AKTUALNO
Urednikov kotiček
Spoštovani bralci in bralke Lipnice!
Najprej vam želim vse dobro v letu 2015, v katerega smo komaj pošteno vstopili. Da nam ne bosta tekla med in mleko,
je že več kot očitno. Država v varčevalni ihti išče postavke,
kjer bi privarčevala kak evro, zato se je lotila tudi financiranja občin. Zmanjšana naj bi bila glavarina, na osnovi katere
posamezne občine dobivajo proračunska sredstva. Pogajanja med državo in skupnostjo slovenskih občin še potekajo,
izplen pa bo krojil tudi pripravo oziroma obseg občinskega
proračuna. Tudi v naši občini bo prve tri mesece potekalo
financiranje po dvanajstinah, o čemer so svetniki odločali
na zadnji lanski seji konec decembra.
Sicer pa je pred nami slovenski kulturni praznik, pa zimske
šolske počitnice za osnovno- in srednješolce. V prvi številki
Lipnice v letu 2015 pa nekaj utrinkov decembrskega dogajanja, informacija o poteku gradnje vodovodnega omrežja
v naši občini. Opozarjam na zanimivo reportažo z obiska
Božičkove dežele, pa tudi na tekst ob 100. letnici rojstva dr.
Antona Vratuše. Sicer pa, prijetne trenutke ob branju 131.
številke Lipnice vam želim.
Vaš urednik Boris Cipot

Spoštovani!
Občina Moravske Toplice Vas v sodelovanju s
Krajevno skupnostjo Motvarjevci in
KUD Jozsef Attila iz Motvarjevec

vabi na

OSREDNJO OBČINSKO
PRIREDITEV OB
KULTURNEM PRAZNIKU,
ki bo v petek, dne 06. februarja 2015,
ob 18. uri v dvorani vaško-kulturnega
doma v Motvarjevcih.

Z ognjemetom v novo leto

Tudi v Moravskih Toplicah smo se od starega leta 2014 poslovili s silvestrovanjem na prostem. Družno sta ga pripravila
občina Moravske Toplice in Terme 3000. Čeprav je silvestersko
noč spremljal strupen mraz, se je pod šotorom ob izteku leta
zbralo kar nekaj občanov in seveda gostov, ki so v Savinih hotelih preživljali praznične dni. Nekaj minut preden je odbila
polnoč, je zbrane nagovoril župan občine Moravske Toplice
Alojz Glavač in jim zaželel vse dobro v letu 2015, ob prehodu
v novo leto 2015 pa je nebo razsvetlil ognjemet.

Moravske Toplice Község,
a Szentlászlói Helyi Közösség és a szentlászlói
József Attila Művelődési Egyesület

szeretettel várja Önöket

A SZLOVÉN KULTÚRA NAPJA
ALKALMÁBÓL SZERVEZETT
KÖZSÉGI RENDEZVÉNYRE,
amely 2015. február 6-án, pénteken,
18.00 órai kezdettel lesz megtartva a
szentlászlói faluotthonban.
Ünnepi beszédet mond

Slavnostni govornik:

Alojz Glavač, Moravske Toplice Község polgármestere

Župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač

A kultúrműsorban közreműködnek:

Kulturni program:

• a pártosfalvi Ady Endre Művelődési Egyesület
népdalköre
• a pártosfalvi Általános Iskola tanulói
• a szentlászlói József Attila Művelődési Egyesület
tánccsoportja

• Zbor KUD Ady Endre
• učenci in učenke DOŠ Prosenjakovci
• Folklorna skupina KUD Jozsef Attila Motvarjevci

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 – tajnica uredništva, Štefan Jančarič, Janja Bürmen – TIC MT. Postavitev in tisk – Tiskarna aiP Praprotnik, 2014, 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
Svetniki občine Moravske Toplice
opravili 3. zasedanje

Z rebalansom sklenjeno leto 2014

Država se na vse pretege trudi, da zniža postavke na
odhodkovni strani. Vlada Mira Cerarja je v iskanju rezerv posegla tudi po sredstvih, ki jih namenja delovanju
občin. Kleščenje proračunskega denarja iz tako imenovana glavarine je bil eden od razlogov, da so svetniki občine Moravske Toplice v uvodu svoje 3. redne
seje spregovorili o predlogu župana Alojza Glavača in
strokovnih služb o rebalansu proračuna za leto 2014.
Brez večje razprave in s soglasjem delovnih teles, so
svetniki potrdili predlagani rebalans za leto 2014. V nadaljevanju so sprejeli sklep o začasnem financiranju
občine Moravske Toplice po dvanajstinah, kajti občinski
proračun za leto 2015 še ni bil pripravljen prav iz razloga, ker se vladna koalicija še ni odločila, v kolikšni meri
bo oklestila finančna sredstva, namenjena občinam.
Tako bo sklep o začasnem financiranju veljal za prve
tri mesece letošnjega proračunskega leta. Točki pobude, mnenja, vprašanja in odgovori, je sledil sprejem
vrednosti točke za nadomestila za stavbno zemljišče.
Svetniki so soglašali s predlogom strokovnih služb
Občine, da vrednost točke ostane na ravni iz leta 2014.
Svetniki so tudi sprejeli sklep o oblikovanju najemnine
za neprofitni stanovanji, ohranili ceno storitev Centra
za socialno delo oziroma Doma starejših v Rakičanu
pomoči družini na domu v enakem znesku, kot je veljal
v letu 2014. Na koncu so se svetniki seznanili z regijskim
izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva
do leta 2016.
bc

Informacija o poteku gradnje Pomurskega
vodovoda na območju Občine Moravske
Toplice

V sklopu prve faze pomurskega vodovoda je bil v letu 2014
zgrajen pretežni del vodovodnega omrežja, ki je obsegalo tako
imenovani transportni vod od Sebeborec do Kančevec in naprej
v sosednjo občino, primarni in sekundarni vodovodni sistem
za naselja Noršinci, Mlajtinci in Ivanci na južnem delu Občine
Moravske Toplice ter vodovodni sistem Vučja Gomila, Zgornji
Moravci, Andrejci in del Ivanovec na gričevnatem delu občine.
Poleg linijskih podzemnih cevovodov so bili zgrajeni tudi večji
vodohran v Suhem Vrhu in Vučji Gomili, ter manjši vodohran v
Vučji Gomili in črpališča za dvig tlaka v Sebeborcih in Andrejcih.
K vsem objektom so bili zgrajeni tudi novi zemeljski elektro
priključki. Zaradi neugodnih vremenskih razmer so se dela nekoliko zamaknila v pozne jesenske in zimski mesec, zaradi česar
končno asfaltiranje poškodovanega ali odstranjenega asfalta
na celotni trasi vodovoda ni bilo možno izvesti in bo izvedeno
v spomladanskih mesecih tega leta. Sekundarni vodovodni kraki do hišnih priklopov bodo izvedeni v letu 2015. Predvidoma
do začetka poletja 2015 bo zgrajen še preostali del za naselja
Ivanjševci in Središče. V jeseni 2015 pričakujemo pridobitev uporabnega dovoljenja za celotni sistem.
Preglednica del po delovnih naslovih in projektne dolžine:
Dolžina
III. MORAVSKE TOPLICE
vm
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JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb
in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje v Tešanovcih.
Gradivo je na ogled v sejni sodi OMT od 20.1. do
4.2.2015 in na spletni strani občine Moravske Toplice http ://www.moravske-toplice. si. Javna
obravnava gradiva bo 02.02. 2015 ob 12.30 uri v
prostorih občine Moravske Toplice.

TRANSPORTNI VODOVODI

VODOVOD SEBEBORCI BEDENIK (VSB/1 IN VSB/2)
ČRPALIŠČE ANDREJCI
ČRPALIŠČE SEBEBORCI
VH IN ČRPALIŠČE BOGOJINA
SKUPAJ TRANSPORTNI VODOVODI
PRIMARNI VODOVODI
VODOVOD BOGOJINA - VUČJA GOMILA VVG-1/1
VVG-1/2, VVG-2, SMT-2 - VUČJA GOMILA
VSV-1, VODOVOD SUHI VRH
VSV-2, VODOVOD SUHI VRH
VSV-3, VODOVOD ANDREJCI
VH in črpališče Vučja Gomila
VH in črpališče Suhi vrh
VODOVOD NORŠINCI - MLAJTINCI - IVANCI (VNI)
VODOVOD VPB-3, del SMT-1
ČRPALIŠČE MORAVSKE TOPLICE
SKUPAJ PRIMARNI VODOVODI

SEKUNDARNI VODOVODI
14 VODOVOD SUHI VRH - PROSENJAKOVCI VFS-1
15 SMT 6/1, SMT 6/2 IN SMT 6/6 - Andrejci, Ivanovci (6a)
16 Vodovod Andrejci-Ivanovci-Fokovci-Kančevci ( SMT-6b)
SKUPAJ SEKUNDARNI VODOVODI
SKUPAJ PRIMARNI IN SEKUNDARNI IN
TRANSPORTNI

m1

4.834

4.834
1.848
16.285
315
919
1.935
5.297
6.954
33.553
1.167
2.640
5.572
9.379
47.766

Pripravil: Mag. Milan Šadl
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AKTUALNO

Obvestilo
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjsko naselje v Tešanovcih
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, na podlagi 50., 60. in 61a. člena Zakona
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZC, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/2013 - skl. US,
76/2014 - odl. US) in 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14) in Sklepa o začetku
postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje v Tešanovcih (Uradni list Republike Slovenije, št.
64/2014), obvešča javnost, da v času od 20.01.2015 do
vključno 04.02.2015 poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje v
Tešanovcih, ki ga je izdelalo podjetje Plan B d.o.o. Maribor,
november 2014. Ureditveno območje podrobnega prostorskega načrta se nanaša na parcelo št. 538/25 v k.o.
Tešanovci v velikosti 2.282,15 m.

