AKTUALNO
Urednikov kotiček
Lep pozdrav, spoštovane in spoštovani! Pred vami je 139. številka Lipnice. Kakor veleva čas, je že jesensko barvana, četudi
so v njej vsebine, povezane z dogajanji preteklega meseca. In dogodkov res ni bilo malo. V Ivancih so izvedli Zelenjadarski dan, v Filovcih smo proslavili 19. rojstni dan naše občine, ki so ga bili morda najbolj veseli prav Filovčani, saj so dobili
kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo. Občina ima tudi novega častnega občana, letos je to postal Rajko Janjić iz
Prosenjakovec. Kar nekaj zapisov je povezanih z letošnjimi Košičevimi dnevi, obiskali pa smo tudi udeležence letošnje
slikarske kolonije Primož Trubar. Sama vsebina nove Lipnice ponuja obilo zanimivega branja. Zato vabljeni k branju in
seveda k reševanju nagradne križanke.
Vaš v. d. urednik Boris Cipot

Pogodbena pošta v Martjancih
V torek, 1. septembra 2015 je začela poslovati pogodbena pošta 9221 Martjanci, in sicer v
prostorih zavoda BISTRA HIŠA Martjanci, v Martjancih 36. Otvoritev pošte so opravili predstavnik Pošte Slovenije Janez Pernek, direktor PE
Maribor, župan Občine Moravske Toplice Alojz
Glavač in direktor zavoda Bistra Hiša Martjanci
Jasmin Kukec. Obratovalni čas pošte je v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8h do 15h, v
sredo od 10h do 17h in v soboto od 8h do 10h.
Pogodbena pošta 9221 Martjanci bo občanom
in strankam zagotavljala vse univerzalne poštne storitve Pošte Slovenije in PBS.

53. mednarodni sejem AGRA
Sejem AGRA se je tudi s svojo 53. ponovitvijo od 22. do 27. avgusta 2015 potrdil kot najpomembnejši mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Sloveniji ter v sosedski regiji Avstrije, Hrvaške in Madžarske. AGRA 2015 je bil sejem presežkov, minil
je v znamenju mednarodnega leta prsti, mednarodnega leta svetlobe in tehnologij, povezanih s svetlobo ter evropskega
leta za razvoj. V razvojnih, gospodarskih in kulturnih prizadevanjih je z matično domovino povezal Slovence, ki živijo v
zamejstvu. Vrhunske ponudnike mehanizacije in
opreme za kmetijstvo, prehrane in vina, tehnologije za prehransko industrijo ter vladne, stanovske in izobraževalne institucije je predstavil
izbranim ciljnim skupinam poslovnih partnerjev
in najširši množici potrošnikov. Trend rasti slovenskega kmetijstva, gospodarstva in trajnostno
usmerjene samooskrbe je v mednarodnem prostoru promoviral z obsežno sejemsko razstavo, s
številnimi poslovnimi in strokovnimi posveti, na
živih predstavitvah najkakovostnejših dosežkov
ponudnikov kmetijskih, gozdarskih in živilskih
tehnologij, pridelovalcev in rejcev ter z bogatim
programom spremljevalnih dogodkov. Sicer pa
je bil letos znova dosežen rekorden obisk, med
razstavljalci pa je jih je bilo nekaj tudi iz naše
občine.
bc
LIPNICA – glasilo občine Moravske Toplice. Uredništvo: Boris Cipot – v. d. odgovorni urednik, Sonja Vöröš – urednica prispevkov v madžarskem jeziku, mag. Valerija
Danč Sabotin – predstavnica MNSS, Anita Čontala – tajnica uredništva, Anja Vučkič – programska sodelavka. Postavitev in tisk – Tiskarna aiP Praprotnik, 2015, 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 so potrdili predlog komisije,
ki je odločala o letošnjih občinskih
nagrajencih

Vodstvo vrtca mora pripraviti program poldnevnega varstva
Zadnji dan avgusta so se na osmi seji zbrali svetniki občine
Moravske Toplice. Prve točke dnevnega reda so bile hitro
za njimi, med njimi tudi poročila o opravljeni notranji reviziji poslovanja občine, o izvrševanju proračuna, o poročilu
Nadzornega odbora občine, o sofinanciranju osnovnih šol
Fokovci, Bogojine in Prosenjakovci, o dopolnitvi načrta za
pridobivanje nepremičnega premoženja v letu 2015 in 2016,
do nekaterih imenovanj v regijske javne zavode in sodnikov
porotnikov. Tudi predlog komisije, ki je obravnavala prispele
predloge za letošnje nagrade in priznanja občine Moravske
Toplice, so svetniki v en glas podprli. O prejemnikih nagrad
za letošnje leto si lahko daljši zapis z obrazložitvijo preberete
na naslednji strani v prispevku o praznovanju občinskega
praznika.
Zataknilo se je šele na koncu, ko je pred svetnike prišla točka dnevnega reda, v kateri bi se le seznanili z informacijo
o določitvi ekonomske cene v JVVZ Vrtcu občine Moravske
Toplice. Bilo je kar precej polemičnih razprav, ki imajo korenine v problemu delovanja oziroma nedelovanja enote vrtca
v Fokovcih. Sklep občinskega sveta je bil, da mora vodstvo
JVVZ Vrtci občine Moravske Toplice v dveh tednih pripraviti
predlog oblikovanja poldnevnega programa v enem oddelku
na posebni lokaciji, in s tem novo sistematizacijo delovnih
mest, ki za občino ne bodo pomenila dodatnega finančnega bremena, obenem pa ne bo vplivala na dvig ekonomske
cene. Sklep občinskega sveta je že naslednji dan z ustreznim
spremnim dopisom romal na vodstvo JVVZ Vrtci občine Moravske Toplice, od koder so sredi septembra občinsko upravo

obvestili, da oddelka s poldnevnim programom na način,
kot je bil sprejet sklep na občinskem svetu, ne morejo oblikovati. V podkrepitev svojih stališč so zapisali, da bi se lahko
poldnevni program izvajal v enoti Martjanci. Do zaprošenega roka, to je do 10. septembra, namreč niti eden od staršev
ni posredoval podpisane izjave o premestitvi otroka, še več,
nekateri so celo izrazili nezadovoljstvo nad ponujenim. Na
seji Sveta staršev JVVZ so se ogrevali za vključitev otrok
s poldnevnim programom v celodnevnega. Na zavodu je
trenutno 22 otrok, vključenih v poldnevni program, in če
bi lokalna skupnost poravnala razliko do ekonomske cene
vrtca, ta je od 1.9.2015 398,49 eur, bi to na mesečni ravni
pomenilo 2.629,46 eur na letni ravni pa 31.553,28 evrov. Seveda se bo moral s tem gordijskim vozlom na naslednji seji
znova ubadati občinski svet .
b.c.

19. praznik Občine Moravske Toplice
Častni občan Rajko Janjić
Občani občine Moravske Toplice so v soboto, 5. septembra
slavili 19. občinski praznik. Vso dogajanje je bilo v Filovcih
in to z razlogom, kajti namenu so predali kanalizacijsko
omrežje in čistilno napravo. Bil je to velik zalogaj za občino,
ki so ga sicer načrtovali etapno, a so imeli srečo pri lanskem
zadnjem razpisu in si zagotovili financiranje za 1,8 milijona
evrov težko naložbo. Otvoritev je minila v govoru župana
Alojza Glavača in prvega moža izvajalske firme Pomgrad
Igorja Baniča. Župan Alojz Glavač je zbranim na kratko orisal
potek gradnje,zlasti pa poudaril, da je imela občina srečo, ker
je imela pri »nočnem« razpisu na evropska sredstva, urejeno
vso dokumentacijo in tudi izbranega izvajalca. Brez tega bi
potegnili kratko, je dejal Glavač. Po simboličnem rezanju
traku je objekt in ljudi blagoslovil domači župnik dr. Stanislav Zver, nakar so si udeleženci otvoritve ogledali novo
pridobitev. V nadaljevanju se je dogajanje preselilo v vaško
gasilski dom Filovci , kjer so v tamkajšnji dvorani na svečani
seji občinskega sveta podelili letošnja priznanja in nagrade
občine Moravske Toplice. Slavnostno sejo je vodil podžupan
Dušan Grof, slavnostni govornik, župan Alojz Glavač pa se

je v svojem nagovoru sprehodil skozi aktualne razmere v
domačem okolju in v državni ter med drugim tudi opozoril
na globalne probleme, s katerimi se ta čas sooča Evropa, in
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to je Rusko Ukrajinska kriza ter begunski eksodus. Zbrane,
med njimi je bilo tudi nekaj županov sosednjih občin, je
Glavač opozoril tudi na pomen nove filovske pridobitve, s
katero se bo krepko povečala kakovost življenja prebivalcev
Filovec. Na koncu pa je spregovoril o pomenu posameznikov, ki so zaznamovali dogajanja in razvoj občine, ki se jim
občina oddolži tudi z vsakoletnimi nagradami in priznanji.
Letos je postal častni občan Rajko Janjić, Ladislav Györek
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je prejel veliko zahvalno listino, nagrado občine KS Krnci,
Ludvik Gomboc iz Fokovcev, Valerija Šömen iz Bogojine in LD
Prosenjakovci pa so prejeli priznanja občine. Svečani seji je
sledila osrednja prireditev, na kateri so za najbolj urejen kraj
v občini Proglasili vas Mlajtinci-Lukačevci, sledil je tudi krajši
kulturni program. In na koncu seveda pogostitev, glasba za
ples in zabava, ki bo trajala v pozne ure.
bc

AKTUALNO
Občinski svet občine Moravske Toplice je na 8. redni seji dne
31.08.2015 sprejel sklep o imenovanju častnega občana, podelitvi velike zahvalne listine, nagrade in priznanj občine
Moravske Toplice.

