AKTUALNO
Urednikov kotiček

Lep pozdrav, spoštovane bralke in bralci Lipnice. Nova številka
je izšla med prvo in drugo adventno nedeljo. Tudi v naših
krajih se počasi pripravljamo na Božič in Novo leto. Kar nekaj
razstav z adventnimi in božičnimi motivi je bilo po naših
vaseh, vrle članice in člani turističnih in olepševalnih društev so se tudi letos potrudili s predstavitvijo svojih izdelkov.
Nekaj malega o tem smo zajeli že v tej številki, nekaj pa bo
tudi v prihodnji številki Lipnice. Sicer pa, jesen se poslavlja,
v sončnih dneh je naša pokrajina izjemno barvita, jesen je
pač znana po tem, da morda celo pretirava z barvami, ki jih
ponuja. In ker se jesen preliva v zimo, in ker je pred vrati tudi
Novo 2016. leto, mnogi že delajo obračun narejenega. Tudi v
naši občini se oziramo po storjenem in priznati je treba, da
krizi navkljub, bilanca sploh ni slaba. Konec koncev je za nami
prva faza enega večjih investicijskih zalogajev, izgradnja pomurskega vodovoda. Kako bo v prihodnje, je vprašanje, na
katerega vam težko odgovorim. Država je še bolj privila občine, poslanci v Državnem zboru so izglasovali Zakon o financiranju občin, po katerem bi bila povprečnina le 522 evrov, v

pogajanjih so občine zahtevale 535 evrov. Zadnja ponudba
Vlade Mira Cerarja je bila 525 evrov, poslancem pa je finančni
minister Dušan Mramor v sprejem ponudil znesek 522 evra.
Tudi zato so na pobudo svetnikov iz vrst lokalnih interesov,
tudi našega župana Alojza Glavača, državni svetniki sprejeli
veto na zakon, kar pomeni, da bo moral vladni predlog še enkrat pred poslance in ti ga morajo sprejeti z absolutno večino
46 glasov. Glede na razmerje sil v Državnem zboru, bo koaliciji verjetno uspelo zakon spraviti pod streho. Žal, kajti to za
občine pomeni marsikatero odrekanje, kajti sredstva je treba
najprej zagotoviti za z zakonom določene dejavnosti, torej
tudi vrtce in šole, za investicije pa bo že večji križ. Ob vsej
vsebini tokratne Lipnice vas opozarjam na razpis, s katerim
Občina vabi k sodelovanju pri izdelavi oziroma oblikovanju
novega občinskega grba Moravskih Toplic.
Glede na nič kaj rožnate čase in prihajajoči konec leta je v
tej številki Lipnice tudi nekaj lahkotnejših tem, da vam skrajšajo čas pri branju ali reševanju križanke.
Zato vabljeni k branju in seveda k reševanju nagradne križanke.
Vaš v. d. urednik Boris Cipot

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS št. 35/14, 21/15) razpisujem

JAVNI ANONIMNI NATEČAJ
ZA OBLIKOVANJE OBČINSKEGA GRBA IN ZASTAVE
OBČINE MORAVSKE TOPLICE

1. Namen javnega natečaja je izbrati grb in zastavo, ki bosta
predstavljala občino in vse njene občane. Grb in zastava
bosta poleg praznika, uradna simbola Občine Moravske
Toplice.
2. Najboljši trije predlogi, ki jih bo izbrala posebna komisija,
bodo nagrajeni in sicer z denarno nagrado v višini:
• prva nagrada 500 EUR
• druga nagrada 350 EUR
• tretja nagrada 200 EUR.
Občina Moravske Toplice si pridržuje pravico, da ne podeli vseh nagrad, če prispeli predlogi ne bodo izpolnjevali
kriterijev tega natečaja.
3. Pri izdelavi in oblikovanju osnutka grba in zastave je potrebno upoštevati naravne, kulturne in zgodovinske značilnosti kraja in prebivalcev na območju občine Moravske
Toplice ter veljavne norme s področja grboslovja z vidika
barv, grbovnih elementov in elemente ščita.
4. Natečaja se lahko udeležijo vse fizične in pravne osebe,
ki so pripravljene oblikovati rešitve pod pogoji natečaja.
5. Interesenti naj svoje predloge z obrazložitvijo posredujejo
na naslov:
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice, s pripisom:
Javni natečaj – za oblikovanje občinskega grba in zastave.
Ne odpiraj.

Podatki o avtorju (ime, priimek, naslov, telefonska št.,
davčna št., št. transakcijskega računa) morajo biti priloženi predlogu v zaprti ovojnici.
Naročnik bo osebne podatke avtorjev uporabil izključno
za namen izvedbe javnega natečaja in jih varoval v skladu
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Po končanem javnem natečaju bo naročnik osebne podatke avtorjev izbrisal.
6. Javni natečaj bo odprt do 1. 2. 2016, do 12.00 ure (za predloge poslane po pošti velja poštni žig).
7. Komisija ima predlagalno funkcijo in bo najboljši predlog
posredovala v potrditev Občinskemu svetu Občine Moravske Toplice, ki bo dokončno potrdil izbiro grba in zastave.
8. O izbiri bodo avtorji obveščeni osebno, javnost pa preko
spletne strani Občine Moravske Toplice ter lokalnega časopisa Lipnica.
9. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o
odkupu materialnih avtorskih pravic v višini 2500 EUR
neto v katero je vključena tudi izdelava CGP.
10. Fizična ali pravna oseba, ki pošlje svojo vlogo na javni
natečaj, izrecno izjavlja, da je seznanjena in se v celoti
strinja s pogoji javnega natečaja.
Številka: 430-00021/2015-1
Datum: 24.11.2015

Alojz GLAVAČ, l.r.
Župan občine 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
S 1. 1. 2016 Vodovod sistema B nov
upravljalec oskrbe s pitno vodo

Vsi občinski sveti pomurskih občin, v katerih se končuje gradnja Pomurskega vodovoda kraka B, v teh dneh obravnavajo
predlog Sklepa o pričetku izvajanja gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B. Gre za vodovodni
krak, ki je razporejen po občinah Goričkega, mestne občine
Murska Sobota in občine Tišina. Gradnja se je pričela septembra 2013, prva faza je končana, tudi tehnični pregledi
objektov so opravljeni, zato lahko kmalu računamo, da bo
po vodovodnih ceveh stekla tudi zdrava pitna voda. Naši
občinski svetniki so omenjeni sklep obravnavali v ponedeljek
30. novembra na svoji deveti redni seji.
Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o., Kopališka ulica
2, Murska Sobota bi naj z dnem 01.01.2016 prevzel in pričel
izvajati gospodarsko javno službo »oskrba s pitno vodo«
na oskrbovalnih območjih določenih z vsakokrat veljavnim
odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Moravske Toplice.
Več o vsebini seje pa v 142. številki Lipnice.

Septembra 2013 je bila simbolično zasajena lopata, s katero so župani
in takratni minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan potrdili uradni
pričetek gradnje pomurskega vodovoda krak B.

Vsa društva v Gasilski zvezi Moravske
Toplice so bila v mesecu požarne
varnosti zelo aktivna

V okviru oktobra meseca varstva
pred požari smo v GZ Moravske
Toplice izvedli mnogo aktivnosti
in s tem povečali stopnjo usposobljenosti operativnih gasilcev. Prav
tako je bila povečana pripravljenost in informiranost prebivalcev,
kako postopati v primeru naravnih
in drugih nesreč. V ta namen je bil
razdeljen promocijski material, ki
smo ga dobili s strani Gasilske zveze Slovenije. To smo izvedli
preko sektorskih poveljstev, ki so razdelila ta material v vsa
Prostovoljna gasilska društva (PGD) v naši GZ. Več materiala
so dobila društva kjer se nahajajo osnovne šole in vrtci.

Največ časa in truda smo vložili v pripravo in izvedbo vaj.
Teh je bilo letos kar nekaj.
Tako so bile izvedene so bile tri nenapovedane vaje po sektorjih:
a. Sektor Bogojina v Vučji Gomili (sodelovale so: PGD
Vučja Gomila, PGD Bogojina, PGD Selo in PGD Tešanovci),
b. Sektor Prosenjakovci v Selu (sodelovale so: PGD Selo,
PGD Moravske Toplice, PGD Fokovci, PGD Prosenjakovci in PGD Čikečka Vas),
c. Sektor Martjanci v Sebeborcih (sodelovale so: PGD
Sebeborci, PGD Moravske Toplice, PGD Martjanci, PGD
Andrejci in PGD Krnci).

Poveljniki društev v krajih kjer so potekale vaje so pripravili elaborate za izvedbo vaje. Datum in čas vaje nista bila
v naprej znana, alarmiranje je potekalo po elaboratu vaje.
Vaje so bile ocenjevane s strani poveljstva GZ. Po vajah so
bile izvedene kratke analize, podrobnejše analize morajo
biti v pisni obliki posredovane na GZ v roku 30 dni s strani
vodje intervencije. Preizkušalo se je predvsem prihod na kraj
intervencije, komunikacija med vodjem intervencije te vodji
posameznih enot na intervenciji, poveljevanje ter uporaba
osebne zaščitne opreme.
V Moravskih Toplicah v apartmajskem naselju Prekmurska
vas je potekala vaja za vse članice v GZ Moravske Toplice
katerim se je pridružila enota članic DVD Martijanec iz
sosednje Hrvaške. Na vaji je sodelovalo 9 enot gasilk in sicer: PGD Moravske Toplice, PGD Suhi Vrh, PGD Filovci, PGD
Ivanci, PGD Kobilje, PGD Selo, PGD Martjanci, DVD Martijanec, in PGD Krnci. Po vaji je bila izvedena kratka analiza,
podrobnejša analiza sledi v 30 dneh v pisni obliki s strani
vodje intervencije. S tako vajo želimo spodbuditi članice k
aktivnemu vključevanju v operativne enote posameznih
društev. Preizkušali so se postopki prihoda na kraj intervencije, komunikacija preko radijskih vez, poveljevanje na
intervenciji, delo z opremo...
Izvedena je bila vaja v Kobilju, kjer so sodelovala društva iz
treh občin (Moravske Toplice – PGD Motvarjevci, Dobrovnik
– PGD Dobrovnik in Kobilje – PGD Kobilje). Tema vaje je bila
reševanje ponesrečencev iz prostorov. Po vaji je bila izve-
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NAŠI GASILCI
Delovanje majhnega prostovoljnega
društva Suhi vrh

dena kratka analiza vaje. Preizkušalo se je delo pri vstopu
v prostor, reševanje ponesrečencev iz prostora, uporaba
osebne zaščitne opreme ter izolirnih dihalnih aparatov.
V naseljih kjer se nahajajo šole in vrtci so društva sodelovala tudi pri evakuacijah. Njihova naloga je bila bolj v
izobraževanju zaposlenih v teh zavodih v postopkih pri
evakuaciji iz prostorov ter popularizaciji gasilstva med
mladimi, kot sama evakuacija iz zgradbe, katero so izvedli
zaposleni v posameznih zavodih. Evakuacije so potekale
v naslednjih krajih: Martjanci, Moravske Toplice, Bogojina, Filovci, Fokovci, Kobilje in Prosenjakovci. Pri evakuaciji
v Kobilju je sodelovalo tudi PGD Murska Sobota z novo
avtolestvijo.
Nekaj društev je izvedlo tudi interne vaje v katerih so sodelovali sami (eno PGD). Na teh vajah so preizkušali predvsem
gašenje z hidrantov (PGD Ratkovci) in alarmiranje društva
(PGD Mlajtinci).
Organizirali in izvedli smo tudi »Dneve odprtih vrat«, kjer
je bila krajanom predstavljena oprema in delovanje ter
omogočen pregled gasilnikov za občane. To je potekalo v
PGD Motvarjevci, PGD Kobilje, PGD Suhi Vrh in PGD Kančevci
Društva so bila preko sektorskih poveljstev spodbujena k
preizkusu ter usposabljanju v delu z novo nabavljeno opremo. Dobila so tudi navodila za ureditev orodišč in opreme
za zimo, predvsem preverjanje hladilne tekočine, preizkus
akumulatorjev ter ogrevanje garaž v katerih so vozila z vodo.
Pomanjkljivosti in nedoslednosti, ki so se pokazale pri vajah so nam dober vodnik pri bodočem izobraževanju in
usposabljanju članov in poveljniškega kadra v naših PGD.
Vsako izmed 28 društev iz naše GZ je sodelovalo v vsaj eni
od naštetih aktivnosti in s tem pripomoglo k večji požarni
varnosti v svojem operativnem območju.
			
