom. Da jim gre delo
dobro od rok, seveda skrbijo pozorne oči Ignaca
Gaborja. Sicer pa, slike so dovolj zgovorne.
bc

na zrnu graha je učence popeljala v svet književnosti in domišljije. Govorno in pisno so se urili v ustvarjalnih domišljijskih vajah, tvorili rime,
primere, risali in pisali likovne pesmi in na podlagi zapisanih asociacij
napisali kratko zgodbo. Drugi del delavnice je vodila učenka 9. razreda
Hana Nemec, ki se aktivno udeležuje tudi različnih literarnih natečajev
in prejema lepe nagrade. Hana je za poustvarjanje izbrala Nanine pesmi Franeta Milčinskega Ježka. Vsak je dobil eno pesem, ki jo je prebral, izbral najlepše verze v njej ali nekaj besed in potem napisal novo,
svojo pesem. Za nemoten potek in rdečo nit obeh delavnic je skrbela
učiteljica in mentorica Marjetka Erdelji, ki je skupaj z učiteljico Andreo
Benkovič Šemen poskrbela tudi za sladkanje ob čaju in keksih. Rezultat
literarne delavnice so številne pesmi, ki so nastajale na podlagi različnih
navdihov. Te bodo tudi javno razstavljene, in sicer zato, da bodo lahko
ostali učenci in tudi učitelji dobili vsaj približen vtis, kako kreativna je
bila delavnica in da se med mladimi ustvarjalci skriva kar nekaj takšnih,
ki znajo v svojih pesmih izraziti sebe in svoje občutke.
Mentorica: Marjetka Erdelji

Na zabavo v naravo

Tudi letos so učenci OŠ Fokovci v okviru turističnega festivala s temo
NA ZABAVO V NARAVO pripravili svoj predlog turistične ponudbe z
naslovom IŠČE SE. Predstavili so ga v turistični nalogi, družabni igri
in igrah za doživljanje gozda. Poleg tega so 25. marca slikovito naravo Goričkega v živo predstavili na turistični tržnici v Mariboru v
Mercator centru ter osvojili zlato priznanje!

Ustvarjalna literarna delavnica
ob svetovnem dnevu knjige za
otroke in mladino

Na OŠ Bogojina smo v četrtek, 3. 4. 2014, od 13. 45
do 16. 30 ure v okviru svetovnega dneva knjige za
otroke in mladino, ki ga praznujemo 2. aprila., na
dan rojstva Hansa Christiana Andersena, pripravili ustvarjalno literarno delavnico. Delavnice se je
udeležilo 19 učencev od 6. do 9. razreda, ki so z veseljem poprijeli za pero in napisali veliko lepih pesmi in zgodb. Prvi del delavnice je vodila Lavra Rengeo, študentka slovenskega jezika in književnosti,
ki je bila v tem tednu tudi na pedagoški praksi. Z
uvodnim branjem Andersenove pravljice Cesarična
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Nacionalni praznik v Prosenjakovcih

Madžari občine Moravske Toplice smo se letos 22. marca
spomnili madžarske revolucije in boja za svobodo 1848/49.
Spominska slovesnost se je s polaganjem vencev začela pri
spominskem znaku v Motvarjevcih, nadaljevali pa smo v kulturni dvorani v Prosenjakovcih, ki se je napolnila do zadnjega
mesta, saj so se našemu povabilu odzvali ne le prebivalci narodnostno mešanih naselij, temveč tudi številni gostje, med
njimi poslanec madžarske narodne skupnosti v slovenskem
državnem zboru, dr. László Göncz, predsednik sveta PMSNS
Ferenc Horváth, vodja konzularne pisarne v Lendavi, Zoltán
Márky, župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač, predsedniki občinskih svetov madžarskih narodnih skupnosti, vodje
ustanov in društev, župani sosednjih madžarskih samouprav
in veliko drugih.
Slavnostni program se je začel z zvoki madžarske in slovenske
himne ter s pozdravnim nagovorom, nato pa je o pomenu
praznika spregovorila predsednica sveta Madžarske narodne
samoupravne skupnosti občine Moravske Toplice.
»Ob našem nacionalnem prazniku je praznično oblečena tudi
naša duša, ne le telo. Po vsem svetu se Madžari spominjamo
veličastnih dogodkov. Lahko se učimo iz dejanj takratne revolucionarne mladine. Želimo si, da bi v prihodnje tako tu, v
Prosenjakovcih in po vsem Prekmurju doživeli navdušenje,
predanost, slogo in željo do dejanjih.
Naše število iz leta v leto upada, k čemur prispeva tudi krizno
stanje 21. stoletja. Boriti se je treba za duhovni razvoj naših
vasi, za razvoj naših ustanov, vrtca, šole, pošte, zdravstvene
ambulante in cerkvenih ustanov, saj brez njih ni razvoja, brez
njih sledi le zaostajanje in upad.
Pomembno je, da lahko mi, ki živimo v teh vaseh, v svojem
vsakdanjem življenju doživimo pripadnost madžarski skupnosti, da si lahko tu zagotovimo eksistenco, da se lahko naši
otroci naučijo svojega maternega jezika.
Seveda pa moramo tudi za svoj obstoj največ narediti prav
mi, ki živimo na tem območju. Tudi danes moramo pokazati,
da smo prisotni, da imamo dovolj moči in volje za obstanek.
Pričakujemo, da bodo tudi država in vodje naredili vse, da bi
tukajšnjim ljudem zagotovili delo in možnosti preživetja.
Preteklost nam je že dokazala, da smo vedno uspeli premagati
tudi najtežje krize, ko smo delovali složno.
V občini Moravske Toplice živimo kot manjšinska narodna
skupnost, vendar lahko mirne duše izjavim, da tu Madžari in
Slovenci živimo v mirnem sožitju. To mirno sožitje je treba
vzajemno spoštovati, spoštovati je treba drugačnost, hkrati
pa omogočiti vsem skupnostim, da ohranjajo svojo kulturo,
izročilo in materni jezik, s tem pa tudi narodno zavest.
Četudi okoliščine tu niso vedno najboljše, smo in želimo tudi
v prihodnje ostati del te pokrajine. Žal pa se vedno najdejo
tudi taki, ki spodbujajo nestrpnost med narodi, širijo sovražni
govor. Tem ljudem tudi v prihodnje ne bomo dovolili, da bi
nadaljevali s svojo tovrstno dejavnostjo« - je povedala in svoj
govor predsednica sklenila z naslednjimi mislimi: »Naj nam
odločnost in predanost herojev revolucije 1848-49 dajo moč za
našo prihodnost. Moč, da bi svojo kulturo, izročilo, jezik in narodno zavest predali tudi svojim zanamcem. Nikoli ne smemo
pozabiti preteklosti, ker naj to daje moč in samozavest v sedanjosti. Le tako bomo uspešno načrtovali svojo prihodnost.«

Po slavnostnem nagovoru je konzul Zoltán Márky prebral pismo, ki ga je
madžarski predsednik vlade, Viktor Orbán namenil zamejskim Madžarom. /
A beszéd után Márky Zoltán lendvai konzul felolvasta Orbán Viktor
miniszterelnök külhoni magyarokhoz írt levelét.

V kulturnem program so nastopili najmlajši iz vrtca v Prosenjakovcih, pevski
zbor DOŠ Prosenjakovci, folklorna skupina Ugrós, recitatorji kulturnega
društva Antal Ferenc iz Središča, folklorna skupina kulturnega društva
József Attila iz Motvarjevcev in solistka Lea Sapač. /
Az ünnepi műsorban közreműködtek a pártosfalvi óvodások, a pártosfalvi
KÁI énekkara, az Ugrós Táncegyüttes, a szerdahelyi »Antal Ferenc« ME
versmondói, a pártosfalvi Ady Endre MTE énekkara, a szentlászlói József
Attila Néptáncegyüttese és Sapač Lea – szólista.

Spominska prireditev se je tradicionalno zaključila s polaganjem vencev ob
spominskem obeležju v Prosenjakovcih. /
A megemlékezés a hagyományoknak megfelelően a pártosfalvi kopjafa
koszorúzásával zárult.