ČASTNI OBČAN
OBČINE MORAVSKE TOPLICE
RAJKO JANJIĆ iz Prosenjakovcev
za modro ravnanje v času osamosvajanja
Slovenije in
za dolgoletno plodno delo na številnih področjih
V času osamosvajanja Slovenije je Rajko Janjić kot nekdanji
pripadnik JA in vodja obmejne stražnice v Prosenjakovcih
odločilno pripomogel k njenemu mirnemu prevzemu, brez
človeških žrtev in materialne škode. Že v času poklicnega
vojaškega življenja je aktivno sodeloval z lokalnimi organizacijami.
Po upokojitvi je aktivno deloval v organih KS in LD Prosenjakovci, prav tako je sodeloval pri ustanovitvi Društva vinogradnikov Prosenjakovci.
Po odhodu Štefana Makoterja, prvega predsednika, je Rajko
Janjić prevzel vodenje Društva upokojencev občine Moravske Toplice. S svojimi vsestranskimi organizacijskimi sposobnostmi je zaslužen za organiziran razvoj ene naših najbolj
množičnih in uspešnih interesnih organizacij, ki ima okrog
800 članov in zelo razvejane aktivnosti v številnih sekcijah.
Njihovo delovanje sega od kulturnega, športnega, rekreacijskega in razvedrilnega, do reševanja okoljevarstvenih
vprašanj, humanitarnih aktivnosti ter pomoči pri reševanju
socialne problematike članov društva.

področij glasbe, bodisi kot zborovodja ali član glasbenih skupin. V zadnjem času aktivno deluje v etno glasbeni skupini
Gorički klantoši.
Ob profesionalnem udejstvovanju se je vključeval v glasbeno
dogajanje v svojem okolju, aktivno pa sodeluje zlasti s šolama
v Fokovcih in Prosenjakovcih ter s tamkajšnjim vrtcem. Svoje
glasbeno delo je obogatil z mnogimi priredbami slovenskih,
zlasti prekmurskih ljudskih pesmi za otroške in mladinske
pevske zbore.
Njegovo požrtvovalno delo na področju ljudske in narodne
glasbe je usodno zaznamovalo Goričko, vnesel je novo
občutenje prekmurske ljudske pesmi in novo kulturo petja.
S svojim neumornim delom na področju ljudskega glasbenega izročila pušča močan vtis in bogato kulturno dediščino
predaja mlajšim rodovom.

NAGRADA OBČINE MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST KRNCI, Krnci
za zgledno, složno in požrtvovalno sodelovanje
občanov
Vas Krnci je ena najmanjših v občini Moravske Toplice. V njej
živi le dobrih deset družin. Za uspešno delo v takšnih naseljih
sta potrebna složnost in sodelovanje občanov. Ker v kraju ne
premorejo društev, razen gasilskega, je krajevna skupnost organizator in koordinator različnih aktivnosti, kot je na primer
sodelovanje na turističnih, športnih in drugih prireditvah v
občini in zunaj nje. Med drugim so skupaj s TIC Moravske To-

VELIKA ZAHVALNA LISTINA
LADISLAV GYÖREK iz Prosenjakovcev
za raznovrstno in občuteno delo na glasbenem
področju
Za upokojenim glasbenim pedagog Ladislav Györek je bogata glasbeno pot. Kot učitelj glasbene vzgoje in zborovodja
je na različnih šolah v Pomurju pri mladih gojil ljubezen do
slovenske in madžarske ljudske pesmi. Svoje poslanstvo
je opravljal prizadevno, s srcem in z ljubeznijo do različnih
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plice sodelovali v Evropskem projektu Olimpijskega komiteja
Slovenije z naslovom Team Olympiad.
Energijo usmerjajo v prostovoljno delo in sodelovanje. Nagrade, ki jih dosežejo na različnih tekmovanjih, vložijo v urejanje
kraja. Lani so z mnogimi urami prostovoljnega dela uredili
travnato igrišče.
Na podoben način deluje tudi edino društvo v vasi, PGD
Krnci. Najpomembneje je, da uspejo z majhnimi finančnimi
sredstvi narediti veliko za kraj pomembnih stvari. S sodelovanjem in požrtvovalnostjo so lahko zgled drugim krajem.

skupnostjo in kulturnimi ter turističnimi organizacijami v
občini in v širšem kulturnem prostoru.
Zaradi njenega požrtvovalnega in raznovrstnega glasbenega delovanja je neizmerno cenijo njeni učenci, prav tako
pa tudi starši in drugi občani – vsi, ki množično prihajajo na
prireditve, na katerih sodelujejo njene glasbene skupine, ter
odhajajo navdušeni nad glasbenimi doživetji.

PRIZNANJE OBČINE MORAVSKE TOPLICE
LUDVIK GOMBOC starejši iz Fokovec
za dolgoletno in odgovorno delo na področju
gasilstva
Ludvik Gomboc je v gasilske vrste stopil kot 14-letni mladenič
leta 1965. Posebno pozornost je posvečal izobraževanju.
Končal je šolo za višjega častnika, nenehno izobraževanje in
izpopolnjevanje pa je zahteval tudi od vseh operativnih članov
društva. V PGD Fokovci je opravljal različne dolžnosti, zdaj je
častni poveljnik s činom višji gasilski častnik I. stopnje.
Ludvik Gomboc je opravljal dolžnosti tudi v gasilski organizaciji na občinski ravni. Bil je prvi gasilski poveljnik v novo ustanovljeni Občini Moravske Toplice, sodeloval je pri ustanovitvi
Občinske gasilske zveze Moravske Toplice in bil njen prvi poveljnik. Vse dolžnosti je opravljal vestno in dosledno. Je prejemnik številnih gasilskih priznanj in priznanja Civilne zaščite.

VALERIJA ŠÖMEN, profesorica glasbe, iz Bogojine
za uspešno glasbeno-vzgojno delo na šoli
in razvejano glasbeno udejstvovanje
Valerija Šömen s svojim delom na Osnovni šoli Bogojina z
uspehom opravlja glasbeno-umetnostno vzgojo, hkrati pa
poleg šolskega dela ustvarja v različnih krožkih. Otroški in
mladinski pevski zbor, šolski orkester ter deška vokalna skupina so le nekatere skupine, ki delujejo pod njenim mentorstvom. Sodeluje pri nastajanju šolskih in krajevnih predstav
in glasbenih muzikalov. Pri svojem delu mlada pedagoginja
intenzivno sodeluje tako s sodelavci na šoli kot z lokalno

6 : : : : : : : : : : Lipnica - 8. oktober 2015

LOVSKA DRUŽINA PROSENJAKOVCI
za požrtvovalnost pri upravljanju z loviščem in
naravovarstveno vzgojno delo z mladimi
Prosenjakovska zelena bratovščina upravlja s 5.465 hektarov velikim lovskim revirjem na severovzhodnih obronkih
Goričkega, ob državni meji z Republiko Madžarsko. Ustanovljena je bila 20. avgusta 1946, v letih obstoja so njeni člani
izgradili moderno infrastrukturo: lovsko kočo, najmodernejše
strelišče, hladilnico, prireditveni prostor, lepo so uredili okolico in dovoz … Člani v svojem prostem času s prostovoljnim
delom prispevajo k razvoju družine, ohranjanju narave, gojijo dobre odnose z drugimi uporabniki prostora in lokalnim
prebivalstvom. Zgledno je sodelovanje s krajevnimi društvi,
dvojezično OŠ in vrtcem ter z lastniki kmetijskih zemljišč. Z
dobro razvitim lovnim turizmom privabljajo številne lovce iz
tujine in s tem promovirajo naše kraje in zagotavljajo sredstva
za delovanje. Tradicionalnega tekmovanja v streljanju na glinaste golobe se udeleži blizu 200 tekmovalcev iz 20 družin.
Predvsem pa je LD Prosenjakovci kot prva družina v Sloveniji
začela z organizacijo lovskega tabora za osnovnošolce. Pred
kratkim so pripravili že osmi tabor, ki ga je skupaj obiskalo
več kot 130 mladih udeležencev.

AKTUALNO
Tekmovanje za najbolj urejen kraj občine
Moravske Toplice
Zmagovalec Mlajtinci-Lukačevi
Občina Moravske Toplice je v sklopu vsakoletne akcije
Turistične zveze Slovenije MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA v sodelovanju z JKP Čista narava in TIC Moravske
Toplice organizirala tekmovanje za najbolj urejena naselja v
Občini Moravske Toplice.
Komisija, ki jo je imenoval župan, je opravila ocenjevanje s
terenskim ogledom naselij in prispevala 50 % celotne ocene.
Občanke in občani pa so imeli letos prvič možnost spletnega
glasovanja, tako da so oddali svoj glas za enega od tekmovalcev in prispevali 50 % celotne ocene.
Izid tekmovanja je naslednji:
3. KANČEVCI
Kančevci so ena najmanjših vasi v občini. Zelo so ponosni
na cerkev Svetega Benedikta z zgledno urejenim Domom
duhovnosti. Zelo urejene so kolesarske poti in postojanke.
Vaščani so v preteklem letu izvedli ogromno prostovoljnega dela: adaptirali so vaško – gasilski dom, mrliško vežico,
uredili zvonik pri Vaško – gasilskem domu, zasadili so rože
v pozdravnih tablah, uredili klopi okrog mrliške vežice, zasadili drevesa pri mrliški vežici, uredili vodni vir za zalivanje
na pokopališču in s prostovoljnim delom očistili zaraščeno
gozdno pot na Sovjakov breg v dolžini 760 m. Poleg zgledno
urejenega naselja so lahko ponosni na rezultate svojega
opravljenega dela v zadnjem obdobju.

občinsko upravo smo prejeli le eno prijavnico na tekmovanje
in sicer je to zaraščena lokacija izkopov za temelje lastnika
METALKA COMMERCE d.d. iz Ljubljane na parc. št. 3559, 3558
in 3032/6 v Moravskih Toplicah. V globokih izkopih se nahaja
voda, zato se tam nabira mrčes in tudi kače. Okrog izkopov
je delno podrta ograja, kar predstavlja nevarnost za otroke.
Namen tekmovanja v okviru projekta Moja dežela – lepa in
gostoljubna je spodbujanje urejanja okolice, kar bo prispevalo k lepšemu in privlačnejšemu okolju.