Gasilska zveza Moravske Toplice
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V občini Moravske Toplice je trenutno 28 gasilskih društev,
med njimi tudi majhno gasilsko društvo Suhi Vrh,kjer je 60
članov, ampak so v zadnjem času zelo aktivni in zagnani.
Delujejo pionirska desetina, desetina članic in pa moška desetina.Se verjetno sprašujete zakaj so tako aktivni? V preteklem letu, na občnem zboru, je postala prva predsednica
v zgodovini občine, katerega koli gasilskega društva, prav v
vasi Suhi Vrh, Mateja Novak, ki se je zagnano lotila nabave
in delovanja v društvu. Že na občnem zboru, so potrdili, da
bodo v letu 2014 nabavili novo vozilo za prevoz moštva. To so
tudi izpeljali, s pomočjo zbiranja denarja po sektorju in sosednji vasi Vučja Gomila, s pomočjo občine Moravske Toplice
in pa gasilske zveze Moravske Toplice, ter z lastnim denarjem, ki ga je društvo imelo. Tako so v decembru imeli v garaži
parkirano vozilo GVM- Ford Transit Custom. V začetku leta
2015, so zopet sklenili, na občnem zboru, da bodo pa v tem
letu nabavili še gasilsko prikolico, da bodo kompletni za primer nesreč. V mesecu maju, so najprej 30.4. postavili mlaj,
kar bo od sedaj naprej tradicija, 30.5. so uspešno prevzeli
novo gasilsko vozilo in na tej slovesnosti tudi podpisali dve
listini o pobratenju s PGD Gančani in pa PGD Gorenja Vas.
Med letom so uspešno prestali pregled društva in se udeležili sektorskega tekmovanja. Pionirji so bili tudi na občinskem gasilskem kvizu. 30.10. so imeli tudi dan odprtih vrat
in pa obenem delavnice za najmlajše,na temo Haloween.
Velikokrat pa se sliši, da predsednici ne gre ugovarjati, zato
je akcija za nabavo prikolice kar hitro stekla. Ker pa imajo
ženske vedno neke določene zamisli, si je predsednica Mateja zadala cilj, da bo prikolica parkirana v garaži na dan, ko
bodo imeli tudi Martinovanje, skupaj z obema pobratenima
društvoma in pa domačini. To se ji je tudi uresničilo in ravno 14.11.2015 zjutraj, se je odpravila še z dvema članoma po
prikolico, k Svit Zolarju v Stogovce, katero so nato postavili
pred Vaško gasilski dom, kjer je pričakala vse, ki so se zvečer
udeležili Martinovanja. V tem majhnem, pa vendar složnem
in delovnem gasilskem društvu, jim ne zmanjka volje in načrtov za naprej, zato so sedaj že z mislijo v naslednjem letu,
ko praznujejo 80 letnico. Ta bo 28.5.2016. Verjamemo, da jim
volje ne bo zmanjkalo in da jim bo s složnim delovanjem in
s trdo žensko roko, uspelo uresničevati zastavljene cilje in
pa uspešno delovati še mnogo let. NA POMOČ
M.N.

NAŠI GASILCI
Gasilska vaja v vrtcu in Osnovni šoli
Bogojina

Gasilsko društvo Bogojina, ki spada pod okrilje Gasilske zveze občine Moravske Toplice, je v okviru letošnjega meseca
požarne varnosti pripravilo evakuacijsko vajo v vrtcu Bogojina. Potem, ko se je evakuacijska reševalna vaja uspešno končala, so gasilci otrokom na primeren način prikazali gasilsko
orodje in opremo, ter jih poučili kako se pravilno uporablja.
Za otroke je bilo nedvomno najbolj zanimivo »gasilsko gašenje« z gasilsko vedrovko. Ob koncu evakuacijske reševalne
vaje so otroci od gasilcev dobili veliko vrečko bombonov ter
se veselo posladkali. Gasilski prikaz orodja in opreme pa so
gasilci iz Bogojina prikazali tudi v Osnovni šoli Bogojina, in
sicer za otroke nižje stopnje. Le-te pa je najbolj veselila vožnja z gasilskim avtomobilom. Ob koncu je nastala z gasilci
še skupna spominska gasilska fotografija. Prav gotovo so
gasilci na otroke naredili lep vtis, le-ti pa so spoznali pomen,
delo in lik gasilca, ki pomaga ob požarih in raznih drugih
intervencijah. Tako je pričakovati, da se bo odslej v gasilske
vrste gasilske društva Bogojina vključilo še več mladih.
J.Ž.

Gasilska vaja v vrtcu in Osnovni šoli Bogojina

Evakuacija 2015

Tako kot že nekaj let zapored smo tudi letos s pomočjo gasilcev PGD Prosenjakovci in Motvarjevci v našem vrtcu izvedli
evakuacijo. Pred tem smo se z otroci temeljito pogovorili o
poteku same evakuacije ter o naši vlogi v njej.
Ko je v kuhinji ‚zagorelo‘, smo na številko 112 poklicali gasilce.
K nam so prišli v nekaj minutah in evakuacija vrtca se je

lahko začela. Nekateri gasilci so gasili požar, spet drugi so se
posvetili reševanju otrok in vzgojiteljic. Žal pa se ena izmed
vzgojiteljic in štiri deklice niso mogle rešiti same in ker so
ostale ujete v plamenih in gostem dimu, je bilo potrebno
posredovanje pogumnih mož. Vzgojiteljica je deklice skozi
okno predala gasilcem, sama pa je ostala ujeta v igralnici.
A brez skrbi, izurjeni gasilci so rešili tudi njo. Ker je bila slabotna, so jo iz igralnice odnesli kar na nosilih in tako se je
na srečo vseh nas vse dobro končalo. Seveda je bila vse to
le vaja, iz katere pa smo se vsi skupaj veliko naučili in smo
zato bogatejši za izkušnjo.
Ob tej priložnosti se še enkrat iskreno zahvaljujemo gasilcem iz obeh društev v upanju, da jih zares nikoli ne bomo
potrebovali.
Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci
Fotografiral Aljoša Koroša

2015- ös évi mentési akció
Mint minden évben, úgy az idén is a Pártosfalvi és a Szentlászlói ÖTE-tel megbeszéltük, hogy az óvodánkban mentési akciót
szervezünk. De még az előtt a gyerekeknek elmagyaráztuk a
mentési akció folyamatát és fontosságát.
A konyhában tűz keletkezett, amelyet el kell oltani, ezért felhívtuk a tűzoltókat az 112-es számra. Néhány perc múlva megérkeztek, és ezzel elkezdődött a mentési akció. A tűzoltók azonnal a gyerekek és a munkatársak mentésével kezdték. Mivel
nagy füst volt az óvodában, ezért egy óvónő és három kislány
a játszóteremben maradtak. Sok bátorság kellett ezeknek a
mentéséhez. A gyerekeket az ablakon keresztül mentették ki
az óvónő segítségével, ő pedig bent maradt a játszóteremben.
A tűzoltók hordágyon vitték ki az óvónőt, s így hamar kimentették őt is. Ez csak gyakorlat volt, amiből sokat megtanultunk.
Egy érdekes és felejthetetlen tapasztalat volt számunkra.
A mentési akció befejezése után a Kétnyelvű Pártosfalvi Óvoda
munkatársai és a gyerekek köszönetet mondtunk mind két
tűzoltó egyletnek, abban a reményben, hogy óvodánkban nem
keletkezik igazi tűz.
Lejegyezte Bernarda Koroša Pantovć, óvónő
a Pártosfalvi Kétnyelvű Egység óvónője
Fordította Gal Silvija, pedadagógiai asszisztens
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NAŠI GASILCI
Moj dnevnik iz tabora Mladi
gasilec Rogla 2015

Na taboru Mladi gasilec 2015, nas je bilo 33 otrok iz različnih prostovoljnih gasilskih društev
(Martjanci, Moravske Toplice, Čikečka vas, Kobilje,
Fokovci, Mlajtinci, Tešanovci in Selo) in 6 mentorjev oziroma vodja tabora Dušan Grof, namestnik
Emil Hari in mentorji Patricija Bukovec, Martina
Lipaj, Mojca Bauman in Anton Ošlaj iz GZMT.

gasilske aktivnosti. Ob 19.00 uri smo šli na večerjo, nato pa v disko. Bilo
je zelo lepo. Vsi smo bili utrujeni in hitro smo zaspali.
4. DAN (sobota, 18.7.2015)
Po jutranji telovadbi je kot vsak dan sledil zajtrk. Ob 9.00 smo se šli
kopat v hotelski bazen in usvajali novo znanje iz gasilstva. Sledile so
skupne gasilske aktivnosti in kosilo. Imeli smo nekaj prostega časa,
nato pa smo se odpravili na adrenalinsko sankališče na Zlodejevo. Bilo
je super. Sledile so športne igre in pa večerja. Po večerji smo šli na nočni
pohod z baklami. Ob 22.00 uri smo šli spat.