Pokušnja vin KTD »Ady Endre«
Prosenjakovci

Sekcija vinogradnikov Kulturno-turističnega društva »Ady
Endre« Prosenjakovci je v sodelovanju z občino Magyarszombatfa organizirala pokušnjo vin, ki je potekala 03.01.2015 v
kulturnem domu Magyarszombatfa na Madžarskem.
Vinogradniki iz Slovenije in sosednje Madžarske smo skupaj
uživali ob dobri kapljici in prigrizku, ter debatirali o okusih
vin z obeh strani meje.
Ladislav Vöröš, predsednik KTD Prosenjakovci

Gradivo je javno razgrnjeno v sejni sobi Občine Moravske
Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, v času
uradnih ur občinske uprave.
Javna obravnava bo v ponedeljek 02.02.2015 ob 12.30 uri
v sejni sobi Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3,
9226 Moravske Toplice.
Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve
pošljejo na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
ulica 3, 9226 Moravske Toplice ali na elektronski naslov
obcina@moravske-toplice.si oziroma se jih vpiše v knjigo
pripomb na kraju javne razgrnitve ali jih poda ustno na
zapisnik v času javne obravnave.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče z zadnjim
dnem javne razgrnitve.
Številka: 350-00003/2014-13
Datum: 19.01.2015 		

Župan:
Alojz Glavač, l.r.

Borkóstoló a pártosfalvi Ady Endre MTE
szervezésében
2015. január 3-án, a pártosfalvi Ady Endre Művelődési és
Turisztikai Egyesület borászati szekciója, a magyarszombatfai önkormányzattal együttműködve, a magyarszombatfai
kultúrházban borkóstolót szervezett.
A szlovéniai és a szomszédos magyarországi bortermelők,
a nemes nedűk és a finom harapnivalók mellett, kellemesen
eltársalogtak, és persze véleményt nyilvánítottak a határ két
oldalán termő borokról is.
Vöröš Ladislav, a pártosfalvi Ady Endre MTE elnöke

Obvestilo

Krajevna skupnost Tešanovci obvešča vse zainteresirane, da išče novega najemnika za najem poslovnih prostorov za opravljanje trgovinske dejavnosti na drobno
(prodaja prehrambenih izdelkov).
Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom prostorov
lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri predsedniku
sveta KS Tešanovci – Sašo Koca, tel. št. 031 414 737,
e-mail: saso.koca@gmail.com .
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LJUDJE IN DOGODKI
Anton Vratuša
(ob 100. obletnici rojstva)
Dr. Vratuša je doktor literarnih znanosti, dolgoletni član
SAZU, človek raznih vrst dejanj in junaštev. Tako je bil npr.
slovenski, jugoslovanski in svetovni politik (OZN), še prej
prvoborec v slovenskem odporniškem gibanju, v katerem
je po italijanski vojaški fašistični predaji opravljal pomembno vez med našim vodstvom upora proti okupatorju z italijanskimi naprednimi silami oz. vodstvom. Še pred tem je
bil taboriščnik v več italijanskih taboriščih, nazadnje na
otoku Rabu. Po zmagovitem preboju internirancev iz tega
rabskega pekla, ki ga je tudi on pomagal izpeljati, je – kot
že rečeno – postal stalna zveza med vodstvom slovenske
partizanske vojske in italijanskim odporniškim gibanjem.
Po koncu druge svetovne vojne je kar dve desetletji opravljal
visoke vojaške funkcije, bil predavatelj Visoke šole za politične
vede v Beogradu, kratek čas tudi vodja Inštituta za družbene
vede v tem mestu in nato od leta 1967 stalni odposlanec
SFRJ v OZN v New Yorku. Poleg vsega naštetega je bil še član
CK ZK Slovenije, podpredsednik ZIS, približno pol mandata predsednik IS RS, bil pred tem nekaj časa vodja kabineta
Edvarda Kardelja, kar si on sam šteje – poleg znanstvenega
študija na FF v Ljubljani – za najboljšo življenjsko in politično
šolo. Zdi se, da so ta leta tudi najsrečnejše obdobje njegovih
najbolj ustvarjalnih let.
Kljub tem visokim, častnim funkcijam po končani drugi vojni
ga je ves čas najbolj vleklo (in ga še vleče) k tistemu, k čemur
se je zapisal v mladostnih letih, torej k slavistiki, k slovenskemu jeziku in literarni zgodovini, pa tudi k domoznanstvu. To,
slovenski knjižni jezik, skupaj z narečjema – prekmurskim
in porabskim - ga namreč zanima še danes; skupaj seveda z zgodovino in življenjem ljudi teh dveh oziroma treh
(Radgonski kot v Avstriji) njegovih ljubljenih pokrajin na severovzhodu domovine Slovenije. Človek, ki to njegovo vedno
večjo pripadnost zaznava, si je ne more drugače razlagati, kot na način, da jih je že od mladosti vzljubil, da pa so
življenjske prilike nanesle tako, da za razdajanje zanje enostavno ni bilo časa. Zato hoče to svojo »krivdo«, ki jo čuti in
ki mu ne dá miru, čeprav jo je moral storiti po nalogu drugih,
ne po svoji, na starost popraviti. Dela, naloge in ideje, ki jih
sam ne more več izvesti, pa nalaga drugim, nam, mlajšim.
In izpeljane so tako, da smo jih vsi veseli. Rezultati so odlični.
Poplačani ne z denarjem, temveč z zadovoljstvom.
Akademika Vratuše smo veseli vsi, tako mi, prebivalci na meji
med Dolinskim in Ravenskim, kot tudi vsi Goričanci. Zakaj?
Zato, ker se tako zelo zavzema za razmah, za razvoj Krajinskega parka Goričko, katerega velik del sodi tudi v občino Moravske Toplice. Vedno bolj namreč spoznava, da KPG ni tisto,
kar nam je država Slovenija obljubljala, sploh pa ne to, kar
smo v prvih letih delovanja od KPG pričakovali. In kaj smo
pričakovali? Razvoj industrije s kvalitetnim lesom ( nekdo od
mojih znancev mi je pred leti povedal, da na Slovenskem ni
bora, ki bi bil po kvaliteti primerljiv s prekmurskim. »Zakaj?«,
sem ga vprašal. »Ker raste na ilovnatih tleh, na zemlji, ki
»dela« počasi, a kvalitetno.« - Nekoč me je izobražen kmet z
Bukovnice, zdaj že dolgo pokojni Meričnjak, poučil: »V nižini
imate rodovitno, dobro zemljo, a pšenica, ki zraste na naših
poljih, je kvalitetnejša od vaše.« Ker sem na veliko odprl usta,

saj mu nisem verjel, me je poučil: »Raste in rodi na ilovici,
zato je sicer njeno zrnje manjše, a kvalitetnejše!« Muči ga
lan in izdelki iz lanu, kulinarika in vse, kar spada k njej, ki je
je malo v svetu, itd.. itd.).
Seveda tega, da bi danes kdo okopaval npr. koruzo, krompir ali vinograd ali kaj podobnega z motiko, ročno, niti ne
pričakujemo. Bilo pa bi prav, da bi še pridelovali naravni gnoj
(morda samo kompost, če že nimamo živine, ki bi jo tu, vsaj
na Goričkem, če ne povsod drugje po Prekmurju, morali imeti), da bi manj gnojili s kemičnimi gnojili in škropivi, ki nas
zastrupljajo, da bi pridelovali zase in za druge bolj varno,
zdravo, našo avtohtono hrano, da bi zemljo obdelovali bolj
sonaravno, tako, kot ji to najbolj paše, da iz njiv ne bi delali
bolj polizanih cest, kot so tiste prave, nevarne, zlovešče in
nevarne, da bi zemlja (prst) bila rodovitna, sveža, nam in
posevkom prijazna, ne pa trda, izmozgana, izrabljena zemeljska gmota! Proti takim prstenim katastrofam se že
nekaj desetletij bori dr. Anton Vratuša, naš prijatelj, človek,
ki nam hoče samo dobro. Dobro prekmurskemu človeku in
svoji pokrajini. Tako kot malokdo se namreč on zaveda, da
je ta deželica bogata kot le malo katera v Sloveniji. Njen
človek pa delaven in iznajdljiv. Le dati, ponuditi mu je treba možnosti za razvoj. Ne pa sprejemati ničvreden odnos
države in njenih bogatih, pokvarjenih oblastnikov, med njimi tudi Prekmurcev, ki bi bili najraje, da bi Prekmurja sploh
ne bilo (ali, da bi ponovno pripadlo Madžarski).
Vratuša se je rodil 20. februarja 1915, torej bo v teh dneh
stopil v 101. leto življenja. Ko smo mu na neki prireditvi na
Šiftarjevi domačiji na Petanjcih nekateri naivneži, ki smo
ga takrat še premalo poznali in med katere sodi tudi pisec
teh vrstic, čestitali za 97 ali 98 let življenj, se nam je zahvalil
približno takole: »Delati je treba, le delajte še naprej tako,
kot ste doslej, ali še bolje, še več, pa bo!« Kaj bo, sem si sam
pri sebi mislil. Tebi, Vran (to je njegov anagram, s katerim ga
kličemo samo tisti, ki nam je to izrecno dovolil), je lahko, saj
imaš vse v glavi, vsako malenkost si zapomniš, slavnostne
govore »vlečeš« iz rokava, najnujnejše stvari si zapišeš, a
tako na drobno, da jih ne moremo prebrati… Tebi je lahko, a
meni, ko si vse naloge moram zapomniti, zapisati pa si jih
ne utegnem, ko si tako hitro sledijo od enega stavka v drugega… Pa si mislim: Tudi meni bo lažje, ko bom star 100 let.
Bog te živi še dolgo med nami! Saj te potrebujemo.
Jože VUGRINEC
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REPORTAŽA
Z letalom na finsko k Božičku

