AKTUALNO
Urednikov kotiček

Lep pozdrav, spoštovane in spoštovani! Mesec je naokoli
in pred vami je 140. številka Lipnice. Sama vsebina nove
Lipnice ponuja obilo zanimivega branja. Kot veste, so imeli
v začetku meseca oktobra svetniki izredno sejo, na kateri
so se lotili gordijskega vozla, ki se mu pravi predšolsko
varstvo , normativi, sistematizacija delovnih mest, programi … vse pa ima koren pri začasnem zaprtju enote vrtca
v Fokovcih. Vse pa kaže, da bodo morali o tej problematiki
spregovoriti še na kakšni seji, da najdejo vsem ustrezno
rešitev. Tudi zaradi tega, da izveste iz prve roke, o čemer
so odločali svetniki, objavljamo gradivo, ki je svetnikom
služilo za odločanje.
Vsebina tokratne Lipnice se je v kar nekaj prispevkih dotaknila našega vsakdanjika, svetovnega dneva reformacije,
da je pomožni škof Jožef Smej dočakal, da so ga imenovali
za častnega občana mesta Maribor, o delovanju kulturnih
društev, o gasilcih, o športnikih in njih dosežkih, pestre pa
so tudi TICove informacije. Opozorim naj vas na prireditev
Ekumenski klic dobrote, ki bo 29. novembra. Kot ponavadi,
je tu tudi nagradna križanka. Pohvaliti vas moram, da ste
zelo pridni pri njenem reševanju.
Zato vabljeni k branju in seveda k reševanju nagradne
križanke.

Investitor ima zagotovila, da bodo zagotovljena sredstva
za drugo fazo, v začetku leta 2018 naj bi začeli z izgradnjo.
Prednost pri drugi fazi je ta, da je pretežni del dokumentacije že zbran in pripravljen za začetek postopka pridobivanja
gradbenih dovoljenj.
Po Pomurje.si

Begunci so med nami

Vse od petka, 16. oktobra se Slovenija sooča z drugim migrantskim valom. V našo državo je v treh tednih vstopilo čez 103 tisoč migrantov, do izida te številke Lipnice bo
številka še višja, in vse službe s skrajnimi napori trudijo
obvladati vse večji migrantski val. Delno je v migrantsko
zgodbo vpeto tudi Pomurje s sprejemnimi in nastanitvenimi centri v Petišovcih, Lendavi, Dolgi Vasi in Gornji Radgoni.
Kako se bo ta zgodba z migranti končala, ne ve napovedati
nihče. EU je sicer poslala slovenskim organom na pomoč
400 policistov, pa tudi sicer prihaja pomoč v obliki šotorov,
sanitetnega materiala …izjemno humanost pa so pokazali
Slovenci, saj so se množično odzvali na klic humanitarnih
organizacij.
bc

Vaš v. d. urednik Boris Cipot

Vodovod sistema B je končan

Županja Občine Grad Cvetka Ficko, koordinatorica projekta
Pomurski vodovod – Sistem B, in direktor javnega podjetja
Vodovod sistem B Daniel Kalamar so pred dnevi predstavili zaključek projekta oskrbe s pitno vodo v občinah Upravne enote Murska Sobota, torej tudi naše občine. Sklop ena
in dva sta zaključena, na sklopu tri pa so dela v zaključni
fazi in bodo končana v prvih dneh novembra.
Na večini objektov so opravljeni tehnični pregledi in prevzemi objektov. Z izgradnjo 45,8 kilometra transportnih
vodov, 50,8 kilometra primarnih vodov in 132 kilometrov
sekundarnih vodov se je izboljšala oskrba s pitno vodo
za 47 tisoč prebivalcev, na novo pa je priključenih nekaj
čez deset tisoč prebivalcev. Poleg obnove in izgradnje novih cevovodov so bila urejena vodna zajetja oz. črpališča,
zgrajenih je bilo tudi osem vodohranov. Celotna naložba je
vredna 49,5 milijona evrov. Ob tem kaže izpostaviti, da so
občine prispevale k izgradnji okrog 5 odstotkov vrednosti
naložbe, preostali del se je financiral iz Evropskega kohezijskega sklada in države.
S tem pa projekt ni zaključen, občine že pripravljajo dokumentacijo za drugo fazo, ki naj bi zajemala rekonstrukcijo
vodovodnih omrežij v občinah, kjer to ni bilo storjeno v
prvi fazi, izgradili naj bi sistem za obdelavo pitne vode.

Migranti v Avstrijo vstopajo na dveh izstopnih točkah, preko mostu v
Gornji Radgoni in pri Šentilju. Ta nastanitveni center je najbolj obremenjen, saj dnevno sprejme tudi več kot 5000 migrantov, ki jih nato v
skladu z dogovorom prevzemajo avstrijski varnostni organi.

OBVESTILO!
Občina Moravske Toplice obvešča, da bo v drugi polovici
meseca novembra na spletni strani občine http://www.
moravske-toplice.si/ in drugih javnih časopisih objavljen
javni natečaj za izbiro grba in zastave občine Moravske
Toplice.
Vse zainteresirane vabimo, da objavo spremljajo in podajo svoje predloge!
Občina Moravske Toplice

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
Prva izredna seja Občinskega sveta
Občine Moravske Toplice

Člani Občinskega sveta Občine Moravske Toplice so zaradi
neurejenega statusa poldnevnega programa varstva predšolske vzgoje podali zahtevo za sklic izredne seje občinskega
sveta, ki je bila 09.10.2015.
Občinska uprava Občine Moravske Toplice je glede na to, da
meni, da se oddelki s poldnevnim programom lahko oblikujejo le v tistih enotah, kjer je vpisanih za poldnevni program
zadostno število otrok za oblikovanje samostojnega oddelka,
predlagala, da vrtec v tem šolskem letu otroke s poldnevnim
programom vključi v oddelke s celodnevnim programom, pri
vpisu otrok v naslednjem šolskem letu pa izrecno zahteva,
da se poldnevni program izvaja le v ločenem oddelku.
V skladu z navedenim je župan občinskemu svetu predlagal,
da sprejme naslednje sklepe:
1. Občina Moravske Toplice podaja soglasje javnemu zavodu Vrtci občine Moravske Toplice, da v šolskem letu
2015/2016 otroke s poldnevnim programom vključi v
oddelke s celodnevnim programom.
2. Občina Moravske Toplice predlaga ravnateljici Vrtcev
občine Moravske Toplice, da vpis otrok v šolskem letu
2016/2017 pripravi tako, da bo omogočen vpis otrok v
samostojni oddelek poldnevnega programa na lokaciji, na kateri je možno zagotoviti najbolj učinkovito
izvedbo.
3. Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagan Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje
in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu
Vrtci občine Moravske Toplice, ki določa, da ekonomska
cena poldnevnega programa (4 - 6 ur dnevno) v javnem
zavodu Vrtci občine Moravske Toplice znaša 393,98 EUR
na otroka mesečno; da se kot osnova za izračun plačila staršev določi cena poldnevnega programa 303,69
EUR na otroka mesečno, kar predstavlja 80% že sprejete
subvencionirane cene za programe vrtca; da razliko do
dejanske cene poldnevnega programa v višini 90,29
EUR (subvencija), pokriva Občina Moravske Toplice iz
sredstev občinskega proračuna.

Občinski svet Občine Moravske Toplice predlaganih sklepov župana ni sprejel.
Sprejel je sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje
in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu
Vrtci občine Moravske Toplice, ki določa, da ekonomska
cena poldnevnega programa (4 - 6 ur dnevno) v javnem
zavodu Vrtci občine Moravske Toplice znaša 393,98 EUR
na otroka mesečno, da se kot osnova za izračun plačila
staršev za vse otroke v javnem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice, določi cena poldnevnega programa 265,73
EUR na otroka mesečno, kar predstavlja 70% že sprejete
subvencionirane cene za programe vrtca; da razliko do
dejanske cene poldnevnega programa v višini 128,25 EUR
(subvencija), pokriva Občina Moravske Toplice iz sredstev
občinskega proračuna.
Sprejet sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/2015,
celotno gradivo pa na spletni strani Občine Moravske Toplice.
Občinska uprava
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AKTUALNO
Pregled stroškov izvajanja programa v Vrtcih občine Moravske Toplice

Pri izračunu cene poldnevnega programa smo upoštevali dejstvo, da se poldnevni program izvaja v okviru rednih oddelkov in traja
od 4 do 6 ur dnevno. Otrok v navedenem oddelku koristi vse usluge vrtca kot če bi obiskoval celodnevni oddelek, razen popoldanske
malice, ki pa predstavlja 15% stroškov prehrane kar znaša 4,51 EUR na mesec. Cena programa brez živil ostaja nespremenjena.
Spodnja tabela nam prikazuje stroške povezane s poldnevnim programom za 22 otrok, ki bi bili vključeni v navedeni
program.
Plačilni Predvideno Izračunana cena
razred
število
POLDNEVNEGA
otrok
PROGRAMA
393,98 EUR
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
0
10%
20%
30%
35%
43%
53%
66%
77%

Predlagana cena
poldnevnega
prog. za starše =
303,69 EUR = 80 %
subvencionirane
cene

3
1
3
2

4
393,98
1.181,94
787,96

5

7
5
3

2.757,86
1.969,90
1.181,94

2.125,83
1.518,45
911,07

1
22

393,98
8.667,56

303,69
6.681,18

Plačilo
Plačilo
Subvencija
poldnevnega poldnevnega
Občine
programa programa - 90,29 EUR
starši
občina
po otroku
80% cene
(4-5)
303,69 EUR

303,69
911,07
607,38

6
0,00
91,11
121,48

744,04
652,93
482,87
0,00
233,84
2.326,27

7
303,69
819,96
485,90
0,00
1.381,79
865,52
428,20
0,00
69,85
4.354,91

Strošek
občine
(7+8)

8

9

1.986,38

6.341,29

V nadaljevanju prikazujemo izračunane mesečne stroške za september 2015, ki bremenijo občino v povezavi z izvajanjem
programov vrtca:
število
število otrok
celodnevni
otrok
poldnevni
SKUPAJ
celodnevni
znesek
znesek
program
poldnevni program
strošek
program
program
Plačilo razlike do ekonomske cene po odločbah
127
379,61 34.863,74
22
303,69 4.354,91 39.218,65
Subvencija občine
141
18,88 2.662,08
22
90,29 1.986,38 4.648,46
CENA PROGRAMA
398,49
393,98
Manjkajoče število otrok

47

368,42 17.315,74
54.841,56

17.315,74
6.341,29 61.182,85

Poleg navedenih mesečnih stroškov je potrebno omeniti še plačilo stroškov v času poletnih počitnic to je v mesecu juliju
in avgustu, kjer se za vsak dan odsotnosti otroka staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. To pa pomeni, da
tudi tisti del cene, ki bi ga plačali starši plača občina. Tako je občina v mesecu juliju 2015 plačala polno ceno za 127 otrok,
v mesecu avgustu 2015 pa za 150 otrok. V preostalih mesecih je občina pokrivala razliko le za povprečno 28 manjkajočih
otrok. Pokrivanje stroškov odsotnih otrok v mesecu juliju in avgustu predstavlja dodatnih 26.460 EUR.
Občina pa vrtcu v skladu s sprejetim proračunom zagotavlja tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme,
ki je v letu 2015 v proračunu predvideno v višini 20.000,00 EUR.
Pregled skupnih stroškov na leto:
Plačilo razlike v ceni vključno z manjkajočim številom otrok
Plačilo cene za manjkajoče število otrok (po podatkih sept. 2015)
Plačilo za manjkajoče število otrok v mesecu juliju in avgustu
Stroški investicijskega vzdrževanja in nabave opreme
Stroški jelkovanja (darila ob Dedku Mrazu)
Sofinanciranje stroškov javnih del
Financ. strokovne pomoči otroku s posebnimi potrebami po odločbi
SKUPAJ OCENJENI STROŠKI