Kančevci

2. MARTJANCI
Martjanci so lepo urejeno krajevno središče. Napredek pri
urejanju naselja je plod sodelovanja Krajevne skupnosti in
društev, katerih člani s prostovoljnim delom ob povečanem
številu udeležencev in vsebin v raznih aktivnostih skrbijo za
varovaje zdravja in okolja, naravne in kulturne dediščine v
povezavi s turizmom. Vsi objekti kulturne dediščine v naselju
so zgledno ohranjeni in dajejo kraju poseben čar. Izstopa
tudi urejenost športnega centra in urejenost gredic, ki jih
vaščanke urejajo same.
1. MLAJTINCI – LUKAČEVCI
V Mlajtincih in Lukačevcih se vaščani zelo trudijo za urejenost svojih hiš in okolice in s tem tudi za urejenost svojega
naselja, kar je vidno v zgledno urejenih hišah in turističnih
zanimivostih. Oba kraja sta skoraj nerazdružljiva, saj vaščani
s svojim sodelovanjem delujejo kot celota. Vključujejo se v
enotna društva, skupne akcije in skupno željo za urejen videz
kraja. V preteklem letu so vaščani opravili ogromno prostovoljnih ur pri urejanju svojega naselja, še posebno pri pripravi
letošnjih vaških iger, ko so bili pri urejanju svojega naselja s
posebnostmi še posebno inovativni.
Občina Moravske Toplice je letos razpisala tudi izbor za AKACIJEV TRN, v katerem so lahko vsi občani, društva in pravne
osebe na posebnih obrazcih s predlogi opozorili na neurejene
lokacije v občini, ki jih je nujno potrebno čim prej urediti. Na

Mlajtinci

Martjanci
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LJUDJE IN DOGODKI
Slikarska kolonija Primož Trubar v
Moravskih Toplicah
V okviru 21. slikarske kolonije Primož Trubar so v
župnišču v Moravskih Toplicah tokrat ustvarjali uveljavljeni avtorji iz Slovenije in tujine.
Moravskotopliški prostori evangeličanskega župnišča
in nekdanjega vrtca so se namreč za en teden med
20. in 27. septembrom spremenili v slikarske ateljeje,
v katerih so ustvarjali letošnji udeleženci kolonije
Dušan Klun, Apolonija Simon, Rudi Benetik, Tone Seifer, Lucija Stramec, Jožef Vrščaj, Igor Banfi, Aleksander Saša Vukan. Zmotili smo jih med tako imenovanim dnevom odprtih vrat letošnje kolonije, ko jih je
obiskal tudi župan Alojz Glavač. Da je okolje, v katerem so ustvarjali, pokrajina in ljudje, pravi zaklad
navdiha, so pojasnjevali med prisrčnim klepetom, ob
enem pa so nam dovolili, da pokukamo na umetniške
izdelke, ki so nastali v času njihovega bivanja v Moravskih Toplicah.
bc
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LJUDJE IN DOGODKI
Med vinogradi so nastale umetniške slike
V sklopu letošnjih XXVII. Košičevih dnevov kulture je med slikovitimi vinogradi za cerkvijo Gospodovega Vnebohoda v Bogojini potekala slikarska kolonija. Na letošnji koloniji je sodelovalo 16 članov
likovne sekcije Likos Murska Sobota, ki so na platno prenašali podobe prekmurske pokrajine, vezane na župnijo Bogojina, kot so
bogojanska cerkev, kapelica sv. Urbana, različna tihožitja, naravo,
obzorja, stare vinogradniške zidanice krite s slamo, cvetje, vinograde, ki so jih ob koncu kolonije postavili na ogled v dvorani Kulturnega doma v Bogojini. Svečana otvoritev razstavljenih slikarskih
del je bila v petek, 28. avgusta. O pomenu slikarske kolonije in o
naslikanih slikah je zbranim nekaj besed spregovoril vodja kolonije
in predsednik likovne sekcije Likos Jože Puhan, ki je povedal, da
se slikarski umetniki med slikovitimi vinogradni na Vršiču vsako
leto poleti zbirajo nekaj dni že od leta 1991. Letos je na slikarski
koloniji sodelovali 16 slikarskih umetnikov, ki si je vsak slikar za
svoje »umetniško ustvarjanje« izbral poljubno temo slikarstva s
poudarkom sobivanje ljudi v tem koncu Prekmurja z naravo in njeno okolico. Slikarski umetniki likovne sekcije Likos se radi vračajo
v Bogojino, kajti med vinogradi najdejo za ustvarjanje svoj navdih
in mir, kjer se prelivata misel, barva in čopič, vse to na platno. Na
slikarski koloniji je nastalo 22 različnih slik in tudi ena skulptura,
ki predstavlja lik vinogradniškega brentarja. Razstava bo na ogled
v času letošnjih Košičevih dnevov kulture, ki ji bo sledila postavitev
v prostorih občine Moravske Toplice.
J. Ž.

Tradicionalno 12. Lüjpanje kukorce
v Selu
Zadnjo soboto v septembru je v Gasilskem domu
Selo potekalo že dvanajsto »Lüjpanje kukorce«. Organizatorji želijo s prireditvijo obuditi spomin na
izumirajoče domače opravilo, prikazano na sodoben
način.
Na letošnji prireditvi so za popestritev dogajanja
poskrbeli številni nastopajoči, godci, pevci, plesalke
in humoristi. Poskrbljeno pa je bilo tudi za dobro
pijačo in jedačo.
A. V.

Slikarski umetniki ustvarjali med slikovitimi vinogradi v Bogojini

Za njimi so ostala čudovita slikarska dela.

Lipnica - 8. oktober 2015 : : : : : : : : : : 9

NAŠI GASILCI
Končalo se je izbirno regijsko
tekmovanje pionirjev in mladincev
Pomurski regijski svet in gasilsko poveljstvo za
Pomurje, Gasilska zveza Beltinci, Občina Beltinci, so v sodelovanju z prostovoljnim gasilskim
društvom Lipa v nedeljo, 6. septembra v Športno
rekreacijskem parku v Lipi pripravili izbirno regijsko
gasilsko tekmovanje pionirjev in mladincev iz Gasilskih zvez pomurske regije. Na izbirno regijsko
tekmovanje so se uvrstile najboljše gasilske ekipe
iz posamezne gasilske zveze, od katerih so se sedaj
najboljše ekipe najprej uvrstile na državno gasilsko
tekmovanje, ki bo prihodnje leto. Na tekmovanju
za prestižna mesta je sodelovalo 77 tekmovalnih
ekip iz celotnega Pomurja, kot gosti so na tekmovanju svoje gasilske veščine pokazale gasilske ekipe
iz Hrvaške in Madžarske. Pred začetkom in otvoritvijo tekmovanja in dvigom zastave so mlade gasilce in sodniški zbor nagovorili regijski gasilski poveljnik Dušan Utroša, podpredsednik Gasilske zveze
Slovenije in predsednik gasilskega regijskega sveta
za Pomurje Milan Antolin, predsednik in poveljnik
Gasilske zveze Beltinci Andrej Vöröš in Jožef Ferčak
in župan občine Beltinci Milan Kerman. Same proge za tekmovalce so bile pripravljene s stani gasilcev iz gasilskega društva Lipa, ki je poskrbelo tudi
za samo logistiko in nemoten potek tekmovanja.
Mladi so v času tekmovanja pokazali veliko znanja,
izurjenosti in spretnosti, ki so se je naučili v svojih
gasilskih društvih in to pridobljeno znanje sedaj še
nadgrajujejo. Tako je na dobro pripravljenih progah
tekmovalo 51 pionirskih in 26 mladinskih gasilskih
ekip, kajti ta dan je bila vas Lipa in občina Beltinci
v znamenju mladih gasilcev. Vodja tekmovanja je
bil Štefan Flisar, predsednik tekmovalnega odbora
Milan Antolin, ki sta držala vse niti, da se je tekmovanje lepo odvijalo in končalo v gasilskem duhu
»Na pomoč«. Ob koncu izbirnega regijskega tekmo-

V Lipi je potekalo izbirno gasilsko tekmovanje.
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vanje so na svečan način tudi razglasili najboljše gasilske ekipe,
pri čemer so se bodo prve tri najboljše uvrstile na državno tekmovanje, kjer bodo častno zastopale barve pomurske gasilske regije.
Pri pionirjih so zmagali prvo mesto PGD Korovci (Gasilska zveza
Cankova), drugo mesto PGD Veržej (Gasilska zveza Ljutomer) in
tretje mesto PGD Boreci (Gasilska zveza Križevci pri Ljutomeru),
PGD Mlajtinci so pristali na devet mestu, PGD Martjanci pa na
štiriindvajsetem mestu. Pri mladincih so zmagali prvo mesto PGD
Beltinci (Gasilska zveza Beltinci, drugo mesto PGD Črenšovci 1 (Gasilska zveza Črenšovci) in tretje mesto PGD Lešane (Gasilska zveza
Gornja Radgona), pri mladinkah so slavile gasilske PGD Negova
(Gasilska zveza Gornja Radgona, drugo mesto PGD Sovjak (Gasilska zveze Sveti Jurij ob Ščavnici) in tretje mesto PGD Ljutomer
(Gasilska zveza Ljutomer), pri pionirkah pa je prvo mesto zasedla
ekipa PGD Žižki (Gasilska zveza Črenšovci), drugo mesto PGD Ljutomer (Gasilska zveza Ljutomer) in tretje mesto PGD Negova (
Gasilska zveza Gornja Radgona), ekipa gasilcev PGD Sebeborci je
pristala na četrtem mestu. V posameznih kategorijah so mladinke
in mladinci tekmovali v vaji z ovirami, štafetnem teku na 400
metrov in vaji razvrščanja, pionirji in pionirke pa v vaji z vedrovko,
štafetnem teku na 400 metrov in vaji razvrščanja.
J.Ž.