Foto: Izidor Koroša / Fotók: Koroša Izidor
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Nemzeti ünnep Pártosfalván
A Moravske Toplice Község magyarsága az idén március 22-én
emlékezet meg az 1848/49-es forradalom és szabadság eseményeiről. A megemlékezés a szentlászlói kopjafánál a kegyelet és
megemlékezés koszorújának elhelyezésével kezdődött, majd a
pártosfalvi faluotthon kultúrtermében folytatódott, amely ismét
szűknek bizonyult, hiszen nem csak a magyarlakta falvak képviselői, hanem számos vendég is jelen volt, köztűk dr. Göncz
László, nemzetiségi parlamenti képviselő, Horváth Ferenc - az
MMÖNK Tanácsának elnöke, Márky Zoltán - lendvai konzul, Alojz
Glavač - Moravske Toplice Község polgármestere, a községi magyar nemzeti önigazgatási közösségek elnökei, az intézmények
- egyesületek vezetői, a szomszédos magyarországi települések
polgármesterei és számos más képviselő is.
Az ünnepi műsor a magyar - szlovén Himnusz hangjai mellett,
az egybegyűltek köszöntésével kezdődött, majd Vugrinec Zsuzsi, a Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási
Közösség Tanácsa elnökének ünnepi beszédével folytatódott.
»Nemzeti ünnepünk alkalmából nem csak kívül, de legbelül a
lélek is ünneplőbe öltözik, szerte a nagyvilágban egymáshoz igazodik a magyar szívdobbanás”- mondta beszédében, majd így
folytatta: „Van mit tanulnunk a forradalmi ifjak tetteiből! A jövőre
nézve itt Pártosfalván, a falvainkban és úgyszintén Muravidéken
ezt a lelkesedést, elszántságot, összetartást és tettvágyat kell
gyakorolnunk.

Megmaradásunkért természetesen az itt élő embereknek kell
a legtöbbet tennünk. Ma is meg kell mutatnunk, hogy létezünk,
hogy jelen vagyunk és hogy van elég erő és akarat bennünk.
Elvárjuk, hogy az ország és a vezetők is megtegyenek mindent,
hogy munkát és megélhetési lehetőséget teremtsenek az emberek részére.
A múltunkból is láthatjuk, hogy amikor összefogtunk, ki tudtunk
lábalni a nehéz helyzetekből.
Kisebbségben élő nemzet vagyunk mi itt a Moravske Toplicei
községben, de megelégedetten elmondhatom, hogy békében
és jó megértésben élünk itt magyarok és szlovének. Ezt a békét
és megértést becsüljük meg kölcsönösen, tiszteljük a másságot,
de hagyjuk embertársainknak élni a kulturális életet, a szokásokat és az anyanyelvet úgy, hogy az által megőrizhessük nemzeti
öntudatunkat.
Ide ehhez a tájegységhez tartozunk és ide akarunk tartozni annak ellenére, hogy itt a megélhetési lehetőségek nem a legjobbak. Sajnos vannak emberek, akik nemzeti ellentétet szíttnak,
gyűlölködő és gyalázó beszéd formájában közöttünk. Azoknak
pedig a jövőben nem engedjük és nem adunk lehetőséget arra,
hogy ezt folytassák” - hangsúlyozta az elnök asszony, majd ezekkel a szavakkal zárta beszédét: „A jövő tervezéséhez, a derűlátáshoz adjon erőt nekünk az 1848-49-es szabadságharc hőseinek
elszántsága és akarata. Erőt ahhoz, hogy a jövő nemzedékének
tovább adjuk kultúránkat, hagyományainkat, nyelvünket és nemzeti öntudatunkat. Sohasem feledkezzünk meg múltunkról, mert
csak így leszünk erősek és magabiztosak a jelenben, csak így
leszünk képesek arra, hogy céltudatosan tervezzük a jövőnket.”

Srečanje dvojezičnih vrtcev v
Prosenjakovcih

Tako kot že nekaj let zapored smo se dvojezični vrtci tudi
letos zbrali na tradicionalnem spomladanskem srečanju,
ki smo ga organizirale strokovne delavke iz vrtcev Hodoš,
Domanjševci in Prosenjakovci, kjer je srečanje tudi potekalo.
Čeprav smo se zbudili v turobno in deževno jutro, smo bili
prepričani, da nam bo načrtovano srečanje uspelo izpeljati.
Otroci so se s svojimi vzgojiteljicami okoli 9. ure pripeljali
k DOŠ Prosenjakovci, kjer sta prisotne pozdravili ravnateljica zavoda Vrtci občine Moravske Toplice Simona Kaučič in
vzgojiteljica Tea Varga, ki j že takoj na začetku vsem skupinam razdelila prepoznavne znake.
Prva skupina se je podala na pohod po vodni učni poti, kjer
so videli nekdanjo elektrarno in lovski dom. Pri lovskem

Mivel számunk évről évre fogy, ehhez nagymértékben hozzájárul
ez a válságos helyzet, amelyet sajnos a 21. században kell megélnünk. Harcolnunk és küzdenünk kell a falvaink lelki gyarapodásáért, a falusi intézményeink, az óvoda, az iskola, a posta, az orvosi
rendelő és az egyházaink megmaradásáért, mert ezek az alapok
nélkül nem lehet további fejlődés, csakis fogyás és elmaradás.
Fontos, hogy a falvakon élő emberek, itt élhessük meg magyarságunkat, itt kereshessük meg a mindennapi kenyerünket és itt
tanulhassanak a gyermekeink anyanyelvünkön.
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domu sta nas pričakala dva lovca in nam pokazala ulovljene
trofeje. Pot nas je nato vodila do ostanka graščine Matzenau. Gozdarja Štefan in Peter sta za naše otroke pripravila
dve zanimivi igri, ki so se ju otroci zelo razveselili. Nadalje
nas je pot vodila do dvojezičnega vrtca Prosenjakovci, kjer
so se lahko udeleženci pohoda malce okrepčali, si pogledali
star vodnjak in se ob njem tudi fotografirali.
Druga skupina, ki je ostala pri šoli, pa je bila razdeljena
na tri manjše skupine. Otroci so lahko poslušali pravljico
v šolski knjižnici in sodelovali pri eksperimentih z vodo, ki
so jih pripravile osnovnošolske učiteljice. Sodelovali so tudi
pri izdelavi origamijev, ki sta jih pripravili vzgojiteljici vrtcev
Prosenjakovci in Domanjševci.
Nato sta se skupini zamenjali, tako da so lahko prav vsi
otroci sodelovali pri vsem, kar smo jim pripravili. Preden pa
smo se odpravili na zasluženo kosilo, pa je otroke in njihove vzgojiteljice čakalo veliko presenečenje v telovadnici. Zaplesala jim je namreč šolska folklorna skupina, ki je za svoj
nastop požela velik aplavz.
Po kosilu in podelitvi priznanj so se naši gostje počasi poslovili in se z avtobusom odpeljali nazaj v svoje vrtce. Vsi,
ki smo sodelovali pri organizaciji letošnjega dvojezičnega
srečanja, upamo, da smo jim kljub nekoliko hudomušnemu
vremenu pričarali lep in nadvse zanimiv dopoldan.
Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezične enote Prosenjakovci

nau kastély maradványai felé vezetett az útunk. Itt Štefan és
Peter erdészek a gyerekek számára szórakoztató játékokkal
készültek, aminek persze ők kimondottan örültek. Útunkat
folytatva az óvodában is volt egy kis megálló, ahol jóízűen
elfogyasztották a tízórait, majd az óvoda udvarán levő régi
kút mellett fényképezkedtek.
A másik csoport, akik az iskolában maradtak, három kis csoportra osztódott. Az iskola könyvtárában mesét hallgattak,
vízzel kísérleteztek, amit az iskola tanárnői készítettek elő.
Az origami művészetével is ismerkedtek, ezt tevékenységet
a pártosfalvi és a domonkosfai óvónők vezették.
Ezt követően a csoportok helyet cseréltek, hogy minden gyermek részt tudjon venni minden tevékenységben. Mielőtt az
ebédhez ültünk volna, a gyermekeket az iskola tornatermében
nagy meglepetés várta. Az iskola néptánccsoportja tartott nekik bemutatót, akiket persze hatalmas tapssal jutalmazott a
lelkes közönség.
Az elismerések kiosztása és az ebéd elfogyasztása után vendégeink elbúcsúztak, és a buszokkal hazafelé indultak. Mindannyian, akik részt vettünk e nap szervezésében, reméljük,
hogy a szeszélyes áprilisi időjárás ellenére szép és érdekes
délelőttben részesíthettük a kis nebulókat.
Lejegyezte Bernarda Koroša Pantovć, óvónő
a Kétnyevű Pártosfalvi óvodából

Program veliki nemarni škornji

A kétnyelvű óvodák találkozója
Pártosfalván

V šolskem letu 2013/14 se je tudi naš Zavod Vrtci občine
Moravske Toplice, na pobudo direktorice Zavoda Vista, gospe
Aleksandre Pinterič priključil k vseslovenskemu programu
VELIKI NEMARNI ŠKORNJI.