527.200,00 EUR
207.000,00 EUR
26.460,00 EUR
20.000,00 EUR
3.500,00 EUR
5.000,00 EUR
4.500,00 EUR
793.660,00 EUR

Pri oceni letnih stroškov je bila upoštevana realizacija do 31.08.2015 in predvideni stroški do konca leta 2015.
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AKTUALNO
Sistemizacija delovnih mest v obdobju
od 31. 12. 2010 do 31. 12. 2015
šolsko leto
2010/11

šolsko leto
2011/12

šolsko leto
2012/13

šolsko leto
2013/14

šolsko leto
2014/15

šolsko leto
2015/16

VZGOJITELJICA

13

12,5

12,50

13,50

13,50

14,50

POMOČNICA VZGOJITELJICE

13

13

13

12,50

13,00

13,50

RAVNATELJICA

1

1

1

1

1

1

POSLOVNI SEKRETAR

1

1

1

1

1

1

0,40

0,40

0,40

0,40

1

1

HIŠNIK, ŠOFER
(sestavljeno delovno mesto)

1

1

1

1

1

1

KUHAR

1

1

1

1

1

1

POM. KUHARJA, ŠOFER
(sestavljeno delovno mesto)

1

1

1

POM. KUHARJA, ČISTILKA
(sestavljeno delovno mesto)

3,50

3,50

3,50

1

1

1,5

ČISTILKA

1

1

1

ČISTILKA, PERICA
(sestavljeno delovno mesto

1

1

1

NAZIV DELOVNEGA MESTA

KNJIGOVODJA

POM. KUHARJA

5,75

5,75

6

SVETOVALNA DELAVKA

0,40

0,40

0,40

0,50

ORGANIZATOR PREHRANE IN
ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA
REŽIMA

0,40

0,40

0,40

0,40

SPREMLJEVALEC OPP
SKUPAJ

1
36,15

35,65

36,70

38,70

39,80

42,90

Število oddelkov in otrok v obdobju od 31. 12. 2010 do 31. 12. 2015
BOGOJINA
FILOVCI
FOKOVCI
MARTJANCI
MORAVSKE TOPLICE
PROSENJAKOVCI
SKUPAJ

31. 12. 2010

31. 12. 2011

31. 12. 2012

31. 12. 2013

31. 12. 2014

3
37
1
12
1
18
3
52
3
45
1
13
12
177

2
32
1
14
1
15
3
52
3
44
1
15
11
172

2
28
1
18
1
15
3
52
3
47
1
14
11
174

2
30
1
17
1
10
3
49
3,5
56
1
10
11,5
172

2
27
1
19
1
6
3
39
4
59
1
12
12
162

November
2015
2
33
1
14
0,5
8
2,5
31
5
74
1
12
12(13)
172

Pripravil Vrtec Občine Moravske Toplice
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AKTUALNO
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice v sodelovanju s
Pomursko izobraževalno fundacijo (v nadaljevanju PIF) na podlagi 6. člena Pravilnika o štipendiranju v
občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 91/2011), objavlja

RAZPIS
ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ OBČINE MORAVSKE TOPLICE
I. PREDMET RAZPISA:

Štipendije Občine Moravske Toplice za študente s stalnim bivališčem v občini Moravske Toplice.
II. SPLOŠNE DOLOČBE:

Štipendije so razpisane za študijsko leto 2015/2016. Štipendije se podeljujejo za študij v RS in v tujini.
Predlog za dodelitev štipendij izdela strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Moravske Toplice. O podelitvi štipendij
odloči na predlog komisije občinska uprava.
III. RAZPISNI POGOJI:

Na razpis se lahko prijavijo študentje dodiplomskega in podiplomskega študija, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so državljani Republike Slovenije,
- da imajo stalno prebivališče v občini Moravske Toplice,
- da so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študijskega programa,
- da niso v delovnem razmerju oz. ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
- da niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
- da niso prejemniki drugih štipendij ali drugih prejemkov za izobraževanje,
- da imajo povprečje ocen v preteklem študijskem letu najmanj 7,5.
Višina štipendije se določi na podlagi seštevka točk, doseženega po kriterijih, ki jih določa pravilnik, in sicer glede na oddaljenost kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja, povprečno oceno in letnik študija.
Štipendist se s prejemanjem štipendije obveže:
- da uspešno konča letnik, za katerega je prejel štipendijo,
- da poda letno poročilo o poteku študija,
- da je pripravljen sodelovati z Občino Moravske Toplice oz. PIF.
IV. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

Vloga za pridobitev štipendije mora biti podana na predpisanem obrazcu »Vloga za pridobitev štipendije Občine Moravske Toplice za študijsko leto 2015/2016«. Kandidati jo lahko dobijo na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3,
9226 Moravske Toplice oziroma na spletni strani Občine Moravske Toplice: www.moravske-toplice.si ali na spletni strani
PIF: www.pif.si. Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi zahtevana dokumentacija in če je pravočasno
oddana.
Rok za oddajo vlog je do vključno 15.12.2015. Kandidati lahko vloge vročijo osebno na sedežu Občine Moravske Toplice ali
pošljejo priporočeno po pošti na naslov: OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom
»ŠTIPENDIJE 2015/2016«.
Vloga, ki je bila oddana priporočeno po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošti zadnji dan roka za oddajo
vlog.
Številka: 110-00015/2015-1
Moravske Toplice, 26.10.2015
										Župan:
										Alojz Glavač, l.r.
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AKTUALNO
Župan Alojz Glavač s podžupanom
Dušanom Grofom obiskal častnega
občana Rajka Janjića

ORGANIZATORJI PRIREDITEV,
POZOR!
Koledar prireditev 2016

Letošnji naziv častnega občana je Občina Moravske Toplice
namenila Rajku Janjiću, upokojenemu častniku JLA, doma
v Prosenjakovcih. Rajko Janjić se je še pred razpadom nekdanje države upokojil, v osamosvojitvenem času pa stopil
v bran novi državi Sloveniji. Sicer pa je bil zadnjih 25 let
aktiven na različnih področjih, saj se je vključeval v delo
krajevnih društev, poseben pečat pa pustil kot predsednik
Društva upokojencev občine Moravske Toplice. V času njegovega predsedovanja so se v društvu razvile različne sekcije in aktivnosti, društvo pa je bilo gostitelj več regijskih
srečanj društev upokojencev. Ker mu priznanje častnega
občana zaradi odsotnosti v tujini ni bilo izročeno na svečani
seji občinskega sveta v Filovcih, sta ga pred dnevi obiskala
župan Alojz Glavač in podžupan Dušan Grof, mu izročila
listino o podelitvi naziva častni občan ter se z njim zadržala v prijetnem pogovoru. Obenem sta mu zaželela čim
prejšnje okrevanje.

Člane društev in organizatorje prireditev iz občine
Moravske Toplice pozivamo, da do 4. decembra 2015
oddate izpolnjen obrazec s termini za koledar prireditev 2016.
Obrazec Koledar prireditev 2016 najdete na spletnih
straneh TIC Moravske Toplice www.moravske-toplice.
com in Občine Moravske Toplice www.moravske-toplice.si.

PREDSTAVITEV UTRINKOV
Z LOKALNIH DOGODKOV
V MEDIJIH
TIC Moravske Toplice in Občina Moravske Toplice
želimo javnost sproti bolje obveščati o lokalnem
dogajanju v občini Moravske Toplice in predvsem o
utrinkih z dogodkov v občini, ki jih prirejate najrazličnejši organizatorji.
V skladu s tem naprošamo vse organizatorje prireditev v občini Moravske Toplice (društva, vrtci, šole
in drugi), da nam po izvedeni prireditvi posredujete
krajši prispevek o izvedbi dogodka in fotografije. Gradivo bomo posredovali medijem po medijski adremi,
poskrbeli bomo za objavo prispevka na občinski spletni strani www.moravske-toplice.si ter v občinskem
glasilu Lipnica.
Gradivo - tekst (največ - strani formata A4) in fotografije (do 5 fotografij JPG, 1 MB) nam posredujte do
vključno 3 dni po izvedenem dogodku na e-naslov
janja.burmen@moravske-toplice.com.
Vabljeni k sodelovanju!
			TIC Moravske Toplice in
			Občina Moravske Toplice
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AKTUALNO
Drage bralke in bralci Lipnice!
Reformacija je s svojimi pogledi in zahtevami,
predvsem po verskih, pozneje tudi po družbenih, gospodarskih, političnih, ter šolskih
reformah, nedvomno zelo močno in odločilno
vplivala na potek krščanske in s tem tudi svetovne zgodovine.
S svojo vsebino, ki je učila in uči, da med Bogom in človekom ni srednika, temveč smo pred
Njim vsi enaki, se je namreč sprožil plaz mnogoterih potrebnih sprememb. In v to dogajanje
povezano z Luthrom in njegovimi 95. tezami,
smo so se vključili tudi Slovenci.
»Stati in obstati«, je bila namreč močna izpoved človeka, ki smo mu Slovenci veliko dolžni
in smo torej upravičeno na njega ponosni. Po
njem in z njim, torej s Trubarjem, pa tudi mnogimi drugimi, smo bili popeljani na tisto in takšno pot kjer smo si, in si bomo, tako verujem,
tudi v prihodnje, svojo usodo in narodovo, ter
cerkveno pot, sami pisali in seveda zanjo tudi
sami odgovarjali.
Protestantska reformacija je resda najprej zajela cerkveno življenje in grajala napake, ki so
se tam dogajale, bila pa je elementarno povezana tudi z posvetnim življenjem in je tako proces, ki še tudi danes traja in išče
odgovore na številna cerkvena, družbena in posvetna vprašanja.
Naloga posameznika in naroda namreč je, da nenehno išče odgovore na bistvena vprašanja svojega življenja in eksistence, tako
na duhovnem, kakor tudi materialnem področju.
Primož Trubar in njegovi so, kot smo že večkrat dejali, opravljali
božjo službo v materinščini zato, da naj bi vsak človek razumel
božjo besedo, ker samo tako lahko postane po pravici in poštenju vernik prave krščanske Cerkve. Zadal si je največjo življenjsko
nalogo – pisanje knjig v slovenskem knjižnem jeziku.
Slovenski narod je dobil s protestantizmom, Primožem Trubarjem,
Jurijem Dalmatinom, Štefanom Küzmičem in mnogimi drugimi
evangeličanskimi duhovniki in reformatorji, svojo Cerkev, ki je
pridigala in Božjo besedo oznanjala v materinskem jeziku, molila
slovenski Očenaš…

Spoštovani/spoštovane!
Bodimo ponosni na svoje velike
zgodovinske dosežke, med katerimi ima prav gotovo posebno in
pomembno mesto Dan reformacije, ki naj nam bo navdih za naše
samo-osmišljanje in pozicioniranje našega mesta v Evropi in
svetu še tudi danes. Tudi danes
smo kot narod, družba in tudi
Cerkev pred velikimi izzivi. Verjamem, da nam nikoli v zgodovini ni bilo posebej lahko. Na to
so vplivali marsikateri zunanji in
tudi medsebojni notranji odnosi
in vplivi, ki še tudi danes krojijo
naše medsebojne odnose.
Vsem nam mora iti za to, da
bodo državotvorne in vsemu
narodu, ne le nekaterim posameznikom, koristne odločitve,
dobile prioriteto in vso podporo,
kajti na žalost je velikokrat tako,
da si Trubarjevo ljubezen do svojega ljudstva še tudi
danes Slovenci med sabo ne vemo deliti, je eden drugemu ne privoščiti.
Dan reformacije naj bo in ostane torej tudi v prihodnje
trenutek resnega in poglobljenega premisleka in nenehno prizadevanje si za izboljšanje naše stvarnosti tu
in zdaj. S svojo vsebino lahko namreč veliko prispeva
tudi za versko harmonijo med nami. In to je nekaj najdragocenejšega še posebej v časih, ki mnogim ljudem
niso najbolj naklonjeni.