AKTUALNO
DA STAREJŠI NE BI TRPELI ZA
POMANJKANJEM TEKOČINE
Ste vedeli, da veliko ljudi ne zaužije dovolj tekočinevode? Ste vedeli, da je med njimi veliko starejših oseb?
Voda je nepogrešljiva za delovanje vseh funkcij telesa,
zdravje in dobro počutje. Zavedati se moramo, da vsak
dan izgubimo okrog 2,5 l tekočine z dihanjem, znojenjem
ter izločanjem z urinom in blatom. Če našemu telesu
primanjkuje tekočine govorimo o dehidraciji. Le -ta se
začne pri izgubi 1-2% telesnih tekočin. Pojavi se žeja, glavobol, vrtoglavica, mišična šibkost, slabša koncentracija,
zmanjšana pozornost, utrujenost, slabše počutje, zmanjša
se količina urina, ki postane temnejši…. Znano je, da
dehidracija lahko prispeva k pogostejšim poškodbam
starejših zaradi padca, preležaninam in podobno. Ko se
pojavi občutek žeje je človek že dehidriran! Koliko vode
dnevno potrebuje starejša oseba? Približno 1,5-2 l (okrog
0,2 dl na kg telesne teže).
Zakaj starejše osebe pogosteje trpijo za pomanjkanjem
tekočine? Z leti občutek žeje slabi. Ko jih vprašamo, če so
žejni, je največkrat odgovor nikalen. Pomanjkanje tekočine
je pogosteje prisotno pri osebah, ki trpijo za določenimi
boleznimi (depresija, demenca, stanje po možganski kapi,
slabo urejena sladkorna bolezen, inkontinenca…). Starejši
pogosteje uživajo zdravila, ki pospešujejo izločanje vode.
Takšen primer so diuretiki in odvajala. Ne nazadnje
starejše osebe velikokrat niso zmožne, da bi si same nalile
in popile vodo. Pogosto odklanjajo tekočino, ker zaradi slabe mobilnosti težko pravočasno pridejo do stranišča. Vse
to moramo upoštevati pri skrbi za zadosten vnos tekočine
pri starejših osebah.
Kako ravnati, da ne bodo trpeli za pomanjkanjem
tekočine ali zaradi tega celo zboleli?
- Voda naj bo vedno na dosegu.
- Večkrat dnevno ponudimo vodo.
- Občasno so dobrodošli mineralna voda, čaj ali
razredčen 100 % sok.
- Vodi lahko dodamo par kapljic limoninega ali

pomarančnega soka, svežo meto in podobno, v poletnem času pa kocko ledu.
- K zagotavljanju tekočine prispeva tudi uživanje sadja,
ki vsebuje veliko tekočine (lubenica, pomaranča, kompoti…)
- Z zdravili vedno ponudimo poln kozarec vode.
- Tudi ob skodelici črne kave obvezno ponudimo kozarec vode (kofein v kavi je diuretik).
- Skodelica čaja, ki jo popijemo s starejšimi ima dvojni
učinek.
- Prilagojeni kozarci ali skodelice lahko olajšajo samostojno pitje.
- Včasih oseba raje in lažje pije po slamici.
- Raje ne ponujajmo gaziranih in negaziranih pijač, ki
običajno vsebujejo veliko sladkorja in kofeina (prispeva k izgubi tekočine).
Z enostavnimi dejanji in skrbjo za zadostno uživanje
tekočine, prispevajmo k boljšemu zdravju in kvaliteti
življenja starejših oseb.

Ledeni čaj s sadjem
1 liter vode
2 vrečki šipkovega čaja
20 dag ribeza, malim jagod, zrelih breskev ali drugega
sadja
1 žlica medu
Skuhamo čaj, dodamo med in dobro ohladimo. Sadje
pretlačimo in dodamo čaju. Pustimo da se še kakšno uro
hladi v hladilniku. Če uporabimo breskev ali drugo sadje
dodamo tudi limonin sok.
Namig:
- Namesto limoninega soka lahko dodamo 1 dl poljubnega 100 % sadnega soka (ne nektarja).
- Za spremembo v vodo za čaj dodajmo košček svežega
ingverja.
Prim. mag. Branislava Belović, dr. med.
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Območna enota Murska Sobota
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LJUDJE IN DOGODKI
Zelenjadarski dan v Ivancih
Društvo za ohranitev naravne in kulturne dediščine Selenca
iz Ivancev, vasice v bližini Moravskih Toplic, je pripravilo že
12. zelenjadarski dan. Vrle domače gospodinje so se na popoldansko prireditev, ki je privabila kar nekaj obiskovalcev,
dobro pripravile in na ogled ter seveda pokušino ponudile
številne dobrote iz domače zelenjave in sadja. Prireditev se
je pričela z zahvalno mašo v ivanski kapeli sv. Janeza Krstnika,
v samem kulturnem programu letošnjega zelenjadarskega
dne pa so nastopili plesalci folklore KUD Bogojine, kar nekaj
Boganjčanov pa se je v Ivance pripeljalo organizirano s kolesi.
Sama prireditev je bila namreč vključena v letošnje Košičeve
dneve kulture. Ko se je avgustovska vročina polegla, so se na
nogometnem igrišču srečali ekipi svetnikov občine Moravske Toplice in Policije, v prireditvenem šotoru pa so odmevali
zvoki narodne in zabavne glasbe.
bc

6. Festival prekmurske šunke in gibanice
Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot je organiziralo že šesti, tradicionalni dogodek “Festival prekmurske
šunke in gibanice”, ki se je odvijal v petek in soboto 11. in 12.
septembra 2015, na grajskem dvorišču v Gradu Murska Sobota. Ocenjeno je bilo 34 vzorcev prekmurske gibanice, ene
najbolj prepoznavnih slovenskih kulinaričnih dobrot. Na
prireditvi so se s svojimi dobrotami predstavili tudi kmetija
Puhan in Gostilna Marič iz Sebeborcev.
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LJUDJE IN DOGODKI
XXVII. Košičevivi dnevi kulture:
okrogla miza o medsebojnih odnosi,
sobivanju in sodelovanju
Kako še izboljšati medsebojne odnose
Na uvodni prireditvi letošnjih XXVII. Košičevih dnevov kulture, ki jih je pripravilo Kulturno - umetniško
društvo Jožef Košič Bogojina je v petek, 28. avgusta
v dvorani Kulturnega doma v Bogojini potekala dobro obiskana okrogla miza o medsebojnih odnosih,
sobivanju in sodelovanju. Povabljeni strokovnjaki so vsak iz svojega zornega kota podali svoja
razmišljanja in mnenja o tej občutljivi temi, ki se je
dotaknila domala vsakega udeleženca. Upokojeni
psihiater dr. Jožef Magdič celo življenje skuša pomagati ljudem, predvsem pri različnih tegobah in
težavah, nazadnje je imel zasebno psihiatrično ordinacijo, zato mu tema medsebojni odnosi, sobivanje
in sodelovanje ni tuja. Okrogle mize se je udeležil
tudi duhovnik Jože Rogač, sicer rojak iz Bogojine,
sedaj župnik v župniji Podčetrtek in Polje ob Sotli. S
strani občine Podčetrtek je prejel občinsko nagrado
za dobro sodelovanje in delo med župnijo in občino.
Njegovo vodilo je, da je potrebno družini, otrokom
in staršem pomagati, če se zajdejo v težavah. Sam
se veliko druži z otroki, obiskuje družine itd. Svoje
bogate dolgoletne izkušnje na medsebojnih odnosih je na okrogli mizi podala tudi sedaj že upokojena Slava Berden, ki je bila 35 let prosvetna delavka
na Osnovni šoli Bogojina. Sedaj z družino živi v Bogojini, vse življenje živi s knjigo in glasbo, v mladosti je režirala in pripravljala proslave. Vse življenje
je bila povezana z otroki, ki so obiskovali osnovno
šolo Bogojina, zato jim je že v času poučevanja na
šoli podajala svoja razmišljanja, kako je ona vzgajala otroke v šoli. Na okrogli mizi pa je bila tudi
Sabina Juhart, pedagoginja in sedanja ravnateljica
na Osnovni šoli Bogojina, kateri tema medsebojni
odnosni prav gotovo ni tuja, saj se z njo vsak dan
srečuje na šoli z učenci, učitelji in starši. Tematskega večera okrogle mize se je tudi udeležil prof. dr.
Anton Meden, visokošolki profesor in dekan fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v
Ljubljani. Živi v Lukovici in je z Bogojino povezan na
različnih področjih. Tudi on se vsak dan pri svojem
delu srečujejo s študenti na predavanju, drugače pa
je aktiven tudi na drugih področjih, kjer najde stik z
ljudmi, v pogovoru in medsebojnih odnosih. Skratka rdeča nit letošnje teme je razčlenila marsikateri
žgoč problem na tem področju, a vse se je vrtelo
v sproščenem pogovoru, pri čemer se medsebojni
odnosi velikokrat dotaknejo vsakega posameznika,
zato je potrebno področju sobivanjo veliko sodelovati, se pogovarjati. Na večeru je tekla beseda tudi
o zelo pereči begunski problematiki, o vernih in nevernih ljudeh. Na vse te probleme ima družba velik
vpliv, tako na posameznika ali na družino. Danes so
vrednote družine vse bolj skrhane in načete, za kar

je vsekakor kriva kriza, ki se poraja na gospodarskem, socialnem in drugih področjih. Na področju medsebojnih odnosov,
sobivanje in sodelovanja so pomembni medsebojni pogovori,
odnosi in sam bonton, na katerega se velikokrat »pozabi«.
Na okrogli mizi so se še dotaknili časov šolske generacije
pred leti in danes, pri čemer je razlika velika, nekoč je bilo
sodelovanje med učitelji in starši veliko boljše, kot je danes.
Da bi bili odnosi še boljši in pristnejši lahko naredi veliko
na tem področju vsak posameznik in v mozaik tega sodelovanja doda svoj kamenček dobrih želja,misli, razmišljanj.
Tudi napake so del življenja, zato se vsak človek celo življenje
uči, nadgrajuje svoje znanje, medsebojne odnose tam kjer
živi in dela. Sicer pa je vsak, ki se je udeležil okrogle mize
spoznal veliko novega in lepe besede, ki so tekle na okrogli
mizi, so prav gotovo prišle do ušes vsakega posameznika, da
bi bili medsebojni odnosi še pristnejši in bogatejši. Kulturni
program so na okrogli mizi obogatili z glasbenim nastopom
Valerija Šömen (čeblo) in Darko Kržanko(cimbale), nekaj misli o medsebojnih odnosih, sobivanju in sodelovanju pa sta
recitirala Tomaž Gregorec in Urška Lovrenčec.
J.Ž.

V Bogojini je potekala okrogla miza o medsebojnih odnosih.
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LJUDJE IN DOGODKI
Na večeru ljudskih pesmi in plesa v
Veliki Polani zapele tudi Filovske pevke
Pomurska pokrajinska zveza Društev upokojencev Murska
Sobota in Društvo upokojencev Velika Polana sta v petek,
11. septembra v Domu krajanov v Veliki Polani pripravili
večer ljudskih pesmi in plesa. Večer so s svojim petjem
popestrile tudi Filovske ljudske pevke, ki so predstavljale Društvo upokojencev Moravske Toplice. Pod vodstvom Marije Vegi so zapele pesmi »Daleč, daleč v kraju
tujem« in »Od nekdaj so strune zapele«. Skupino pevk je
spremljal tudi predsednik Društva upokojencev Moravske
Toplice Ignac Gabor. Za sodelovanje so filovske pevske
prejele zahvalo, vodja pa cvet. V pozdravnem nagovoru
sta zbrane pevce in pevke ter ostale obiskovalce pozdravili
predsednica Društva upokojencev Velika Polana Elizabeta
Prša in predsednica komisije za kulturo in izobraževanje
pri Pomurski pokrajinski zvezi društev upokojencev za
Pomurje Danica Kocet. Ob koncu večera so vsi skupaj
zapeli skupno pesem »Nocoj je ena lüšna nouč«. V imenu Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev
Murska Sobota se je nastopajočim za prijeten kulturni
večer zahvalila predsednica Vijoleta Bertalanič.
J.Ž.