Finska leži ob Baltskem morju. Prestolnica Finske so Helsinki. Finska je tretja najredkeje poseljena država v Evropi:
na kvadratnem kilometru živi samo 16 Fincev. Severni del
Finske se imenuje Laponska. Tukaj traja zima dlje kot ostali
trije letni časi skupaj. Na Laponskem leži mesto Rovaniemi,
kjer je veliko letališče. V decembru, nekaj dni pred Božičem,
sva z mamo, z letalom Adria, letela na Finsko.

Vožnja je trajala tri ure in pol. Na letalu so mi postregli
palačinke z nutelo in pijačo po želji, mama pa je dobila
krompir, pečenko in pijačo. Ob pristanku sem bil zelo vesel,
saj sem spet videl sneg. Odpravili smo se v hotel, se nastanili, in pojedli samopostrežno večerjo, v glavnem jedi iz lososa.
To so ribe, ki jih ujamejo s trnki iz jezer. Na večernem sprehodu in ogledu mesta mi je mama kupila kučmo. Zelo sem bil
vesel darila, saj je bila prijetno topla. Naslednji dan smo
obiskali Arktikum, sodobni muzej in center znanosti. Videl
in izvedel sem veliko zanimivih stvari: najrazličnejše sani –
izdelane po modelu iz pradavnine pa vse do danes, življenje
Laponcev ter njihov način preživljanja, njihovo kulturo, posebnosti, tradicionalna živo pisana oblačila in obutev ter
oblačila iz živalske kože, vabe za lovljenje malih in velikih
živali, izumili so drsalke pred več kot 5000 leti … Po ogledu
muzeja smo obiskali husky farmo. Na enem izmed 200 jezer,
ki so na Laponskem (na Finskem jih je čez 188.000), smo se
na petnajst centimetrskem ledu s husky-ji podali na safari
po prvobitni naravi. Jaz sem sedel na saneh, na kateri je bila
živalska koža da mi je bilo toplo, mama pa je upravljala s
sanmi. Vprego je vleklo 6 kužkov – husky-jev. Lastniki farme
so dejali, da psi dnevno pretečejo čez 40 km, hrano pa dobijo
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samo zvečer, in to surovo meso. Najprej naju je bilo z mamo
oba strah, a bila sva pogumna, in strah je izginil. V vožnji s
sanmi in husky-ji sva se oba veliko smejala in bila srečna.
Bilo je natanko tako, kot po televiziji v filmu. Nadaljevali
smo pot do koče iz lesa, kjer smo pojedli kosilo. Ko smo se
okrepčali, smo šli na jelenjo vprego. Vprego so vlekli severni
jeleni, ki so v lasti plemena Samiji. Po končani vožnji smo
dobili vozniško dovoljenje za jelene. Bilo je lepo, čeprav so
jeleni počasnejši od husky-jev. Zvečer, po večerji (spet jedi
iz lososa), smo se s terenskim avtomobilom - jeep odpravili
v bližnje gozdove, stran od mestnih luči in se peš podali s
krplji, saj je bil sneg globok, na »iskanje severnega sija«. Severni sij opazujejo v svetlih zimskih nočeh, ki valovi na nebu
kot bleščeče zavese v prelivajočih se mavričnih barvah. Imenuje se aurora borealis. Žal ga nismo videli. Šli smo v pravi
Laponski šotor. Na sredini ognja so domačini kurili ogenj,
mi pa smo sedeli na štorih. Jedli smo laponske sendviče, se
okrepčali s klobasicami, in pili tople napitke iz lesenih skodelic. V hotel smo se vrnili ob polnoči. Naslednje jutro smo jedli
za zajtrk losos, ki mi ni bil najboljši. Po zajtrku smo obiskali
živalski park Ranua, ki je najbolj severno ležeči živalski vrt na
svetu. V parku smo videli številne živali arktičnega območja
- los, severni medved, sivi volk, snežna - bela sova, polarna
lisica, hermelin… Živalski park je urejen v avtentičnem okolju
in predstavlja največjo Laponsko atrakcijo, v letošnjem letu
bo park vpisan pod Unesco. Pot nas je vodila v Santa park,
kjer smo podzemno prečkali severni povratnik. Videl sem
ledeno dvorano, se z vlakcem peljal skozi tovarno igrač,
Božičkovo pošto, obiskal šolo za Palčke in Božičkovo pisarno, ter videl Božička na njegovem domu. Z Božičkom sem se
fotografiral. V Santa Village sem ponovno, tokrat nad zemljo,
prečkal severni povratnik. Na Arktiki sem se z mamo kepal
in sankal. Na Laponskem morajo imeti moški v žepu nož,
zato sva za domov dediju kupila pravi žepni nož, babiji in
ostalim sorodnikom ter prijateljem pa sva kupila iz lesa, ki
ga najdemo samo na Laponskem, ki posebno diši, okrasne
krožnike. In potem smo se odpravili na letalo.
Lepo mi je, ko sedaj doma gledam globus in vidim, kako
daleč, na Arktiki sva bila z mamo. Izkušnja na Laponskem
je bila zelo lepa in nepozabna!
Noršinci, december 2014
Matjaž Benkovič F.
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Mladinsko društvo Tešanovci
solidarnostno priskočili na pomoč

V sklopu solidarnostne akcije Anina zvezdica-Pomurje so
članice in člani Mladinskega društva Tešanovci skupaj z
ostalimi sovaščani zbrali hrano in domače izdelke, ki so jih
v iztekajočem se letu podarili ter s tem marsikateri družini
olajšali tegobne trenutke. Mladinsko društvo Tešanovci, ki
deluje pod okriljem predsednika Simona Kardoša, se je akcije
razveselilo, saj so zbrali več kot pričakovano. S tovrstnimi in
podobnimi akcijami nameravajo nadaljevati, zahvaljujejo pa
se slehernemu darovalcu domačih izdelkov in druge hrane,
ki so za to akcijo tudi posegli po lastnih žepih.
SD

Nasveti za zimski čas

Limona: Zaužijte jo kot limonado ali sadni/zelenjavni koktajl,
uporabite za pripravo solate namesto kisa, izboljšajte z njo
sadno solato, omake, juhe , ponudite kriške limone k mesnim jedem…. Limona podari sadni solati čudovit osvežilni
okus in vonj ter onemogoča sadju, da potemni. Limona je
odličen vir vitamina C. Ena sama limona zagotavlja približno
polovico dnevnih potreb po vitaminu C. Vitamin C kot eden
izmed najmočnejših antioksidantov ščiti celice telesa pred
škodljivimi učinki prostih radikalov. Na ta način ščiti srce in
ožilje. Hrana bogata z vitaminom C krepi imunski sistem,
kar je še posebej dobrodošlo v prihajajoči sezoni prehla-