Košičevi dnevi kulture XXVII

Temna jesen se polna izobilja
čez požolteli blesk poletja sklanja.
Iz suhe skorje lušči se modrina;
od starih pravljic ptičji let pozvanja.
Pospravljeno je vino in tišina
že odgovarja na temna vprašanja.

Resnični dogodek, ki sodi k letošnjemu
Košiču
Eden najboljših avstrijskih pesnikov, Georg
Trakl (1877-1914), je napisal prelepo pesem
(poleg drugih seveda, zato ga le berite tisti, ki
sploh še berete!), Jesen samotnega. Ker nam
odmerjen prostor ne dovoljuje, da bi zapisali
vso pesem, navedimo le njeno prvo kitico. Ta
naj služi za iztočnico naše zgodbe in tematike
letošnjih KDK. Glasi se takole:
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Spoštovane in spoštovani, vsem Vam izrekam iskrene
čestitke k državnemu, kulturnemu in verskemu prazniku, 31. oktobru Dnevu reformacije.

S spoštovanjem,
mag. Geza Erniša, č. škof

Kot iz izpovedanega sledi, nam pesnik pokaže na ubranost, sožitje lepe
in bogate jeseni s tišino in temnimi vprašanji naslednjega letnega časa
– zime. Za tem sožitjem in ubranostjo, lepoto, bogastvom… in pa vsem
tistim, kar ga čaka v naslednjih mesecih, se seveda skriva človek. Ven-

LJUDJE IN DOGODKI
dar miren, ponižen, tih človek, ki bo sobival z naravo in ljudmi tudi v mrzlih, hudih časih, ko ga bodo obremenjevala
nekatera temna bivanjska vprašanja. Toda kljub strahu in
nasprotjem bližina, kljub modrini in pozvanjanju ptičjega
leta ljubezen (v tretji kitici bi za to zadnjo, za ljubezen, to
največjo človekovo vrednoto našli verz Angeli tiho stopajo iz modrih oči zaljubljencev…, za upanje pa npr. tega: Že
trudnim zvezde gnezdijo v obrvih…).
Torej eno samo sobivanje, upanje na boljše, eno samo medsebojno podarjanje. Take stvari so imeli v mislih najbrž tudi
pripravljavci letošnjih Košičevih dni kulture, saj boljše téme
zanje, kot so jo, ne bi mogli najti. KDK so namreč poimenovali Medsebojni odnosi, sobivanje in sodelovanje. Vsi vemo,
da so te vrednote, ki bi morale krasiti družine, sosede, mlade
in stare, vasi, ljudi v lokalnih skupnostih, v pokrajini, v državi
in širše, danes poteptane,
lahko bi rekli - zaničevane.
Prav v času med osrednjo prireditvijo (okroglo mizo na prej
omenjeno temo) in Jurčkovim »znamenitim« skečem – bilo
je nekega poznega popoldneva – se je zgodil neprijeten
dogodek (neprijeten vsaj zame in punčko iz Ljubljane). Delal
sem v goricah (trgal požoltelo listje na trti, ki ne dela nič
več koristnega grozdom, kvečjemu senco), ko sem kakih 20
metrov višje, na koncu vinograda, zagledal jokajoče dekletce. Pustil sem delo in stopil do punčke.
»Kaj pa se ti je zgodilo tako hudega, da jokaš?«
»Izgubila sem se.«
»Izgubila?«
Hlipajoče je komaj spravila iz sebe besede, iz katerih sem
razbral, da je iz neke gostilne (kot je rekla) šla z mamico in
očkom na krajši sprehod; da sta onadva šla spredaj, ona pa
je zaostala. In ko je prišla do nekega križišča, ni več vedela,
katero pot sta izbrala starša. Klicala ju je, a se nista odzivala.
Počakala pa tudi ne. In tako je izbrala »svojo« pot in se po
nekaj deset metrih znašla na mestu, kjer je srečala mene.
Prvo, kar sem ji lahko povedal, je bilo, naj se nikogar ne boji
in naj se ne joče. Bova že nekako našla njene starše. In še:
morda pozna številko očetovega ali maminega telefona.
Zahlipala je, da mamičinega pozna, vendar se boji, da ga
mami ne bo odprla, ker da ne pozna klicne številke.
»No, vsaj poskusiva lahko, sem ji odgovoril.«
Vzel sem iz žepa svoj mobitel in jo prosil za številko. Zdiktirala mi jo je kot iz topa.
Poklical sem. Ženska se je takoj oglasila. Na hitro sem ji povedal, da je pri meni v goricah vsa v skrbeh deklica, ki se je
na sprehodu izgubila. In da verjetno gre za njeno hčerko. Po
stavku ali dveh, ki sva ju izmenjala (imel sem občutek, da jo
malo prizadeva hčerkina stiska, hčerkin strah), sva pogovor
prekinila. Zato sem dal telefon mali in ji povedal, naj se ji javi
in pove, kako in kaj. Ponovila je vse, kar je povedala že meni.
In to, da je pri stricu, ki jo je pripravljen pripeljati na kraj, kjer
se bo ponovno srečala s starši. Vrnila mi je telefon, jaz pa
sem gospo mater vprašal, ali naj z njo pridem do kapelice sv.

Urbana ali do razglednega stolpa na vrhu Vršiča. Odgovorila
mi je, da naj jo pripeljem k stolpu. In tako sem tudi storil.
Vendar, pazite, zdaj pride tisto pravo z medsebojnimi odnosi,
sobivanjem in sodelovanjem!
Z deklico sva šla počasi k razglednemu stolpu. Ugotovil sem
namreč, da gostilna ni gostilna, ampak da gre za bližnji vinotoč in da je družinica bila na njem na prigrizku, šla na
sprehod in da se je punčka pač izgubila. Ko sva prišla do
stolpa, se je postavila podenj in še naprej hlipala. Jaz sem
se sprehajal nad gospodarjevim vinogradom in ji od časa
do časa zastavil kako vprašanje.
»Kako ti je ime?«
»Anja.«
»Lepo ime. Anja pride od še lepšega imena Ana. Ana sta bili
moja mamica in moja babica,« sem ji razložil.
Nič. Samo hlipanje. Spet sem se sprehajal in pričakoval, da
bo kateri od staršev prišel ponjo navzgor po vinogradu ali
po sadovnjaku ob njem. Nič. Nikogar. Petnajst minut je že
minilo, sem nestrpen gledal na uro.
»Ste kot družina prvič pri nas, v Prekmurju?«
»Da, prvič.«
Spet moj sprehod dol, nato navzgor ob več goricah.
»Kje pa letujete? V Moravskih Toplicah?«
»Ne. V Panonski vasi.«
No, dobrotljivi medsebojni odnosnež, trenutni otrokov sobivanec! Zdaj ga pa imaš. Kje pa je v Prekmurju Panonska
vas? Hm? Na sprehodu gori in doli sem se začel spraševati,
ali sem pri pravi, ali pa je to kaka vas v Prlekiji. No, končno
sem se po desetih minutah spomnil, da se menda skupina
novih hiš, ki stojijo ob koncu Tešanovec, na poti, ki vodi v
Mlajtince, tako imenuje.
»Koliko pa si stara, Anja? Že obiskuješ šolo?«
»Ja, že. Saj sem stara že osem let.«
To je bilo po dobre pol ure čakanja tudi moje zadnje vprašanje punčki in njen zadnji odgovor. Namreč, v tistem trenutku
sem zagledal mladega človeka, ki je ležerno, počasi stopil
izza ovinka, na mestu v Podlipju, kjer gradijo vodohran. Takoj,
ko me je zagledal stati blizu stolpa, je začel hitro teči. Kmalu
ga je zagledala tudi hčerka.
»Ati,« je vsa radostna zavpila in mu stekla naproti. Mene ni
več potrebovala. Ne ona in še manj njen oče.
In za konec, nekak epilog: zelo žalostno se mi je zdelo početje očeta in matere male Anje, brezbrižno, nehumano, grdo.
Kako je deklica trpela od takrat, ko se je na sprehodu izgubila, pa do takrat, ko se je sešla s svojim očetom, si nihče ne
more niti predstavljati. Mislim, da je doživljala pravo tragiko
mladega človeka (šele precej dni kasneje sem se spomnil
Antigone, ki išče brata Polinejka; in Anje, ki je iskala svojo
mater). Mladi starši pa ležerni, lenobni, nič »sobivajoči«, nič
zaskrbljeni za hčer, ne zavedajoč se, kako je trpela.
In takih mladih družin na Slovenskem ni malo.
Jože Vugrinec
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Upokojeni mariborski pomožni škof
msgr. dr. Jožef Smej, prekmurski rojak
iz Bogojine je postal častni občan mesta
Maribora

Upokojeni mariborski pomožni škof msgr. dr. Jožef Smej, prekmurski
rojak iz Bogojine je postal častni občan mesta Maribora.