Az első csoport a vízi tanulmányi útra indult, aminek során
az egykori erőművet és a vadászházat tekinthették meg. A
vadászháznál két vadász várt bennünket, akik a vadászati trófeákat mutatták meg a kíváncsi gyerekeknek, majd a Matze-

Celostno zasnovan projekt Veliki nemarni škornji deluje na
področjih trajnostnega razvoja, biotske raznovrstnosti, varstva narave in okolja, vseživljenjskega učenja z namenom
dvigovanja ekološke zavesti. V ospredju je čutni odnos otroka do zgodbe, junakov in družbe. Problemski, izkušenjski in
domišljijski pristop se na inovativen način loteva okoljskih
vprašanj in prispeva k dvigu okoljske ozaveščenosti izhajajoč
iz novih vrednot. Program spodbuja osnovni gibali družbe:
kalitev inovativnih idej, ter razvoj višjih moralnih vrednot.
Bistvo iz katerega smo izhajali v tem programu je zgodba
o Velikih nemarnih škornjih, ki jo je napisala Aleksandra
Pinterič. Tematika zgodbe je vezana na ekologijo in govori
o neprimernem početju Velikih nemarnih škornjev. Ti zelo
radi smetijo po gozdu, brcajo gobe, da o hrupu sploh ne go-

A hagyományokhoz híven az idén is megszerveztük a kétnyelvű óvodák találkozóját, ezúttal Pártosfalván. A találkozó szervezői a hodosi, a domonkosfai és a pártosfalvi óvónők voltak.
Annak ellenére, hogy az időjárás a nap kezdetén egyáltalán
nem a szabadtéri programoknak kedvezett, meg voltunk győződve afelől, hogy a találkozó sikeres lesz. 9 órakor volt a gyülekező a pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola parkolójában,
ahol Simona Kaučič, a Moravske Toplice Község Óvodáinak
igazgatónője és Varga Tea óvónő köszöntötték a vendégeket.
A kis csoportok itt megkapták az ismertető jeleiket is.
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vorimo, ki ga je moč slišati iz gozda. Ob vsem tem njihovem
početju, ki vsekakor ni primerno in vzgledno za naše malčke,
so se nam pogosto porajala vprašanja, kako pa v takem gozdu
lahko sploh živijo živali? Kaj lahko naredimo, da obvarujemo
gobe in živali? Kako naj Velikim nemarnim škornjem povemo,
da to kar počnejo ni prav?
Ob vsaki novi ideji otrok, smo bili bližje tisti, ki so jo otroci
lahko uresničili.
Lahko pa bi Velikim nemarnim škornjem, nastavili table, na
katere bi narisali, kaj se v gozdu ne počne. Narisali bi smeti in
jih prečrtali, da jih je prepovedano odlagati. Naredimo lahko
tudi tablo in na njej narišemo škornje in napišimo, VSTOP
VELIKIM NEMARNIM ŠKORNJEM PREPOVEDAN!
Slednjo od idej smo realizirali, kar lahko vidite tudi na fotografijah.
Kot zanimivost naj povem, da skozi ves program, otrokom
vzgojiteljice nismo smele zastaviti vprašanja, ki se glasi: KAJ
MISLIŠ, KDO NOSI VELIKE NEMARNE ŠKORNJE? Morda veste
vi? (psssssttt poglejte, kdo nosi škornje na fotografijah.)
Kako pa zveni zgodba o Velikih nemarnih škornjih v madžarskem jeziku? Tudi to smo imeli priložnost slišati. Gospa
Suzana Deutsch, ravnateljica OŠ Fokovci, se je z veseljem lotila prevoda zgodbe, ter se odzvala našemu povabilu in tako
prispevala k pestrosti programa in novim izkušnjam otrok.
O samem programu, si lahko več preberete na www.velikinemarniskornji.si
Zapisala: Petra Sakovič

so spremljajoči kulturni program pripravili učenke in učenci
Osnovne šole Sveti Jurij ob Ščavnici. Ta šola je bila namreč
proglašena za najboljšo na področju preventivnih aktivnosti
zaščite in reševanja v letu 2013, a za najboljši vrtec pa Vrtec
Lendava. Na natečaj je prispelo skupno 327 likovnih in 46 literarnih del z 22-ih osnovnih šol in 19-ih vrtcev s področja na
obeh bregovih reke Mure ter 23 likovnih del iz 12-šol sosednje
Hrvaške in Madžarske. Zabeleženih je bilo skupno preko 400
mladih avtoric in avtorjev likovnih in literarnih del. Priznanja in
nagrade je razdelil Martin Smodiš, poveljnik regijskega štaba
CZ za Pomurje. V 1. kategoriji (likovna dela predšolskih otrok)
je bilo v izboru 133 del in med najboljše se je uvrstil Erik Mojzer
iz Vrtca Moravske Toplice – Enota Fokovci z risbico »Tudi valovi
so usodni«, ob mentorstvu vzgojiteljic Jožice Kučan in Petre
Sakovič. V 2. kategoriji (likovna dela prve triade) je bilo v izboru
75 del, v 3. kategoriji (likovna dela druge triade) pa skupno 82
del. V 4. kategoriji (likovna dela tretje triade) je bilo v izboru 37
del. V 2. Kategoriji literarnih izdelkov (prva triada) je bilo v izbori
pet del, v 3. kategoriji (druga triada) pa skupno 22 del. V 4. kategoriji (tretja triada) je bilo v izboru 19 prispelih del. Med temi
je bilo nagrajeno delo, ki ga je pod naslovom »Pozor voda« spisala Larisa Rac iz 9. razreda Osnovne šole Bogojina (mentorica
Metka Erdelji). Vsa nagrajena likovna dela so bila predstavljena
v razstaviščni avli Kulturnega in upravnega središča Sveti Jurij
ob Ščavnici, kakor tudi literarna dela, katera so najboljši posamezniki tudi lahko prebrali na prireditvi.
Besedilo in fotografija: Filip Matko

Fotografirale: Petra Sakovič, Jožica Kučan in Silvija Gal

Naravne in druge nesreče – VODA !