1. DAN (sreda, 15.7.2015)
V sredo 15.7. smo se ob 14. uri zbrali v Moravskih
Toplicah, se poslovili od staršev in se z avtobusom odpravili na Roglo. Prispeli smo okrog 16.00
ure in se namestili v domu Jelka. Seznanili smo
se s pravili in dnevnim redom, ter se razdelili po
sobah. Ko se je dan že bližal proti koncu smo se
odpravili na večerjo, ki je bila odlična. Po večerji
smo imeli spoznavni večer. Ob 22.00 smo se polni pričakovanj odpravili spat.
2. DAN (četrtek, 16.7.2015)
Naslednji dan smo vstali ob 7.00. Najprej smo
se umili in si pospravili sobe, nato pa smo imeli jutranjo telovadbo. Temu je sledil dvig gasilske zastave in zajtrk. Potem smo se razdelili po
skupinah in se šli kopat v hotelski bazen, druga
skupina pa je imela gasilsko šolo. Sledilo je kosilo
in počitek. Pozneje smo spoznavali osnove športnega plezanja in igrali košarko ter nogomet. Po
športnih aktivnostih je sledil pohod po Škratovi
poti in večerja. Kasneje smo se umili in utrujeni
zdrsnili v spanec.
3. DAN (petek, 17.7.2015)
Petka smo se vsi veselili, saj je po zajtrku in
jutranji telovadbi sledilo kopanje v Zrečah. V termah Zreče smo se zelo zabavali. Tam smo imeli
tudi kosilo. Po odhodu iz Zreč je sledil počitek in
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5. DAN (nedelja, 19.7.2015)
V nedeljo je bil zadnji dan tabora. Po zajtrku so sledili izpiti za bronasto,
srebrno in zlato značko, ki smo jih vsi uspešno opravili. Nato smo si
ogledali parado vozil ob šoferskem prazniku. Ob pol dvanajstih smo
si spakirali stvari in šli na kosilo. Po kosilu pa smo se odpravili proti
Moravskim Toplicam. Na poti domov smo se ustavili na sladoledu v
Radencih. Ko smo prispeli v Moravske Toplice je sledil zaključni zbor in
pa podelitev priznanj za gasilske značke. Tabor se je uspešno zaključil.
Bilo je odlično in verjamem, da si vsi želimo še več takšnih taborov.
Hana Čahuk

KULTURA
Kapela na Bukovnici stoji že 110
let

Na duhovno- kulturnem večeru so na Bukovnici obudili spomine na gradnjo sedanje 110- let
stare kapele

zaradi potreb po duhovnem bogastvu, kajti verniki so župnijske cerkve
do Bogojine so morali v tistih časih pred 110 leti, namreč k svetim maša
iti peš ali s kolesom ali drugim prevoznim sredstvom. Predvsem starejši
k nedeljskim svetim mašam veliko krat zaradi slabega vremena, ali po
zimi velikega snega niso mogli v cerkev v Bogojino. Preden še ni bila
na Bukovnici zgrajena kapela so opravljali molitev kar na svojih domovih. Ko pa je bila zgrajena kapela so se ob večjih cerkvenih praznikih
zbirali v njej, kamor še hodijo danes. Kapela na Bukovnici z majhnim
zvonom je bogata s številnimi nabožnimi freskami in je pravi biser
in svetišče kraja. Pred leti je bila sicer obnovljena, a vaščani za njeno
vzdrževanje lepo skrbijo. Od kapele na Bukovnici pa pot pelje tudi do
kapele svetega Vida, ki stoji ob Bukovniškem jezeru. Kapelo na Bukovnici je sezidal zidarski mojster Jožef Stranjšak iz Rihtarovec v Prlekiji.
Ob praznovanju 110 letne kapele na Bukovnici, ki je bila v sklopu duhovno- kulturnega programa v torek, 3. novembra je sveto mašo ob tem
visokem častitljivem jubileju daroval župnik župnije Bogojina Stanislav
Zver, ki je pohvalil prizadevanja domačinov, da tako lepo skrbijo za to
kapelo. Opravil je tudi blagoslov sveč, izpostavil je najsvetejše za žive in
pokojne vaščane Bukovnice. Opravljene so bile tudi molitve in prošnje
za družine na Bukovnici.
J.Ž.

Kapela na Bukovnici s častitljivo 110 – letnico.

Pred 110 - leti so v najmanjši vasi Bukovnica, ki
spada v župnijo Bogojina zgradili kapelo, ki je
posvečena svetemu Križu in Žalostni materi Božji. Ob letošnjih duhovno – kulturnih večerih, ki
so potekali v župniji Bogojina, kot priprava na
škofijski misijon v murskosoboški škofiji, ki se bo
začel letos 8. decembra in trajal celo prihodnje
letos, so v kapeli na Bukovnici, katerega sta sooblikovala domačina Avgust Horvat in Bernarda
Cör. Vas Bukovnica leži med slikovitimi naravnimi
lepotami, obdana je z gozdovi, travniki in vinogradi. Prebivalci Bukovnice se predvsem ukvarjajo s kmetijstvom, vinogradništvom, nekaj pa je
tudi zaposlenih. Na duhovno- kulturnem večeru
so se v vaški kapeli s častitljivo 110 – letnico zbrali
domačini, ki so prisluhnili orisu gradnje vaške kapele pred 110 leti. Na duhovno – kulturnem večeru v kapeli na Bukovnici je bil predstavljen pogled
kako je vas Bukovnico doživljal in gledal slavist dr.
Vilko Novak po rodu iz Beltincev, ki je leta študija
preživljal pri svojem stricu župniku Ivanu Baši v
župniji Bogojina. Prebran je bil njegov zapis v
času šolanja iz leta 1927. Vaščani Bukovnice so
kapelo gradili skupaj z župnijo Bogojina in sicer
ob pomoči takratnega župnika Jožefa Horvata.
Pred vasjo je pred 110 leti stal leseni križ, ki je bil
star in propadel in domačini so se odločili in na
istem mestu postavijo kapelo. Za gradnjo svetišča so se vaščani Bukovnice odločili predvsem

Na duhovno- kulturnem večeru so na Bukovnici obudili spomine na gradnja sedanje
110- let stare kapele

Člani Turističnega društva Filovci so na šaljiv in
humoristični način uprizorili krst mošta

Letos je pred svetim škofom pokleknil Anton Klar, novost letošnjega
16. martinovanje je bila nova pridobitev: 25 litrski vinski leseni sod,
napolnjen z vinom beli pino
Prav gotovo se je vas Filovci in njeni vinogradniki in kletarji, ki so povezani in združeni v Vinogradniško sadjarsko društvo Filovci, vodi ga neumorni predsednik Alojz Berden in ki v bližnjih vinogradih v Trnovskem
bregu, Filovskem Gaju in Filovskem bregu pridelujejo odlična in kakovostna vina, že zdavnaj zapisala in uveljavia na vinski zemljevid, zato
je povpraševanje po dobri vinski kapljici veliko. Tega se ob 16. letnem
delovanju društva nedvomno zavedajo vsi vinogradniki, vinogradnice in
kletarji Vinogradniško sadjarskega društva Filovci. 11. novembra goduje
sveti Martin. Martinovo je star ljudski praznik, ki naznanja, da se jesen
preveša v zimo in končna so vsa dela na polju in vinogradu končana
in hkrati pa se obeležuje krst mošta. Ta vinski praznik je tradicionalno
povezan s pitjem vina, saj se okoli tega datuma, mošt spremeni v mlado
vino. Tako je vinogradniško sadjarsko društvo Filovci, ob sodelovanju
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Martinovanje s škofom v Filovcih

Kulturno turističnega društva Filovci na Martinovo soboto,
14. novembra v dvorani vaško – gasilskega doma v Filovcih
pripravilo tradicionalno Martinovanje. Za številne obiskovalce, ki so se udeležili Martinovanje v Filovcih so pripravili lepo
in nepozabno doživetje, saj je bil večer kulturno, vinsko in
glasbeno obarvan. Vsak je torej našel nekaj zase in za svojo
dušo, kar ga bo skozi leto do prihodnjega martinovanje še
bogatilo. Kot je bilo poudarjeno v Filovcih, da je prav, da se
ob raznih priložnostih, kot je martinovanje, spomnijo, kje
so doma, kako lepa je naša prekmurska pokrajina, kjer so
polja, travniki, gozdovi, kjer so vinogradi posejani z žlahtno
vinsko trto, ki nam rodi dobro vino. Tukaj so doma dobri, delovni in tudi veseli ljudje, ki se radi družijo, še posebej ob
kozarčku rujnega vinca. Še preden pa se je začelo osrednje
letošnje martinovanje in sicer šaljiv in humoristični prikaz
krsta mošta, ki so ga tokrat kot vsa leta doslej kot gostje
pripravili člani Turističnega društva Dobrovnik, med katerimi
je bil tudi župan občine Dobrovnik Marjan Kardinar. Skupaj
s svetim škofom so bili še ministrant, mežnar in muzikat,
kajti še preden se je začel svečani obred krsta mošta, so na
oder člani Vinogradniško sadjarskega društva Filovci na oder
pred škofa v svečanim vinogradniških oblekah 25- litrski leseni sod, ki je bil napolnjen z belim pinojem, prinesli Martin
Horvat, Martin Berden, Ivan Malačič in Alojz Vogrinčič. Vinogradniški sod je bil za filovske vinogradnike ob letošnjem
martinovanju novost in velika pridobitev. Še preden je škof
sveti Martin začel z obredom krsta mošta je na oder prišel in pred škofa pokleknil Anton Klar. Ob pomoči ljudskih
pevk iz Filovcev so vsi skupaj zapeli pesem »Kolko kapljic,
toliko let« in škof sveti Martin je začel s šaljivim obredom
mošta,sledila je še vinska molitev in najrazličnejše prošnje,
da bo iz mošta postalo mlado vino, ki krepi človeka ob delu
v vinogradu ali pri drugih kmečkih opravilih. Člani TD Dobrovnik, ki ob martinovanju uprizarjajo krst mošta, so v to
dejavnost vpeti že dobrih 25 let in v Filovcih so prav gotovo
na vse obiskovalce naredili lep in nepozaben vinogradniški
vtis. Še preden so se poslovili so vsi skupaj ob dobri domači
glasbi še nazdravili z mladim vinom filovskih vinogradnikov,
pri čemer je bil letošnji vinski letnik nadpovprečno dober,
kar se bo prav gotovo tudi poznalo na ocenjevanju vin. Sicer pa je bilo letošnje Martinovanje v veliki meri posvečeno
članu društva Martinu Horvatu iz Ivancev, ki je v letošnjem
letu izdal pesniško zbirko z naslovom »Moje ljubezni«, kjer
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v veliki meri opeva vinsko trto, vinske zidanice posejane po
filovskih vinogradih in ne nazadnje tudi vino, ki ga sam prideluje v tukajšnjem vinogradu, svoje domače, domači kraj,
polja, vinograde, gozdove in tudi veselje do življenja. Ob tej
priložnosti so bile na tem kulturno zabavno vinskem večeru
deklamirane nekatere njegove pesmi Martina Horvata iz Ivanec, ki je dolgoletni in zvesti član Vinogradniško sadjarskega
društva Filovci. Ob tej priložnosti se je Martin Horvat vsem
članom društva in ostalim obiskovalcem Martinovanja zahvalil, da mu že vrsto let pomagate in stojijo ob strani. Tako
je predsedniku VSD Filovci Alojzu Berdenu in predsedniku
Društva Gaj Turističnega kulturnega društva Filovci Jožetu
Tratnjeku v spomin podaril svojo novo pesniško zbirko »Moje
ljubezni«. Še preden se je vinsko kulturni zabavni večer zaključil s pogostitvijo in degustacijo mladih vin so bile prebrane pesmi Martina Horvata »Daj nam sodček, liter vina,
liter vina dobrega, Da nazdravimo s prijatli in sam Bog naj
nas živi«. Še preden se je začela svečana uradna martinova
pojedina je že dišalo iz kuhinje, kjer so ženske za obiskovalce
pripravile slastno Martinovo pojedino, ki je bila obogatena
z mlinci, rdečim dušenim zeljem in pečenim piščancem, vse
skupaj pa so zahvalil še z mladim vinom. Letošnje 16 martinovanje se je v Filovcih zavleklo pozno v noč. Še preden
pa so se vsi razšli na svoje domove se je vsem v imenu VSD
zahvalil, da so se udeležili Martinovanje predsednik Alojz
Berden, vsem skupaj je zaželel veliko zdravja, predvsem pa
se je spomnil na Martine, ki so godovali ob godu svetega
Martina ter da se drugo leto spet srečajo srečni in zdravi in
nazdravijo vinskemu letniku 2016.
J.Ž.