Potem, ko je komisija za priznanja in nagrade mestnega
sveta mestne občine Maribor sprejela sklep in mestni svetniki so na seji potrdili, da letos častni občan mesta Maribor postane upokojeni pomožni mariborski škof nadškofije
Maribor msgr. dr. Jožef Smej, sicer prekmurski rojak rojen v
Bogojini. Škof Jožef Smej je priznanje častni občan mesta
Maribor prejel na slovesnosti ob prazniku mesta Maribor
(20. oktobra), in sicer v znak zahvale in spoštovanja, za življenjsko delo na znanstvenem, kulturnem in duhovnem
področju ter za zasluge, pomembne za ugled in prepoznavnost mesta Maribor in na tujem. Danes star 93 letni škof
msgr. dr. Jožef Smej je bil rojen v Prekmurju v vasi Bogojina. S
svojo poklicno potjo, kot duhovnik je pomembno zaznamoval mesto Maribor, kot znanstvenik, poliglot, ki obvlada več
tujih jezikov (francoski, nemški, latinski, madžarski, grški in
hebrejski jezik), je tudi pesnik, pisatelj, prevajalec in cerkveni
zgodovinar. Znanstveno in raziskovalno delo namenja raziskovanju slovenske cerkvene zgodovine, slovenski jezik in je
tudi dober jezikoslovcev, predvsem na področju Nadškofije
Maribor in Prekmurja. Njegov obsežni literarni opus zajema
zgodovinske romane, zbirke pesmi in eseje, ki so izhajali od
leta 1970 do danes. Njegova bibliografska zakladnica obsega
več kot 500 del, med katerimi prevladujejo samostojne knjižne publikacije. Poleg leposlovnih in strokovnih teoloških
del se je v zadnjih letih zapisal v slovensko zgodovinsko
znanost z izdajo štirih monografij o kronogramih, ki jih zbira
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po vsej severovzhodni Sloveniji in jih zapisuje za različne
priložnosti. Znanstvene razprave objavlja v Časopisu za
zgodovino in narodopisje, v Zgodovinskem časopisu, Slavistični reviji in drugih zbornikih z mednarodnih konferenc,
je tudi stalni sodelavec Stopinje, ki jih izdaja škofija Murska
Sobota. V mesto Maribor je prišel davnega leta 1969, ko je
najprej postal stolni kanonik. Leta 1983 je bil imenovan in
posvečen za pomožnega škof. Na Teološki fakulteti v Mariboru je več let predaval latinščino. Kljub visokim letom
starosti je še dejaven in obiskuje župnije, kajti med verniki
je spoštovan in spoštljiv, kajti za vsakega najde lepo besedo.
V mestu Maribor velja za visoko moralno avtoriteto, za
humanista, dobrodošlega svetovalca, dragocenega sogovornika, neprecenljivega sopotnika akademikom, znanstvenikom, kulturnikom, raziskovalcem, študentom in mladim
ter vsem, ki so se z njim srečali, ali so imeli priložnost z njim
dalj časa sodelovati. Zadnjih 20 let je ambasador mesta
Maribor in njegovih institucij na vseh dogodkih po Sloveniji in zamejstvu, denimo na Madžarskem in v Avstriji, kjer
je obravnavana cerkvena in jezikovna zgodovina. Njegovo
mednarodno delovanje je poleg škofovskih aktivnosti vidno
predvsem na področju meddržavnega kulturnega in znanstvenega sodelovanja z Madžarsko, za kar je v letošnjem
letu prejel visoko madžarsko državno odlikovanje – Viteški
križ za zasluge, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike
Slovenije. Kot upokojeni mariborski pomožni škof še vedno
aktivno deluje na duhovnem, kulturnem in znanstvenem
področju v mestu Maribor in regij ter na med- regijskem in
mednarodnem področju.
Jože Žerdin

Duhovnik Jožef Horvat je obhajal
biseromašno slovesnost

Pridigar mu je bil upokojeni mariborski škof dr. Jožef Smej
Na Slomškovo nedeljo, 27. septembra je bilo v župniji Bogojina nadvse slovesno, kajti med domače vernike je prišel
rojak duhovnik Jožef Horvat, ki letos obhaja biserno mašo,
oziroma 60 let mašništva. Duhovnik Jožef Horvat je bil rojen leta 1930 v Bogojini, v novomašnika je bil posvečen 29.6.
1955 v Mariboru. Za njim je bogata 60-letna prehojena pot
duhovništva. Zadnja leta je vodil do upokojitve župnijo sv.
Ana v Slovenskih goricah. Verniki župnije Bogojina so se
v velikem številu udeležili biserne maše rojaka duhovnika
Jožefa Horvata, na to slovesnost je prišlo tudi nekaj vernikov
iz župnije sv. Ana. Pred vhodom v župnijsko cerkev Gospodovega vnebohoda je vernike na slovesnost vabil napis »Hvala
Gospod«. Slovesnost se je začela s procesijo od župnijskega
dvorišča v cerkev, tak so pred začetkom slovesne svete maše
biserno mašnika Jožefa Horvata pozdravila v imenu župnije
in župnijsko pastoralnega sveta Branko Kuzmič in Anica
Puhan ter biseromašniku ob njegovem častitljivem jubileju
čestitala in mu hkrati zaželeli še veliko zdravih let. V dar so
mu poklonili štolo in domači vrtanik. Lepe želje ob biserni maši pa so mu čestitali štirje pranečaki. Zahvalno sveto
mašo ob svoji 60-letnici duhovništva je daroval jubilant
Jožef Horvat, ob somaševanju domačega župnika župnije
Bogojina Stanislava Zver, upokojenega duhovnika rojaka
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ŠKOFIJSKA KARITAS MURSKA SOBOTA
BINKOŠTNA CERKEV VADARCI
EVANGELIČANSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA

VABIJO

Biserno mašnik Jožef Horvat.

msgr. Izidor Veleberi, župnika v župniji sv. Jurij ob Ščavnici
Boštjan Ošlaj in upokojeni mariborski škof rojak dr. Jožef
Smej, ki je bil pri maši pridigar, v svojem govoru je orisal
življenjsko delo jubilanta, mu čestital za biseromašni jubilej
ter se dotaknil duhovnih poklicev. Slovesno sveto mašo je
s petjem popestril župnijski zbor. Po maši pa so jubilanti
pred cerkvijo pripravili še krajšo slovesnost. Njemu v čast
je nekaj pesmi zapel cerkveni pevski zbor Ignacij Maučec,
zaplesala pa je tudi folklorna skupina Kulturnega društva
Jožef Košič Bogojina. Ob koncu slovesnosti je sledila pogostitev in druženje z jubilantom. Domače gospodinje so za
to slovesnost spekle domače dobrote, vinogradniki pa so jih
bližnjih zidanic prinesli žlahtno vinsko kapljico.
J.Ž.

Ob jubileju so mu v dar podarili štolo in vrtanik.

NA

EKUMENSKI KLIC DOBROTE
ki bo v nedeljo, 29. novembra 2015 ob 14. uri v
Zeleni dvorani v Puconcih

Č

Na Ivancih predstavili pesniško zbirko
Martina Horvata z naslovom »Moje
ljubezni«

V dvorani večnamenskega prostora na Ivancih v občini Moravske Toplice je bila predstavljena prva pesniška zbirka
domačina Martina Horvata. Dogodka predstavitve se je
udeležilo veliko domačinov, njegovih prijateljev in znancev,
med njimi je bil tudi nekdanji župan občine Moravske Toplice Franc Cipot. Pesniška zbirka »Moje ljubezni« je izšla
v samozaložbi, kar je 75 letnega Martina Horvata bil velik
izziv in zalogaj. Zbirko so predstavili pisec zbirke Martin
Horvat, urednik Jože Vugrinec in Jože Gutman, likovni predagog, ki je zbirko uredil po tehniški plati. Martin Horvat je
kot pravi po duši in srcu kmet, ob tem pa je še v življenju
opravljal vrsto drugih del v gradbeništvu, v industriji, bil
pa je tudi samostojni podjetnik. Ob delu na polju pa je
svojo sprostitev našel v svojem vinogradu, kjer je v zidanici ali med brajdami vinograda napisal in spesnil največ
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Avtor nove pesniške zbirke Martin Horvat iz Ivanec.

svojih pesniških del. V življenju je še marsikaj počel, saj
je bil svetnik v občinskem svetu občine Moravske Toplice,
dejaven v vaškem odboru Ivanci in v krajevni skupnosti
Bogojina, dejaven pa je bil tudi v Slovenski ljudski stranki.
Martin Horvat je svoj čas svoje pesmi objavljal v zbornikih
in brošurah, ki so izšle v okviru Košičevih dnevov kulture,
ki potekajo na območju krajevne skupnosti in župnije Bogojina. Nova pesniška zbirka »Moje ljubezni« upokojenca
Martina Horvata je osredotočena na tri vrste ljubezni, in
sicer ljubezen do narave in vinograda, ljubezen do pisanja in petja ter ljubezen do svoje žene Amalije, s katero
sta poročena že 50 let. Pesniška zbirka je plod njegovega
dolgoletnega prizadevanja in izražanja ljubezni s pomočjo pisanja na list papirja čut do Prekmurja, domovine
Slovenije, slovenske krajine, polj in vinogradov. Kot je na
predstavitvi dejal avtor pesniške zbirke ga je pisanje kljub
letom navdihuje, kajti v svojih pesmi najde svoje zadovoljstvo in mir, ko posluša ptičje petje, šelestenje pšeničnega polja, sprehod po cvetočih travnikih, jesensko zorenje
grozdja, veliki pesmi pa je nabožnih kot je župnijska cerkev
Gospodovega Vnebohoda – Bela golobica v Bogojini. Skratka Martin Horvat je ljudski pesnik, saj ga pisana beseda
navdihuje, krepi in spodbuja, k še novemu pisanju. Svoje
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Od leve proti desni stojijo Jože Gutman, avtor Martin Horvat in Jože
Vugrinec.

zapise pesmi izpoveduje po svojih notah in vižah, kajti ob
prebiranju svojih pesmi na različnih prireditvah in dogodkih, rad tudi zapoje predvsem tiste domače ljudske pesmi.
Na predstavi sta njegove pesmi obiskovalcem predstavili
Maja Vogrin in Ines Pučko. Dogodek pa je s svojim ubranim
petjem popestrila skupina Talita, ki je ob tej priložnosti
zapela Martinovo pesem, ki jo je sam napisal in uglasbi
»Naša vasica«. Martin Horvat je luč sveta zagledal leta
1940 v Bratoncih, oče je bil kmetovalec in čevljar, mama
pa gospodinja. Po končani osnovni šoli se je izučil za zidarja,
obiskoval je tudi triletno kmetijsko šolo v Beltincih. Zaposlen
je bil pri raznih mojstrih v gradbeništvu, v tovarni mesnih
izdelkov v Murski Soboti, ob vsem tem pa je še kmetoval. V
gasilske vrste je stopil star 15 let, torej je gasilec že več kot
60 let. Pred 50 leti se je iz Bratoncev poročil na ženin dom v
Ivance, nekaj let je bil zaposlen v Avstriji in Nemčiji. Zmeraj,
ko se je vračal domov in ko ga je pot, vodila čez reko Muro je
rekel »Sedaj pa sem doma, v našem prelepem Prekmurju«.
V tistem času je nastalo kar nekaj njegovih domoljubnih
pesmi. S prihranki je zgradil sodobne hleve in nabavil kmetijsko mehanizacijo, zgradil hišo in kupil stroje za proizvodnjo
in predelavo plastike. Podjetje, oziroma delavnico je vodil
vse do upokojitve leta 2005. Zgradil si je tudi vinsko klet in
posadil vinograd, kar je njegovo največje veselje. Njegovo
življenjsko vodilo je bilo »Delaj dobro, varuj se hudega«. Po
delu v vinogradu z ženo Amalijo rada posedita pod brajdami ali na klopi pod brezami, kjer skupaj občudujeta lepoto
narave. Tu je nastalo večino njegovih pesmi, ki jih je napisal. Ob pisanju pesmi rad bere knjige, se druži s prijatelji,
oba z ženo pa rada hodita na pohode, na katerih Martin
deklamira ali zapoje svoje pesmi. Njegovi pesniški zbirki
so poleg pesmi še priložene barvne fotografije narave in
rož. Skupaj je v pesniški zbirki »Moje ljubezni« zbranih 34
pesmi, ki so razdeljene na različna poglavja z naslovi »Moji
dragi«,» Moji kraji«, »Moja polja«, Moje gorice«,«Moje in
božje«. Ob koncu predstavitve so avtorju vsi, ki so se udeležili tega dogodka čestitali za njegovo najnovejše pesniško
delo. Avtor je svoje pesniško zbirko vsakemu, ki kupil zbirko
pesmi se tudi lastno ročno podpisal s svojim posvetilom.
J.Ž.