Mlada nagrajenca tudi iz Občine Moravske Toplice
Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje
v Murski Soboti je 28. marca razglasila rezultate 18. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela šolark in
šolarjev na temo »Naravne in druge nesreče – VODA ! Kaj
storiti, da nesreče ne bo.« S tem natečajem in spremljajočimi
aktivnostmi se krepi izobraževanje in usposabljanje predšolske
in šolske mladine, njihovih staršev, vzgojiteljev in učiteljev v
spoznanju, da se nesreče dogajajo vsak dan. Lahko se zgodi
tudi njim in zato se je treba ustrezno pripravljati nanje, da se
lahko čim bolj ublaži njih posledice. Podelitev potrdil in nagrad nagrajencem natečaja je potekalo v Kocbekovi dvorani
Kulturnega in upravnega središča Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer
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Mladinsko društvo Tešanovci osvojilo
drugo in tretje mesto na kvizu Mladi in
kmetijstvo

Mladinsko društvo Tešanovci se je udeležilo tradicionalnega
kviza v kmetijstvu, ki ga je organizirala Zveza podeželske mladine Slovenije.
Tako je v Radencih, dne 28.3. 2014 v hotelu Radin potekal regijski kviz, ki se ga je udeležilo 5 ekip. Na kvizu so svoje znanje
izkazovali ekipe Svetega Jurija ob Ščavnici 1 in 2, Prlekija in naši
dve ekipi Mladinskega društvo Tešanovci. Prvo ekipo so zastopali Sandra Dervarič, Nina Banko in Jan Vitez. Drugo ekipo so
zastopali Daša Torok, Selena Tivadar in Luka Perš.
Vsako leto se tako na kvizih obravnavajo različne kmetijske
tematike, tako smo se tudi letos morali tekmovalci spopasti

IZ ŠOL IN VRTCEV
s temami cvička, čebelarstva, socialnega podjetništva in kmetijskega marketinga. Po napetih štirih krogih so se tri najboljše
ekipe uvrstile v glavni finale.
Naše društvo je bilo zelo zadovoljno, saj je druga ekipa
Tešanovcev nepričakovano bila v vodstvu pred lanskimi
državnimi podprvaki ekipo Svetega Jurija ob Ščavnici in prvo
ekipo Tešanovcev.

Žal je zadnjo, finalno igro odločilo kar nekaj faktorjev, od nerazumljivih odločitev žirije, lastnega ne poguma in malce kančka
sreče smo po napetem zadnjem krogu osvojili drugo in tretje
mesto. Drugo mesto so osvojili Sandra, Nina in Jan, medtem
ko so se Daša, Selena in Luka morali zadovoljiti z bronom.
Kljub super uspehu je bil ob koncu grenak priokus, da nam ni
uspelo stopiti na najvišjo stopnico in tako svojo vas zastopati
na državnem prvenstvu iz poznavanja kmetijstva. Ekipi Svetega Jurija ob Ščavnici smo športno čestitali in jim zaželeli čim
boljšo uvrstitev na državnem prvenstvu.
Luka Perš

Mamice in babice na obisku

V mesecu marcu so vse mame in babice tega sveta praznovale kar dva praznika, to sta dan žena in materinski dan. Tudi v
našem vrtcu smo se želeli pokloniti našim mamam in babicam, ki vsak dan nesebično skrbijo za naše otroke, zato smo
jih povabili na popoldansko srečanje presenečenja.
V petek, 28. marca smo se zbrali pred vrtcem v Prosenjakovcih. Najprej smo naše gostje lepo pozdravili in jim povedali, da se bomo vsi skupaj odpravili na kratke sprehod. Cilja
našega pohoda jim nismo izdali, ampak smo jih z besedami
le usmerjali. Med sprehodom so otroci ugibali, kam bi nas
lahko vodila pot. Ko smo se že bližali koncu vasi, so ugotovili,
da je naš končni cilj najverjetneje DOŠ Prosenjakovci. In imeli
so prav. Vsi skupaj smo se zbrali pri čudovitem ribniku, ki je
pomemben del šolskega okolja, saj nudi življenjski prostor
mnogim organizmom: vodnim rastlinam, ribam in drugim
živalim.
Po kratkem ogledu ribnika smo vsem prisotnim mamicam, babicam in otrokom povedali, da smo okoli robnika nastavili pet
oštevilčenih kartončkov. Najprej smo jim naročili, da poiščejo
številko 1. Ker smo številke v minulih tednih že spoznavali, jim
števil ni bilo težko prepoznati. Otroci so kartončke kaj hitro
poiskali, jih vzeli z drevesa in odprli, iz narisanega pa so nato
ugotovili, kaj moramo početi. Tako smo dvakrat rajali in telovadili, po navodilih petega kartončka pa smo se morali vrniti
nazaj v vrtec.

Po povratku smo za naše mamice in babice pripravili kratek
kulturni program in jim podarili cvetje, ki so ga otroci sami
izdelali iz papirja. Sledila je pogostitev s pecivom, ki smo ga
spekli, in ponosno lahko razkrijemo, da smo bili deležni velikih pohval.
V imenu vseh otrok in strokovnih delavk se našim mamicam in babicam iskreno zahvaljujemo, da so lep sončen dan
preživele z nami. Bilo nam je lepo in hvaležne smo vam za
vsako minuto, ki ste nam jo namenile.
Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezične enote Prosenjakovci

Anyukák és nagymamák látogatóban

Márciusban az anyukák és nagymamák kétszer ünnepeltek.
Nőnap és anyák napja alkalmából meghívtuk őket egy kellemes
délutáni társalgásra, egybekötve egy kis meglepetéssel.
Pénteken, 2014. március 28-án az óvoda udvarán gyülekeztünk,
majd elindultunk egy rövid sétára. Hogy hova, nem árultuk el.
Jobbra, balra, előre és hátra szavakkal irányítottuk a társaságot. Séta közben pedig azon gondolkodtak, hogy hova is vezet
az utunk. A falu végére érve kitalálták, hogy a Pártosfalvi KÁI
volt a célunk. A csodálatos halastó köré gyülekeztünk, amely
az iskola területének fontos része. Ebben a tóban többek közt
halak, növények és más állatok élnek.
Azután a feladatok kiosztása következett. A jelenlévőknek elmondtuk, hogy számmal megjelölt kártyákat kell megtalálni-
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uk a halastó körül. Az egyes számmal kell kezdeni és ötöt kell
megtalálni. A gyerekek nagyon ügyesen teljesítették a feladatot.
A kártyákat gyorsan levették a fáról és a lerajzolt képből kiderítették, hogy kétszer kell táncolni és tornázni. Az ötödiken pedig
az óvoda volt lerajzolva, ami annyit jelentett, hogy vissza kell
mennünk az óvodába.
Visszatérve az óvodába, az anyukáknak és a nagymamáknak
egy rövid műsorral kedveskedtünk, majd virággal leptük meg
őket. Azután finomságokkal kínáltuk meg őket, amit az óvodában készítettünk. Jólestek a dicsérő szavak.
A gyerekek és az óvónők nevében köszönjük az anyukáknak és
a nagymamáknak, hogy ezt a csodálatos napot velünk töltötték.
Lejegyezte Bernarda Koroša Pantovć, óvónő
a Kétnyevű Pártosfalvi óvodából
Fordította Gal Silvija, óvónő

Ocenjevanje vina KTD »Ady Endre«
Prosenjakovci

Vino in kultura že od nekdaj povezujeta ljudi, še posebej
na obmejnih območjih. S ciljem, da pod enakimi pogoji primerjamo kakovost vin iz dveh sosednjih držav, Slovenije in
Madžarske, je vinogradniška sekcija Kulturno-turističnega
društva “Ady Endre” Prosenjakovci, 08.04.2014 organizirala
že tradicionalno mednarodno ocenjevanje vina, ki je tokrat
potekalo v vasi Magyarszombatfa na Madžarskem. Rezultati ocenjevanja potrjujejo, da je vinski letnik 2013 odličen.
Komisija je ocenila 74 vzorcev vin, od katerih jih je 23 prejelo zlata priznanja, 24 srebrna, 17 bronasta.
Predsednik KTD Ady Endre Prosenjakovci:
Ladislav Vöröš

Borminősítés „Ady Endre” MTE
Pártosfalva

Különösen a határ menti térségekre érvényes, hogy a bor és
a kultúra kapcsolatokat épít az emberek között. Hogy azonos
feltételek mellett minősíthessük a két szomszédos ország borait, a pártosfalvi Ady Endre Művelődési és Turista Egyesület
borászati szakosztálya 2014. április 8-án, ezúttal Magyarországon,
Magyarszombatfán szervezte meg az immár hagyományos
borminősítést. A minősítés eredményei arról tanúskodnak, hogy
2013-as borévjárat kitűnő lett. A bizottság 74 bormintát minősített,
ebből 23 arany, 24 ezüst és 17 bronzminősítést kapott.
Vöröš Ladislav
a pártosfalvi Ady Endre MTE elnöke
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Pri nakupu obvezno preberimo označbo –
etiketo na embalaži živila