dov. Razen tega izboljšuje
izkoriščanje železa, sodeluje pri nastanku veziva,
igra pomembno vlogo pri
celjenju ran. Limona vsebuje še druge zdravju prijazne snovi kot so flavonoidi, limonska kislina, kalij….
Ugodni učinki C vitamina
in drugih snovi, ki se nahajajo v limoni je učinkovita prav
zaradi prisotnosti omenjenih snovi v naravni obliki ter
njihovega podpirajočega delovanja.
Zeleni čaj: V zelenih nefermentiranih listih čajevca se skrivajo številne zdravju prijazne snovi –antioksidanti, ki prispevajo k zaščiti pred rakavimi boleznimi ter srčno žilnimi
boleznimi. Spodbujajo obrambo pred virusnimi boleznimi.
Razen tega prispevajo k preprečevanju zobne gnilobe. Tudi
flavonoidi iz zelenega čaja varujejo srce in ožilje ter ščitijo
pred rakom. Zeleni čaj je bogat z manganom in fluorom.
Slednji je pomemben za rast in trdnost kosti in zob. Številne
snovi iz zelena čaja prispevajo k upočasnitvi procesa staranja. Skodelica zelena čaja
vsebuje okrog 60 mg kofeina, ki je vezan na čreslovine.
Zato ima blago poživljajoči
učinek. Če čaj pustimo namakati več kot štiri minute
učinkuje pomirjajoče. Za
starejše je bolj primeren
kot črna kava. Najboljši je
brez sladkorja. Takrat pride
do izraza njegov nežen cvetličen in lahek vonj, ter prijetno
grenak okus.
Sveže in kislo zelje: Zelje sodi v skupino biološko bogate zelenjave, ki ima malo kalorij. Večina vrst zelja je bogatih z vitaminom C, beta – karotenom in vlakninami. Že 10 dag zelja
zagotavlja tretjino dnevnih potreb po C vitaminu. Vsebuje
tudi minerale kot so kalij, železo, magnezij, žveplo in baker.
Ugodno razmerje kalcija in fosforja zagotavlja maksimalno
izkoriščanje kalcija v organizmu. Ugodno vpliva na prebavo, izboljšuje odpornost organizma, prispeva k zmanjšanju
tveganja za nastanek raka in osteoporoze. Nepogrešljivo je
pri hujšanju.
Tudi kislo zelje naj bo sestavni del vaših jedilnikov. Še posebej v prihajajoči sezoni prehladov. Enako kot sveže zelje,
vsebuje kislo zelje številne zdravju prijazne snovi. Tudi surovo kislo zelje je dober vir
vitamina C. ne pozabimo,
da vsebuje vlaknine, ki prispevajo k preprečevanju zaprtja. Kljub hranilni vrednosti sodi med nizkokalorična
živila. Upoštevati je le potrebno vsebnost soli. Kislo
zelje lahko pripravimo na
številne načine- priloge, samostojne mesne in brezmesne jedi, enolončnice, solate,
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zavitki. Lepo se kombinira z mesom, stročnicami, krompirjem, zelenjavo in sadjem. Uživajte v dobrotah iz kislega
zelja. Pozna jih naša nacionalna kuhinja, nič narobe pa ne
bo, če pokukate še v lonec naših sosedov. In še nasveti za pripravo zelja: kislega zelja ne kuhajte predolgo. Tako preprečite
izgubo hranilnih snovi ter neprijeten vonj. Vključite v prehrano čim več jedi iz svežega in kislega zelja. Poskusite odlično
solato iz fino narezanega svežega zelja ali kombinacijo belega in rdečega zelja.

spremenila v nekaj produktivnega in mogoče ustvarila svoj
salon. Naposled so se te moje sanje uresničile.
Kakšni so bili tvoji začetki?
Začetki so bili kar težki, najprej je bilo treba vložiti veliko
truda, finančnih sredstev in si seveda nabrati kilometrino.
Na začetku je bilo treba prebroditi kar nekaj »kiksov«, jih
prespati in se seveda po njih tudi pobrati. Ampak z vztrajnostjo se je vse izplačalo.

Čaj za dobro počutje
• 6 dl vode
• 1-2 vrečki zelena čaja
• Košček svežega ingverja
• limone - sok
• 1 pomaranča- sok
• 1 žlica medu
Naribamo ingver in ga kuhamo 10 minut. Odstavimo in dodamo čaj. Po treh minutah čaj odstranimo, dodamo limonin
in pomarančni sok ter med. Premešamo in postrežemo.
Prim.mag. Branislava Belović, dr.med.
Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Murska Sobota

Ko tvoj hobi postane tudi poklic

“Lepo je, ko delaš kar imaš rad, še lepše je, ko to postane
tvoja služba,” nam ponosno pove mlada podjetnica Anja Gostonj iz Tešanovec, ki je pred kratkim odprla lepotni studijo.
Naša sogovornica se je tako kot večina mladih, srečevala z
raznimi študentskimi deli in iskala zaposlitvene priložnosti.
Po številnih neodgovorjenih prošnjah za delo ni obupala,
ampak je v svoji predanosti do nege telesa in vsega lepega našla odlično poslovno idejo. Danes v svojem salonu
ustvarja unikatno poslikavo nohtov in poskrbi za vaš popolni
videz. Kakšni so bili njeni začetki in kako je nastal Anchyka
studio pa več v naslednjih vrsticah.

Kako so tvoji najbližji sprejeli idejo o Anchyka studiu?
Moji najbližji so me od samega začetka v moji ljubezni do
manikure in kozmetike zelo podpirali, zato so tudi zelo pozitivno odreagirali ob ideji, da bi imela svoj studiu. V bistvu
so mi idejo o svojem studiu, kar sami predlagali.
Kako to, da si izbrala lastno pot in se nisi zaposlila v kakšen
lepotnem salonu?
S tem sem se začela ukvarjati iz hobija in lastne ljubezni.
Ustvarjala sem sebi, družinskim članicam in bližnjim prijateljicam, ki so vse bolj zaupale moji kvaliteti in mojemu
stilu. Ravno zaradi svojega osebnega stila in dela nekako
nisem razmišljala o zaposlitvi v salonu, saj kot sam svoj šef,
lažje razvijaš svojo kreativnost in preizkušaš svoje ideje in
meje. Poleg tega pa uporabljam izdelke proizvajalcev, ki jim
zaupam.
Kako bi ocenila situacijo mladih v Pomurju, glede nezaposlenosti in tistih, ki razmišljajo o lastnih poslovnih idejah?
Glede nezaposlenosti mladih v Pomurju je situacija trenutno zelo slaba, zato kakršnakoli poslovna ideja ni odveč.
Čeprav včasih mladi razmišljamo, da nam ideje, ki se rodijo
iz hobija ali kakšnih drugih razlogov ne morejo uspeti, se
motimo. Seveda lahko, samo verjeti moramo, da nam lahko
in se temu primerno tudi potruditi.

Kdaj in kako je padla ideja o tem, da boš ustvarila lasten
salon?
Sprva o taki ideji niti nisem upala sanjati, a ko sem dojela,
da so roke in nohti res ogledalo človeka, in da si dan danes
vsaka ženska želi imeti urejene roke in nohte, sem začela
razmišljati, da bi svojo ljubezen do manikure in kozmetike
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Si bila kdaj v dvomih, da stranka ne bo zadovoljna s tvojim
delom in končnim izgledom?
Na začetku sem marsikdaj dvomila v svojo kvaliteto in končni
izgled, ampak danes v svojo kvaliteto stoodstotno verjamem,
kar mi potrjujejo tudi moje stranke in rezultati dela.
Kdo so tvoje stranke?
Stranke, ki me obiščejo so iz vseh starostnih skupin, prevladujejo pa ženske od 20 do 50 let. Da ne boste mislili, da so
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moje stranke samo ženske, pridejo tudi moški. Sicer redko,
ampak imam tudi moške stranke.
Kako bi ocenila Pomurke, smo rade lepe?
Seveda, absolutno smo Pomurke rade urejene in lepe, saj se
zavedamo, da urejenost o nas lahko marsikaj pove.
Kako je v Pomurju razširjena kozmetična dejavnost?
Če govorimo o razširjenosti dejavnosti podaljševanja trepalnic, se v Pomurju ta dejavnost šele vzpenja, tako da
se lahko pohvalim, da sem med prvimi, ki se ukvarja s to
dejavnostjo. Če pa govorimo o manikerski dejavnosti, pa
je ta na našem področju kar razširjena.
Kaj imaš v načrtu za prihodnje?
V prihodnosti imam namen spremljati področje svojega
dela in se udeleževati seminarjev, tečajev ter spremljati
vse novosti, trende, ki jih bo trg ponujal ter jih ponuditi v
svojem studiu za manikuro in trepalnice. Razmišljam tudi
o tem, da bi dodala še kašno dodatno ponudbo, ki bi sovpadala z že obstoječima, ampak za enkrat je o tem še prehitro
govoriti. Predvsem pa imam namen delati v dobrobit svojih
strank in v svojem studiu ustvariti atmosfero, v kateri bo
stranki prijetno in udobno. Svoje delo in novosti pa bom
še naprej delila z vami na facebook strani, Anchyka studio.
Miša Cipot

Božični koncert vokalne skupine Zarja
in otroškega pevskega zbora Grlice

V evangeličanski cerkvi v Selu so med prazniki pripravili
božični koncert, na katerem je nastopila vokalna skupina
Zarja in otroški pevski zbor Grlice Osnovne šole Fokovci.
Obiskovalci, ki so napolnili evangeličansko cerkev v Selu, so
prisluhnili otroškemu pevskemu zboru Grlice in učenkam OŠ
Fokovci pod vodstvom Mojce Gyorek Karas. Nastopila je tudi
Lara Kuhar na flavti iz Sela, ki je prav tako učenka omenjene osnovne šole. S prazničnim glasbenim repertoarjem pa
se je predstavila tudi vokalna skupina Zarja, ki deluje že od
leta 1997. Kot pravijo, je vsaka njihova sezona enkratna in
posebna. Začele so z nastopi v domači občini Puconci, nato
pa so nadaljevale z nastopi po Pomurju in zunaj meja.
Anja Vučkič

Za zdravje naših zob

Zdravi in lepi zobje so nedvomno predpogoj našega splošnega
zdravja in tudi zadovoljstva ter slika nas samih. Vsak posameznik se mora potruditi, da bo imel zdrave in lepe zobe.
Tudi v naši enoti se trudimo, da otroke poučimo o tem, kako
pomembno je skrbeti za svoje zobe. Zato vsako leto povabimo
medicinsko sestro Majo Koudila, ki otrokom pove nekaj pomembnih informacij o negi zob. A tokrat v naš vrtec ni prišla
sama. Z njo je prišla medicinska sestra Andreja Kos in skupaj
sta nam pripravili veliko presenečenje. Predstavili sta nam
lutkovno igrico z naslovom »Kroki in zdravje zob«, ki je bila
za vse nas zelo poučna. Spoznali smo namreč, kaj se zgodi, če
jemo preveč sladkarij in si ne umivamo svojih zob.
Po igrici sta otrokom razdelili nove zobne ščetke ter jim v
umivalnici pokazali, kako si morajo vsakodnevno negovati
svoje zobe.
Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezične enote Prosenjakovci