LJUDJE IN DOGODKI
Amalija Horvat iz Ivanec s svojimi
paradižniki velikani

Poletje se preveša v jesen in kmetje so že začeli
pospravljati kmetijske pridelke iz polj in vrtov. V
tem letu je Slovenijo zajelo več vročinskih valov,
ko so se temperature gibale med 30 in 35 stopinj
Celzija, a kljub temu je na vrtovih in rastlinjakih
zraslo veliko povrtnine in zelenjave. Tako je tudi
Amalija Horvat iz Ivanec v občini Moravske Toplice letos pridelala veliko razne zelenjave in
povrtnine za domačo uporabo. Na svojem vrtu
je zasadila kar nekaj sadik paradižnika, katerega
je vzgojila sama doma in tako se je njen trud in
delo skozi celo leto obrestovalo, saj je predvsem
paradižnik bogato obrodil. Na nekaterih sadikah
paradižnika je zraslo več paradižnikov, ki so tehtali 1 kg 28 dkg. Tako je Amalija z letošnjo bero
zelo zadovoljna, saj je veliko paradižnika podarila
znancem in prijateljev ter za domačo uporabo. Iz
njega pa je tudi skuhala paradižnikovo mezgo,
katero bo v dolgih zimskih dneh porabila za razne
prikuhe. Amalija nam je zaupala, da bo letos spet
iz nekaterih paradižnikov velikanov pobrala semena, da bo potem imela za spomladansko setev.
J.Ž.

Članice kulturno turističnega društva Žlaki
Sebeborci sodelovale v kuhanju dödolov v
Puconcih
Za sodelovanje so prejele zahvalo
Pri osnovni šoli Puconci je potekalo jesenska kulinarična prireditev
in sicer kuhanje dödolov. Od 17 tekmovalnih ekip, ki so se pomerile
v kuhanju dödolov na prostem so se udeležile tudi članice Kulturno
turističnega društva Žlaki Sebeborci. Čeprav so dödoli preprosta jed,
sestavljeni iz moke in krompirja z dodatkom vode in soli, je največ
od tega odvisno kako se skuhajo od kuharskih spretnosti in znanja,
kako to prekmursko jed najbolj okusno pripraviti. Tega se zavedajo
tudi članice Nada Veren, Darinka Dervarič in Anica Gjerek, ki so se letos
puconske dödolijade udeležile že tretje leto zapovrstjo. Kulinarično
so namreč kuhale na odprtem ognju, saj so bile ves čas, ko se je jed
kuhala prisotne in mešale zmes moke, krompirja, da se je vse skupaj
strdilo. Skuhale so 17 porcij dödolov in obiskovalcem ponudile z različnim prilivom. Svoj vzorec skuhanih dödolov pa so članice KTD Žlaki
Sebeborci oddale komisiji kuharjev, ki so ocenjevali okus, vonj, barvo
itd. Tudi svoj kotiček- prostor, kjer so kuhale, so obložile z jesenskimi
darovi narave. Vsi, ki so poskusili skuhane dödole, ki so jih skuhale
članice – kuharice KTD Žlaki Sebeborci, so bili nad okusom nadvse
zadovoljni. Ob koncu razglasitve so za sodelovanje prejele zahvalo. Ob
koncu so obljubile, da se bodo prihodnje leto zopet udeležile kuhanja
dödolov, ko naj bi pokazale še več znanja in spretnosti.
J.Ž.

Članice kulturno turističnega društva Žlaki Sebeborci sodelovale v
kuhanju dödolov v Puconcih.

Obnova vaško- gasilskega doma v Kančevcih

Amalija Horvat iz Ivanec s svojimi paradižniki velikani.

Zgodovina kančevskega gasilskega doma sega v leto 1958, saj so se tistega leta začele priprave na gradnjo in pričetek gradnje gasilskega doma.
Leta 1959 je bila veselica ob otvoritvi gasilskega doma. Dela v gasilskem
domu in zunaj njega so potekala še naprej postopoma iz leta v leto. Nekaj let je bil kančevski gasilski dom namenjen tudi za avtobusno garažo.
Proti koncu poletja 2014 se je začela obnova vaško- gasilskega doma
v Kančevcih. Obnova je zajemala: prekritje strehe na vaško- gasilskem
domu, postavitev nadstreška na novem stopnišču, postavitev ograje in
polaganje ploščic na stopnišču. Postavljen je bil tudi nadstrešek v kate-
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NAŠI GASILCI

rem sta postavljeni stara ročna in stara motorna brizgalna, ki
sta tako na ogled širši javnosti.
V letu 2015 so bile položene ploščice v veliki dvorani in v garaži vaško- gasilskega doma, prebarvana so bila garažna vrata
in v kuhinjo je bilo nameščenih nekaj kuhinjskih elementov.
Obnova je bila izvedena s pomočjo gasilskih, vaških in občinskih sredstev ter s prostovoljnim delom vaščanov in domačih
gasilcev.
Aleš in Uroš Podlesek

Gasilska desetina gasilskega društva
Moravske Toplice sodelovala na
mednarodnem gasilskem tekmovanju v
Murski Soboti

V Murski Soboti so v soboto, 3. oktobra potekali »Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja«, v organizaciji Gasilske zveze
Slovenije in pod pokroviteljstvom Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije, v sodelovanju z Upravo za zaščito
in reševanje Murska Sobota. Sočasno pa je še potekalo 21.
državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Vse zbrane je pred začetkom
tekmovanja pozdravila ministrica za obrambo Andreja Katič,
ki se je v svojem govoru dotaknila pomena služb za zaščito
in reševanje in samih prostovoljcev, kamor nedvomno tudi

Gasilska desetina gasilskega društva Moravske Toplice sodelovala na
mednarodnem gasilskem tekmovanju v Murski Soboti.
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sodijo gasilci. Spomnila je, da naravne in druge nesreče ne
poznajo meja, predvsem je poudarila čezmejno sodelovanje z Madžarsko, Avstrijo, Hrvaško in Italijo. Na soboškem
atletskem stadionu na zelenih površinah pri Osnovni šoli
I., pa je potekalo prvo mednarodno gasilsko tekmovanje
gasilskih desetin, na katerem se je pomerilo nekaj manj kot
92 gasilskih desetin iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije.
Tega prestižnega mednarodnega gasilskega tekmovanja se
je udeležila tudi desetina prostovoljnega gasilskega društva
Moravske Toplice. Devet gasilcev je tako zastopalo barve
Gasilske zveze Moravske Toplice, ki so tekmovali v kategoriji
člani A. Svoje znanje so pokazali v dveh disciplinah, in sicer
v trodelnem napadu in v štafetnem teku na 400 metrov.
Kot so dejali gasilci iz PGD Moravske Toplice, je bila konkurenca na prvem mednarodnem gasilskem tekmovanju v
Murski Soboti huda, a kljub temu so se borili z vso močjo
in znanjem, ki ga premorejo. Ob razglasitvi rezultatov na
ploščadi soboškega gradu v parku so za svoje sodelovanje
prejeli pohvalo, saj so se uvrstili na 36. mesto, a kljub temu
so se domov vrnili bogati z priznanjem iz prvega mednarodnega gasilskega tekmovanja, ki bo poslej krasilo vitrino
gasilskega doma v Moravskih Toplicah.
J.Ž.

Gasilke so poprijele za gasilske cevi in
začele gasiti v apartmajskem naselju
Prekmurska vas v Moravskih Toplicah
Zagorelo je v apartmajskem naselju Prekmurska vas v Moravskih Toplicah
V sklopu meseca požarne varnosti, ki je bil namenjen ozaveščanju s področja evakuacije iz objektov. Slogan meseca
požarne varnosti 2015 je bil »Ko zagori, naj se ti ne mudi«.
Gasilska zveza Moravske Toplice na podlagi pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter na podlagi letnega programa dela Gasilske zveze
Moravske Toplice za letošnje leto ter na podlagi Upravnega
odbora in poveljstva Gasilske zveze Moravske Toplice in gasilskega društva Moravske Toplice pripravila v nedeljo, 25.
oktobra v naselju Moravske Toplice kombinirano terensko
praktično vajo ženskih operativnih gasilskih enot gasilskih
društev v Gasilski zvezi Moravske Toplice z vadbenim imenom »Prekmurska vas 2015«. V predpostavki vaje je v enem
od apartmajev prišlo zaradi napake na električni instalaciji
do pregrevanja grelnega telesa. Ogenj je zajel pohištvo v
objektu ni bilo gostov, požar in dim pa so opazili gostje v
sosednjem apartmajskem objektu in poklicali regijski center za obveščanje Murska Sobota, oni pa naprej Gasilsko
zvezo Moravske Toplice. Poveljnik Gasilske zveze Moravske
Toplice Štefan Cmor je obvestil regijski center za obveščanje
o začetku vaje. Za realizacijo vaje je potrebna dobra pripravljenost vseh gasilcev sodelujočih na vaji, saj so gasilske
tokrat pri vaji uporabljale osebno zaščitno opremo. Prva je
na kraj požarišča prišla enota PGD Moravske Toplice, vodja
intervencije je takoj po prihodu ocenila situacijo, določila poveljniško mesto in izdala povelje za napad na goreči objekt
ter gašenje požara na objektu. PGD Moravske Toplice so iz-

LJUDJE IN DOGODKI
Eöry in gostje iz apartmajskega naselja. Po končani vaji je v
prostorih gasilskega doma Moravske Toplice bila opravljena
strokovna analiza vaje, ki je pokazala, da znajo tudi gasilske
v primeru morebitnega požara poprijeti za gasilske cevi in
gasiti ter reševati. Vodja intervencije je bila Mateja Novak,
svoje delo pri vaji pa sta še dodala predsednik Gasilske zveze Moravske Toplice Dušan Grof in poveljnik Gasilske zveze
Moravske Toplice Štefan Cmor.
J.Ž.