Martinov večer so v Filovcih popestrili domače ljudske pevke

Župnijsko proščenje v čast godu
svetega Martina

Župnijska cerkev v Martjancih je posvečena svetemu Martinu, kajti tudi mimo cerkve pelje tudi od Sombotela pa
naprej Martinova pot. Na župnijski proščenjski praznik so
se v župniji Martjanci pripravljali s tri dnevnico. Osrednje
praznovanje ob župnijskem proščenju pa je bilo v nedeljo,
8. novembra ob godu svetega Martina in hkrati so počastili
zahvalno nedeljo. Verniki župnije Martjanci so pred oltar v
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o njem govori in ga vsi častijo na god, saj so njegova dela tudi v današnjem času še kako živa in aktualna. Sveti Martin je bil vojščak in
cesarjev spremljevalec in pozneje je postal škof. Bil je tudi skromen
in preprost pomagati revežem in ubogim, v njem je bila plemenitost
in bogastvo duše. Na slikah in freskah svetega Martina uprizarjajo z
gosjo poleg sebe, zato ker so ga izdale gosi. Sveti Martin je močnejši
od meča in vsake sile, je dejal duhovnik dr. Stanislav Matičič. Vernikom župnije Martjanci je naložil, da je potrebo lik svetega Martina
naložil, da naj še naprej spoštujejo njegov lik. Martjanska župnija
torej že vrsto let nosi posebne pečate, ki so sad dobrih in marljivih
vernikov. Po pridigi je duhovnik s strani vernikov prejel bučen aplavz,
kajti ta pridiga je vsakemu segla do srca ter te čustvene in odprte
misli duhovnika so verniki ob koncu maše ponesli na svoje domove.
Ob župnijski cerkvi pa je hkrati potekal tudi sejemski dan, kjer so
prodajalci na stojnicah ponujali izdelke domače in umetne obrti.
Predstavili pa se je tudi Turistično društvo Martin Martjanci z domačimi jedmi in vini. Po obeh proščenjskih svetih mašah so se verniki
ustavili pred Martinovim domom, kjer so lahko poskusili domače
dobrote, ki so jih spekle gospodinje iz župnije in poskusili mlada vina,
ki so jih prinesli vinogradniki iz bližnjih vinogradov.
J.Ž.
Župnijsko proščenje v čast godu svetega Martina

župnijsko cerkev prinesli najrazličnejše jesenske darove. Slovesno sveto mašo ob godu svetega Martina je
vodil duhovnik dr. Stanislav Matičič iz Ljubljane, ob somaševanju domačega župnika Marjana Potočnika in
ostalih duhovnikov, ki so se udeležili tega slavja v Martjancih. Cerkev v Martjancih je zgrajena v gotskem
stilu, zgrajena je bila leta 1392, velika posebnost cerkve
so tudi freske, ki so pravi biser krščanskega pričevanja od 14. stoletja dalje in so velik izziv in hkrati velika
čast. Freske je naslikal akademski slikar Janez Akvila iz
Gornje Radgone in cerkvi pustil velik pečat. Čustveno
pridigo je imel gost duhovnik dr. Stanislav Matičič, ki
je pohvalil domače vernike, da tako lepo skrbijo za do
svetišče, ki je posvečeno svetemu Martinu. Dotaknil se
je lika škofa in vojščaka svetega Martina, ki ga v župniji
Martjanci častijo še s posebnim žarom in ponosom
ter plemenitostjo. Kaj je pri svetem Martinu, ki je rojen
streljaj od Martjancev v Szombothely na Madžarskem
in sicer 316 leta tako veličastno in pomembno, da je

Martinovanje v Prosenjakovcih

Martinovanje je star ljudski praznik, ki naznanja konec dela na
poljih in krst mladega vina. Da ta star ljudski praznik ne bi šel v
pozabo, je sekcija vinogradnikov, ki deluje v okviru KTD »Ady Endre« Prosenjakovci, v soboto 7.11.2015 organizirala 6. tradicionalno
martinovanje. V kulturnem programu so sodelovali ženski pevski
zbor KTD »Ady Endre« Prosenjakovci, otroški pevski zbor DOŠ Prosenjakovci in skupina turističnega društva Dobrovnik, ki je opravila
zanimiv in šegav krst mošta.
Za zabavo je poskrbel Jože, za jedačo in pijačo pa vinogradniki in
pridne gospodinje, ki so spekle domače pogače in pecivo. Hvala
vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji in izvedbi prireditve.
Ladislav Vöröš, predsednik KTD »Ady Endre« Prosenjakovci

Márton napi rendezvény Pártosfalván

Predstavilo se je tudi Turistično društvo Martin Martjanci.

A Márton napi rendezvény a mezei munka befejezését jelző, és az
újbor keresztelésével járó, ősi népi ünnep. Hogy a régi hagyomány
feledésbe ne merüljön, a pártosfalvi Ady Endre művelődési és turisztikai egyesület borászati szekciója 2015. november 7-én, szombaton,
megszervezte a hagyományos, immár 6. Márton napi rendezvényt. Az
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alkalmi kultúrműsorban fellépett a pártosfalvi Ady Endre
MTE női énekkara, a pártosfalvi kétnyelvű általános iskola
gyermekkórusa, valamint a dobronaki művelődési egyesület csoportja, amelynek tagjai érdekes és mókás mustkeresztelőt tartottak.
A szórakozásról Jože, a finom ételekről és italokról pedig
a szőlősgazdák, illetve a szorgalmas gazdasszonyok gondoskodtak, akik ízletes házi süteményekkel kedveskedtek
a vendégseregnek. Köszönetet mondunk mindenkinek,
akik részt vettek a rendezvény szervezésében és lebonyolításában.
Vöröš Ladislav, a pártosfalvi Ady Endre MTE elnöke

KTD Tešanovci, TD Martin Martjanci, KS Krnci, Medičarstvo
Jožice Celec, Žganjekuha Kovač Franc, Čebelarstvo Forjan,
KS Sebeborci, Gostilna Marič in Sebeborski vinogradniki
SPONZORJI:
OBČINA MORAVSKE TOPLICE
TERME VIVAT
POSESTVO PASSERO
VINOGRADNIŠKA KMETIJA JANI ERNIŠA
IZLETNIŠKA KMETIJA VINARIUM
VINOGRADNIŠTVO BERDEN
TERME 3000 MORAVSKE TOPLICE
MLINOPEK d.d.
PANVITA d. o. o.
TURISTIČNA KMETIJA PUHAN
GOSTILNA MARIČ
TAXI ŠINKO MANUEL
TIC Moravske Toplice se ob koncu prav vsem skupaj zahvaljujemo za doprinos pri izvedi prireditve, še posebej
soorganizatorju KS Sebeborci z društvi in članom Turističnega društva Martin Martjanci za pripravo pogostitve.

Sončno vreme na martinovo soboto na
Martinov pohod privabilo rekordno
število pohodnikov
Moravske Toplice, 7. 11. 2015 – TIC Moravske Toplice smo v
vlogi organizatorja v sodelovanju s Turističnim društvom
Martin Martjanci in Krajevno skupnostjo Sebeborci na
martinovo soboto priredili šestnajsti Martinov pohod
z enajst kilometrsko pohodno potjo, ki je potekala med
Moravskimi Toplicami, Martjanci in Sebeborci z rekordno
udeležbo - blizu 500 pohodnikov.
Zveste in nove pohodnike, ki so prišli odkrivat čare rekreativno-zabavne turistične prireditve in s sabo prineslo
zvrhano mero dobre volje, je tokrat v Moravske Toplice
privabilo sončno vreme.
Pohodna pot, tokrat s štartom izpred Term Vivat je vodila
do ŠRC Martjanci. Tam so se pohodniki lahko okrepčali z
dobrotami, ki so jih pripravili člani in članice Turističnega društva Martin Martjanci. Pot je potekala naprej do
nogometnega igrišča v Sebeborcih, kjer so za pogostitev poskrbeli člani sebeborskega nogometnega kluba.
Po 11-kilometrski prehojeni poti je na cilju pohodnike
čakala topla malica, ki so jo pripravili v Gostilni Marič,
ter ponudba domačih in drugih dobrot domačih lokalnih
ponudnikov in žlahtna kapljica okoliških vinarjev.
Po krstu mošta v izvedbi TD Dobrovnik so pohodniki bili
vključeni v žrebanje za bogate Martinove nagrade in torto.
TIC Moravske Toplice se zahvaljujemo vsem, ki ste tudi
na stojnicah poskrbeli za kulinarično-vinsko pestro ponudbo:
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Zdrav duh v zdravem telesu na sončno martinovo soboto

Krst mošta (TD Dobrovnik) s prostovoljci
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Na Martinovo so blagoslovili vino v
Martinovem domu v Martjancih

Na sam god svetega Martina, v sredo, 11. novembra ob župnijskem prazniku župnije Martjanci, kajti cerkev v Martjancih je posvečena svetemu Martinu, je bilo v župniji celodnevno češčenje. Po večerni sveti maši, katero je daroval pater br.
Župnik v župniji Kančevci Jurij Štravs, ob somaševanju domačega duhovnika in duhovnika iz Gradca, ki je na zdravljenju v Moravskih Toplicah je bilo v Domu svetega Martina, ki
stoji na župnijskem dvorišču ob cerkvi. V Martinovem domu
so se zbrali vinogradniki iz župnije Martjanci, kateri so na
blagoslov iz svojih zidanic prinesli mošt, kajti vinogradniki
vina prideluje na bližnjih vinogradih v okolici Martjancev,
katero se je po blagoslovu spremenilo v mlado vino, prav
na god svetega Martina. Blagoslov vina je opravil domači
župnik župnije Martjanci Marjan Potočnik, kateri je pohvalil
vinogradnike, da so letos pridelali odlična vina. Ta dan bil v
Martinovem domu, prvi blagoslov vina, ob godu svetega
Martina. Blagoslova se je udeležilo kar nekaj vinogradnikov
in kletarjev, ki so ob tej priložnosti nazdravili godu svetega
Martina in mlademu vinu. Gospodinje pa so za to priložnost
spekle suho pecivo. Na blagoslovu pa je bilo tudi vino, ki je
bilo pridelano v župnijskem vinogradu, zanj skrbi mežnar
Rudi Grah, čez leto pa pri delu v vinogradu pomagajo verniki
in dijaki Biotehniške šole Rakičan. Župnijsko vino se največ
uporabi za mašne namene in za druge cerkvene prireditve
in dogodke. Prvega blagoslova vina v župniji Martjanci se je
udeležilo kaj nekaj vinogradnikov in kletarjev, kajti ob blagoslovu so prav gotovo začutili kako so vinogradniki povezani
s svojim župnijskim zavetnikom svetim Martinom.
J.Ž.