A fogak egészségéért
Az egészséges és szép fogak kétségkívül az általános egészségünk és elégedettségünk, valamint a rólunk alkotott kép előfeltétele. Mindenkinek arra kell törekednie, hogy egészséges
és szép fogai legyenek.
Óvodánkban arra törekszünk, hogy a gyerekekben felébresszük a fogak iránti gondoskodás igényét. Ezért minden évben meghívjuk Koudila Maja nővért, aki a gyerekeknek fontos
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információkkal szolgál a foghigiéniával kapcsolatosan. Idén
viszont nem egyedül érkezett. Kos Andreja nővér kísérte el,
és együtt egy meglepetéssel is készültek. „Kroki és az egészséges fogak” c. igen tanulságos bábjátékot mutatták be. Megtudtuk, hogy mi történik akkor, ha sok édességet eszünk, és
nem mossuk rendszeresen a fogainkat.
A bábelőadás után a gyerekek ajándékot is kaptak, új fogkefékkel lepték meg őket. A mosdóban pedig be is mutatták a
helyes fogmosás technikáját.
Lejegyezte: Koroša Pantović Bernarda óvónő
a Kétnyevű Pártosfalvi Óvodából

Najlepši del obiska pa je bil vsekakor nastop otroškega pevskega zbora, ki nam je ob spremljavi vzgojitelja Bojana zapel
nekaj slovenskih in madžarskih otroških pesmic. Po prijetnem nastopu so nas v eni izmed igralnic pogostili, nato pa
je sledilo še skupinsko fotografiranje.
A ker vse lepo hitro mine, je bilo tudi našega obiska kaj hitro
konec. Posloviti smo se morali od naših gostiteljev, ki smo se
jim zahvalili za gostoljubnost. Obljubili smo, da jih bomo ob
prvi priložnosti zopet obiskali in se skupaj igrali na njihovem
lepo urejenem igrišču.
Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci

Ellátogattunk Dobronakra az új óvodába
Csütörtökön reggel szürke, morcos időre ébredtünk. De még ez
sem szeghette kedvünket, hiszen tudtuk, hogy élménydús nap
előtt állunk. Egy kis kiruccanás, egy rövid kirándulás Dobronakra, ahol megtekintettünk az újonnan épült óvodát.
Az óvoda dolgozói és a gyerekek is örömmel fogadtak bennünket. Mivel az óvoda a Katicabogár nevet viseli, mindhárom
csoportnak ruhából varrt katicabogarat ajándékoztunk, amely
a játszótermüket díszíti. Rövid ismerkedés után megtekintettük
az óvodát. Az gyermekeink nagyon gyorsan otthon érezték magukat, mindegyik talált magának egy kuckót, ahol önfeledten
játszott. A lányok a konyhasarkot választották, a fiúkat pedig
inkább az autók és a kockák érdekelték.
A látogatás fénypontja mindenképpen az óvodai énekkar fellépése volt, akik Bojan óvóbácsi vezényletével szlovén és magyar

Obiskali smo nov vrtec v Dobrovniku

Prebujalo se je četrtkovo jutro, ki je bilo sivo in turobno. A
nas to ni prav nič motilo, saj je bil pred nami nadvse zanimiv
dan. S kombijem smo se odpravili na krajši izlet v Dobrovnik,
kjer smo obiskali novozgrajeni vrtec pri dvojezični osnovni
šoli.
Ob prihodu so nas pozdravili prijazno osebje vrtca in nasmejani obrazi otrok. Ker se vrtec imenuje Pikapolonica,
smo vsem trem skupinam podarili iz blaga sešito pikapolonico, ki bo krasila njihove igralnice. Po krajšem spoznavanju smo si ogledali vrtec in naši otroci so se zelo hitro
udomačili. Vsak izmed njih si je našel kotiček, kjer se je igral.
Deklice so se igrale v gospodinjskem kotičku, fante pa so
zanimali avtomobili in različne kocke.
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gyermekdalokat adtak elő. A műsor után az egyik játszóteremben megvendégeltek bennünket, majd a közös fottózás következett.
Minden jónak egyszer vége van, így a mi látogatásunknak is.
Elbúcsúztunk a vendéglátóinktól, és megköszöntük a szíves
fogadtatást. Megígértük nekik, hogy alkalomadtán újra meglátogatjuk őket, és majd együtt játszunk a gyönyörű játszóterükön.
Lejegyezte: Bernarda Koroša Pantović, óvónő
a Kétnyelvű Pártosfalvi Óvodából
.

Mini gledališka predstava »Volk in
sedem kozličkov«

Vrtci občine Moravske Toplice so v sodelovanju s starši otrok
in vrtcem iz Filovcev, v soboto, 10. januarja 2015 zaigrali
priljubljeno in poučno zgodbico Volk in sedem kozličkov. V
hotelu Vivat je v prostorih restavracije bilo poskrbljeno za
pravo vzdušje, kjer glasbe ni manjkalo, najbolj pa je odmeval
otroški smeh. Gledališko predstavo si je ogledalo okrog 30
otrok, ki so z navdušenjem spremljali kaj se dogaja na odru.
Namen gledališke predstave je bilo razvedriti otroke, kakor
tudi poučiti, da požrešnost, hudobija in laganje lahko nosi
posledice. Predvsem pa so starši otrok iz vrtcev občine Moravske Toplice želeli svoje otroke razvedriti in jih presenetiti.
Senta Domjan

2. Veseli večer v Selu

Na veselem večeru, ki ga je organiziralo Društvo pevcev
Selo – Humoristična skupina Nemaki, se je v Vaško gasilskem domu v Selu predstavilo šest humorističnih skupin.
Veseli večer v Selu je bil razdeljen na dva dela. Kot prva se
je predstavila humoristična skupina Mokoš iz Bakovcev s
predstavo Iščen pojba prek interneta, v kateri Eva misli, da
jo je zapustil fant, zato gre v akcijo, da si poišče novega
fanta, seveda prek interneta, kjer pa ne manjka zapletov.
Sledila je predstava Kofetarjev iz Lendave (Društvo upokojencev Lendava), ki so občinstvo nasmejali s predstavo
Biznis, ki govori o tem, da se oblast v krizi najprej usede
na malega človeka: življenje mu zagreni z nesmiselnimi
zakoni-predpisi. Naloži nove davke, prepovedi, zapovedi.
Skupinica upokojencev želi letovati na morju, toda nima
dovolj prihodkov, da bi si letovanje lahko privoščila, zato se
odločijo, da bodo prodajali sadje in zelenjavo s skupnega
vrta. Sredi prodaje jih obišče tržna inšpektorica, predstavnica koruptivne državne administracije.
Zadnji pred odmorom so se predstavili Zgrebaši s Pečarovec
z igro Celi svet je naure, ki je prikazala različne bolnike v
umobilnici.

Župan na obisku je naslov skeča, s katerim se je predstavila
skupina Kroške tikve. Celoten skeč se dogaja v domačem
okolju, kjer Nada pričakuje obisk župana in njegove žene
pri njih doma, loti se velika in nujnega opravila pred obiski,
ampak vse skupaj ne poteka po načrtu, ker celotno situacijo
začini Nadina tašča …
Močnikovi KPD Rogašovci so prikazali, kako Julči hujša. Julči
pride na obisk k Štefii in ji pove, da bo začela hujšati, s tem,
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da pridno z mize jé pogače. Hujšala pa bo tako, da bo jedla
samo piščančje meso brez kože in pila odvajalni čaj. In ker
snaha pridno telovadi in je suha, bo začela telovaditi tudi
ona. Zato prosi Štefi, naj ji pri tem pomaga. In res začneta,
da pa ne bo dolgočasno, bosta telovadili ob glasbi. Toda Julči
kmalu omaga, pa tudi čas kosila, ki ji ga vsak dan skuha mož,
je tu, zato je čas za odhod. Štefi pa tudi vidi, da se mož že
vrača iz gozda, ona pa niti svinj še ni nakrmila.
Polno dvorano je kot zadnja nasmejala domača skupina Nemaki, ki so v svojem skeču prikazali zgodbo zakoncev, kjer
mož pridno skače čez plot. Obiskovalci so dobri dve uri uživali in se smejali v predstavah šestih humorističnih skupin
iz Pomurja.