Mednarodni dan miru na OŠ Fokovci
Gasilke so poprijele za gasilske cevi in začele gasiti.

vedeli dva napada, eden iz južne strani, drugi pa z vzhodne
strani objekta, kjer se je požar razširil skozi okno na ostrešje in
začel groziti, da se bo naprej razširil na bližnje objekte. Zaradi
močnega jugovzhodnega vetra bi se morda širil požara na
naslednji objekt na severni strani gorečega objekta, poleg
tega pa je obstajala nevarnost prometne nesreče, kajti objekti
se nahajajo v bližini prometne ceste, zato je vodja intervencije takoj zaprosila za pomoč PGD Martjanci, PGD Suhi Vrh in
gasilsko društvo Martijanec iz sosednje Hrvaške, ki so pobrateni, ki so bili na obisku pri PGD Martjanci, vse ekipe začnejo
takoj z gašenjem. Zaradi potrebe po napajanju vode na požarišče, se je izvedlo napajanje vode iz bližnjega nadzemnega
hidranta. Veter je začel še močneje pihati, kajti požar bi se
lahko razširil na naslednje objekte v smeri severa, zato so še
na pomoč poklicali gasilke iz gasilskih društev Krnci, Kobilje,
Ivanci in Filovci, kajti začel je goreti tretji objekt, na južni strani
pa trava, zato je bilo gašenje z vodo njuno in neizbežno. Na
kraj požarišča so se vsa gasilska vozila pripeljala z uporabo
modrih utripajočih luči in uporabo zvočnega signala tik ob
prihodu na mesto intervencije. Samo naselje Moravske Toplice se nahaja na prehodu ravenskega v gorički del Prekmurja.
Razteza se na površini 6 km2. Za požarno varnost v kraju skrbi
PGD Moravske Toplice, ki je enota druge kategorije in je osrednja enota v Gasilski zvezi Moravske Toplice. Opremljena je
s sodobnim voznim parkom za gašenje notranjih požarov z
izolirnimi dihalnimi aparati in z vso pripadajočo opremo. V
društvu je 30 operativnih članov, 11 nosilcev izolirnih dihalnih aparatov, 4 specialiste za gašenje notranjih požarov, 2
tehnična reševalca ter dva za specialista za delo z nevarnimi
snovmi. V društvu deluje 12 članic, ki imajo opravljene nadaljevalne tečaje ter tečaje za vodjo skupine. Apartmajsko
naselje »Prekmurska vas« obdaja gozdiček Čreta, kjer je v bližini sodoben zdraviliški kompleks Terme 3000, svet vodnih
užitkov do doživetij s 5000 m2 vodnih površin, 20 bazenov.
Apartmajsko je zgrajeno iz hiš, pri čemer arhitektura ohranja
tipične elemente prekmurske vasi. Objekti ležijo ob cesti, ki
povezuje Moravske Toplice in Mlajtince, od gasilskega doma
je vas oddaljena 2 kilometra, z gasilskimi vozili je mogoč dostop do vseh objektov. V naselju Prekmurska vas je oskrba
objektov z električno energijo. V apartmajskem naselju se
nameščeni tudi nadzemni hidranti. Gasilsko poučno taktično vajo so si poleg vodstva Gasilske zveze Moravske Toplice
ogledali častni predsednik Gasilske zveze Slovenije Ernest

21. septembra smo na Osnovni šoli Fokovci praznovali mednarodni dan miru. Učenci so okrasili pano šolske jedilnice,
kamor so pritrdili svoje misli na belih golobicah, ki so simbol
miru, pisane ptice pa so okrasile tudi našo jedilnico. Obeležitev dneva miru smo končali z govorom in pozdravom, ki
ga je prebrala učenka 8. razreda Mojca Kučan. Za tem smo
posadili tri drevesa okoli šolskega asfaltnega nogometnega
igrišča v znak za mir.
Kaj sploh je Mednarodni dan miru?

To je dan, ko naj bi povsod vladal mir, oboroženi in drugi spopadi pa naj bi se prekinili. Cilj mednarodnega dneva miru je,
da se med ljudmi razširi vest o tem, da obstaja alternativa
vojnemu stanju in da je možen tudi svet, v katerem vlada
mir. Kliče k odpravi ovir, ki omejujejo harmonijo bivanja ljudi,
in vse sodelujoče v procesu ustvarjanja miru poziva k še
večjem prizadevanju zanj. Za mir namreč niso odgovorne
samo posamezne vlade, ampak tudi vsak izmed nas. Ob tej
priložnosti je lahko vsak izmed nas izrazil svoje misli o miru.
Ajša Dobrijevič, 7. razred
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ZDRAVJE
Dobro je vedeti
Mleko vsebuje beljakovine, maščobe, mlečni sladkor, vitamine (B12, A, D) in minerale. Odličen je vir kalcija, ki gradi
kosti. Namreč iz mleka se kalcij dobro izkorišča. Čvrste
in zdrave kosti si izgradimo do dvajsetega leta starosti z
uživanjem zadostnih količin hrane, ki vsebuje kalcij ter
vsakdanjo telesno aktivnostjo. Mleko je izjemno pomemben vir kalcija. Redno uživanje mleka prispeva k boljšemu
zdravju kosti.
Na kaj moramo biti pozorni?
Nekaterim ljudem prebava mleka dela težave, ki se pojavljajo v obliki napenjanja, trebušnih krčev, izpuščanja
plinov in driske zaradi nezmožnost prebavljanja mlečnega sladkorja (laktoze). Namreč za prebavo mlečnega
sladkorja je potreben encim laktaza, ki se nahaja v celicah
tankega črevesa. In kaj se dogaja z neprebavljenim mlečnim sladkorjem v črevesju? Neprebavljen mlečni sladkor pritegne nase vodo, bakterijska presnova mlečnega
sladkorja pa sprosti čezmerne pline kar vodi v prebavne
motnje. Fermentirani mlečni izdelki vsebujejo minimalne količine laktoze. Danes je na tržišču tudi mleko brez
laktoze.
Jogurt sodi med hranilno bogata živila. Po sestavi je
podoben mleku iz katerega je narejen. Ta fermentiran
mlečni izdelek vsebuje zdravju prijazne bakterije iz vrste
Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus, Leucocostoc
in druge (označene so na deklaraciji živila). Med zelo raziskane bakterije sodi Lactobacillus rhamnosus Gorbach
& Goldin (LGG). Uživanje jogurta zaradi vsebnosti omenjenih bakterij prispeva k zdravi črevesni flori. Le-ta zelo
ugodno vpliva na zdravje: krepi obrambno sposobnost,
vzdržuje ravnovesje črevesne mikroflore, blaži posledice
antibiotične terapije ter prebavne motnje. Prednost dajmo jogurtom z manj maščob. Z dodatkom svežega sadja
se jogurt spremeni v okusno in zdravo sladico.
Na kaj moramo biti pozorni? Mlečne maščobe vsebujejo
veliko nasičenih maščob. Zato dajmo prednost mleku in
mlečnim izdelkom z manj maščob.

in kalij, vitamine B1, B2, B6, A in D vitamin. Vsebuje tudi
lutein in lecitin, ki ugodno vplivata na zdravje.
Na kaj moramo biti pozorni? Predvsem na holesterol. Namreč rumenjak vsebuje 200-220 mg holesterola. Dnevni
vnos naj nebi bil višji od 300 mg holesterola. Zato bodimo zmerni pri uporabi rumenjakov. Pri pripravi različnih jedi vzemimo le en rumenjak na osebo. Porcije lahko
zvečamo tako, da dodamo beljake (2 beljaka nadomestita
eno jajce). Osebe z zvišanim holesterolom naj tedensko
ne uživajo več kot 2 jajci (rumenjaka).
Vedeti moramo, da jajca lahko vsebujejo salmonele,
zdravju škodljive bakterije. Salmonele so eden od povzročiteljev zastrupitev z hrano. Omenjeno bakterijo uničimo s kuhanjem ali pečenjem.
Solata s peresniki, mesom in zelenjavo
25 dag polnovrednih peresnikov ali testenine po izbiri
30 dag pečenega mesa
25 dag stročjega fižola
1 čebula
2 stroka česna
3 pečene paprike (lahko vložene)
peteršilj ali drobnjak
2 žlici olja
jabolčni kis
sol, poper
Testenine skuhamo, da ostanejo čvrste, odcedimo in ohladimo. Prav tako skuhamo stročji fižol. Narežemo meso,
čebulo, papriko in česen ter jih pomešamo s testenino
in stročjim fižolom. Začinimo, potrosimo s sesekljanim
drobnjakom in postrežemo.
Prim. mag. Branislava Belović, dr. med.
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Območna enota Murska Sobota

Meso sodi med živila, ki zagotavljajo vse esencialne aminokisline, potrebne za rast, obnavljanje in številne funkcije našega telesa. Prav tako je zelo dober vir vitaminov
B skupine, predvsem vitamina B12 ter železa, cinka in
magnezija.
Na kaj moramo biti pozorni? Maščobe v mesu so pretežno nasičene, torej tiste, ki so zdravju manj prijazne. Zato
je pomembno, da uživamo manj mastno meso. Prednost
naj ima pusto meso (odstranimo vidno maščobo in izbiramo tisto z manj maščob) in perutnina brez kože. Meso
vsebuje tudi purine, snovi ki pri bolnikih s putiko lahko
sproži ali intenzivira vnetje. Prav tako vsebuje holesterol
– običajno med 60 in 100 mg /100g živila.
Jajce ima v povprečju okrog 90 kcal. Jajčni beljak vsebuje
biološki visoko vredne beljakovine ter vodo. Za razliko od
beljaka, vsebuje rumenjak maščobe, holesterol, minerale
kot so fosfor, selen, železo, cink, kalcij, magnezij, žveplo
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Likovni dogodek

Otvoritev male GALERIJE

V torek, 13. oktobra 2015 je odprla svoja vrata v OŠ BOGOJINA
mala GALERIJA
mala GALERIJA je prostor, kjer se bodo z razstavami predstavili najboljši mladi ustvarjalci.
Otvoritev male GALERIJE, kjer so na prvi razstavi predstavljene kreacije jesenskih oblačil, je popestrila modna revija
jesenskih modelov. Učenci, mladi manekeni so se s svojimi
kreacijami prvič predstavili na modni pisti in navdušeni sošolci so jih pozdravili z bučnim aplavzom.
Likovni dogodek je popestril in polepšal sivi jesenski popoldan, podaljšal teden otroka v oktobrsko sivino.
Prva razstava, na temo modnih kreacij PISANA JESEN, je
začetek, obetajo pa se zanimive razstave, prijavljeni so
ustvarjalci iz srednjih šol, pri nas se bodo predstavili dijaki
iz Srednje oblikovalne šole iz Maribora, dijaki ljutomerske
gimnazije, dijaki mursko soboške gimnazije z likovnimi deli
in delavnicami.
Popestrili bodo jesen, veseli december, valentinovo, mesec
marec, praznik deklet in mater in maj, mesec mladih.
Zanimivo bo, vabljeni.
Zapisal mentor male GALERIJE Jože Gutman

WE LOVE SPORT - inkluzija skozi šport.

Športno društvo Bogojina je med 18. in 25. septembrom v
okviru programa Erasmus + in s pomočjo Zavoda za razvoj mobilnosti mladih - MOVIT organiziralo mednarodni
projekt mladinske izmenjave We love sport in povezalo 40
mladih iz Slovenije, Hrvaške, Slovaške in Italije.
Mladi med 14. in 30. letom starosti so preko metod neformalnega učenja iskali rešitve, kako mlade iz socialno
šibkejših okolij z mehanizmi, ki nematerialno nagrajujejo, promovirajo in stimulirajo vrednote kot so solidarnost,
dobrodelnost in samopomoč, vključiti v družbo preko različnih športnih aktivnosti. Z obravnavanjem problematike
izključenosti so mladi preko športa in nevladnih organizacij
našli alternativne vstopno točke v družbeno in gospodarsko življenje v skupnosti. Pri tem so mladi na interaktivnih
delavnicah delili izkušnje iz svojih držav, ob tem pa so spo-
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znavali kulturo sovrstnikov iz partnerskih držav, se kopali v
Termah 3000, kjer jih je fasciniral tobogan Raketa in spoznavali Mursko Soboto in Bogojino.
Projekt je potekal v Dvorcu Rakičan in Športno rekreacijskem
centru Bogojina. Peti dan projekta je udeležence obiskal župan Občine Moravske Toplice g. Alojz Glavač in jim predstavil Občino Moravske Toplice ter odgovarjal na številna
vprašanja. Mlade iz partnerskih držav je najbolj zanimalo
kakšna športna društva delujejo v občini, kako občina razdeljuje sredstva športnim društvom in kolikšen odstotek
celotnega proračuna je namenjen športu. Katera so tista
društva, ki dobijo največ denarja, kakšni so viri financiranja
občine za šport, ali je v občini razvit športni turizem ter
kako v občini rešujejo problem prekomerne telesne teže in
sedalnega načina življenja.