Zakaj naj bi vedno prebrali označbo- etiketo na embalaži
živila oziroma njegovo osebno izkaznico? Zato, da bomo
lažje izbrali tiste izdelke, ki so v skladu s smernicami zdravega
prehranjevanja. Informacije o živilu so dobro vodilo pri preudarnem nakupovanju. Označba na živilu mora vsebovati:
ime in neto količino izdelka, seznam sestavin (tudi aditivi in
alergeni), rok uporabnosti, navodila za shranjevanje in uporabo, naziv proizvajalca, uvoznika ali trgovca, ki živilo prodaja v
EU ter podatek ali je živilo oziroma njegova sestavina gensko
spremenjena. Ime živila nam pove kakšen izdelek kupujemo
(mleko, moka, riž, potica….). Sestavine morajo biti na izdelku
navedene v padajočem redu: od tiste, ki jo je v živilu največ, do
tiste, ki jo je najmanj. Med sestavinami morajo biti označeni
tudi aditivi, alergeni in voda. Na embalaži vseh živil, v katerih
je več kot 1,2 % alkohola, mora biti označeno, koliko odstotkov
alkohola vsebujejo.
Vedno bodimo pozorni na del označbe, ki se nanaša na shranjevanje in uporabo živila. Pomembna sta zlasti temperatura
in čas shranjevanja. Shranjevanje na hladnem pomeni shranjevanje na temperaturi med 8o C in 16o C. Sobna temperatura pa je med 18o C in 21o C. Živila, ki jih je potrebno shranjevati v hladilniku , bodo ostala kakovostna in varna, če bo
v hladilniku temperatura pod 5o C. Bodimo pozorni na rok
uporabnosti. Navedba roka uporabnosti, na primer »Porabiti
do….. dan, mesec, leto« ) velja za hitro pokvarljiva živila. Živila,
ki se ne pokvarijo tako hitro, imajo rok uporabnosti označen z
besedami «uporabno najmanj do…. dan, mesec, leto« ali »uporabno najmanj do konca …mesec, leto«.
Na nekaterih živilih je navedena tudi hranilna ali prehranska
vrednost. Podatki o hranilni vrednosti so navedeni za 100 g
živila. Eden od razlogom, ki nas odvrača od branja deklaracij je
vsekakor izjemno majhna pisava, ki jo večina od nas ne more
prebrati. Tudi za to obstaja rešitev. Pri nakupu vedno imejmo
s sabo povečevalno lupo. Tako bomo z lahkoto prebrali tudi
najmanjšo pisavo. Povečevalna lupa je poceni in priročna, zato
jo vedno imejmo v torbici. Da bomo lažje ocenili ali je določene
snovi (maščoba, sladkor, sol, vlaknine) veliko ali malo, naj nam
bo v pomoč tabela:
Na 100 g živila
Maščoba
Nasičene
maščobne kisline
Sladkor
Sol
Prehranske
vlaknine

Malo
2g

Srednje
3 - 20 g

Veliko
20 g

1g

1- 5g

5g

5g
0,3
več kot
6g

5 - 15 g
0,3 – 1,5 g

15 g
1,5 g
manj kot
3g

3–6g

To tabelo lahko izrežemo in jo nosimo sabo pri nakupih.
Sčasoma si bomo zlahka zapomnili omenjene vrednosti.
Pričujoči primeri najbolj zgovorno povedo o hranilni vrednosti živil.
Čokoladni keksi polnovredno moko
in medom

Na 100 g živila

Nasičene maščobne kisline

7,2 g

Maščoba

15 g
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Sladkor

48 g

Prehranske vlaknine

3,8

Sol

Kalorična vrednost

0,23

410 kcal

Keksi prinašajo kar precej kalorij ter vsebujejo veliko sladkorja.
Kljub temu, da vsebujejo zmerno količino maščob, je polovica
maščob nasičenih.
Lahki skutni namaz

Na 100 g živila

Nasičene maščobne kisline

7,4 g

Maščoba
Sladkor
Sol

Kalorična vrednost

10,0 g
6g
0,5

145 kcal

Razen na celokupno količino maščob, bodimo tudi pozorni na nasičene maščobe. tudi ta namaz, kot prejšnji vsebuje zmerno količino maščob in veliko količino nasičenih
maščob. Ta namaz ima zmerno količino Tudi ta skutni namaz vsebuje veliko nasičenih maščob.
Čips slani

Na 100 g živila

Nasičene maščobne kisline

3,2 g

Maščoba
Sladkor
Sol

Kalorična vrednost

35 g

0,5 g

• po želji feferon
• lovorov list
• sol
• peteršilj
Narezano dušimo na olju. Dodamo na kocke narezano
meso, papriko in začimbe. Prilijemo vodo in pokrito kuhamo. Ko je meso na pol kuhano, dodamo krompir narezan na
kocke in skuhamo do konca. Dodamo malo kisa (po okusu),
potrosimo s sesekljanim peteršiljem in postrežemo.
Prim.mag. Branislava Belović, dr.med.
Nacionalni inštitut za javno zdravje
OE Murska Sobota

Larisa Rac, učenka 9. a OŠ Bogojina,
nagrajenka regijskega literarnega
natečaja » Naravne in druge nesreče voda! kaj storiti, da nesreče ne bo«

28. marca 2014 je bila v Svetem Juriju ob Ščavnici slavnostna
prireditev ob zaključku regijskega literarnega in likovnega natečaja » NARAVNE IN DRUGE NESREČE - VODA! KAJ STORITI,
DA NESREČE NE BO« Na tem natečaju so s svojimi literarnimi
izdelki sodelovali Jan Kocet iz 7. a, Patricija Cigan iz 8. a in Larisa
Rac iz 9. a. Za svoje literarno delo je bila nagrajena Larisa Rac.
Prejela je potovalno torbo in priznanje. Njen spis se je uvrstil
na državno tekmovanje.
Mentorica : Marjetka Erdelji

1,65 g

540 kcal

Živilo je zelo kalorično. Kalorije zaužite z 100 g čipsa bomo »pokurili« z uro in pol hitre hoje. Eno tretjino živila predstavljajo
maščobe. Vsebuje tudi veliko soli. Pri naslednjem nakupu začnimo obvezno brati etikete. Ta veščina nam bo pomagala pri
vsakdanjih nakupih in izbiri živil.

Mesno zelenjavni golaž

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 dag nemastne govedine (lahko tudi svinjina)
20 dag čebule
20 dag korenčka
10 dag peteršiljevega korena
20 dag svežega paradižnika ali pelatov
40 dag krompirja
2 žlici olja
malo kisa
rožmarin
rdeča mleta paprika