Pri Cipotovih v Mlajtincih se skriva »pravi zaklad«

Štefan Pavel Cipot iz Mlajtincev uredil
mini »lovski muzej«

Po naključju smo se oglasili pri Štefanu Pavlu Cipot iz
Mlajtincev pri Murski Soboti, predvsem z namenom, da bi
nam malo orisal njegov najljubši konjiček - lovstvo. Član
zelene bratovščine Lovske družine Mlajtinci je že od leta
1964, torej že z dolgoletnim lovskim stažem. Vrsto leto
je strelski referent, sodeloval je tudi pri izgradnji lovskega doma, ki stoji v gozdu, streljaj od vasi Mlajtinci ter pri
izgradnji številnih lovskih prež na lovnem območju njihove lovske družine. Ponosno nam je zaupal, da je kot član
po svojih močeh skrbel za čisto naravno okolje in za divje
živali, ki prevladujejo na tem območju. Kljub letom še vedno
rad vzame v roko lovsko puško, predvsem sedaj na jesen se
že pripravljajo na skupinski lov. Upa, da mu bo zdravje še
kar služilo, kajti sedaj ko ima že za seboj več kot osemdeset križev življenja, kljub letom hodi v zimskih mesecih v
mlajtinski lovski revir krmit divje živali. V revir jim prinaša
luščeno koruzo in sol. Rad ima naravo in divje živali, kajti s
tem je rastel in se krepil v pravega lovca, pri čemer ima za seboj bogato lovsko znanje in izkušnje, katero sedaj prinaša na
mlajše lovce. Ob tej priložnosti nam je razkazal svojo bogato
lovsko zbirko najrazličnejših divjih živali in lovskih rogov, ki
jih ima kot spomin na dolgoletni lovski staž preparirane
in razstavljene v svojem domu, na steni svojega lovskega
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muzeja, kot imenuje svojo zbirko. V lovskem muzeju je na
ogled postavljen srnjak, rogovi od srnjaka, jastreb in druge divje živali. Ponosno nam je še pokazal lovski izpit in
številna lovska priznanja. Sicer pa lovec Štefan Pavel Cipot
svojo lovsko zbirko vsako leto dopolnjuje z novimi izvirnimi
lovskimi prepariranimi eksponati.
J. Ž.

Objemčki

Učenci 1. in 2. razreda OŠ Fokovci so se v letošnjem šolskem letu
pod vodstvom učiteljic Sonje Kosednar in Karin Cigler Maček
priključili vseslovenski dobrodelni akciji Pezovo obdarovanje, v
okviru katere so ustvarjali mehke objemčke. To so simpatične
igrače iz cunj, katere bodo podarili otrokom iz vrtca Fokovci.
Glavni namen akcije je povezovanje otrok, zbujanje in učenje
sočutja, dobrih del in prijateljstva. Kot dodatna pomoč pri izdelovanju objemčkov je bila pravljica Mišek Sim.

Ogled dramatizacije razbita buča

Božič je čas, ki ga praznujejo ljudje po vsem svetu in je čas
v letu, ki nas združuje. Božič je stanje duha, ki ga pričarajo
človeška toplina, prijaznost in iskrena sreča.
Del tega razpoloženja so nam naši otroci, skupaj z vzgojiteljicama Suzano in Barbaro, pričarali s predstavo Razbita buča. V
predstavi so nastopali čisto vsi otroci. Starši smo z veseljem in
ponosom gledali naše malčke kako nastopajo, spremljali vsak
njihov gib in pozorno poslušali vsako njihovo besedo, pa četudi
so nekateri samo ropotali z različnimi glasbili in oponašali
živali, ki so nastopale v predstavi. Tudi otroci so na začetku z
velikimi očmi in malček prestrašeno gledali naokoli, toda ko je
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prišel njihov trenutek v predstavi, so pogumno odigrali svojo
vlogo in med tem spremljali očke in mamice, če jih gledajo.
Po odlično odigrani predstavi smo se starši skupaj z malčki
družili v delavnicah, kjer smo izdelovali ročne lutke živali iz
predstave. Izkazalo se je, da so čisto vsi pravi ustvarjalci, saj so
na koncu nastale čudovite lutke. Otroci in starši smo uživali v
druženju, ki nam ga žal v današnjem času včasih primanjkuje.
Prav to pa je bilo sporočilo tega dogodka, ki otroke in tudi
starše spomni, da je sreča v majhnih stvareh, igri in prijateljstvu.
Fotografirala Blanka Tomašič
Zapisala mama Barbara Horvat

Moravskih Toplicah za vse otroke našega zavoda. Kot vselej
nam je bilo tudi tokrat lepo, bili smo veseli in zadovoljni, da
so otroci uživali ob predstavi, jo zelo pozorno spremljali in
tudi sodelovali. Ob koncu predstave smo otroke povabili na
oder, kjer so si ogledali kočo kozličkov, studenec, v katerega
je padel volk, lahko pa so si nadeli kakšen kostum in se skozi
domišljijo odpravili v pravljico.
Veseli smo, da so otroci odšli domov bogatejši za eno pravljico,
ki zdaj nič več ni pozabljena.
Darja Toplak

Zimski prazniki OŠ Bogojina z božičnonovoletno voščilnico
Predstava staršev otrok in strokovnih
delavk vrtca Filovci:
Volk in sedem kozličkov

Učenke in učenci s svojimi mentorji delijo srečo v letu 2015.
Koncert Božično-novoletna voščilnica je odmevala po telovadnici

Volk in sedem kozličkov je danes že malce pozabljena pravljica,
ki pa je svojim otrokom nikakor ne bi smeli zamolčati.
Starši otrok vrtca Filovci smo se že v začetku šolskega leta
dogovarjali o predstavi in se na koncu odločili prav za to pravljico. Ideje o kostumih in sceni so nastale ob prvih vajah, vso
besedilo, ki ga nam je pripravila naša mentorica, vzgojiteljica Gordana Počič, pa smo vadili v mesecu novembru. K
sodelovanju smo povabili še dijakinjo Barbaro Lenarčič in
sovaščanko Romano Berden. Vaje smo resno vzeli v roke, a
smo se obenem tudi zabavali in velikokrat nasmejali našemu
najmanjšemu kozličku.
Predstavo smo odigrali trikrat – nazadnje v hotelu Vivat v
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LJUDJE IN DOGODKI

OŠ Bogojina, v vsako srce pa naselila dobro voljo in ljubezen.
Pod vodstvom mentoric Valerije Šömen in Marjetke Erdelji so
učenke in učenci OŠ Bogojina pričarali božično pravljico, v letu
2015 pa zaželeli vse dobro med ljudmi. Nastopali so godalni
kvartet OŠ Bogojina, recitatorji, deška vokalna skupina in pravi
»mali« orkester. Po govoru ravnateljice Sabine Juhart so zapeli
in zaigrali tudi učitelji in učiteljice. Povezovalca koncertnega
dogodka Božično-novoletna voščilnica v OŠ Bogojina sta bila
Patricija Cigan in Tadej Titan.
SD

Občinski turnir v kartanju šnopsa

V soboto, 17. januarja 2015 je v prostorih vaško gasilskega
doma Krnci potekal tradicionalni občinski turnir v kartanju
šnopsa za pokal občine Moravske Toplice. Turnir vsako leto
(tretjo soboto meseca januarja) obišče precejšnje število
kvartopircev.

nirju poteka žrebanje nasprotnikov in najboljši ostanejo
čisto do konca. Zmagovalec turnirja je bil Jernej Žabot, drugo mesto je zasedel Štefan Antolin, tretje mesto pa Borut
Černela.
Najboljši trije so dobili pokale in praktične nagrade,
prvouvrščeni pa tudi prehodni pokal občine, ki ga bo naslednje leto dobil novi zmagovalec.
Naslednji turnir v kartanju šnopsa za pokal občine Moravske Toplice bo spet naslednje leto, predvidoma v soboto, 16.
januarja 2016. Že sedaj vabljeni vsi, ki vam kartanje kaj pomeni.
B.L.

Športni dan osnovne šole Fokovci
Šnops (tradicionalno igro s kartami) pri nas poznamo
praktično vsi. Od najmlajših, do tistih malo manj mladih.
Igra izvira iz nekdanjih avstro-ogrskih dežel in naj bi svoje
ime dobila po istoimenski žgani pijači, ki je bila med drugim tudi nagrada za zmagovalno igro. Igra se z dvajsetimi
kartami štirih barv, njihove vrednosti pa so fant, dama, kralj,
deset in as. V igri lahko sodelujeta dva, trije ali štirje igralci.
Najbolj razširjena igra (na turnirjih) je igra za dva igralca.
Tudi v Krncih je bilo tako. Turnirja se je udeležilo 63 tekmovalcev, ki so se pomerili med seboj. Pred vsako igro na tur-
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Šport in kultura,
to bila je dnevna tura.

V ponedeljek, 12.1.2015 so se učenci 6., 7., 8. in 9. razreda OŠ
Fokovci odpravili na led in v galerijo. Imeli so športni dan,
obogaten s kulturnim vložkom. Ker se tako drsališče, kakor
tudi galerija, nahajata v mestnem središču, je bila to enkratna priložnost, da se v enem dnevu združi oboje. In kako se je
dan začel?
Zjutraj so se učenci zbrali v šoli in se najedli. Polni energije
in novih pričakovanj so se z avtobusom odpeljali v Mursko
Soboto. Ko so prispeli na končno lokacijo, so se razdelili v dve
skupini. Prva skupina je šla na drsanje, druga pa v galerijo.

ŠPORT IN REKREACIJA
dena. Tekom ogledovanja razstave so učenci ugotovili, da se
v nekaterih vzorcih, ki so na prvi pogled le vzorci, nekaj skriva.
Nad odsevi barv so bili navdušeni.
Učenci 7. razreda pa so še obiskali Pokrajinsko in študijsko
knjižnico v okviru projekta Rastem s knjigo – slovensko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu. Spoznali so informacijski
sistem knjižnice in prejeli knjigo Slavka Pregla: Odprava zelenega zmaja.
Športno-kulturna izkušnja je minila z dobrimi občutki in lepimi spomini.
Vanja Kocet, prof. BIO-KEM,
učiteljica v programu Popestrimo šolo

Staša Matis, prva dama puconske Keme
Potem sta se skupini zamenjali. Večina učencev nima svojih
drsalk, zato so si jih izposodili. Na drsališču so se dobro znašli
in ni bilo nobenih težav. Nekateri med njimi, bolj izkušeni, so
okoli in okoli hitro drveli in se vrteli. Če pa kateri od učencev
ni znal narediti “prvega koraka” po ledu, ni bilo panike. Učitelj
športa Miha Horvat jim je z veseljem pomagal, da so premagali začetni strah in se prepustili spolzki stezi.