Na Martinovo so blagoslovili vino v Martinovem domu v Martjancih

Društvo Gaj, Vinogradniško Turistično
društvo Filovci je na Martinovo nedeljo
obeležilo 15. obletnico delovanja

Lepa sončna Martinova nedelja, 8. novembra je med vinograd
v Filovski Gaj nad vasjo Filovci privabila številne vinogradnike
in ljubitelje vin ter ostale obiskovalce, ki spoštujejo naravo in
kulturno dediščino, med njimi so bili tudi gostje iz sosednje
države Madžarske in ostalih prekmurskih vinogradniških društev. Osrednji vinogradniški dogodek je bil posvečen 15. letnem

Martinova nedelja v Filovskem Gaju

praznovanju Društva Gaj, Vinogradniško turističnega društva
Filovci in svečani predaji nove strehe, kjer je shranjena lesena
stiskalnica za grozdje iz leta 1837. Hkrati pa so na zahvalno in
Martinovo nedeljo v Gaju blagoslovili mošt iz društvenega
vinograda Vitis&Vita-e in ostalih vinogradnikov. Ob tej priložnosti so se spomnili na svetega Martina, ki je bil škof in
velik dobrotnik. V župniji Bogojina so na svetega Martina še
posebno ponosni, kajti skozi župnijo Bogojina iz Szombothelyija na Madžarskem poteka Martinova Evropska pot, kamor
je vključena tudi Plečnikova cerkev Gospodovega Vnebohoda
v Bogojini. Ob tej priložnosti je domači župnik župnije Bogojina Stanislav Zver opravil svečan blagoslov mošta in nove
strehe za stiskalnico. Martinova nedelja v Filovskem Gaju
pa je bila kot nalašč primerna za druženje vinogradnikov in
kletarjev, ki so po blagoslovu poskusili tudi kozarec mladega
vina, kajti sveti Martin je mošt spremenil v vino. Posebnost
Filovskega Gaja pa je tudi v tem, da je tukaj speljana od stare stiskalnice, da so po hribu postavljeni križ križevega pota
vse do kapelice Marije kraljice družine, v tem vinorodnem
predelu pa skozi leto rastejo čudovite lepe rdeče vrtnice za
katere skrbijo člani Društva Gaj, Vinogradniško Turističnega
društva Filovci. Tako je društvo že desetič po vrsti najzaslužnejšim članom društva podelilo rdečo vrtnico, katero potem
kot spomin na srečanja hranijo do naslednjega leta. Doslej
so vrtnice dobili Darinka Tratnjek, Vida Gutman, Nada Casar,
Franc Berden, Jože Horvat (prvi predsednik društva, že pokojni), Vuban Casar Amanda, Franc Berden, Jože Gutman. Lansko
leto je vrtnico prejela Barica Gutman in letos Jože Tratnjek.
Ob jubileju društva je zbranim v imenu krajevne skupnosti
Filovci čestital njen predsednik Andrej Baligač, ki je pohvalil
delovanje društva, ki poleg vinograda, pridelovanja odličnih
vin, skrbi še za kulturno dediščino v Filovskem Gaju. Kulturni program so obogatile ljudske pevke iz Filovcev, prebrane
pa so bile tudi pesmi ljudskega pesnika Martina Horvata iz
Ivanec iz njegove najnovejše knjige »Moje ljubezni«. Ob 15
letu društva je ob obletnici spregovoril njen predsednik Jože
Tratnjek. Društvo Gaj je bilo ustanovljeno 5. novembra leta
2000, kajti društvo deluje in živi že poldrugo desetletje, saj
se ponaša z številnimi odličnimi rezultati, ki so plod vseh članov društva. Prvi predsednik društva je bil Jože Horvat, ki je
društvo vodil 13 let. Danes lahko s ponosom gledamo na prehojeno pot, ki jo je v petnajstih letih prehodilo društvo, kajti
ustvarili in naredili so veliko. Izvedli so dva projekta PHARE »
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Blagoslov mošta in nove strehe je opravil župnik Stanislav Zver

Pod slamnato streho« te »Kruh in vino- nova kultura bivanja«.
Na zemljišču družine Gutman v Filovskem Gaju so zasadili
vinograd Vitis&Vita-e, z več kot 40 različnimi sortami vinske
trte. Zelo so ponosni na cepič žamatne črnine – mladike stare
mariborske vinske trte iz Lenta. Da so cepič lahko posadili
ob kapeli Marije Kraljice Družine, ima velike zasluge rojak iz
Bogojine, škof dr. Jožef Smej, kateremu je trta tudi posvečena.
Društvo pa od ustanovitve sodeluje s vinogradniki iz sosednje
Madžarske iz Oszkega, Magasobatva in Gyorvara, dobro pa
sodeluje tudi z drugimi društvi v krajevni skupnosti Filovci in
s krajevno skupnostjo Filovci, še posebej na prazniku vina in
kulinarike, ki vsako leto poteka na prostem v muzeja starih
cimpranih hiš v Filovcih. Člani društva vsako leto sodelujejo
tudi na vinogradniškem kvizu v Filovcih, udeležujejo se praznika vina in perecev v Dobrovniku in tekmujejo na tamkajšnjih vinogradniških igrah. Sicer pa ima društvo skozi leto
še ostale aktivnosti in prireditve, kot je postavljanje klopotca, trgatev v vinogradu Vitis &Vita-e in Martinovo nedeljo.
Filovski gaj pa krasi kapelica, ki je posvečena Mariji, kraljice
družine. Vsako leto zadnjo nedeljo v avgustu društvo skupaj
z župnijo Bogojina pripravi gajsko proščenje in križev pot.
Člani društva že 15 let skrbijo, da je Filovski Gaj lepo urejen in
društveni vinograd skrbno negovan. Prav tako pa skrbijo za
urejene komunalne infrastrukture, katero sproti vzdržujejo.
Zasadili so tudi drevo skorš, ki pripoveduje zgodbo o tem, kako
so gajski gospodarji in gospodinje na tem prelepem vinogradniškem hribu živeli nekoč in kako tu živijo danes. Ena od
glavnih nalog društva je tudi ohranjanje naravne in kulturne
dediščine. Tako so se odločili in ob vznožju Filovskega Gaja in
postavili streho in v njej postavili leseno stiskalnico za stikanje grozdja iz leta 1837. Ker je jo načel zob časa so se odločili
in jo zaščitili pred zobom časa, nad njo postavili streho in jo
zaščitili pred dežjem, snegom in premočnim soncem. Streho
so postavili ob pomoči občine Moravske Toplice. Najprej so
nakupili potrebni gradbeni material in začeli z delom. Mojster
vseh del je bil Franc Trajber, člani društva so za postavitev
strehe vložili kar 241 ur prostovoljnega dela. Ob tem jim je na
pomoč še priskočila Krajevna skupnost Filovci. Društvo pa je
pred kratkim v upravljanje dobilo še klet pokojnega Jožeta
Berdena, po domače grofovo klet, ki stoji nekaj metrov stran
od lesene stiskalnice. Tako bo odslej turistična ponudba v
tem predelu Filovskega Gaja še bolj bogata in vse skupaj
bo predstavljajo zaokroženo celoto ter predstavljalo bogato
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Rdečo vrtnico je letos prejel predsednik društva (na sredi) Jože Tratnjek,
lansko leto pa Barica Gutman

kulturno dediščino Filovskega Gaja. V društvu Gaj so uspeli v
zadnjih 15 letih ohraniti prijateljstvo, družabnost, nesebično
pomoč, s poudarkom na varovanju vrednot, ki jih nudi Filovski
Gaj, pri čemer se ne pustijo zavesti sodobnemu času, imajo še
dovolj volje, načrtov in energije za uspešno delovanje, v želji,
da dočakajo nove jubileje društva. Ob tej priložnosti sta trak
prerezala in novo vinogradniško pridobitev predala svojemu
namenu predsednik Društva Gaj, Vinogradniško Turističnega
društva Filovci Jože Tratnjek in predsednik Krajevne skupnosti
Filovci Andrej Baligač. Martinova nedelja je torej v Filovskem
Gaju minila v prijetem druženju, saj so se člani društva ob jubileju potrudili in vsem obiskovalcem ponudili domačo hrano,
pecivo. Vsi skupaj so nazdravili novim jubileju in novim pridobitvam z mladim vinom, ki je zraslo v slikovitih vinogradih v
Filovskem Gaju.
JŽ

Na Ivancih na pokopališču stoji nov križ

Kot priprava na škofijski misijon v murskosoboški škofiji so
se nanj tudi pripravili na Ivancih v župniji Bogojina. Osrednje
praznovanje je bilo v četrtek, 5. novembra, ko so se verniki
najprej zbrali v kapeli na Ivancih na duhovno – kulturnem
večeru s krajšim kulturnim programom. V kapeli je pred
sveto mašo z blagoslovom sveč, je Maja Vogrin prebrala
pesem »Ko v kapeli zvon zvoni« od pisca pesmi Martina
Horvata iz Ivancev, zaigranih je bilo tudi nekaj skladb z du-

Duhovno kulturni večer na Ivancih

KULTURA

Na Ivancih na pokopališču stoji nov križ

hovnim poudarkom. Uvod pred mašo
v kapeli je imela Jožica Klar na temo
duhovno- kulturni večer in češčenje
najsvetejšega za žive in rajne vaščane
Ivancev. Sveto mašo je daroval župnik
Stanislav Zver, ki se je vernikom zahvalil za lep duhovni kulturni večer in za
postavitev novega križa na domačem
pokopališču. Po sveti maši je bila procesija na ivanjsko pokopališče, kjer je
bil blagoslovitev novega križa na pokopališču. Blagoslov je opravil župnik
Stanislav Zver. Zaradi dotrajanosti, nagibanja starega križa, predvsem zaradi
slabega temelja in strahu, da se križ
ne bi podrl na kateri bližnji spomenik,
se je Krajevna skupnost Ivanci odločila, da se na istem mestu postavi nov
križ, kot je stal dosedanji stari križ. V
krajevni skupnosti so zbrali tri ponudbe za izgradnjo novega križa in izbrali
najugodnejšega ponudnika, to je bilo
kamnoseštvo Petek iz Ižakovcev. Izgradnja križa skupaj z deli demontaže in
odvoza starega obstoječega križa, izkop in betoniranje temelja, izdelava
kamnitega križa iz granita Pohorski
tonalit in montaža križa je vrednost
po ponudbi znašala v znesku 2.370,00
evrov brez davka na dodano vrednost.
Pred izgradnjo je bila dana ara v znesku v višini 600 evrov, ta znesek je bil
darovan na pogrebih, ostanek pa bo
financirala vas Ivanci.
J.Ž.