NARAVNE IN DRUGE NESREČE - VODA! KAJ STORITI, DA
NESREČE NE BO
Voda! Beseda, s katero se srečujemo od rojstva do smrti. Vse
življenje! Že v vrtcu nas učijo, da je voda glavni vir življenja in
da moramo z njo ravnati razumsko. Do voda naj bi se obnašali spoštljivo, predvsem do vodnih izvirov. Voda nam zbuja
nemalokrat strah in spoštovanje, kajti pokazati nam zna svoje
slabe plati.
Bila je junijska sobota. Zunaj je bilo prijetno sončno vreme.
Najlepše pa je seveda bilo, da je bilo konec pouka in so se
začele počitnice. Že med tednom so se moja družina in naši
družinski prijatelji zmenili, da bomo soboto preživeli ob jezeru.
Vstala sem malce prej kot po navadi ob sobotah. Že prej smo
se skupno odločili, da bo to druženje v obliki piknika, zato smo
pripravili košaro polno dobrot. V primeru če bi mi bilo dolgčas,
sem s sabo vzela knjigo. Z mojim bratom sva se dogovorila, da
se bova, če bo zunaj prevroče, sprehodila v vodi ob robu jezera,
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kjer nama bo voda segala samo do kolen in se bova tako lahko
ohladila. Sonce je bilo že visoko na nebu, ko smo se odpravili do jezera. Ko smo prispeli do jezera, so bili naši prijatelji že
tam. Našli so si senčni prostor za parkiranje avtomobila, mi
smo storili isto. Odrasli so se zmenili, kaj bo naloga vsakega
izmed nas. Moja naloga je bila poiskati mesto na travi, kjer bi
lahko razprostrli odejo za mizo in jo tudi pripraviti. Moški del
ekipe je poskrbel za žar in hrano z žara. Ženski del družbe pa
je pripravil zelenjavo. Medtem smo mi otroci malo počivali.
Opazila sem, da je bilo ob jezeru veliko glasnih ljudi. Nisem se
zmenila za njih. Hrana je bila hitro pripravljena in zelo okusna.
Obilna hrana nas je utrudila, zato smo se odločili, da bomo
malce počivali. Zleknila sem se na odejo in začela brati knjigo,
ki sem jo prinesla s sabo.
Opazila sem, da je družba zraven nas postala zelo glasna. Odrasli so se pogovarjali zelo glasno, medtem ko so se otroci igrali
ob vodi z žogo. Bilo mi je čudno, da ni nihče pazil na otroke.
Opazila sem, da so bile prisotne večje količine alkoholnih pijač. Opaziti je bilo, da so bili odrasli vinjeni. Malce sem bila v
skrbeh za otroke, ampak sem vseeno nadaljevala z listanjem
po knjigi. Čez nekaj minut sem zaslišala kričanje otrok. Ozrla
sem se v smer, iz katere je prihajalo kričanje. Videla sem, kako
se je, po mojem mnenju sedemletni otrok, odpravil v vodo po
žogo. Zdelo se mi je, da je vse redu, a potem sem zaslišala še
močnejše kričanje. Še enkrat sem pogledala proti jezeru. Fantek, ki je plaval po žogo, je kričal in mahal z rokami. Za nekaj
sekund se je potopil v vodo, potem pa se spet prikazal na površju. Ker ga je zagrabila panika, je plaval proti sredini jezera,
namesto da bi se vračal k obali jezera. Nihče od odraslih iz
njegove družbe ni opazil, kaj se dogaja z njihovim fantkom.
Vsi sodelujoči otroci so bili premajhni in mu niso vedeli pomagati, zato sem morala ukrepati jaz. Za pomoč pri reševanju
fantka sem prosila mojega starejšega brata, mamo in očeta.
Namreč tudi ostali v naši družbi so dremuckali in mi v sili niso
mogli pomagati. Oče je stekel do vesele družbe, s katero je bil
fantek, da jih je obvestil, kaj se je zgodilo. Moja mama je hitro
poklicala Center za obveščanje na telefonsko številko 112, da
bi čim prej prispela potrebna pomoč. Na kratko jim je seveda
pojasnila, kaj se je zgodilo, da je udeležen majhen otrok in kje
se je nesreča pripetila. Med tem je seveda moj brat že skočil v
vodo in pomagal fantku, ki je že skoraj omagal. Hitro ga je odnesel iz vode in položil na odejo, ki je bila prosta. Moja mama,
ki je bila najbolj vešča nudenja prve pomoči, je takoj preverila
fantkovo stanje, in sicer, če diha in če mu bije srce. S prstom
mu je še preverila, če nima trave ali kakšnih drugih tujkov v
ustih, s katerimi bi se lahko zadušil. Z olajšanjem je vzkliknila.
To je bil znak, da je najverjetneje s fantkom vse v redu. Takrat
so na pomoč prihiteli reševalci oz. nujna medicinska pomoč z
zdravnikom. Tudi zdravnik je fantka najprej na hitro, nato pa
še podrobno pregledal. Zagotovil je, da bo z njim vse v redu.
Seveda so med tem dogajanjem že prihiteli fantkovi starši, ki
jih je dogodek v trenutku »streznil«. Zdravnik jim je povedal,
da ga bodo morali poslati za kakšen dan v bolnišnico na opazovanje, da bi se prepričali, da je s fantkom vse dobro. Vsi smo
bili prestrašeni in obenem veseli. Neljubi dogodek je privabil
veliko “gledalcev”, ki pa niso bili kaj prida v pomoč, vsi so samo
glasno pametovali. Eden izmed prisotnih je kar hudo okaral
fantkove starše, ker niso bili pozorni na otroke med igro in jih
spomnil, da se morajo zahvaliti meni in moji družini, da se je
vse srečno izteklo. Po nekaj dnevih sem preko znancev izvedela,
da je fantek dobro in je doma.
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V tem primeru je na srečo fantek preživel oz. se je vse srečno
izteklo. Lahko pa bi se dogodek žalostno zaključil. Opisani dogodek me je spodbudil k razmišljanju, kako včasih jemljemo
svari samoumevne. Voda omenjenega jezera se mi nikoli ni
zdela nič posebnega. V njej smo se večkrat hladili, ker smo bili
prepričani, da se nam ne more nič zgoditi, saj ob obali ni segala
niti do kolen. Ob tem dogodku pa sem spoznala, da moramo
gojiti spoštovanje do vode in z njo »pametno ravnati«, ker nam
lahko kaj hitro pokaže maščevalne kremplje.
Larisa Rac, 9. a
Mentorica: Marjetka Erdelji

Hana Nemec, učenka 9. a OŠ Bogojina,
med najboljšimi na Roševih dnevih
2014 v Celju

Na natečaj za Roševe dneve 2014, literarno srečanje najboljših mladih ustvarjalcev 8. in 9. razredov osnovnih šol,
so letos do roka prispela številna besedila 99 mladih avtorjev in avtoric iz vse Slovenije. Letos je sodelovalo kar 67
šol (lani 48). Na natečaju je sodelovalo 14 mladih literatov
in kar 85 mladih avtoric; 53 avtorjev je poslalo prozna besedila in 47 avtorjev poezijo.

Strokovna komisija, ki jo sestavljata Nataša Konc Lorenzutti, mladinska pisateljica in pesnica, igralka, mentorica
mladinskih gledaliških skupin, ter Zoran Pevec, pesnik, kritik, esejist, urednik, je izmed vseh prispelih besedil izbrala dvajset najboljših in jih objavila v posebnem zborniku.
Med njimi sta tudi pesmi Pomladni haiku in Hvala, prosim,
oprosti Hane Nemec, učenke 9. a razreda.
Vse izbrane avtorje so povabili na enodnevno literarno
delavnico, ki je bila 19. marca 2014 v Celju, vodila pa jo je
Nataša Konc Lorenzutti. Na srečanje so povabili tudi mentorje izbranih avtorjev in zanje v istem času pripravili posebno izobraževalno delavnico, ki jo je vodil Zoran Pevec.
Po delavnicah je sledilo še veliko kulturnega dogajanja v
mestu Celje in druženja s prijatelji.
Mentorica: Marjetka Erdelji
Pomladni haiku
Trepalnice rož,
nasmeh z dreves, obraz
pisanih barvic.
Hana Nemec, 9. a

LJUDJE IN DOGODKI
Hvala, prosim, oprosti
Zahvala se iz srca rodi,
ko nihče ne gleda.
Najraje po prstkih hodi
in moti predalčke možganskega reda.

Pokrbeli so tudi za postojanko med potjo, kjer so se pohodniki okrepčali in za toplo malico na koncu pohoda.

Potem se še Prosim za hrbet priplazi
in se tiho v odejo srčno zavije.
Tam čaka, da ga kdo opazi
in iz belega pajčolana odvije.
Potrka na vrata še tretja soseda
ter čaka in čaka na srčni odgovor.
Zamišljeno v prostranost gleda
in nosi svoj težki opravičilni tovor.
Pa se srečajo vse tri: bele, prelepe
kot v sončno krilo odete.
Pa pravi ena: »Ali nismo mi samo besede,
ki so med srcem in dušo ujete?«
Hana Nemec, 9. a

8. Velikonočni pohod v Fokovcih

Nekaj manj kot šestdeset pohodnikov se je na velikonočni
ponedeljek zbralo pred Vaško gasilskim domom v Fokovcih.
Pot dolga okrog dvanajst kilometrov je pohodnike vodila po
dolini Kobiljanskega potoka do dvorca Matzenau v Prosenjakovcih, kjer so si ogledali dvorec z urejenim parkom. Od
tam so skozi Selo nadaljevali pot do cilja, ki je bil prav tako
pri Vaško gasilskem domu v Fokovcih.