.

V jesenskem delu prvenstva v 2. slovenski namiznoteniški ligi
za članice so igralke Keme kot novinke v ligi dosegle izjemen
uspeh saj so se z enim porazom uvrstile na drugo mesto z
enakim številom točk kot jih ima vodilna Letrika iz Vrtojbe, Kema
na drugem jih ima 10 podobno kot Križe na tretjem mestu.

od leve: Maša Harkai,Nuša Vogrinčič, Mirko Unger, Ana Kovačec, Staša Matis

V galeriji je prav tako bilo zelo luštno in zanimivo. Bili smo
deležni lepega sprejema in dobrega počutja. Gospa Jelka Geder Kosi je učencem na kratko predstavila galerijo in dejavnosti v njej. Poleg tega so učenci veliko slišali o umetnikih, slikarskih orodij in tehnikah, umetniških motivih ter seveda o
sami aktualni razstavi U/S/TVAR/I/TVE, avtorja Ignaca Me-

Za žensko ekipo Keme so v jesenskem delu igrale: Staša Matis iz
Sebeborec (15 zmag tri poraze) Maša Harkai iz Puconec (7/5),
Nuša Vogrinčič iz Puconec (5/6) in Ana Kovačec iz Pečarovec
(1/4). Ekipo deklet trenira Mirko Unger iz Moravskih Toplic, ki
pa zraven treniranja deklet in mlajših selekcij igra tudi za II.
ekipo Keme v prvi državni ligi.
Kaj pa nam je o jesenskem naslovu podprvakinj povedala
kapetanka ekipe 21 letna Staša Matis iz Sebeborec študentka
3. letnika Fakultete za kemijsko tehnologijo v Mariboru:
»Z osvojitvijo drugega mesta smo prijetno presenetile tako
vodstvo kluba v Puconcih kot tudi mnoge v Sloveniji, ki na
nas niso računali. Mi smo to izkoristili in rezultat dobrega
dela na treningih in uspešnega
vodenja ekipe je viden na lestvici.
Z malo športne sreče bi lahko
bile uspešne tudi v dvoboju s
Križami ki smo ga izgubile s 5:3
bile pa smo uspešne proti Letriki
iz Vrtojbe s 5:2. Pričakujem, da
bomo v spomladanskem delu
prvenstva to visoko mesto na
lestvici obdržale in še naprej
razveseljevale prijatelje ženskega
namiznega tenisa«.
Tekst in posnetek: Tonček Gider
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Državno prvenstvo hokeja na travi v
Sloveniji odprl turnir v dvorani

Januar je postregel tudi s športnimi dogodki hokejskega kluba Moravske Toplice. Četrtega in 11. januarja sta potekala
druga dva dneva državnega dvoranskega prvenstva hokeja
na travi, 25. januarja se obeta veliki finale, v športni dvorani
v Ljutomeru.

Akcija »Modri stol – Nekdo misli nate«
Osnovna šola Fokovci TIC Moravske Toplice podarila
stol za turiste

Projekt z naslovom »Modri stol – nekdo misli nate« poteka
že 15 let v okviru projekta mreže Unesco šol. Namen projekta
je obnoviti stare stole, jim vdihniti novo modro barvo, ki je
barva strpnosti, solidarnosti in sodelovanja ter jih opremiti
z modrimi mislimi.

Napete tekme, ostri pogledi in hitre žogice so napadale vrata obrambnega igralca ali vratarja pri skoraj vseh ekipah.
Državno dvoransko prvenstvo hokeja na travi v Sloveniji tako
postreglo gledalcem zanimive gole, napete trenutke in borbene tekme vse do zadnje minute. Državnega dvoranskega
prvenstva se udeležujejo vse selekcije treh hokejskih klubov
v Prekmurju, HK Pliva Lipovci, Hk Triglav Predanovci in domači
HK Moravske Toplice.
Senta Domjan

Aktualni še dve Ekipni olimpijadi na
območju Pomurja

TIC Moravske Toplice kot partner v projektu Team
Olympiad na območju Pomurja prireja četrto in peto
Ekipno olimpijado. Sestavite svojo ekipo (5-8 oseb) starosti od 5 do 99 let in se pomerite v 5 rekreativnih in zabavnih športnih disciplinah (skakanje v vreči, nogomet,
vlečenje vrvi, smučanje, golf). Ekipe vabimo k prijavi!

4. Ekipna olimpijada

30. 1. 2015, 12.00, Gornja Radgona, Osnovna šola
(telovadnica)

5. Ekipna olimpijada

28. 2. 2015, 9.00, Športna dvorana Radenci
Informacije in prijave: TIC Moravske Toplice,
02 538 15 20, info2@moravske-toplice.com
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Letos se je projektu priključila tudi Osnovna šola Fokovci. Enega modrih stolov so dostavili v TIC Moravske Toplice. Učenci
so stol opremili s citatom pisateljice Susan Sontag: »I haven’t
been everywhere, but it’s on my list« (v prevodu »Nisem še bil
povsod, a je na mojem seznamu«).
S stolom po besedah učencev ustvarjalcev želijo nagovoriti
čim več turistov, tujcev, ki se ustavijo v TIC Moravske Toplice.
Zaradi tega smo ga v TIC-u postavili na vidno mesto.
TIM TIC Moravske Toplice

Obvestilo za sobodajalce
Nova brezplačna elektronska knjiga za vnos gostov –
brezplačen program Opengost
Program Opengost je edina brezplačna elektronska knjiga
gostov za sobodajalce in manjše ponudnike nastanitev v
Sloveniji. Omogoča elektronsko prijavo gostov na policijo in
izdelavo mesečnih poročil za poročanje o pobrani turistični
taksi. Je brezplačna knjiga gostov z grafičnim urejevalnikom
rezervacij za majhne in srednje velike nastanitvene objekte.
Program nima nikakršnih omejitev, ne funkcionalnih, ne časovnih in bo ostal brezplačen, hkrati pa ga bodo na podlagi
vaših mnenj še razvijali naprej.

AKTUALNO
Pridobitve Term Vivat

V Termah Vivat so 15. januarja 2015 odprli novi notranji bazenski kompleks, ki temelji na beli in črni termalni vodi z nešteto
vodnimi masažami in prostornimi počivališči.
Prav tako so razširili notranji kompleks savn, trenutno pa so
v zaključni fazi izgradnje novega zunanjega sveta tematskih
savn, ki bo predvidoma odprt s 15. 2. 2015.

Zanimiv je lahko tudi vam, ponudnikom namestitev iz občine
Moravske Toplice, tistim, ki že uporabljate drage elektronske
knjige gostov, kot tistim, ki to še zmeraj počnete „na roke”.
Vabimo vas, da si program prenesete na povezavi www.opengost.si.
Obilo uspehov pri vnosu gostov!
Dodatne informacije: TIC Moravske Toplice, 02 538 15 20

Aktualno obvestilo za zavezance za
plačilo turistične takse
Spremenjena cena turistične takse v Republiki
Sloveniji
Obveščamo vse zavezance za plačilo turistične takse:
- da je bil v Uradnem listu RS št. 25/2014 objavljen Sklep
Vlade Republike Slovenije z dne 10.04.2014 o uskladitvi
vrednosti točke turistične takse, ki določa, da vrednost
točke namesto dosedanje vrednosti 0,0918 EUR, od
01.01.2015 naprej znaša 0,115 EUR.
Tako bo turistična taksa za prenočevanje RS od 01.01.2015
naprej znašala 1,265 EUR/dan. Višina TT za odrasle osebe
znaša 1,265 EUR/dan, 50% TT/osebo (7-18 leta starosti) znaša
0,63 EUR/dan.
- da je bil v Uradnem listu RS št. 45/2014 objavljen Odlok o
dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Moravske
Toplice, ki dopolnjuje 14. člen odloka. Ta se po novem glasi:
»Z globo 4.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba,
ki sprejema turiste na prenočevanje, če:
- ne pobira turistične takse v skladu z določbo 9. člena tega
odloka,
- ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z določbo
10. člena tega odloka,
- ne vodi evidence v skladu z določbo prvega odstavka 12.
člena tega odloka,
- Občini Moravske Toplice ne predloži mesečnega poročila
v skladu z določbo 11. člena odloka;
Občinska uprava

TIC Moravske Toplice na sejmu
Ferien-Messe Wien

Na sejmu Ferien-Messe Wien se je TIC Moravske Toplice
predstavil v okviru RDO Pomurje na razstavnem prostoru
Spirit Slovenija, in sicer 17. 1. in 18. 1. 2015. Oba dneva smo

TICovki, Tomislav Knez (predstavnik TA Zvezda Turizem Murska Sobota) in
Eveline Tripam (Predstavništvo STO v Avstriji)
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TIC-OVA STRAN

Avstrijski trg še vedno izjemno pomemben za moravskotopliški turizem

Medkulturna promocija

se predstavljali skupaj z Zvezdo turizem d.o.o. iz Murske
Sobote.
Avstrijski trg je pomemben za moravskotopliški turizem,
zato smo nagovorili in povabili k nam tudi tiste obiskovalce,
ki še niso slišali za Moravske Toplice.