JÁNOŠ KARDOŠ (1801-1875 - Ob dveh obletnicah)
Prav je, da se v predzadnji letošnji številki občinskega glasila Lipnica spomnimo
enega najpomembnejših prekmurskih starejših piscev, to je Jánoša Kardoša, evangeličanskega duhovnika, pesnika, pisatelja in prevajalca. Spoštljivo spomnimo
njegovega ustvarjalnega dela prav ob tem času, pa ne le zaradi pomembnosti
le-tega, temveč tudi zato, ker je letos v mesecu avgustu minilo 140 let od njegove
smrti, v mesecu februarju prihodnje leto pa bo 215 let od njegovega rojstva. Rojen
je bil namreč 13. februarja 1801 v Noršincih, umrl pa v 75. letu starosti – 12. avgusta
1875 na Hodošu, kjer je tudi pokopan.
Rodil se je v revni družini, ki je tlačanila moravskemu grofu Batthányiju. Nadarjen
otrok naj bi po priporočilu puconskega evangeličanskega duhovnika Berkeja – tako
trdijo literarni zgodovinarji – bil sprejet na gimnazijo v Šopronu na Ogrskem, kjer
je končal tudi bogoslovje, nakar je študij teologije nadaljeval še v Nemčiji in (domnevno) tudi na Slovaškem. Po končanem šolanju je delal najprej v Szepetneku
v Zalski županiji, nato pa do konca življenja na Hodošu. Tu je uspel sezidati tudi
cerkev, ki še danes stoji, in šolo in tu je nastalo vse njegovo literarno delo.
Kardoš je bil zelo plodovit, zelo ustvarjalen in v narečju (jeziku) zelo tenkočuten
pisec. Kar se teh njegovih odlik tiče, ga lahko med starejšimi evangeličanskimi
prekmurskimi pisci postavimo na 2. mesto, takoj za največjega med njimi – Števana
Küzmiča (1723-1779). Bil je izredno sposoben in ustvarjalen pri prevajanju oz. prirejanju nabožnih knjig in učbenikov, ki so jih uporabljali v šolah. Med njimi je prevedel
npr. Luthrov Mali katekizem (izšel v Pešti 1837), ki je identičen Temlinovemu iz leta
1715, njegov Veliki katekizem (1851), Málo historio bibliszko (v-Körmendini 1840),
potem abecednike in berila, med njimi npr. ABC ali Návuk na pisajóč – čtenjé za
slovenske vučevnice vödáni (v-Beči 1867), Nove knige čtenjá za vesnički šol II-IV zloč
(1870-1873) in druge, celo prevod metodike risanja nekega H. Maszá z naslovom
Potikazáč na začétno rovatanje (v-Büdini /1871?/). Dr. Vilko Novak o teh učbenikih
pravi, da so imeli celo »narodnostni pomen, dokler so jih uporabljali v šoli, razširili
so besedni zaklad in poglobili slog za najrazličnejša področja osnovnega branja
in spisja…« (Izbor prekmurskega slovstva, Ljubljana 1976, str. 71).
Najpomembnejši Kardoševi deli za starejšo prekmursko književnost pa sta priredbi
dveh pesmaric. Prva je zelo obsežna (448 strani) in v vseh pogledih sodobnejša
od starejših predlog (Bakoš, Barla; madžarska predloga). Prva ima naslov (če ga
zapišemo v madžarskem črkopisu) Krsztsanszke czerkevne peszmi… V Köszegi…
1848, druga pa Krsztsanszke mrtvecsne peszmi (V-Körmendini… 1848). V prvi se
srečamo s 510 pesmimi, porazdeljenimi v 17 razdelkov, ki po vsebini prinašajo pesmi
cerkvenih praznikov, verskih obredov ter življenjskih zgodb, v drugi pa – kot že sam
naslov pove – s pesmimi, ki so jih evangeličani peli ob čutju pri mrliču in na pogrebih. Teh je po številu le 88, zato je tudi knjiga (glede na prvo) veliko manj obsežna
(le 168 strani). Obe pa vsebujeta tudi predgovora oz. uvoda. - Kardoš je bil dober
verzifikator in dober prevajalec, tako da so njegove priredbe in prepesnitve boljše
od tistih njegovih predhodnikov in da so jih evangeličani uporabljali kar lep čas.
Obe zbirki (poleg nekaterih prej navedenih Kardoševih del) ima v svojem fondu
raritet tudi Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. To nam mora Prekmurcem veliko pomeniti, saj so po Škafarjevi Bibliografiji prekmurskih tiskov od
1715 do 1919, SAZU, Ljubljana 1978, str. 31-32, do izida tega njegovega bibliografskega
popisa evidentirani le 4 primerki, 2 v NUK Ljubljana in 2 v naši PiŠK. V njej je prva
shranjena pod sign. R 115, »mrtvečne« pesmi pa pod sign. R 186. – Seveda lahko
domnevamo, da bi katero od zbirk danes našli še v kakšni knjižnici (ali pa so jo že),
pa tudi pri posameznikih, ki znajo take stvaritve ceniti.
Posthumno so mu natisnili še prevod Stare zaveze Svetega pisma, klasične epske
pesnitve Jánosa Aranyija in še nekatera dela.
Naj zaključimo: Jánošu Kardošu naj ob njegovih dveh obletnicah veljata naš zgodovinski spomin in naša velika zahvala za vso literarno-duhovno tvornost, ki jo
je poklonil evangeličanom v Prekmurju in celotni pokrajini. Bil je človek širokega znanja (baje je poleg maternega jezika zelo dobro obvladal vsaj še latinščino,
madžarščino in nemščino) ter odprtega srca. Taki pa so lahko le globoko verni,
ustvarjalni in široko razgledani ljudje.
Jože Vugrinec
Lipnica - 4. december 2015 : : : : : : : : : : 13

LJUDJE IN DOGODKI
Bogata in pisana paleta adventnih venčkov
in aranžmajev v Martjancih

Kmalu bomo v stopili v adventni čas in nanj se tudi pripravljajo
v Turističnem društvu Martin Martjanci. Tako so v soboto, 21. novembra v dvorani vaško – gasilskega doma v Martjancih pripravili
bogato adventno razstavo adventnih venčkov in aranžmajev. To
so ročno izdelovali iz naravnih materialov večdnevnih rokodelskih
delavnic, od septembra vse do adventnega časa. Članice Turističnega društva Martin Martjanci, so ročno pletle in izdelovale iz
smrečja najrazličnejše adventne venčke, aranžmaje in druge
okraske. Šlo je za medgeneracijsko adventno razstavo, kjer so svoj
kotiček imeli tudi otroci iz vrtca Martjanci. Na delavnice pa so
hodili tudi ostali otroci iz vasi Martjanci, ki so skupaj z starejšimi
pridno izdelovali različne ročne izdelke. Razstava je bila dobrodelna in enodnevna. Vsi skupaj so na delavnicah ustvarjali različno
tehniko vezenja, med njimi so še posebej izstopali ročno izdelani
adventni venčki za na vhoda vrata stanovanj, ki so jih na razstavo
postavili na steno dvorane. Razstava pa je bila obogatena tudi s
suhim naravnim cvetjem, katerega so na delavnicah obarvali v
različne barve. Skratka razstava adventnih izdelkov in aranžmajev
je pokazala, tesno sodelovanje članov Turističnega društva Martin Martjanci, skupaj z ostalimi občani vasi Martjanci, dokazali,
da se da marsikaj narediti, samo če je volja. Ker je bila razstava
namenjena dobrodelnosti in so izdelki članice ponujale za prostovoljne prispevke, bodo zbran denar pokrile za stroške te razstave.
Obiskovalci so lahko po svoji izbiri izdelke odnesli tudi na svoje
domove in jih s tem dodatno polepšali v duhu predprazničnega
vzdušja in hkrati dali vsem ustvarjalcem priznanje za njihovo delo
in trud, ki so ga vložili v izdelovanje izdelkov za razstavo. S samo
razstavo so pričarali pridih adventnega časa, kjer so se prepletale
najrazličnejše barve adventnih venčkov in sveč.
J.Ž.

Bogata in pisana paleta adventnih venčkov in aranžmajev v Martjancih

Svoj kotiček so na adventni razstavi v Martjancih imeli so tudi najmlajši
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Razstavi društva Vrtnica iz
Prosenjakovcev

Članice rokodelskega društva Vrtnica iz Prosenjakovcev,
ki se že nekaj let srečujejo ob nedeljah, so v zadnjih
nekaj tednih pripravile kar dve razstavi, ki sta bili več
kot vredni ogleda.
Prva razstava je bila v nedeljo, 17. oktobra, moč pa si je
bilo ogledati vezenine z najrazličnejšimi motivi, ki so jih
rokodelke pod vodstvom Margite Horvat ustvarile skozi
celo leto. Ob otvoritvi razstave je v kratkem kulturnem
programu nastopil otroški pevski zbor iz DOŠ Prosenjakovci pod vodstvom Mojce Györek Karas in ženski
pevski zbor pod vodstvom Tomaža Kuharja. Vse prisotne
je pozdravila tudi gospa Lili Kepe, ki se je predsednici
rokodelskega društva Suzani Malačič zahvalila za njen
prispevek k ohranjanju tradicije ročnih spretnosti.
Ker se približuje adventni čas, so članice društva organizirale tudi razstavo adventnih venčkov, in sicer v nedeljo,
22. novembra. Venčki so bili različnih oblik, velikosti in
barv in tako si je vsak obiskovalec razstave lahko izbral
najljubšega.
Na obeh razstavah smo lahko občudovali izdelke, ki
bodo krasili naše domove v prihajajočih se praznikih
in so odraz predanosti, truda in ljubezni, ki jo članice
društva vlagajo v svoje delo, zato pa so tudi še toliko
bolj posebni.
Članice rokodelskega društva iz Prosenjakovcev vam
želijo vesele prihajajoče božične praznike ter srečno in
nadvse zadovoljno leto 2016!
Zapisala in fotografirala Bernarda Koroša Pantović

A pártosfalvi Rózsa egyesület
kiállítása
A pártosfalvi Rózsa kézműves egyesület tagjai, akik már
néhány éve vasárnaponként találkoznak, az utóbbi néhány
hét alatt két, rendkívül érdekes kiállítást szerveztek.
Az első október 17-én, vasárnap nyílt kiállításon, azokat
a különböző motívumú hímzéseket mutatták be, amelyeket a hímzőnők egész évben Horvát Margit vezetése alatt
készítettek el. A kiállítás megnyitóján szervezett alkalmi
műsorban Mojca Györek Karas vezetésével fellépett a
pártosfalvi kétnyelvű általános iskola gyermekkórusa és
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a Tomaž Kuhar vezette női énekkar. Az egybegyűlteket Kepe
Kocon Lili asszony köszöntötte, aki köszönetet mondott Suzana Malačičnak, a kézimunka egyesület elnökének a hímző
hagyomány ápolásáért.
És mivel közeledik az adventi időszak, az egyesületi tagok november 22-én, vasárnap, megszervezték az adventi koszorúk
kiállítását is. A látogatók örömmel válogattak a különböző alakú, méretű és színű ádventi díszek között.
Mindkét kiállításon olyan termékeket csodáltunk meg, amelyek
a közelgő ünnep alatt otthonaink díszívé válnak, ugyanakkor
pedig tükrözik az egyesületi tagok odaadását, törekvéseit és
szeretetét, és éppen ettől olyan különlegesek.
A pártosfalvi kézműves egyesület minden kedves olvasónak
kellemes karácsonyi ünnepeket, valamint boldog és örömökkel
teli 2016-os új esztendőt kíván!
Szöveg és fotók Koroša Pantović Bernarda

puško je z enim samim strelom jelen padel. Lovec Zlatko
Gašparič je jelena uplenil z lovske preže na območju Vučje
Gomile, saj je bilo na čakanje in na uplenitev veliko čakanja in potrpežljivost ter vztrajnosti. Lovci so 140 kg jelena
potem pripeljali pred lovski dom lovske družine Bogojina.
Sveti Hubert je zavetnik lovcem in je lepo če uplenjeni jelen
leži na prireditvi. Po starih lovski navadi je uplenitev dobil
zeleno vejico, divjad, kot je jelen pa je dobil zadnji grižljaj
vejice in sicer iz tistega lovskega območja, kjer je bil jelen
uplenjen. To svečano dejanje sta opravila lovec Peter Avguštin, ki je naprej z zeleno vejico prekrižal jelena in potem je
vejico izročil uplenitelju lovcu Zlatko Gašpariču, ki je jelenu
dal zadnji grižljaj. Šlo je za lep lovski običaj, ki se malokdaj
zgodi in vsi, ki so si ogledali ta lovski običaj, so bili nad njim
nadvse zadovoljni. Lovec, ki je uplenil jelena je bil nad takim
dejanjem pri lovskem domu Bogojina vesel in srečen, kot
član zelene bratovščine ima za seboj že 25 let lovskega staža, zadnje dve leti pa je gospodar lovske družine Bogojina.
Nato so jelena razkosali in meso dali v lovsko hladilnico,
katero so lovci letos obnovili, kmalu zatem pa je jelenovo
meso šlo v prodajo.
Jože Žerdin