V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
V SOBOTO 10.05.2014
1. EKIPA:

Od 8.00 do 9.00 ure Martjanci (za vaškim domom)
Od 9.00 do 10.00 ure Moravske Toplice (gasilski dom)
Od 10.00 do 11.00 ure Tešanovci (pred vaškim domom)
Od 11.00 do 12.00 Bogojina (pred zbiralnico mleka)
Od 12.00 do 13.00 ure Fokovci (pred šolo)
Od 13.00 do 14.00 ure Čikečka vas (gasilski dom)
2. EKIPA:

Od 8.00 do 9.00 ure Motvarjevci (vaško gasilski dom)
Od 9.00 do 10.00 ure Prosenjakovci (pred zadružnim domom)
Od 10.00 do 11.00 ure Ratkovci (gasilski dom)
Od 11.00 do 12.00 ure Sebeborci (gasilski dom)
Od 12.00 do 13.00 Noršinci (gasilski dom)
ZBIRANJE BO IZVEDENO LE ZA ODPADKE, KI
NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH
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ŠPORT IN REKREACIJA
Nogometni pregled

Po dolgi zimskem premoru so se zopet
pričeli nogometni boji v vseh ligah.
Tako smo zopet priča tudi nogometnim vragolijam, ki jih vsak teden bolj
ali manj uspešno izvajajo nogometaši
Čarde, Bogojine in Sela.
Prvo poglejmo, kako so se v uvodnih krogih spomladanskega
dela prvenstva izkazal naš edini tretje ligaš v naši občini, NK
Čarde iz Martjancev. V 14.krogu 3. SNL Vzhod so se odpravili na
gostovanje proti ekipi AHA EMMI Bistrica iz Slovenske Bistrice
in izgubili 2:0. V 15. krogu so v prekmurskem derbiju proti ekipi
Tromejnika iz Kuzme zmagali 2:1. Za zmagoslavje čete trenerja Štefana Škaperja sta bila uspešna Simon Gjerek in Mišel
Legenič. V 16. krogu so se spopadli s ekipo Šmarje pri Jelšah in
izgubili 5:0. V 17. krogu so zopet imeli enega izmed prekmurskih
derbijev. Tokrat je na njihov teren prišla ekipa Nafte in zmagala
1:2. Strelec za Čardo je bil Goran Ristič. V 18. krogu so gostovali
pri vodilni ekipi Dravinje in izgubili 6:1. Strelec za Čardo je bil
Aleš Kološa. Po 18. kolih Čarda zaseda 14.mesto z 9 točkami.
Prva je ekipa Dravinje z 44 točkami.
V prvi medobčinski ligi MNZ Murska Sobota so v spomladanski
del zakorakali tudi igralci Bogojine. V 14. krogu so se pomerili
proti ekipi Mure. Pred dobrimi 350 gledalci smo gledali zanimivo nogometno predstavo. Kljub vodstvu po zadetku Tomaža
Zadravca je na koncu zmanjkalo nekaj sreče in srečanje se je
končalo 1:1. V 15. krogu so se odpravili na gostovanje proti neugodni ekipi Cankove in zabeležili novo točko, saj je bil končni
rezultat 1:1. Bogojino je v vodstvo popeljal Gorazd Ošlaj. V 16.
krogu so pred domačimi gledalci gostili ekipo Tišine. V deževnem vremenu so bili uspešni in zmagali 2:1. Za domačo ekipo
sta bila uspešna Nejc Černela in Uroš Ošlaj. V 17.kolu so se odpravili na gostovanje v Radencih in doživeli prvi spomladanski
poraz. Ekipa Slatine je slavila 3:0. V 18. krogu so se pomerili
proti ekipi Gančani in zmagali 1:0. Zmagovit zadetek je dosegel
Tomaž Zadravec. Ekipa Bogojine zaseda 10.mesto z 19 točkami.
Prva je ekipa Serdice s 48 točkami.
Svoj boj za točke veselo nadaljujejo tudi nogometaši Rotunde
iz Sela. V 11.krogu so igrali v Vanča vasi in izgubili 11:1. Za Selo je
zadel Simon Hari. V 12. krogu so pred domačimi gledalci premagali ekipo Apač z rezultatom 3:1 Za domačo ekipo so bili
uspešni Žiga Balajc, Simon Hari in Mitja Vučkič. V 13. krogu je
bila ekipa Sela prosta. V 14. krogu je ekipa Sela gostovala v Dokležovju in remizirala 2:2. Strelca sta bila Simon Hari in Simon
Bogdanič. Ekipa Sela zaseda 6.mesto s 7 točkami. Prva je ekipa
ŠD Roma s 31 točkami.

Trofejna zmaga z grenkim priokusom

Srednje evropska liga tako pri članih kot pri članicah ter novo
ustanovljena hrvaško-slovenska liga v ženski konkurenci so
razlog, da so se hokejske tekme letos začele že v marcu in se
bodo končale šele sredi junija. In v tem času ne bo vikenda, ki
bi hokejistkam in hokejistom pustil prosto nedeljo. Epicenter
hokejskega dogajanja je zelo pogosto prav v Moravskih Toplicah, saj nudi športni park Terme 3000 odlične pogoje za igro,
pa čeprav je igralna površina precej poškodovana od drugih
dejavnosti na igrišču. V letošnji sezoni (2013/14) so z odličnimi
predstavami navduševale članice, čeprav moramo priznati,
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da so po rezultatski krizi napredovali tudi člani, ki tokrat spet
imajo možnost uvrstitve na evropski pokal. A uvod v spomladanski del je najprej prinesel obilico veselja prav ženskemu
delu ekipe. V uvodnem srečanju tega dela so članice imele
za nasprotnice ekipo Zrinjevca, moštvo z katerim so izgubile
finale dvoranskega prvenstva, oziroma moštvo, ki je osvojilo
kar zadnjih 13 naslovov hrvaških prvakinj. A tokrat se je igralo
po naših notah. V odličnem, dinamičnem in zelo kvalitetnem
srečanju so naša dekleta že na sredini prve četrtine imele dva
zadetka prednosti, nadzorovale dogajanja na igrišču in bile
boljše v vseh elementih hokejske igre. Po minuti odmora pa
je prišlo do padca v igri, kar je botrovalo dvema zadetkoma
nasprotnic iz kazenskega strela in enemu zadetku iz igre. Tako
so nasprotnice odšle na odmor z golom prednosti. V nadaljevanju pa spet igra iz uvodnih minut srečanja. Igralke Moravskih
Toplic so z lahkoto prihajale v nasprotnikov napad in v drugem
delu dosegle še štiri zadetke, gostje pa zgolj enega. In ob koncu
so se lahko naše igralke veselile velike zmage z tradicionalno
težkimi nasprotnicami. Predvsem pa je bilo zadoščenje popolno zaradi maščevanje dvoranskega poraza, ki v ekipi boli kljub
temu še danes.
Žal pa je že naslednji vikend prinesel nekaj pelina. Igralke Moravskih Toplic so gostovale pri vodilni ekipi hrvaško-slovenske
lige, moštvu Mladosti. Zmaga bi našim igralkam praktično
prinesla že finale ob koncu prvenstva, saj v ekipi računajo, da
bodo do konca prvenstva premagali vse ostale nasprotnice,
poraz pa bi jih pahnil v položaj, ko o svoji usodi več nebi odločale same. Da bi smola bila še večja, so v Zagreb odpotovale
zelo nepopolne, saj so zaradi šolskih obveznosti manjkale vse
dijakinje. In prav to se je pokazalo kot odločilna pomanjklivost
na tekmi, katero so naše hokejistke izgubile z 6:4. Boli predvsm
dejstvo, da so tudi z zdesetkano ekipo bile vsaj enakovredne
nasprotnice, imele obilico priložnosti, ki pa so se končale z strelom mimo gola. Že prihajajoči vikend bo nova priložnost za
dokazovanje saj jim v goste prihaja študentska ekipa Mladost
KIF, ekipa katero so v jesenskem delu (v izredno težkih pogojih
zaradi naliva) premagale za štiri zadetke. Tekma bo v nedeljo,
ko bomo ob 11.00 in 15.00 videli na delu tudi člane, katerim pa
v okviru interlige prihajata madžarski ekipi Soroksari in Olcote.
Jože Črnko