Na naši pomurski stojnici se je poleg avstrijskih obiskovalcev oglasilo kar nekaj zdomcev iz Goričkega, ki so se tri in
več desetletij nazaj zapustili rodno Pomurje.
TIC Moravske Toplice

Informacija o obisku v
poslovalnici TIC Moravske
Toplice in TIC Selo

V letu 2014 je poslovalnico TIC Moravske
Toplice obiskalo približno 27.000 registriranih obiskovalcev, kar je približno na enaki
ravni kot lani.
V letu 2014 je v obdobju med aprilom in
oktobrom romansko rotundo v Selu obiskalo 2.415 obiskovalcev, kar je približno 10 %
registriranih obiskovalcev manj kot v istem
obdobju lani.
TIC Moravske Toplice
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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 torka,
17. februarja 2015 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226
Moravske Toplice, s pripisom nagradna križanka.

AVTOR:
JANEZ
DONŠA

MEHKO
OBUVALO

ROČNO
TKANA
SLIKA

LOVSKA
DRUŽINA

GRAFIK
JUSTIN

HRASTOV
GOZD

RIMSKI
VOJSKOVODJA

RADIOAKTIVNI
ELEMENT
(Lw)

OPIS,
PRIKAZ

ZRCALO

NIŽJI
LOGAR
DLAKE
NAD
OČESOMA
LADIJSKA
NOSILNOST

ADAM
BOHORIČ

RJAV
VOL, IRS

ZAKOVICA
NAŠE
LETALIŠČE

NOSOROG
(LJUBK.)
MED

PRIPRAVA ZA
ČIR,
ZAPISOVANJE IN
RAZJEDA
PREDVAJANJE ZVOKA

SLAVKO
KOTNIK

HRIBOVJE
NA PRITEK ZA
KRAJ PRI
MORSKEM
BEŽEČIM DOMŽALAH
PRISILJEVATI

MESTO V
VZHODNI
BELGIJI
REKA NA
SEVERU
TAJSKE
VLOŽENA
POLJŠČINA

PRIPADNIK
MOHAMEDOVE
VERE

NAŠA
JUDOISTKA
(URŠKA)
BIBLIJSKI
OČAK

PIJANEC

GARY
COOPER

IGRALEC
BEATTY

CHARLIZE
RIMSKI
THERON
BOG,
PRVEGA
ZAŠČITNIK
PROSINCA
HIŠE
DAN

PRALNO
SREDSTVO
PREBIVALEC
DOBENA

GRŠKI
PEVEC,
AED
OKRILJE,
ZAŠČITA
NADZEMNI
DEL REPE
GLAVNO
MESTO
JEMNA
TONE
KUNTNER
UJETNICA
TERORISTOV

GRŠKI
BOG
LJUBEZNI

OŽE

SLAVKO
OSTERC

BIATLONEC POSREDNIK PRI
GLOBOČPOSLIH
NIK

GALINA
ULANOVA
VODITELJICA ROŠ
STAROGRŠKO
MESTO

POLOŽAJ
TELESA
FAKTURA
ZDRAVNIK
ZA SEČILA
PODOBA
GOLEGA
TELESA

DOZA ZA
TOBAK,
TOBAČNICA
GRŠKA
AVANS OB
BOGINJA
SKLENITVI
JUTRANJE
KUPČIJE
ZARJE

KRITIKA,
PRESOJA

NAJVIŠJI
ROB
STREHE

VREDNOSTNI
PAPIR

KONČNA,
ODLOČILNA
TEKMA

TRDA
KOVINA
(Ti)
IRENA
POLANEC

RADIJ

VPREŽNI
DROG,
RIDOVNIK

PODKUPLJIVOST

IGNAC
(PO
DOMAČE)

TELESNI
POLOŽAJ
PRI JOGI

ZNOJ

ULCERACIJA - čir, razjeda
AGRIPA - vojskovodja cesarja Avgusta
OLINT - glavno mesto Halkidike
AOJD - pevec pri starih Grkih

PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 130. ŠTEVILKE LIPNICE: BIBLIJSKI KOLAČ ADVENTNI ČAS
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo praktične nagrade pokrovitelja Kratochwill gostilna in pivnica Murska Sobota: 1. TEREZIJA GERGORIČ, MLAJTINCI 29, 9226 MORAVSKE TOPLICE, 2. ANDREJ POTOČAR, NORŠINCI 25, 9221 MARTJANCI, 3. UROŠ PODLESEK, KANČEVCI 33A, 9206 KRIŽEVCI V PREKMURJU
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
FEBRUAR 2015

Pripravlja: TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com
Naziv prireditve

Opis prireditve

Kraj izvajanja

Martjanci,
vaški dom

Datum

Organizator

Informacije

Vsak ponedeljek,
med januarjem in
junijem ter med
septembrom in
decembrom 2015,
ob 18.00

TD Martin Martjanci

jasmina.papic@gmail.com

Suzana Deutsch
041 798 722

Ustvarjalne rokodelske
delavnice za odrasle

Tedenske rokodelske delavnice za
odrasle.

Delavnica izdelave
naravnih mazil in mil

Praktično se boste seznanili z
izdelavo naravnih mazil in naravnega Ratkovci,
mila. Prispevek je 3 EUR na osebo za kulinarično jedro
material.

4. 2. 2015,
18.00

OŠ Fokovci

Občinska proslava ob
kulturnem prazniku

Slovesna prireditev ob prazniku
kulture.

Motvarjevci

6. 2. 2015,
18.00

Občina Moravske Toplice
02 538 15 00
in KS Motvarjevci

Več glav več ve

Na prireditvi se bodo predstavili
otroci, ki ne obiskujejo dodatnih
dejavnosti.

Moravske Toplice,
hotel Vivat

7. 2. 2015,
16.00

Vrtci občine Moravske
Toplice

02 538 14 70

12. Prešernov pohod

Pohod ob kulturnem prazniku.

Tešanovci

7. 2. 2015,
10.00

NK Tešanovci z ostalimi
društvi iz vasi

saso.koca@gmail.com
031 414 737

Počastitev kulturnega
dne

Kulturna prireditev.

Martjanci,
vaški dom

6. 2. 2015,
10.00

TD Martin Martjanci

jasmina.papic@gmail.com

Počastitev kulturnega
praznika

Nastop skupine Kroške tikvi z igro
Zadnji dan službe.
Program bo popestril tudi domači
ansambel mladih glasbenikov.

Sebeborci,
gasilski dom

7. 2.2015,
18.00

DKTŠ Žlaki Sebeborci in
KS Sebeborci

Majda Andrejek
majda.andrejek@gmail.com

Prireditev ob kulturnem
prazniku

Pester kulturni program.

Bogojina,
vaški dom

8. 2. 2015,
14.00

KUD Jožef Košič
Bogojina

Stanka Sukič
041 346 529

Pustovanje v Bogojini

Povorka v maskah.

Bogojina,
ŠRC in okolica

14. 2. 2015,
10.00

ŠD Bogojina

nkbogojina@gmail.com
www.nk-bogojina.si

Pustovanje na prostem v
Moravskih Toplicah

Tradicionalno pustno rajanje na
prostem z izborom najlepših mask
in z obilico pustnih dobrot ter dobre
volje.

Moravske Toplice,
parkirišče pred
trgovino Mercator

14. 2. 2015,
13.00

TIC Moravske Toplice

www.moravske-toplice.com

Predstava Žensko moški
svet in ena tašča

Naj vam sobotni večer polepša
komedija o aktualni življenjski
problematiki.

Moravske Toplice,
gasilski dom

14. 2. 2015,
19.00

Društvo medicinskih
sester in babic Murska
Sobota

Cveta Davidovski
031 702 540

Tržnica v zimskih
počitnicah

Tržnica z izdelki tradicionalnih
domačih in umetnostnih obrti
ter ponudba izdelkov lokalnih
ponudnikov, tudi živilskih
proizvodov.

19. 2. - 20. 2. 2015
(15.00)
21. 2. – 22. 2. 2015
(9.00-13.00)
Moravske Toplice,
TIC Moravske Toplice
pri trgovini Mercator 26. 2.- 27. 2. 2015
(15.00)
28. 2. – 1. 3. 2015
(9.00-13.00)

www.moravske-toplice.com

Peta Ekipna olimpijada

TIC Moravske Toplice kot partner
v projektu Team Olympiad prireja
na območju Pomurja peto Ekipno
olimpijado. Sestavite svojo ekipo
(5-8 oseb) starosti od 5 do 99 let
in se pomerite v 5 rekreativnih
in zabavnih športnih disciplinah
(skakanje v vreči, nogomet, vlečenje
vrvi, smučanje, golf).
Prijave v TIC Moravske Toplice!

Športna dvorana
Radenci

28. 2. 2015,
9.00

TIC Moravske Toplice

www.moravske-toplice.com

35. obletnica delovanja
KUD József Attila
Motvarjevci

Proslava ob 35. obletnici kulturno
umetniškega društva Motvarjevci.

Motvarjevci,
vaški dom

28. 2. 2015

KUD Attila József
Motvarjevci

Geza Dora
041 210 005