Lovci lovske družine Bogojina prejeli
lovska odlikovanja z znakom za lovske
zasluge

Lovec lovske družine Bogojina Zlatko
Gašparič uplenil jelena

Lovska družina Bogojina pri ohranjanju lovskih običajev, že
nekaj let skrbi, da je Hubertova maša pri lovskem domu Bogojina lepša in svečana. Tako je letos lovec gospodar Lovske
družine Bogojina Zlatko Gašparič za to priložnost uplenil
jelena. Nekaj dni pred tem je hodil skupaj z lovskimi tovariši
na lov z namenom, da upleni jelena za lovsko Hubertovo
mašo, kar se je tudi zgodilo. Z dobrim pogledom in lovsko

Lovec lovske družine Bogojina Zlatko Gašparič uplenil jelena

Prav gotovo je v lovski družini Bogojina vsak lovec vezni
povezovalni člen. Vsi skupaj se radi družijo, pripravljajo
številne lovske akcije na področju urejanja lovskega doma
in njene okolice, skrbijo za lovske šege in navade, lovske
preže, zimsko hranjenje divjadi. V lovski družini Bogojina
so se letos spomnili na lovci, ki so v zadnjem času v družini
pustili poseben pečat v razvoju in napredku lovske družine.
Na lovski slovesnosti so najzaslužnejšim lovcem zahvalili za njihovo delo in trud, ki so ga vložili v lovsko družino
Bogojina. Tako je starešina lovske družine Bogojina Alojz
Benkovič, ob prisotnosti gospodarja lovske družine Bogojina
Zlatka Gašpariča štirim lovcem podelil Lovsko odlikovanje
z znakom za lovske zasluge Lovske zveze Slovenije. Lovska
odlikovanja so prejeli lovci Ivan Horvat, Zvonko Černi, Dušan
Vugrinec
in Drago Žalig.
						
J.Ž.

Lovci lovske družine Bogojina prejeli lovska odlikovanja z znakom
za lovske zasluge
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Jesenski lov članov zelene bratovščine
Lovske družine Mlajtinci

Lovska družina Mlajtinci je bila ustanovljena leta 1946. Lovišče s katerim upravlja Lovska družina Mlajtinci meri 2400
ha skupine površine, od tega imajo 2040 ha lovnih površin,
od tega so lovišča predvsem na ravninskem predelu, kjer so
večinoma njivske površine, nekaj pa je tudi gozdnih površin.
Na območju Lovske družine Mlajtinci teče reka Ledava in potoki Mlajtinski potok, Lipnica in Bogojinski potok. V Lovsko
družino je vključenih 20 članov zelene bratovščine. Posebno
pozornost v Lovski družini namenjajo skrbi za malo divjad,
kajti imajo poseben rezervat za malo divjad. Od male divjadi
so v njihovem lovišču prisotni poljski zajec, fazan, divja raca
mlakarica, kuna zlatarica, poljska jerebica, vrana, sraka, šoja,
jazbec, lisica, kuna belica, kuna zlatica, dihur ter srnjad. Sicer
pa lovci beležijo tudi ostale živalske vrste, ki so značilne za
prekmursko ravnico, kot so razne vrste ujed, ptice pevke, mali
sesalci in plezalci. Na lovskem območju so lovci postavili 35
lovskih prež in tudi vsako leto skrbijo za njihovo vzdrževanje,
imajo pa tudi 35 krmišč za malo divjad, pri čemer za vsako
krmišče predvsem v zimskem času skrbni posamezni lovec. V
letu 2015 so lovci na 2 ha imeli posejano koruzo in pridelali kar
7 ton koruze, katero so v sušilnici posušili in lovci bodo koruzo
porabili za zimsko krmljenje male in ostale divjadi. Ob tem pa
so še posejali koruzo na dveh njivah in sicer na 25 - arski in 30arski njivi. Koruzo sicer niso potrgali, ampak so jo pustili na
njivi tja do spomladi, saj bo tako divjad imela prosto hojo do
hrane na polju. V prijetem gozdičku med polji streljaj od vasi
Mlajtinci so lovci pred leti postavili lastni lovski dom, ob njem
pa še nekaj ostalih objektov. Lovski dom krasijo številna priznanja in odlikovanja Lovske zveze Slovenije in lovske trofeje
in zemljevid, oziroma meje Lovske družine Mlajtinci. Zgrajeno
pa imajo tudi oboro za fazane. Bližnji smrekov gozd pa je letos
napadel lubadar, zato so morali lovci nekaj dreves odstranili in
jih namestili z novimi. Posebnost ob lovskem domu je zidan
prostor, ki je namenjen za kurišče, kajti lovci se po lovu zadržijo
ob ognju, kjer si pripravljajo hrano na prostem in se pogovorijo o lovu. Najbolj prijetno pa je pozimi, ko pridejo iz zimskega
lova in se na prostem ob ognju grejejo. Vsako leto ob prvem
maju pa postavljajo tudi lovsko majsko drevo. Od leta 1972
imajo lovski prapor, ves čas pa si prizadevajo za ohranjanje
lovske tradicije in običajev. Tako so v zadnjih letih v svoje vrste
s posebnim lovskim krstom sprejeli že nekaj novih članov, a

Lovci LD Mlajtinci po končanem nedeljskem jesenskem lovu
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kljub temu so še vedno prizadevajo, da bi se v zeleno bratovščino vključilo še več mladih lovcev, kajti ko se lovec s puško
na rami in psom odpravili na lov je to zanj veliko doživetje, ob
lovu se sprosti in pozabi na vse skrbi, saj tako uživa v prijetni
neokrnjeni naravi, v oazi miru med divjadjo, kar ga še bolj
utrdi v osebnost lovca. Lovska družina pa pestijo tudi nekateri problemi, pa čeprav dobro in tesno sodelujejo z bližnjimi
kmet, kajti opažajo, da divjad, ki se nahaja na območju Lovske
družine pridelovalcem vrtnin na prostem dela veliko škodo,
saj uničuje pridelke, a ob tem kot pravijo lovci niso močni, zato
bi morali posamezniki, ki pridelujejo vrtine le-te zaščiti pred
divjadjo. V lovišču pa imajo po letnem načrtu za odstrel kar
50 srnjadi. Problem pa je tudi v tem, da je bilo na njihovem
lovnem območju doslej (letos) na prometnih cestah povoženih že 25 srnjadi. Lovsko družino Mlajtinci vodi starešina Jože
Horvat, gospodar je Aleksander Lepoša, tajnik Marko Rogač,
blagajnik Leon Hegeduš, za kinologijo skrbi Stanko Čiček, za
strelstvo pa Branko Hari. Po letnem programu Lovska družina
za svoje člane pripravlja jesenski lov na malo divjad, katero
bodo sklenili ob koncu leta 2015. Na jesenskem lovu so lovci
v nedeljo, 22. novembra imeli dopoldanski lov na malo divjad. Lovci so se po lovu zbrali pri lovskem domu ob ognju na
prostem, nato pa so lovsko druženje nadaljevali v prostorih
lovskega doma na zakuski. Pri odstrelu so uplenili dve lisici,
zajca, fazana, sivo vrano, šojo in kuno.
J.Ž.

Ličkanje koruze pri Kovačevih

V šolskem letu, ki se je že dodobra začelo, je prednostna
naloga »Poiščimo sledi našega kulturnega izročila«, kar
pomeni, da bomo skupaj z otroci iskali tisto dediščino, ki so
nam jo pustili naši predniki. Med te dediščine sodijo tudi
različna opravila, ki počasi tonejo v pozabo.

Da pa temu ne bi bilo tako, se trudimo tudi v našem vrtcu,
saj želimo otrokom pokazati, kako so ljudje delali nekoč,
predvsem pa želimo, da otrok spozna delovni proces in da
razvija primeren odnos do dela. Med nekdanja opravila na
kmetijah sodi tudi ličkanje koruze, zato smo se odpravili
na kmetijo Kovačevih, kjer nas je pričakal Tajin stric Alen.
Povedal in pokazal nam je, kako se koruza lička, mi pa smo
kaj kmalu dokazali, da smo tudi temu opravilu kos. Kljub
temu, da otroci tega dela nikoli niso opravljali, so bili pri
ličkanju koruze zelo spretni in hitri. Košare s koruzo so se
zelo hitro polnile, zato je imel stric Alen veliko dela, da jih
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je spraznil. Po končanem delu smo si z velikim
zanimanjem ogledali živali, ki jih imajo Kovačevi
na svoji kmetiji, nato pa smo si oprali roke, saj
nam je babica Suzana pripravila bogato malico,
ki nam je še kako teknila.
Stric Alen in babica Suzana sta bila z našim delom zelo zadovoljna, zato ju bomo to jesen še
obiskali. Kaj bomo pri Kovačevih še počeli, vam
tokrat ne izdamo. Za enkrat naj ostane skrivnost.
Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci

Svečan gasilski sprejem za poveljnika PGD
Bogojina z vodnim slapom

Pri Kustecovih v Filovcih je na
vrtu zrasel orjaški jajčevec, ki je
tehtal 1,42 kilograma

Jesenski čas je čas obiranja in pospravljanja pridelkov in plodov, ki zrastejo na poljih ali domačih vrtovih. Ob tem pa nas mati narava veliko
krat tudi obdari in preseneti z različnimi plodovi,
predvsem nekateri, ki zrastejo v različne velikosti jin teže. Pri Kustecovih v Filovcih pa so bili
v jeseni nadvse presenečeni, ko so ob ureditvi
vrta našli jajčevec, ki je zrasel do zavidljive velikosti, saj je njena višina merila 25 cm, obseg 44
cm težak pa je bil 1,42 kilograma. Sicer pa se je
orjaškega jajčevca najbolj razveselila mama, ki
ima rada jedi iz jajčevca. Sicer pa jajčevec sodi v
zelenjavno vrsto kmetijskih pridelkov. V spomin
na domači orjaški jajčevec pa je ostala spominska fotografija na kateri sta sestrici Taja in Tija,
ki sta 1,42 kilogramski jajčevec komaj držali v
rokah. Morda pa bodo Kustecovi seme od orjaškega jajčevca posušili in na pomlad prihodnje
leto spet posejali in sestrici ter ostala družina
bodo ponovno pričakovali, da bo morda zrasel
še večji jajčevec.
J. Ž.