Na večeru ljudske pesmi in plesa v Veliki Polani so zapele
tudi Filovske pevke.

Spet prišla je k nam jesen
Botra jesen že v deželo prihaja,
z dežjem in vetrom nam rada nagaja …
Tako se začne ena izmed prečudovitih otroških pesmic, ki
jo v vrtcu še kako radi pojemo. In botra jesen je obiskala
tudi naš dvojezični vrtec. Z vetrom in dežjem nam je sicer
zaenkrat še kar dobro prizanesla, je pa s seboj prinesla
kup jesenskih pridelkov in njena želja je bila, da s skupnimi močmi naredimo jesensko dekoracijo pri studencu.
Željo smo ji uresničili in skupaj z botro jesen naredili fantka in deklico, ki krasita dvorišče našega vrtca. Za
izdelavo smo uporabili jesenske pridelke, kot so buče,
koruza, paprika in šipek. Na glavo fantka smo dali rjavo
čepico, deklici pa smo zavezali pikčasto, rdečo turo, ki ji
prav lepo pristaja.
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Dan odprtih vrat rotunde v Selu
Na svetovni dan turizma, v nedeljo, 27. septembra 2015
ob 15. uri so sodelavke TIC Moravske Toplice pripravile
strokovno vodstvo po romanski rotundi. Obiskovalce je
skozi zgodovinskega dejstva romanske rotunde popeljala
Tamara Andrejek, kustosinja Pomurskega muzeja Murska
Sobota.
Ob tej priložnosti je bila predstavljena novonastala turistična zloženka o romanski rotundi, ki je izšla v
4 jezikih. Dan odprtih vrat romanske rotunde v Selu je
bil uvrščen v sklop prireditev Dnevi evropske kulturne
dediščine – DEKD 2015.

IZ ŠOL IN VRTCEV
Na svoja dva korenjaka, ki smo ju naredili, smo vsi zelo ponosni
in v veliko veselje nam je, da ju lahko občuduje vsak, ki obišče
naš vrtec.
Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci

Plakat s pravili smo zalepili na vidno mesto in tako se bodo
otroci lahko vsakodnevno spomnili, kako se moramo obnašati
pri mizi, do svojih prijateljev, kako moramo skrbeti za red,
čistočo in igrače, s katerimi se vsak dan igramo, ter kaj moramo narediti, da nam bo v vrtcu vsak dan lepo.

Újra itt az ősz
Kontyos-kendős Őszanyó söpröget a kertben,
vörös arany falevél ripeg-ropog, zörren…
Ez csak egy azok közül a versikék, dalok közül, amelyeket
óvodánkban is örömmel mondunk. És Őszanyó kétnyelvű
óvodánkba is ellátogatott. Egyelőre ugyan nem sok szellőt és
esőt hozott, viszont batyuja telis tele van őszi terményekkel, és
egy kívánsággal, hogy közös erővel készítsünk a kútnál őszi
dekorációt.
Kívánságának eleget téve, Őszanyóval együtt készítettük el a
fiúcska és lányka alakját, akik most óvodánk udvarának díszei.
A fiúcska- és a lánykafigurát őszi terményekből, többek között
tökből, kukoricából, paprikából és csipkebogyóból készítettük.
A fiúcska fejére barna sapka, a lányka fejére pedig piros pettyes
kendő került, ami nagyon jól áll neki.
Rendkívül büszkék vagyunk az alkotásunkra, és örömünkre
szolgál, hogy azokat az óvoda minden látogatója megcsodálja.
Lejegyezte Koroša Pantović Bernarda
a Pártosfalvi Kétnyelvű Óvoda óvónője

V vrtcu je lepo
Dodobra smo že zakorakali v novo šolsko leto. Nekateri otroci so prvič prestopili prag vrtca, spet drugi so nadaljevali že
začrtano pot. Vsi skupaj pa smo veseli, da bomo zopet lahko
skupaj uživali v igri in veselju.
Otroci zelo radi prihajajo v vrtec, saj se tam naučijo marsikaj
koristnega. Eno izmed zelo pomembnih stvari, ki se jih otroci
naučijo že na začetku šolskega leta, so pravila, ki jih morajo
upoštevati. S pravili smo otroke letos seznanili na prav poseben
način. Poleg obeh vzgojiteljic, ki sva o pravilih povedali marsikaj,
nama je pomagala tudi lutka Peter, ki je skozi humor otroke
seznanil, kaj smejo in česa ne smejo početi v vrtcu, kaj je pravilno in kaj ne. Otroci so vzgojiteljicama in lutki Petru pozorno
prisluhnili in se naučili veliko koristnih stvari. Ker domujemo
v dvojezičnem vrtcu, smo se z dvanajstimi pravili seznanili v
obeh jezikih.

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci

Szép az óvodában
Szeptember elsejével megkezdődött az új tanév. Néhány gyerek
először lépte át az óvoda küszöbét, de vannak visszatérő ovisok
is. Mindannyian nagyon örülünk, hogy ismét együtt játszhatunk.
A gyerekek szeretnek óvodába járni, hiszen sok hasznos dolgot tanulnak meg. Elsősorban nagyon fontosak a szabályok, és
ezek betartása. A rendről az óvodában az óvónők mellett még
Peti, a báb segített beszélni. Érdekes fellépéssel ő is elmondta,
hogy mit szabad és mit nem szabad csinálni az óvodában.
A gyerekek az óvodában a szlovén és a magyar nyelvet
egyrangúan hallgatják, ezért a szabályokat is mind két nyelven
ismertettük meg velük.
A plakátot, amelyen a 12 szabály szerepel, egy jól látható helyre
tettük. Így mindenkinek az eszébe fog jutni, hogyan kell viselkedni az asztalnál a barátainkhoz. Nagyon fontos tudni való,
hogy nem szabad megrongálni a játékokat, hiszen ezekkel minden nap játszunk. Úgy kell viselkednünk, hogy minden nap jól
érezzük magunkat az óvodában.
Lejegyezte Koroša Pantović Bernarda
a Pártosfalvi Kétnyelvű Óvoda óvónője
Fordította Gal Silvija, pedagógiai asszisztens
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Nogometni pregled
Nogometna sezona je že v polnem teku, kar se pozna tudi
na obrazih nogometašev, ki igrišča zapuščajo veselih ali pa
kislih obrazov po koncu srečanja. Najprej poglejmo, kako se
drži tretjeligaš iz Martjancev, ekipa Čarde.
Čarda se je v prvem krogu pomerila z Beltincani in izgubila
z 2 proti 1. Za domačine je dosegel zadetek Benjamin Kosi.
V 2. krogu so se Martjančani odpravili v Lendavo in proti
tamkajšnjemu tretjeligašu slavili s 3 proti 1. Za prvo zmago
v sezoni sta bila uspešna Benjamin Kosi in Rok Bencik, med
tem, ko so si domačini en gol zabili sami. V 3. krogu so pred
domačimi gledalci igralci Čarde izgubili proti Ljutomeru,
bilo je 3 proti 0. V 4. krogu so doma zopet izgubili. Tokrat je
bila za poraz usodna ekipa Turnišča, ki jih je premagala z 2
proti 0. V 5. krogu so se odpravili v Kuzmo in izgubili proti
tamkajšnjemu tretjeligašu s 3 proti 0. V 6. krogu so doma
igrali s Črenšovci in jih premagali s 5 proti 1. Strelci so bili
Grega Andrejč, Rok Bencik, Martin Korpič in Simon Gjerek,
ki je zadel dvakrat. Po 6. krogih Čarda s 6. točkami zaseda
11.mesto.
V novo sezono v 1. MNZ MS so štartali tudi v Bogojini. V
1. krogu so pred svojimi gledalci premagali Hodoš z rezultatom 1 proti 0. Strelec zmagovitega zadetka je bil Alen
Kolman. V 2. krogu so v gosteh premagali Puščo s 5 proti 0.
Strelca za Bogojino sta bila Gorazd Ošlaj, ki je zadel dvakrat
in Tomaž Gregorec, ki je zadel trikrat. V 3. krogu so pred
domačimi gledalci premagali Dokležovje, bilo je 5 proti 0.
Po dvakrat sta bila uspešna Nejc Černela in Mitja Rogač , en
zadetek je dosegel Mihael Ivanič. V 4. krogu so doma gostili
enega izmed glavnih izzivalcev za naslov prvaka, ekipo Slatine. Tudi s to ekipo so Bogojinčarji opravili z odliko, saj so jo
premagali s 4 proti 1. Za domačo ekipo so bili uspešni Alen
Kalman, Mihael Ivanič, Nejc Černela in Sebastijan Koltaji. V
5. krogu so se odpravili v Serdico in jo premagali 2 proti 0.
Uspešna sta bila Nejc Černela in Mitja Rogač. V 6. krogu so
gostili pred domačimi gledalci ekipo Puconcev in jih premagali 2 proti 0. Strelec dveh zadetkov je bil Uroš Ošlaj. Po 6.
krogih se nahajajo na odličnem prvem mestu z 18. točkami.
Svojo novo nogometno sezono so pričeli tudi pri ekipi Rotunda Selo. Pod vodstvom novega trenerja Valterja Kutoša
so v prvem kolu odšli na vroče gostovanje na Cven in izgubili
2 proti 0. V 2. kolu so doma premagali Cankovo s 3 proti 1.