LJUDJE IN DOGODKI
Za zaključek izmenjave so udeleženci v Športno rekreacijskem centru Bogojina pripravili športne igre iz svojih okolij,
nekaj teh pa so se spomnili med samim projektom. Mešanim Erasmus+ ekipam so se pridružili domača Folklorna
skupina Bogojina, Prostovoljno gasilsko društvo Bogojina
ter Folklorna skupina Kobilje. Udeleženci so se pomerili v
vlečenju vrvi, skakanju v vrečah ter drugih štafetnih igrah, ki
so jih poimenovali »Assball«, »WheelBallow«, »Aquapain«,
»Swimball«. Zmagala je Folklorna skupina Bogojina, Športno društvo Bogojina pa je na koncu poskrbelo za skupno
pogostitev in druženje udeležencev.
Mednarodna izmenjava je pomenila odlično priložnost za
sklepanje novih poznanstev, spoznavanja drugih kultur in
običajev, izboljševanja znanja tujih jezikov, pridobivanja na
samozavesti pri javnem nastopanju in drugih kompetencah. Udeleženci, so tekom izmenjave zelo uživali. Večinoma
jih je očarala pokrajina, urejena okolica in prijaznost ljudi,
udeleženci pa so zagotovili, da se bodo v naše kraje še vrnili.
Tomaž Gregorec

Skeči na temo Medsebojni odnosi,
sobivanje in sodelovanje

V okviru letošnjih XXVII. Košičevih dnevih kulture na območju Bogojine je Kulturno društvo Jožef Košič Bogojina v
nedeljo, 6. septembra v dvorani kulturnega doma v Bogojini pripravilo kulturno prireditev skeči na temo Medsebojni
odnosi, sobivanje in sodelovanje. Veseli popoldan je bil kot
nalašč primeren za kulturno razvedrilo, kjer pa ni manjkalo
smeha in veselja ter solz smeha. Tako je pisec skečev Jure
Jurinič ob sebi zbral kar nekaj gledaliških amaterskih igralec
iz Bogojine. Z vajami in pripravami in učenjem skečev so
dokazali, da jim nastopanje na odrskih deskah ni tuje. Vse
skeče katere so amaterski igralci predstavili, je napisal in
zbral Jure Jurinič, saj so bili predstavljeni v prekmurskem narečju. Rdeča nit skečev je bilo vsakdanje življenja na vasi in
na kmetih, s poudarkom na vsakdanjih odnosih med ljudmi,
kot so različne tegobe in težave kmečkega človeka. V dobri
uri nastopanja amaterskih igralcev je bilo odigranih več
različnih skečev in obiskovalci so bili z nastopanjem skečev
nadvse zadovoljni. Takih in podobnih prireditev je v naših

Po štirih letih v Bogojini ponovno obudili kulturno prireditev povezano
s skeči.

krajih vse manj, kajti tovrstna kultura in razvedrilo, človeka
razvedri in poživi, saj kot pravi pregovor smeh je pol zdravja.
Tega se zavedajo tudi amaterski igralci iz Bogojini, ki so s
svojim nastopom dokazali, da sodi v sam vrh kulturnih nastopov. Obiskovalci, ki so se udeležili predstavitev skečev so
se nasmejali in uživali v prijetnem kulturnem popoldnevu
z želijo, da se takih in podobnih kulturnih prireditev, še več
kot jih je bilo doslej. Sicer pa bi moral biti kulturna prireditev na prostem v naravi v Bogojanskem ogračeku, a so jo
zaradi slabega vremena predstavili v dvorano kulturnega
doma, kajti v naravi bi imela prireditev še posebno težo in
pomen. Kot nam je povedal Jure Jurinič mu to delo ni delalo
velikih preglavic, kajti pisanje tekstov za skeče mu leži in s
tovrstnim pisanjem se ukvarja že vrsto let, saj nastopa tudi
kot igralec in pevec na različnih prireditvah, ki se odvijajo
v občini Moravske Toplice. Skratka pričakovati je, da bo Jure
Jurinčič napisal še kar nekaj skečev in amaterski dramski
igralci se bodo ponovno predstavili morda v drugem kraju
moravskotopliške občine, morda že v zimskem času.
J.Ž.

Hrvaški lovci iz Trakoščana so obiskali
lovce lovske družine Bogojina

Hrvaški lovci iz Trakoščana so obiskali lovce lovske družine Bogojina.

Da lovstvo ne pozna meja, lovci in divje živali se v naravi
prosto sprehajajo vedo povedati lovci, ki so vsako dnevno
na lovu ali na lovskih prežah, saj se divjad v naravi prosto
sprehaja. Tako pa se lovci lovske družine Bogojina zadnje
čase tudi povezujejo z lovci izven meja, kar je seveda prav,
kajti na ta način se utrjujejo lovske vezi, tudi na mednarodnem področju. Tako so lovsko družino Bogojina obiskali
lovci lovske družine Lane Cvetlin Trakoščan, ki spadajo v
Lovsko zvezo v Varaždinski županiji na Hrvaškem. Tokratni
prvi lovski obisk pri lovcih pri lovskem domu lovske družine
Bogojina je bil čustven in prijateljski, pri čemer so lovci še
bolj navezali stike o medsebojnem sodelovanju na področju lova, lovske kulture in lovskih šeg in navad ter običajev.
Tako so hrvaški lovci lovcem lovske družine Bogojina v dar
prinesli priložnostno spominsko darilo- sliko, katera bo kot
dar krasila prostore lovskega doma Bogojina. Predsednik
lovske družine Trakoščan Stjepan Patekar je lovsko darilo
podaril starešini lovske družine Bogojina Alojzu Benkoviču,
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ta se mu je za darilo lepo zahvalil in mu zaželel
dobrodošlico med lovci lovske družine Bogojina.
Pri tem svečanem dogodku sta bila še navzoča
župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač,
predsednik Zveze lovskih družin Prekmurja Ludvik Rituper in gospodar lovske družine Bogojina
Zlatko Gašparič.
J.Ž.

Hana Nemec najboljša Prekmurka na EP v Poreču

V Poreču je bilo deset dnevno 25. evropsko prvenstvo v šahu za mlade.
Med 838 šahisti iz 50 držav je iz Slovenije na prvenstvu nastopilo 42
mladih šahistov. Močno so bili zastopani tudi člani Šahovskega društva
Radenska Pomgrad iz Murske Sobote. Med osmimi šahisti iz soboškega
šahovskega društva je bila v starostni kategoriji U – 16 na 24. mesto
uvrščena Hana Nemec iz Moravskih Toplic, ki je zbrala v močni mednarodni konkurenci, štiri točke in pol.
TG

Danijel Kočar na evropskih igrah
v Bakuju

V Bakuju, glavnem mestu Azerbajdžana , so bile
v poletnih mesecih prve evropske igre, kjer je
nastopilo 6342 športnikov iz 49. olimpijskih komitejev – športniki so se pomerili v dvajsetih
športih. Slovenski športniki, skupno jih je bilo
83,so nastopili v 17. športnih panogah med udeleženci prvih evropskih iger pa je bil tudi 19-letni
Danijel Kočar doma iz Fokovec član Rokoborskega društva Sobota. Kočar je bil deležen posebne
pozornosti saj na igrah nastopil kot prvi slovenski športnik, bil pa je tudi najmlajši rokoborec
v grško rimskem slogu. Žal se v tekmovalnem
delu Kočarju ni izšlo po načrtih trenerja Dejana Šerneka, saj je v kategoriji do 59 kg izgubil
proti Norvežanu Stug Andreju Bergerju – kljub
porazu pa je naredil dober vtis tudi na slovensko
odpravo v Bakuju.
TG
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Skozi avto reli do večje prometne varnosti

Združenje šoferjev in avtomehanikov Murska Sobota je v sodelovanju s
Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Moravske
Toplice med Mursko Soboto in Sebeborci pripravilo 21. Avto moto reli
z geslom Vse za varnost prometa.
Letos je na 32 km dolgi progi sodelovalo 31 udeležencev iz Hrvaške in
Slovenije, slovenski paraplegiki in tetraplegiki pa so imeli na reliju tudi
odprto državno prvenstvo.
Udeleženci so ina startu na prometnem poligonu Španik v Murski Soboti najprej imeli spretnostno vožnjo, nato je sledila ocenjevalna vožnja
do Sebeborec in na cilju je bil na programu še preizkus znanja iz cestno
prometnih predpisov in slovesna razglasitev rezultatov . Med gosti so
bili udeleženci izjemno zadovoljni z aktivno udeležbo Danijela Kastelica
predsednika Zveze paraplegikov Slovenije. Ob koncu je župan Občine
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Moravske Toplice Alojz Glavač vključno s predsednikom
ZŠAM Murska Sobota in predsednikom organizacijskega
odbora Francem Čarnijem najboljšim podelil medalje za
njihove dosežke in jih povabil na 22. druženje v letu 2016.
Rezultati; motorna kolesa brez bočne prikolice: 1. Rudolf
Kovač Murska Sobota. Osebni avtomobili izdelani do leta
1985: 1. Franc Horvat Lipa. Paraplegiki, osebni avtomobili:
1. Jožefa Franc Murska Sobota. Tetraplegiki 1. Benjamin Krč
Petišovci, 2. Alojz Velner Vučja Gomila in tetraplegiki, ženske:
1. Anita Trebše Murska Sobota.
Tonček Gider

Nogometni pregled

Nogometaši se še naprej trudijo,
da bi zadeli en gol več od nasprotnika ter tako razveselili svoje navijače. Prvo poglejmo, kako so bili
uspešni nogometaši Čarde.
V 7. krogu so se spopadli z lanskimi
prvaki Odranci in žal zapravili vodstvo 0 proti 2 ter na koncu izgubili
3 proti 2. Za Čardo sta zadela Rok Bencik in Rok Malačič. V
8. krogu so doma igrali proti Rakičanu in izgubili 0 proti 2.
V 9. krogu so igrali v gosteh proti Križevcem ter remizirali
2 proti 2. Strelca za Čardo sta bila Sandro Zadravec in Rok
Malačič. V 10. krogu so igrali pred domačimi gledalci proti
Muri in izgubili 1 proti 5. Zadetek za domačine je dosegel
Rok Bencik.
Svojo nogometno poslanstvo nadaljuje tudi Bogojina v
1. MNZ Murska Sobota. V 7. krogu so igrali v gosteh ekipi
Gančani in v derbiju iztržili točko. Za rezultat 2 proti 2 sta
bila uspešna pri Bogojini Nejc Černela in Mihael Ivanič.
V 8. krogu so doma igrali proti Tišini in zmagali 4 proti 1.
Za domačine so bili uspešni Borut Godvajs, Nejc Černela
in Marko Legenič, ki je zadel dvakrat. V 9. krogu so igrali v
gosteh proti Ižakovcem in remizirali zopet 2 proti 2. Zadela
sta Alen Kalman in Tomaž Gregorec. V 10. krogu so igrali
doma proti Radgoni in remizirali 2 proti 2. Za domačine je
dvakrat zadel Nejc Černela. Po 10. krogih Bogojina še vedno
zaseda prvo mesto s 24 točkami.
V 2.MNZ Murska Sobota svoje nogometne predstave svo-

jim ljubiteljem nogometa še vedno kažejo nogometaši
Sela. V 7. krogu so igrali proti pred domačimi gledalci proti
Šalovcem ter izgubili 1 proti 4. Za domačine je zadel Gregor Matjašec. V 8. krogu so doma nesrečno izgubili proti
vodilnemu Cvenu 2 proti 3. Strelca sta bila Valter Kutoš
in Gregor Matjašec. V 9. krogu so igrali proti Cankovi v
gosteh. Po odličnem vodstvu 0 proti 2 so naredili kar tri
enajstmetrovke ter na koncu iztržili remi. Strelca sta bila
Žiga Balajc in Mitja Vučkič, ki je zadel dvakrat. V zadnjem,
10. krogu jesenskega prvenstva pa so se igralci Sela zapisali
v zgodovino, saj so premagali Romo kar 21 proti 1. Strelci so
bili Gregor Matjašec, ki je zadel trikrat, Uroš Berden, ki je
zadel tudi trikrat, Aleš Čontala, ki je zadel štirikrat, Žiga Balajc, ki je zadel petkrat,Damjan Grabar, ki je zadel dvakrat,
Mihael Balajc je bil tudi uspešen dvakrat in Valter Kutoš.
S to odlično zmago so igralci Sela tudi zaključili jesensko
prvenstvo. Na lestvici zasedajo 6. mesto s 10 točkami.
Luka Perš