PROSTI ČAS
NAGRADNA KRIŽANKA: PICERIJA PERUNIKA MORAVSKE TOPLICE
Pokrovitelj: Picerija Perunika Moravske Toplice, najboljša picerija daleč naokoli.
Ponujajo pestro izbiro pic, prekmurske specialitete, testenine, solatne krožnike in
seveda sladice.
Geslo križanke, ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do srede, 23. aprila 2014
na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom nagradna križanka.
AVTOR:
JANEZ
DONŠA

MLAD
PUJSEK

ČRNOGORSKO
LETOVIŠČE

SKALNAT
GREBEN
V STENI

KIERAN
GIBBS

GONJAČ,
BRAKADAR

VISOKA
VZHODNI
VRTNA
SOSED
IGRALKA
FRANCO- BREWSTER LEPOTNA
RASTLINA
ZOV

UPRAVNIK
PLANINSKE KOČE

KRAJ PRI
KARLOVCU
ZASTONJ
POTRDILO
O
PREVZEMU
STVARI

OLIVER
TWIST

BREZREPA
KOKOŠ
IZVIRNI
KRAK
MENAMA

28.ČRKA
AZBUKE
IZURJEN
DELAVEC

ODPOVED
SRCA,
INFARKT
NESMI- NEKDANJE
KRAJ PRI
SELNO
IME
LAŠKEM GOVORJE- JEZERA
MALAVI
NJE

JANEZ
ČUČEK

REALNO
BITJE V
SHOLASTIKI

LIDIJA
KOSI

HRVAŠKO
MESTO V
SLAVONIJI
MILINA,
MILOTA

DROBCEN
TRS
POD

NEMŠKI
VELETOK

PIROTEHNIČNI
SPEKTAKEL

BODICA
NA
VRTNICI

KALIFOVO
OZEMLJE
BUKSELJ,
LOLEK
UMRLA
BRITANSKA
PRINCESA

ŽGANA
PIJAČA
IZ JAJC
TEKOČINA
V USTIH

TELESNA
ŽELJA
NAJDALJŠI
PRITOK
DONAVE
(NI SAVA)

SLONOV
SEKALEC

BIVŠI HRVAŠKI
PREMIER, KI SLUŽI
ZAPORNO KAZEN
(IVO)

ATLETINJA
KRAVEC
JAPONSKA
BORILNA
VEŠČINA
PLESEN
NA VINU
SL.ZGODOVINAR
(JANEZ)

LUKA
ŽVIŽEJ
RODOVNA
SKUPNOST
PRAKSA
DUHOVNIH
VAJ

POSLANEC
PUKŠIČ
IZRAELSKA
DRŽAVNICA
(GOLDA)

DIJAK V NASLOVU
ROMANA
FLORJANA LIPUŠA
DRAŽEN PETROVIĆ
PARIŠKI
MODNI
KREATOR
(CHRISTIAN)
ITALIJAN.
VIOLINIST
IN SKLADATELJ
(NICCOLO)

LEE
REMICK

FRANC.
KRČMA NA
NOGOMEDIVJEM
TAŠ
ZAHODU
(NICOLAS)

BORKA,
BOJEVNICA

TRAVNIŠKA
ZDRAVILNA
RASTLINA
OSCAR
ARIAS

NAGEL
PREMIK
NA GLADKI
POVRŠINI

LETOVIŠČE
PRI KOPRU

LUDVIG
ERHARD
REKA V
KAZAHSTANU
Z MESOM
POLNJENA
TESTENINA
MORSKI
VELIKAN

BABICA
MESTO V
SREMU

HRVAŠKI
KRAJ OB
DONAVI
ANDREJ
INKRET

KRTAČA
NATRIJ
NAŠA
PRVA
FILMSKA
IGRALKA

BRAKIR - izganjač divjadi z braki
JOR - 28. črka ruske abecede
CVIRN - slovenski zgodovinar (Janez)
GALIMATIAS - zmedeno govorjenje

ALKALOID
V ČAJU

PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 122. ŠTEVILKE LIPNICE: CVET MARELIC POMLAD JE TU
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence,ki prejmejo vrednostne bone pokrovitelja, Restavracija
in picerija Kratochvil Nemčavci, Murska Sobota: 1 . ŠTEFKA ERNIŠA, TEŠANOVCI 65, 9226 MORAVSKE TOPLICE, 2. MARKO VUGRINEC,
BOGOJINA 111, 9222 BOGOJINA, 3. DRAGO TITAN, DOLGA ULICA 246, 9226 MORAVSKE TOPLICE
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
MAJ 2014
Pripravlja: TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com

Naziv prireditve

Opis prireditve

Kraj izvajanja

Datum

Organizator

Informacije

Turnir v malem
nogometu

Turnir v malem nogometu
za vse generacije.

ŠRC Martjanci

1. 5. 2014

KMN Čarda

Marjan Lovrenčec
031 727 096
nkcarda@hotmail.com

3. Nočni pohod

Nočni pohod s pohodno
potjo po okoliških krajih.

Krnci,
gasilski dom

3. 5. 2014,
22.00

KS Krnci

041 600 227
hul.stefan@gmail.com

Proščenje v Selu

Proščenje z mašo.

Selo, kapela pri
pokopališču

4. 5. 2014,
10.00

Vučja Gomila

041 276 337

Srečanje odraslih
folklornih skupin

Tradicionalno srečanje
s pestrim folklornim
programom.

Bogojina,
kulturna
dvorana
vaškega doma

11. 5. 2014,
15.00

OI Javni sklad
za kulturne
dejavnosti

Geza Kišfalvi, 02 530 30 10
oi.murska.sobota.@jskd.si

Selo, prizorišče
poleg rotunde

16. 5. 2014. Pevsko
20.00
društvo Selo

Oskar Makari
031 329 758

17. 5. 2014,
14.00

Pevsko
društvo Selo

Oskar Makari
031 329 758

10-letnica Pevskega Obletnica društva v sklopu
društva Selo
Dnevov košnje.
10. Noč koscev

Noč koscev v sklopu Dnevov Selo, prizorišče
košnje.
poleg rotunde

Medgeneracijsko
sodelovanje s prepletanjem
vsebin okoljevarstva,
Šport špas – dan
zdravja, gibanja in
druženja in gibanja
humanitarnosti.
vseh generacij
Sodelovanje raznih društev,
zdravstvenih institucij in
Term 3000.

Moravske
Toplice

17. 5. 2014,
9.00

Vrtci občine
Moravske
Toplice

02 538 14 71
www.mojvrtec.com

10. Srednjeevropsko Mednarodno prvenstvo,
prvenstvo v košnji z kjer sodelujejo kosci iz vel
ročno koso
kot 10 držav.

Selo, prizorišče
poleg rotunde

18. 5. 2014.
10.00

Pevsko
društvo Selo

Oskar Makari
031 329 758

90 let PGD Andrejci

Okrogla obletnica
gasilskega društva.

Andrejci,
gasilski dom

24. 5. 2014,
PGD Andrejci
13.00

Štefan Gumilar,
041 696 715

Ročna košnja trave

Košnja trave kot nekoč,
raztepavanje in tipična
güjžina za kosce.

Bogojina,
Bogojinski
ograček (nad
pokopališčem)

31. 5. 2014,
8.00

TD Bogojina

Puhan Jože,
031 703 605

Pohod po
martjanski poti

Organiziran pohod po
martjanski poti.

Start pri utici
TD Martin
Martjanci
(igrišče)

31. 5. 2014,
10.00

TD Martin
Martjanci

jasmina.papic@gmail.com

90. obletnica PGD
Vučja Gomila

Proslava z zabavo.

Vučja Gomila,
gasilski dom

31. 5. 2014,
16.00

PGD Vučja
Gomila

Srečko Sukič
041 354 764
sukic.srecko@siol.net

Podiranje mlaja v
Prosenjakovcih

Tradicionalno podiranje
mlaja skupaj z Madžari.

Prosenjakovci,
državna meja

31. 5. 2014,
19.00

KTD Ady Endre Ladislav Vöröš
Prosenjakovci 051 358 675