Strelca sta bila Gregor Matjašec in dvakrat Žiga Balajc. V
3.krogu so odšli na gostovanje v Vančo vas, kjer so se pomerili proti Romi in njo premagali 5 proti 2. Strelci so bili
Žiga Balajc ter Gregor Matjašec in Goran Berden, ki sta vsak
zabila po dva zadetka. V 4. kolu so odšli v Apače in izgubili
2 proti 1. Zadetek za Selo je dosegel Uroš Merklin. V 5. krogu
so pred domačimi gledalci izgubili z Lipo 2 proti 1. Zadetek
za domačine je dosegel Dejan Rocner. V 6. krogu pa gostijo
na legendarni Fazaneriji, kjer so v dvoboju s ekipo Mura veterani in izgubili 2 proti 0. Po 6. krogih ekipa Rotunda Selo
zaseda 6.mesto s 6 točkami.
Luka Perš

Uspel prvi družinski kolesarski maraton
Z namenom druženja in aktivnega preživljanja prostega
časa občanov, je Športno društvo Bogojina letos prvič organiziralo družinski kolesarski maraton, ki je potekal v soboto,
29. avgusta in sicer v okviru letošnjih XXVII. Košičevih dnevov kulture. Kolesarji so se zbrali v Športno rekreacijskem
centru Bogojina in s kolesi podali na 3,5 kilometrov dolgo
kolesarsko pot od Bogojine do Ivanec. Družinskega maratona se je udeležilo pet družin iz Bogojine. Sicer pa je prvi
družinski kolesarski maraton kljub visoki vročini uspel in
minil v zelo prijetnem vzdušju, pogovoru in mirni vožnji po
glavni cesti. Udeleženci so med potjo uživali ob pogledu
na mogočno Bogojinsko lipo, navdihovala jih je spokojnost
Ivanjske gramoznice in hladil Ivanjski gozd. Na Ivancih so se
udeležili osrednje kulinarične prireditve 12. zelenjadarskega dne ter poskusili jedi, ki so jih pripravile gospodinje iz
Ivanjcev. Sicer pa so nekateri vztrajni kolesarjenje še nadaljevali. Dogodek je prav gotovo ostal vsem v lepem spominu,
še posebej pa najmlajšim. Tudi za varnost na cesti je bilo
za njih poskrbljeno, kajti še preden so začeli prvi družinski
kolesarski maraton so si na glavo dali zaščitne čelade, pregledali kolesa za varno vožnjo in dobili ustrezne napotke,
kako se morajo peljati po cesti, z upoštevanjem prometnih
predpisov in prometne signalizacije na cesti.
J.Ž.

Uspel prvi družinski kolesarski maraton.
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Hokejisti na krvodajalski akciji
V hokejskem klubu Moravske Toplice so že dalj časa
razmišljali, da bi se organizirano odpravili na krvodajalsko akcijo. V skoraj 20 letnem obstoju kluba in
ob prepotovanih ogromnih razdaljah jih je namreč
doslej spremljala sreča, da niso rabili te življenjske
tekočine, zavedajo pa se, da nesreča nikoli ne počiva.
Prav zato se je ob koncu avgusta 15 korajžnih članov
in simpatizerjev kluba odpravilo na zavod za Transfuzijo v Mursko Soboto. Za nekatere je bil krvodajalski
poseg prvič in je zato bilo nekaj strahu, spet drugi so
se z to humano gesto srečali že večkrat. Prav vsi pa
so ob zadovoljstvu, da so naredili nekaj dobrega bili
prepričani, da tokratna akcija ni bila zadnja.

so že postale težke. V poznih večernih urah so se vrnili polni lepih
vtisov in z prepričanjem, da bodo piknik tudi drugo leto žrtvovali
za nov izlet. Fotoreportaža s potovanja na spletni strani kluba:
www.hkmtoplice.si
Jože Črnko

Jože Črnko

Gorniki na vrhu Snežnika, z katerega je čudoviti pogled na
celoten Kvarnerski zaliv.

Namesto na piknik, hokejisti odšli
na Snežnik
Dolgoletna praksa hokejistov Moravskih Toplic je
zaključno druženje po koncu sezone. Letos pa je bila
tradicija prekinjena in namesto načrtovanega piknika, so se v klubu zmenili, da se podajo na najvišjo
goro slovenskega krasa, 1796 m visok Snežnik. Po sestopu so se podali skozi prostrani snežniški gozd, do
‘’slovenske Sibirije’’ Babnega polja, kjer jim je znani
vremenar Dušan Ule pokazal vse naprave za merjenje
vremenskih pojavov in opisal svoje delo vremenarja.
Ker je Ule lastnik majhnega živalskega vrta, so si
ogledali tudi nekaj živali vključno z najbolj znanim
slovenskim divjim prašičem Hermanom (12 let, 300
kg). Sledil je obisk medičarstva Troha in zasluženega
kosila pri domačinih z notranjskimi štrudli. A tu poti
še ni bilo konec. Sledil je postanek pri gradu Snežnik,
ki je protokolarni objekt v lasti vlade RS, zatem pa
še vožnja pod obronki Javornikov. Po krožni vožnji
okrog Cerkniškega jezera so se ustavili na robu vasi
Dolenje jezero, kjer so lepo vidne ponikalne vrtače
tega našega znamenitega jezera. Čeprav so si popotniki želeli ogledati še drugo presihajoče jezero,
Planinsko jezero je za to zmanjkalo časa in tudi noge
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Na Vršičkem bregu so postavili klopotec

Proseni dan v Prosenjakovcih

Prav gotovo je za vsakega vinogradnika in kletarja, poleg dela
v vinogradu in v vinski zidanici, pomembno vinogradniško
opravilo tudi postavitev klopotca, ko se približuje trgatev
sladkega grozdja, iz katerega potem vsak dober vinogradnik
in kletar naredi vino, ki je tudi neke vrste zdravilo za človeka,
ki ga zmerno pije. Tudi letos se je Turistično društvo Bogojina,
ob sodelovanju turistične kmetije Olge in Jožeta Puhana iz
Bogojine, odločilo za postavitev klopotca z namenom, da ta
več letna kulturna in etnološka prireditev ne bi šla povsem
v pozabo. Lep vinogradniški dogodek s postavitvijo klopotca
je potekal v soboto, 29. avgusta in sicer na Vršičkem bregu
med vinogradi, kjer se je zbralo veliko število obiskovalcev,
ki so si z velikim zanimanjem ogledali samo sestavljanje in
postavljanje klopotca. Po pisnih zapisih so na vinorodnem
območju Bogojine in njene okolice vinogradniki klopotce
postavljajo od leta 1972 naprej in vsako leto jih je vse več.
Klopotec, ki so ga vrli možje postavili, je za ta del Prekmurja
nekaj posebnega, saj ima dve leseni »lopatici«, široki 3 metre
70 cm. Klopotec, ki so ga postavili s pomočjo traktorja, je na
11 metrov visokem lesenem drogu, do vrha klopotca se je moč
povzpeti po železnih klinih. Ko so klopotec ročno sestavili in
ga čvrsto pritrdili, so mu še dodali nekaj zelenja. Pred leti ga
je za potrebe Turističnega društva Bogojina naredil Jože Ošlaj.
Sedaj, ko je klopotec že postavljen se dan in noč s pomočjo
vetra vrti in njegov trkanje se sliši daleč na okrog. Sicer pa
bo klopotec nameščen tja do pozne jeseni, ko se bo končala
letošnja trgatev grozdja in ko ga bodo člani društva ponovno
sneli in shranili ter ga prihodnje leto zopet postavili. K temu
lepemu vinogradniškemu dogodku pa je sodila tudi vinska
kapljica pridelana v tem vinorodnem območju Bogojine in
domače dobrote, katero je vse skupaj za obiskovalce prispevala turistična kmetija Puhan. Ob vsem tem pa ni manjkala lepa domača pesem. Postavitve klopotca je sodila v okvir
prireditev letošnjih XXVII. Košičevih dnevov kulture, ki so se
odvijali na območju Bogojine, Ivanec, Bukovnice, Filovcev in
Strehovcev. Turisti in obiskovalci vinorodnega območja Bogojine in okolice bodo prav gotovo navdušeni nad klopotcem
in bližnjim razglednim stolpom, ki je visok 14 metrov in oba
sta prava turistična in etnološka zanimivost teh krajev, kjer
si roko podajata Ravensko in Goričko.
J.Ž.

Madžarska narodna skupnost občine Moravske Toplice je 6.
septembra skupaj s Kulturno-turističnim društvom Ady Endre iz Prosenjakovcev organizirala proseni dan. Rdeča nit tega
dneva je slonela na ohranjanju tradicije, običajev in samega
opravila, da bi predvsem mladi rod spoznal in videl, kako so
nekoč naši predniki, oz. starejši opravljali kmečko opravilo poimenovano od spravila prosa do prosene kaše.
Opravilo se je začelo z »vlatüvanjem« prosa – na njivi so ženske
z nožem porezale najlepše klase, katere so potem spravljale v
platnene vreče, zatem je sledila mlatitev – proso se je »klačilo«
kar z golimi nogami. Po grobi ločitvi zrnja od slame s pomočjo
lesenih rešet, je sledila še fina ločitev - globoko presipavanje iz
ene v drugo »krblačo«. Na koncu so proso s pomočjo možnarja
dokončno izluščili in tako dobili proseno kašo.
Iz že v naprej pripravljene prosene kaše, so pridne gospodinje
pripravile različne jedi in sladice, ki so jih potem razstavile, da
smo si jih obiskovalci lahko ogledali in tudi poizkusili.
S.V.

Köles-nap Pártosfalván
Szeptember 6-án a Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti
Önigazgatási Közösség és a pártosfalvi Ady Endre MűvelődésiTurisztikai Egyesület köles-napot szervezet. A nap vörös fonala
a hagyományőrzés és maga a köles volt, valamint az, hogy a
fiatal nemzedék is megismerje és meglássa, hogyan folytatták
elődeink – időssebeink „a betakarítástól a köleskásáig”
elnevezésű parasztmunkát.
A munka a mezőn a köles kalászok begyűjtésével kezdődött
- az asszonyok késsel levágták a legszebb kalászokat, ezeket
vászonzsákokba rakták, majd következet a cséplés, jobban mondva a magvak mezítláb történő kitaposása. Miután
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a sárgás-barnás magokat rostálással külön választották az
ocsútól, következet a finom tisztítás, ami pedig úgy történt, hogy
egyik vékából a másikba, magasról ömlesztve szálltak el az apró
növényi részek. Végezetül mozsárban hántolták a szemeket, és
innen már köleskása volt az eredmény.
Az előre elkészített köleskásából a szorgalmas gazdaasszonyok különböző ételeket és édességeket készítettek, amiket
aztán kiállítottak, hogy mi látogatók is megkóstolhattuk milyen
finomak.
S.V.