13. Motivacijsko srečanje Slovenske
turistične organizacije tokrat v
Moravskih Toplicah

Motivacijsko srečanje, ki se vsako leto izvaja na drugi turistično zanimivi lokaciji, so med 1. in 2. oktobrom gostile
Terme 3000 v hotelu Ajda v Moravskih Toplicah.
Dvodnevno srečanje je bilo sestavljeno iz strokovnega in
družabnega dela. V okviru strokovnega dela se je okrog 70
skrbnikov portala iz vse Slovenije na konferenci v hotelu
Ajda Terme 3000 seznanilo s številnimi aktualnimi novostmi in trendi na področju digitalnega turizma.

Poslovalnico TIC Moravske Toplice so obiskali predstavniki večjih TIC-ev
in LTO-jev iz Slovenije

Med bivanjem v Moravskih Toplicah so udeleženci obiskali
poslovalnico TIC Moravske Toplice, kjer jih je pozdravil župan občine Moravske Toplice, Alojz Glavač, medtem ko je
delovanje, poslovanje in aktualne aktivnosti TIC Moravske
Toplice predstavila Matejka Pajalić, direktorica TIC Moravske Toplice. Turistično ponudbo smo popestrili z degustacijo čokoladnih izdelkov iz čokoladnice Passero.
Na letošnji razpis Slovenske turistične organizacije za
gostitelja motivacijskega srečanja skrbnikov največjega
nacionalnega turističnega portala www.slovenia.info so
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TIC-ova stran
TIC Moravske Toplice
na Festivalu slovenskih LAS v
Ljubljani

Strokovna konferenca s področja digitalnega turizma v hotelu Ajda
v Termah 3000

Turistični informatorki sta postregli z obilo informacij, ki še posebej
zanimajo turistične delavce

svojo ponudbo oddale Terme 3000. Pri prijavi razpisa so k
sodelovanju za izvedbo družabnega dela povabile Zavod za
turizem, kulturo in šport Beltinci in skupaj pripravili prijavo.
TIC Moravske Toplice in Občina Moravske Toplice smo glede
izvedbenega programa izvedeli iz medijev.
TIC Moravske Toplice

TIC Moravske Toplice
na 15. Festivalu za tretje življenjsko
obdobje v Ljubljani
Na skupnem razstavnem prostoru smo se na 15. Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki se je med 29. 9. in
1. 10. 2015 odvijal v Cankarjevem domu, predstavili TIC
Moravske Toplice, Korenika iz Šalovcev in Lovenjakov
dvor iz Polane. Festival je postregel s kopico najrazličnejših vsebin za seniorje, med njimi ni manjkalo tudi
turističnih namigov. Sodelujoči iz Pomurja smo regijo
predstavili kot zanimivo izletniško in dopustniško točko
za seniorje.
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Namen Festivala slovenskih LAS, ki se je 3. oktobra 2015
odvijal na Stritarjevi ulici v Ljubljani, je bila promocija
izvedenih aktivnosti in produktov, nastalih v okviru
projektov LAS.
LAS je kratica za lokalno akcijsko skupino oziroma je
partnerstvo, ki omogoča lokalnemu prebivalstvu, da
aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih
ciljih lokalnega okolja, vključno z viri financiranja in
za doseganje njihovih ciljev.
TIC Moravske Toplice in Krajinski park Goričko smo
na festivalu predstavili aktivnosti in produkte, nastale
v okviru LAS Goričko. Destinacijo Moravske Toplice z
okolico ter območje krajinskega parka Goričko smo
v tem zvezi predstavili kot turistično nadvse zanimivi območji ne le za obiskovalce iz osrednje Slovenije,
marveč tudi za turiste iz Evrope in sveta.

PROSTI ČAS
NAGRADNA KRIŽANKA: HOTEL DIANA
Pokrovitelj nagradne križanke je Hotel DIANA Murska Sobota:
Bogata gostinska ponudba; v restavracijah Diana in Sklejca, v slaščičarni Diana s
40. letno tradicijo, pa svoje goste razvajamo s sladkimi dobrotami.
Geslo križanke , ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do torka, 24. novembra
2015 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice,
s pripisom nagradna križanka.
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ŽIVAL, KI
PLETE
MREŽE

LADIJSKI
NAVIGATOR
VRTILNA
KOLIČINA
DELCEV

ZVEZA
TEKMUJOČIH

DIRKAČ
LAUDA

TOŽENJE,
NERGANJE

LISAST
POLDRAG
KAMEN

OLEG
CASSINI

PRIPADNICA
ALEMANOV

PLOŠČAT
KOS LESA

TRDA
BAKROVA
ZLITINA,
ALPAKA
TONČKA
MAROLT

NEJEVOLJEN,
UPOREN
OTROK

AFRIŠKA
PEVKA
MAKEBA
PRIPRAVA
ZA TKANJE
GLAS
ŽABE
MOTNJA,
DEFEKT

GRADBENI
MATERIAL

POTRDITEV
UKAZA Z
MIŠKO
VRTNINA
ZA JUHO

SNOV ZA
FRIZURO
GOSPODINJSKI
PLIN

ČRT
NAGODE
SREDNJI
ZASADITEV
CEPINA V
LED

TORINO

NATRIJ

ITALIJAN.
PISATELJ
(UGO)

DELAVKA
V
SOLINAH

VOJNA
JADRNICA,
GALEON

PUNKCIJSKA
IGLA

OSTIA - rimsko pristanišče
ECKENER - nemški inženir (Hugo)
LOEB - francoski reli voznik (Sebastian)
OJETTI - italijanski pisatelj (Ugo)

PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 139. ŠTEVILKE LIPNICE: VRTELI SMO PEDALA
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrado pokrovitelja: Hotel DIANA
Murska Sobota.
1. MATKO IVAN, TEŠANOVCI 2, 9226 MORAVSKE TOPLICE; 2. ANTON HORVAT, FILOVCI 136, 9222 BOGOJINA;
3. JANEZ PERŠA, VUČJA GOMILA 34, 9208 FOKOVCI
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
NOVEMBER 2015
Pripravlja: TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com

Naziv prireditve

Opis prireditve

Kraj izvajanja

Datum

Organizator

Informacije

Ustvarjalne
rokodelske
delavnice za
odrasle

Tedenske rokodelske
delavnice za odrasle.

Martjanci,
vaški dom

Ob ponedeljkih,
18.00

TD Martin
Martjanci

Irena Nemeš
041 747 484

Kletarski večer

Pogovor o vinu z vinom.

5. 11. 2015,
17.00

VSD Filovci

Alojz Berden
041 733 946

16. Martinov
pohod

Športno turistična
prireditev, namenjena
počastitvi vina in domačih
lokalnih ponudnikov
kakovostnega vina in
domačih dobrot. Zabava s
krstom mošta.

Filovci, vaški
dom

7. 11. 2015,
10.00 – Moravske
Toplice
(Hotel Vivat)
10.30 – Martjanci
(ŠRC)

TIC M. Toplice,
OŠZ M. Toplice,
TD Martin
Martjanci

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

Martinovanje in
krst mošta

Krst mošta s kulturno
prireditvijo in druženjem.

7. 11. 2015,
17.30

KTD Ady Endre
Prosenjakovci

Ladislav Vöröš
051 358 675

Martinovanje v
Gaju

Blagoslovitev društvenega
vina in vina vinogradnikov
Gaja. Druženje s
pesmijo ob pokušanju
mladega vina z Vitis
Vitae. Priložnostno sledi
otvoritev stare preše.

Prosenjakovci,
nov gasilski
dom

Filovci, Gaj

8. 11. 2015,
13.30

VTD Gaj

031 238 989
Tratnjek Jože

Martjanci,
dvorana
vaškega doma

13. 11. 2015,
18.00

TD Martin
Martjanci

Irena Nemeš
041 747 484

Krst moštz zanimivim
17. Martinovanje v programom v izvedbi TD
Filovcih s krstom Dobrovnik s prekmursko
mošta
vinsko kraljico in krajšim
kulturnim program.

Filovci, vaški
dom

14. 11. 2015,
17.00

VSD Filovci

Alojz Berden
041 733 946

Pohod po
Pomurski
planinski poti
(PPP)

Pohod na relaciji SeloGornji Petrovci.

Selo, start pred
brunarico TIC
Selo

21. 11. 2015,
8.00

Franc Donša
041 854 058

Razstava
adventnih
aranžmajev

Planinsko
društvo Mura
Murska Sobota in
Planinsko društvo
Matica Murska
Sobota

Vsakoletna razstava
adventnih izdelkov.

Martjanci,
vaški dom

21. 11. 2015,
10.00-18.00

TD Martin
Martjanci

Irena Nemeš
041 747 484

Adventna
razstava

Razstava adventnih
venčkov in aranžmajev.

22. 11. 2015,
10.00-18.00

Rokodelsko
društvo Vrtnica
Prosenjakovci

Suzana Malačič
031 460 015

19. dan odprtih
vrat

V pričakovanju praznikov
bodo organizirali bazar
adventnih dekoracij
z namenom zbiranja
sredstev za šolski sklad.

Prosenjakovci,
star gasilski
dom
Fokovci,
osnovna šola

27. 11. 2015,
16.00

OŠ Fokovci

Suzana Deutsch
041 798 722

Adventna tržnica

Praznična tržnica z izdelki
domačih in umetnostnih
obrti.

TIC Moravske
Toplice

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

Tradicionalne
domače koline

Prikaz kolin kot nekoč.

Prosenjakovci,
Pri novem
gasilskem
domu

28. 11. 2015,
8.00

KTD Ady Endre
Prosenjakovci

Ladislav Vöröš
051 358 675

Adventni koncert

Tradicionalni adventni
koncert s člani MePZ
Lipa zelenela je

Moravske
Toplice,
evangeličanska
cerkev

29. 11. 2015,
10.00 (med
bogoslužjem)
10.30 koncert

ECO Moravske
Toplice

Geza Erniša
041 689 191

Ustvarjalne
rokodelske
delavnice za
otroke

Rokodelske delavnice za
otroke, organizirane pred
adventno razstavo.

Martjanci –
Moravske
Toplice

26. 11. – 27. 11.
Moravske
2015,
Toplice, park pri
od 14.00 dalje.
evangeličanski
28. 11. 2015,
cerkvi
9.00-13.00