USTANOVLJENO
KT DRUŠTVO ZVON PORDAŠINCI - MT
EGYESÜLET HARANG KISFALU
Občane Moravskih Toplic obveščamo, da nam je tudi v eni
izmed najmanjših naselij občine uspelo ustanoviti društvo.
Glasi se Kulturno-turistično društvo ZVON PordašinciMűvelődési és Turista Egyesület HARANG Kisfalu (kratko ime:
KT društvo ZVON - MT Egyesület HARANG). Društvo je ustanovilo 13 ustanoviteljev na pobudo Bojana Šušleka, predsednika KS Pordašinci. Vodenje društva je prevzela Jožica Sapač.
Društvo smo ustanovili z namenom prostovoljnega in neprofitnega delovanja, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničuje
svoje interese na področjih turizma, kulture in ohranjanja etnografskega izročila ter s tem prispeva k bogatenju življenja
v svojem ožjem in širšem okolju. Osnovni namen društva je
razvijanje in izvajanje dejavnosti s področja turizma in kulture,
ustvarjanje in posredovanje ter varovanje kulturnih vrednot in
etnografskih običajev, s posebnim poudarkom za ohranjanje
narodne, jezikovne in kulturne identitete madžarske narodnosti. Največji pomen pa pripisujemo druženju vaščanov, povezovanju in sodelovanju z ostalimi društvi ter ohranjanju vezi s
sosednjimi madžarskimi naselji. Z ustanovitvijo opominjamo,
da v današnjem hitrem svetu ne smemo pozabiti na medsebojno druženje.

TEKMOVANJE V KUHANJU BOGRAČA
S pomočjo zbranih sredstev na raznih razpisih smo tako dne
20.09.2015 organizirali premierno tekmovanje v kuhanju
bograča. Beseda tekmovanje je bilo simboličnega pomena.
Osrednji namen prireditve je ohranjanje tradicionalnega
kulinaričnega izročila našega kraja, promocija kulinarike, zabava in druženje ter ohranjanje identitete madžarskega naroda.
Tekmovanja so se udeležile ekipe iz madžarsko govorečih naselij naše občine in sosednjega Velemérja iz Madžarske. Osnovne
sestavine za bograč je zagotovilo društvo. Bograče so na odprtem ognju pripravljale tričlanske ekipe. Jedi je ocenjevala
tričlanska komisija v sestavi Julijane Puhan, Zsuzsi Vugrinec in
Silva Bediča. Po mnenju komisije je najboljši bograč pripravilo
KD Antal Ferenc iz Središča, drugo mesto si je prislužila ekipa iz
Velemérja, tretje pa KD József Attila iz Motvarjevec. Sodelovali
so še KTD Ady Endre Prosenjakovci, ŠD Prosenjakovci, Čikečka
vas in domača ekipa. Pijačo, bograč in peciva, katera so spekle
domače gospodinje, smo ponudili brezplačno, saj smo želeli
pogostiti obiskovalce ob ustanovitvi. Prireditve se je udeležilo
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okrog 200 ljudi. Vaščani so s svojo nesebično pomočjo dokazali,
da lahko tudi majhno naselje organizira dobro in nepozabno
prireditev. Napake, ki jih po našem mnenju ni bilo, pa bomo seveda na naslednjem tekmovanju v celoti odpravili. Vse občane
pa lepo vabimo, da se udeležijo naših nadaljnjih dogodkov.
							
			
Bojan Šušlek

MEGALAKULT A
KT DRUŠTVO ZVON PORDAŠINCI - MT EGYESÜLET HARANG KISFALU
Tájékoztatjuk Moravske Toplice község polgárait, hogy
községünk egyik legkisebb településén is sikerült egyesületet
alapítani. Az egyesület neve Kulturno-turistično društvo ZVON
Pordašinci - Művelődési és Turista Egyesület HARANG Kisfalu (rövid név: KT društvo ZVON - MT Egyesület HARANG).
Az egyesülete megalapítását Šušlek Bojan, a Kisfalui Helyi
Közösség elnöke kezdeményezte, és 13 alapító tagja van. Az
egyesület vezetését Sapač Jožica vállalta. Az egyesület megalapításának célja az olyan önkéntes és nonprofit működési
keretek megteremtése, amelyek lehetővé teszik az idegenforgalmi, kulturális és néprajzi műkedvelő tevékenységet,
és ezáltal a szűkebb és szélesebb környezet közösségének
gazdagítása. Alapvető küldetésünknek tartjuk az idegenforgalmi és művelődési tevékenységet, a kulturális értékteremtést és
közvetítést, valamint a néprajzi örökség ápolását külön hangsúllyal a magyar nemzeti közösség nemzeti, nyelvi és kulturális önazonosságának megőrzésén. Ugyanakkor célul tűztük ki a közösségi élet felpezsdítését, továbbá a különböző egyesületekkel és
a szomszédos magyar településekkel való együttműködést.
Egyszóval: szeretnénk elérni, hogy a mai rohanó világban a
közösségi élet fontosságáról se feledkezzünk meg.

BOGRÁCSFŐZŐ VERSENY
Miután a különböző pályázatokból sikerült forrásokhoz jutni, így
2015. szeptember 20-án megszerveztük az első bográcsfőző
versenyt. Amúgy maga a verseny fogalom itt inkább jelképes volt.
A rendezvény fő célja térségünk hagyományos gasztronómiai
örökségének megőrzése, a konyhaművészet népszerűsítése, a
szórakozás és az együttlét, valamint a magyar nemzeti közösség
identitásának ápolása volt. A versenyre községünk nemzetiségileg vegyesen lakott településeiről és a szomszédos magyarországi Velemérről érkeztek csapatok. A bográcsgulyáshoz
szükséges hozzávalókat egyesületünk biztosította. A nyílt
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tűzön rotyogó bográcsgulyás körül háromtagú csapatok
szorgoskodtak, a háromtagú minősítő bizottság tagjai pedig
Puhan Julijana, Vugrinec Zsuzsi és Bedič Silvo voltak. A zsűri
véleménye szerint a legfinomabb bográcsgulyást a szerdahelyi
Antal Ferenc ME készítette, a második helyre a veleméri csapat, a harmadikra pedig a szentlászlói József Attila ME került.
További résztvevők voltak a pártosfalvi Ady Endre MTE, a pártosfalvi sportegyesület, Csekefa és a hazai csapat. Mivel szerettük
volna megvendégelni az alapítórendezvényünk vendégeit, az
italt, a bográcsgulyást és a falusi háziasszonyok által készített
süteményeket ingyen kínáltuk fel. A rendezvényen mintegy
kétszázan vettek részt. A falusiak önzetlen támogatásukkal
bebizonyították, hogy egy kis település is szervezhet jó és felejthetetlen rendezvényt. Az esetleges hibákat, mulasztásokat –
noha szerintünk ezekből nem sok volt – a jövőben még inkább
megpróbáljuk kiküszöbölni. Ugyanakkor mindenkit szeretetettel
várunk jövőbeni rendezvényeinkre is. 			
					
Šušlek Bojan

Mednarodne vinogradniške igre v
Doborovniku
Zmagalo Vinogradniško turistično društvo Gaj Filovci
Vinogradniško društvo Dobrovnik, Zavod za okolje in turizem
Dobrovnik in Madžarska samoupravna narodna skupnost
občine Dobrovnik, so pripravili vinsko kulinarično prireditev »Praznik vina in perecev«. V avli Kulturnega doma v Dobrovniku se je predstavilo nekaj vinogradnikov, gospodinje
pa so na ogled postavile najrazličnejše perece in predstavile
izdelavo perecev. Udeleženci tega kulinaričnega dogodka so
lahko vina in perece tudi poskusili. Na dvorišču Kulturnega
doma pa so pripravili zabavne in šaljive vinogradniške igre z
mednarodno udeležbo, saj se je v treh igrah pomerilo sedem
ekip iz Slovenije in Madžarske. Največ znanja in sreče je imela ekipa Vinogradniško turističnega društva Gaj Filovci, ki je
prejela veliko lončeno posodo in priznanje. Sam vinogradniški
praznik so svojo prisotnostjo počastile tudi vinske kraljice, deseta prekmurska vinska kraljica Tamara Casar je v Dobrovnik
povabila nekaj vinskih kraljic iz Pomurja. Vinske kraljice so
»promotor« vin, njihovo poslanstvo je promocija in kultura
pitja vin.
J.Ž.

TIC-ova stran
Zlato priznanje za prekmurske dödole
na madžarskem festivalu dödolov v roke
članom društva Žlaki Sebeborci
Na festivalu Kanizsai Bor- és Dödolle Fesztivál, ki se je odvijal
v soboto, 12. septembra 2015 v Nagykanizsi, so za dödole, narejene na tradicionalen prekmurski način, člani Društva za turizem, šport in kulturo Žlaki Sebeborci prejeli zlato priznanje.
Dödole je ocenjevala posebna komisija, kateri je predsedoval
priznani madžarski kuharski mojster in chef v Danubis Hotel
Arena v Budimpešti Ferenczi István.
Poleg okusa je predsednika komisije navdušila še struktura
pripravljenih dödolov ter prekmurska posebnost, da jih na
koncu ne popečemo. Slednje je izrazito madžarski način priprave dödolov.
Sodelovanje na navedenem madžarskem festivalu je potekalo v organizaciji TIC Moravske Toplice na povabilo madžarskih
projektnih partnerjev iz Nagykanizse, s katerimi je TIC sodeloval v minulem projektu Pet poštnih kočij. Kljub temu, da se
je projekt zaključil, z veseljem zatrjujemo, da čezmejnemu
sodelovanju in medsebojni pomoči ni konca.
Pričujočega festivala smo se udeležili letos prvič tudi z malce
daljnosežnim namenom – ne le zaradi promocije prekmurske
kulinarike, ampak tudi zaradi širše promocije destinacije Moravske Toplice z okolico, kar nam je uspelo. Z razdeljenim promocijskim materialom smo potencialne madžarske in druge
obiskovalce povabili v našo občino, saj smo v turističnem oziru zanimivi tudi zaradi geografske bližine.
Pohvalo s strani obiskovalcev je ekipa TIC Moravske Toplice
prejela za dekoracijo stojnice.
TIC Moravske Toplice

KTD »Ady Endre » Prosenjakovci je
predstavilo domače dobrote
Kulturno - turistično društvo »Ady Endre« Prosenjakovci
je trinajstega avgusta v okviru turistične tržnice v Moravskih Toplicah na stojnici pred Hotelom Termal predstavilo domače dobrote.
Čeprav je bil zelo vroč in soparen dan, smo nekatere
članice našega društva spekle razne domače dobrote kot
so drobne pogače,
bučni zavitek z makom, skutno pito in
jabolčno pito, poleg teh dobrot pa
smo mimoidočim
ponudile
še
domači kruh z zaseko in ocvirki, naši
vinogradniki pa so
jim natočili hladen
»špricer«.
Stojnica je privabila številne obiskovalce, bilo je veliko zanimanja za ponujene dobrote, nekateri so nam namenili
celo prostovoljni prispevek.
Erika Sabotin in Biserka Rumič

Házi finomságok a pártosfalvi Ady Endre
MTE szervezésében
A Pártosfalvi Ady Endre Művelődési- és Turisztikai Egyesület
augusztus 13-án, Moravske Toplicén, a Termal szálloda
előtti idegenforgalmi piacon mutatta be a házi finomságokat.
Noha igazi kánikula volt aznap, az egyesületi tagok közül
többen is sütöttünk aprópogácsát, tökös-mákos rétest,
túrós és almás pitét, emellett pedig a látogatókat házi zsíros
kenyérrel és tepertővel kínáltuk, szőlészeink pedig hideg
fröccsel várták őket.
Standunkhoz sok látogató jött, sokan érdeklődtek a felkínált
finomságok iránt, sőt, egyesektől még önkéntes adományt
is kaptunk.
Sabotin Erika és Rumič Biserka
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TIC-ova stran
Iz leta v leto boljša promocija destinacije Moravske
Toplice z okolico skozi sladice s tipičnimi prekmurskimi
sestavinami

Sladka Istra 2015 – KS Krnci s
ponudbo sladic iz bučnega olja, bučnih
semen in ajdove moke
Že četrto leto zapored smo se TIC Moravske Toplice udeležili Sladke Istre – 7. Festivala sladic in sladkih
izdelkov v Kopru. Naš namen je vsako leto predstaviti
drugačno ponudbo sladkih izdelkov, ki so vezani na novitete in zanimive sestavine iz lokalnega prekmurskega
okolja.
Prvo leto smo se predstavili s čokoladnimi pralinami s tipičnimi prekmurskimi polnili v sodelovanju s
Čokoladnico Passero, naslednje leto z madžarskimi
sladicami (medena rolada, rezina žerbo, madžarica,
radamoši, langaš) v sodelovanju s Krajevno skupnostjo
Motvarjevci in FS KUD József Attila Motvarjevci. Lansko
leto so bili na vrsti izdelki iz buč (bučni zavitek, bučna
marmelada, bučni kompot) v sodelovanju s Kulinaričnim
vaškim jedrom Ratkovci.

Letos smo prav tako ostali pri bučah, a smo za osnovno
sestavino sladic izbrali bučno seme, bučno olje in ajdovo moko. Odmevno ponudbo smo predstavili skupaj s
Krajevno skupnostjo Krnci, ki so pripravili ajdovo rezino z bučnimi semeni, pecivo z bučnim oljem, mafine z
bučnim oljem in semeni ter ajdovo zlevanko z bučnim
oljem. Slednjo so člani KS Krnci pekli na prizorišču samem v prenosni krušni peči.
Na dvodnevnem dogodku smo letos dosegli neverjetno zanimanje za sladice, seveda smo kot običajno tudi
tokrat sleherno tudi prodali.
Iz občine Moravske Toplice so se predstavljali še naslednji ponudniki: Medičarstvo Jožice Celec iz Ratkovcev,
Pekarna Figaro iz Andrejcev in Čokoladnica Passero iz
Tešanovcev.
Z veseljem iz leta v leto lahko poudarimo, da Sladka Istra
za nas vedno bolj predstavlja tudi širšo promocijo destinacije Moravske Toplice z okolico.
Janja Bürmen
TIC Moravske Toplice

Sladice z bučnim oljem in bučnimi semeni ter ajdovo moko

V prenosni krušni peči sveže pečena ajdova zlevanka z
bučnim oljem

Predstavitev destinacije Moravske Toplice z okolico skozi
prizmo prekmurskih sladic

Ekipa Krajevne skupnosti Krnci se je odlično znašla pri peki
in prodaji slaščic
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PROSTI ČAS
NAGRADNA KRIŽANKA: HOTEL DIANA
Pokrovitelj nagradne križanke je Hotel DIANA Murska Sobota:
Bogata gostinska ponudba v restavracijah Diana in Sklejca ter v slaščičarni Diana
Geslo križanke, ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do torka, 22. oktobra
2015 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s
pripisom nagradna križanka.
AVTOR:
JANEZ
DONŠA

MONAŠKI
PRINC

DUŠENJE

EMIL
NAVINŠEK

UREDNIK
SEVERNO- AMERIŠKI GRŠKA
MATEMAŠPORTA
AMERIŠKI FILMSKI DENARNA
TIČNA
NA TVS
INDIJANCI IGRALEC
ENOTA
RESNICA
(MARJAN)

MESTO V
AVSTRALIJI
OTROŠKO
ZABAVIŠČE Z
VRTILJAKI
PALESTIN.
MILITANTI

BOŽO
ŠPRAJC

SEMENA
NA KRUHU

ZVIŠANI
TON E

SOSEDJE
SLOVAKOV
PEČENA
JED,
LAZANJA

SAMOGLASNIK

Foto: Jože Bokan
POVRŠNO, SLABO
NAREJENA STVAR,
DELO

IZUMRLA
TEKOČE
OKREPINOVOZEMAZALNO
TEV
LANDSKA
NADZORA SREDSTVO
PTICA

IČA
ROJŠEK

PREMIK
ŠAHOVSKE
FIGURE
PREBRISANČEK

DANSKI
BIOKEMIK
(CARL)
PRITOK
KOLUBARE
SLOVENSKI
NOVINAR
(VINKO)
ETIOPSKI
KNEZ

SUVENIR

NIHATI,
ZIBATI
GNOJNA
TVORBA,
TUR

KOLORADSKI
HROŠČ
NAJVIŠJA
ZMAGA PRI
TAROKU
KRAJ NA
KOROŠKEM

MLINSKO,
LESENO
KORITO,
RAKA

JAZZOVSKI
PLES (PO
NAŠE)

PAULA
ABDUL

ITALIJAN.
MESTO
SZ OD
PESCARE

ALEXANDER
WURZ
BEVKOVA
POVEST

KAKTEJA

TAK, KI SE
DROBI,
PRHEK
NAŠ KIPAR
(JOŽE)

PISATELJ
HANSSON
Z OČMI
ZAZNAVEN
EFEKT

POD
NAŠ
IGRALEC
(RADKO)

NARAVEN
SKALNI
PREVIS

ENOTNA
MESTNA
KARTICA V
LJUBLJANI
AMERIŠKA
OBVEŠČEVALNA
AGENCIJA

AZIJSKO
PARKOVNO
DREVO
TENISAČ
NASTASE

ČVRST,
KREPEK

DRUŽINA
ŽUŽELK

PLATINA

DRŽAVA V
TEKSTILNI SREDNJEM
OBRAT
DELU
ZDA

GRŠKI BOG
GOZDOV
HRVAŠKA
VALUTA

AKO
IGRALKA
LEVAR

DVOJICA

OKOLJU
PRILAGOJENA VRSTA

PISEC
FLEMING

ZVOK
MESTNI
PREDEL,
KVART

CESTA V
MESTU
DRAGO
JANČAR

NEON

KRAJ NA
JUGU
APAŠKEGA
POLJA

PISEC
UVODNEGA
ČLANKA

CESTNA
VIJUGA

ZANESENJAK,
FANTAST

ABRI - skalni previs
AKSIOM - matematična resnica
BARŠI - slovenski kipar (Jože)
GINKO - okrasno parkovno drevo

PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 138. ŠTEVILKE LIPNICE: PRAZNIK OBČINE
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrado pokrovitelja: Pizzerija Perunika, Kranjčeva ulica 14a, 0226 Moravske Toplice.
1. VLADIMIR KODILA, ANDREJCI 14A, 9221 MARTJANCI; 2. KOLOMAN MALAČIČ, FOKOVCI 2, 9208 FOKOVCI;
3. ALJOŠA KOROŠA, PROSENJAKOVCI 59, 9207 PROSENJAKOVCI

Lipnica - 8. oktober 2015 : : : : : : : : : : 23

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
OKTOBER 2015
Pripravlja: TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com

Naziv prireditve

Opis prireditve

Kraj izvajanja

Ustvarjalne rokodelske
Tedenske rokodelske Martjanci,
delavnice za
delavnice za odrasle. vaški dom
odrasle

Datum

Organizator Informacije

TD
Vsak ponedeljek
Irena Nemeš
Martin
ob 18.00
041 747 484
Martjanci

Pater Karel Gržan
bo predstavil svojo
Moravske Toplice,
Predavanja patra knjigo z naslovom
9. 10. 2015,
evangeličanska
Karla Gržana
Le kaj počne Bog
18.00
cerkev
v nebesih, ko je na
zemlji toliko trpečih.

ECO
Geza Erniša
Moravske
041 689 191
Toplice

Pohod po Pomurski planinski
poti (PPP)

Moravske Toplice,
10. 10. 2015,
start pred
Občino Moravske 8.00
Toplice

Planinsko
Franc Donša
društvo
041 854 058
Mura

Moravske Toplice,
16. 10. 2015
evangeličanska
18.00
cerkev

ECO
Moravske
Toplice

Geza Erniša
041 689 191

Rokodelsko
društvo
Vrtnica
Prosenjakovci

Suzana Malačič
031 460 015

Pohod na relaciji
Moravske Toplice –
Vaneča.

Literarni večer poteAškerčev literarni
ka v sodelovanju z
večer
gosti iz Senožet.
Osma samostojna
razstava vezenin
Razstava vezenin
marljivih članic
– ročnih del
rokodelskega
društva Vrtnica.

Prosenjakovci,
nov gasilski dom

17. 10. 2015,
14.00 - 18.00
18. 10. 2015
10.00-18.00

29. 10. – 31. 10.
2015, v četrtek
Sejem z izdelki
Krompirjeva
in v petek od
domačih in umetno- Moravske Toplice
turistična tržnica
14.00, v soboto
stnih obrti.
med 9.00 in
13.00

NAPOVEDUJEMO

XVI. Martinov
pohod

Športno-rekreativna
pohodna martinova dogodivščina
s krstom mošta s
prekmursko vinsko
kraljico. Prispevek
je za odrasle 9 EUR,
Moravske Toplice
za otroke 6 EUR
– Martjanci(vključuje domače
Sebeborci
dobrote in napitke
na poti, spominek, toplo malico
in vključitev za
žrebanje kuponov za
martinove in druge
dobrote).

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

7. 11. 2015,
9.30 – start v
Moravskih TopliTIC
cah (pri Termah
Moravske 02 538 15 20
vivat)
Toplice
10.00 – start v
Martjancih
(ŠRC)