Vsak mladi par, ki se poroči mu ostanejo lepi spomini na poročni dan.
Tudi za mladoporočenca gasilskega poveljnika gasilskega društva Bogojina Mateja Štefko doma iz Bogojine in njegovo izbranko Ksenjo
Bognar iz Dobrovnika, ki sta se poročila v soboto, 17. oktobra v župnijski cerkvi v Dobrovniku, kjer ju je poročil domači župnik mag. Simon
Štihec, bo dan ostal v trajnem spominu. Gasilci PGD Bogojina pa so
za svojega dolgoletnega gasilskega poveljnika pripravili nepozaben
gasilski sprejem, ki je potekal pri gasilskem domu v Bogojini. Ko sta se
mladoporočenca Matej in Ksenja iz Dobrovnika v Bogojino pripeljala
s starodobnikom letnika 1935 ju je pričakalo nepozabno presenečenje.
Gasilci iz PGD Bogojina in gasilci iz pobratenega gasilskega društva
Sveta Ana v Slovenskih goricah so na državni cesti, ki pelje iz Dobrovnika, skozi Bogojino, so pri domačiji poveljnika gasilca postavili svoji
gasilski vozili, položili cevi in še preden sta mladoporočenca izstopila
iz starodobnega vozila in se peš napotila med gasilce in ostale krajane
Bogojine jima je 25 gasilcev obeh gasilskih društev pripravilo vodni
slap. Sprehodila sta se med gasilskimi vozili in pod težo gasilske vode
sta se ustavila pred predsednikom PGD Bogojina Dragom Ivaničem, ki
ju je v imenu vseh navzočih gasilcev pozdravil in jima zaželel mnogo
srečnih dni v zakonu. Ksenjo pa je zaprosil, da bi stopila med gasilske
vrste PGD Bogojina in Mateju pomagala pri poveljniških in drugih nalogah, ki jih kot gasilec upravlja v vsakdanjem življenju. Gasilci iz PGD
Bogojina na oba gledajo s ponosom in spoštovanjem in tega sodelovanja si želijo tudi v prihodnje. Potem, ko sta se Matej in Ksenja sprehodila pod gasilskim vodnim slapom sta skupaj z gasilci nazdravila in
od predsednika PGD Bogojina Draga Ivaniča prejela spominsko darilo,
mladoporočencema pa je darilo v imenu PGD Sveta Ana podaril njen
predsednik Drago Ruhitel. Gasilci so za vodni slap porabili okoli 1000
litrov vode. Dogodek se bo prav gotovo zapisal v kroniko gasilskega
društva Bogojina in Sveta Ana v Slovenskih goricah, kajti ne zgodi se
vsak dan, da bi se poročil gasilski poveljnik, kot se je to tokrat zgodilo
v PGD Bogojina. Vsi, ki so se udeležili tega nepozabnega sprejema za
gasilca Mateja in njegovo Ksenjo so prav gotovo spoznali, kako trdno
je sodelovanje med gasilci.
J.Ž.
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pOSEBNI prijatelji na
obisku v Vrtcu Moravske
Toplice

V tednu, ko smo obeleževali mednarodni
dan strpnosti, smo v našem vrtcu gostili
Kulturno ekološko društvo Smetumet z
delavnicami pOSEBNI prijatelj. Projekt je
namenjen osveščanju in vzpostavljanju
konkretnih rešitev na področjih odpadnih igrač in enakopravnosti ljudi, ne glede na njihove različne potrebe in sposobnosti. Jedro projekta je nenavaden
način povezovanja skrbi za okolje in opolnomočenje ljudi s
posebnimi potrebami – predelava odpadnih igrač v invalidskem podjetju v igrače s pOSEBNIM sporočilom.
V četrtek, 19. novembra popoldne so se otroci s starši vrnili v
vrtec in s sabo prinesli svoje najljubše igrače oz. stare, poškodovane igrače. Pričakala jih je sestra Ali, ki je tudi sama gibalno ovirana in na invalidskem vozičku. Otrokom je predstavila
njene plišaste pOSEBNE prijatelje in jim na njim razumljiv
način opisala kakšne posebne potrebe imajo: gibalno ovirana
veverička na invalidskem vozičku, medvedek z berglami, ki
čaka na nožno protezo, slepi čmrlj s palico in psom vodnikom,
kravica z dihalnim aparatom …

Nato so se otroci s svojimi punčkami in plišastimi prijateljčki odpravili v Ambulanto za pOSEBNE prijatelje in s pomočjo staršev in strokovnih delavk ustvarili kartoteko za svoje
bolnike. Dve zdravnici sta pregledali vsakega od plišastih
pacientov, mu zašila rano ali kako drugače pomagali glede
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na njegovo diagnozo. Po potrebi sta opravili tudi rentgen,
mesto rane sta poškropili z zdravilno sivko in predpisali terapijo zdravljenja ter otrokom svetovali, kako naj skrbijo za
svoje bolnike. Sestra Ali je v lekarni pacientom predpisala
zdravilni čaj in jim ga spakirala v posebne vrečke za domov.
Otroci so s svojimi pacienti iz ambulante prihajali z obvezami,
oskrbljenimi ranami, z zdravili in vsi so dišali po zdravilni sivki.
Otroci so ponosno prihajali iz ambulante s svojimi pOSEBNIMI prijatelji v naročju in se z očitnim zadovoljstvom na
obrazu skupaj s starši odpravili domov, kjer bodo naprej skrbeli za njih.
Monika Šlichthuber Jerebic, svetovalna delavka

Skrb za zdravje zob

Oblikovanje zdravega življenjskega stila je že v otroštvu izredno pomembno. Tega se zavedamo tudi strokovne delavke v
vrtcih in si prizadevamo, da bi čim bolj aktivno uresničevale
cilje, ki predstavljajo zdravo življenje otrok.

Organiziranje in izvajanje zobozdravstvene vzgoje v vrtcu ima
številne prednosti, saj vzgojiteljice preko pogovorov o pomenu
redne in temeljite higiene zob skrbimo, da so otrokom njihovi
zobje v ponos in okras. Tudi v tem šolskem letu je v vrtcu Prosenjakovci del zobozdravstvene vzgoje otrok opravila medicinska sestra s svojim obiskom. Razveselila nas je z zanimivo
zgodbico, ki otrokom na nevsiljiv način približuje dejstvo, da je
potrebno skrbeti za zdravje zob. Tokrat nam je odigrala predstavo z naslovom Slon iz živalskega vrta pri zobozdravniku.
Zobna asistentka Andreja je otrokom pokazala kako se pravilno ščetka, kako je za zdrave zobe pomembna zdrava prehrana
ter kako je potrebno omejiti uživanje sladkorja in sladkih pijač.
Ker otroci niso sposobni sami skrbeti za nego svojih zob, je
pomembno, da so starši osveščeni in poučeni o pravilni negi
in skrbi za otroške zobe. Nagovorila je otroke, da mora vsak k
zobozdravniku, da mu ta pregleda in očisti zobe. Mogoče dobi
celo spominek za svoj pogum, je dodala. Poleg zgodbice je z
veliko ščetko in modelom zobovja pokazala pravilno umivanje
zob, saj preko praktičnega prikaza umivanja zob otroci lažje
posnemajo pravilno držo zobne ščetke in pravilno tehniko
umivanja zob. Po končani zgodbi je Andreja otrokom razdelila
nove zobne ščetke ter jih po skupinah povabila v umivalnico.
Otroci so najprej opazovali svoje zobe v ogledalu in se trudili,
da bi jih očistili od zgoraj navzdol. Nato so poskrbeli za ščetko,
jo dobro umili in primerno shranili.

IZ ŠOL IN VRTCEV
Poleg umivanja pa za svoje zobe lahko poskrbimo
tako, da jemo veliko sadja in zelenjave, ki pa ga je v
naši prehrani v vrtcu vedno dovolj.
Zapisala Silvija Gal
Fotografirali Bernarda in Silvija

Az egészséges fogak nyomában
Már a gyermekkorban nagyon fontos elkezdeni az
egészséges életmód kialakítását. Ezzel az óvoda szakmunkásai is tisztában vagyunk, és arra törekszünk, hogy
minél aktívabban megvalósítsuk azokat a célokat, amelyek a gyermekek egészséges életmódját képviselik.
Az óvodában a fogászati oktatás megszervezésének és
kivitelezésének számos előnye van, hiszen az óvónők a
száj higiéniájáról szóló beszélgetéseken keresztül arra
törekszünk, hogy a gyerekek a fogaikra büszkék legyenek. A pártosfalvi óvoda idei tanévében is a fogászati
oktatás egyik része Andreja nővér kivitelezésében történt, amikor ellátogatott hozzánk. Egy érdekes mesével
készült, amely a gyerekeknek feltűnésmentesen mutatta
be azt a tényt, hogy érdemes ápolni a fogak épségét.
A mesén keresztül a gyerekek megismerték mi történik
akkor, ha túl sok édességet eszünk, valamint akkor, ha
nem mossuk rendszeresen fogainkat. Andreja felszólította a gyerekeket, hogy látogassanak el a fogorvoshoz,
aki átnézi, és megtisztítja fogaikat. Talán még emléktárgyat is kap bátorságáért – tette hozzá. A mesén kívül
egy hatalmas fogkefe és a fogak modellje segítségével
demonstrálta a helyes fog és szájüreg ápolását. A gyerekek a fogmosás gyakorlati bemutatásával könnyebben
elsajátítják ezt az eljárást.

A mese végeztével Andreja a gyerekeknek új fogkeféket
osztott szét, utána csoportok szerint a mosdóba hívta
őket. A gyerekek először a tükörben nézegették fogaikat,
majd arra törekedtek, hogy alaposan megtisztítsák őket,
a helyes fogmosási eljárás szerint. Utána a fogkefét is
megtisztították, és elrakták. A gyerekek önállóan még
nem képesek törődni a fogaik ápolásáért, ezért nagyon
fontos, hogy a szülők is tájékoztatva legyenek a gyermek
fogainak helyes ápolásáról. A fogmosás mellet pedig úgy
is tehetünk fogaink épségéről, hogy sok gyümölcsöt és
zöldséget eszünk – óvodánk étrendjében ebből mindig
elegendő van.
Lejegyezte Gal Silvija
Fotók: Bernarda és Silvija

Sajenje drevesa prijateljstva

Že vrsto let zelo dobro sodelujemo z DOŠ Prosenjakovci. Sodelovanje v
novem šolskem letu smo začeli v tednu otroka, ko so nas obiskali učenci
1. in 2. razreda, z učiteljicama Lilijano in Suzano. Poleg šolarjev nas je v
vrtcu obiskal tudi očka Tamás Bódis in to s prav posebnim namenom.
Da bo povezanost med šolo in vrtcem še globlja, smo namreč s pomočjo očeta Tamása in vseh otrok na igrišču našega vrtca posadili
dve jablani. Tako smo izkopali luknjo, vanjo dali mrežo in sadiko, nato
pa jo pokrili z zemljo. Ker so obe jablani posadili učenci z DOŠ, otroci
iz vrtca in očka Tamás, smo ju poimenovali jablani prijateljstva, ki nas
bosta vedno povezovali.
Pred odhodom otrok nazaj v šolo smo se dogovorili, da bomo skrb za
jablani prevzeli otroci iz vrtca. Čez kakšno leto, ko bosta jablani veliki
in nam bosta dali prve sadeže, pa jih bomo povabili, da se skupaj
posladkamo.
Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci

Fát ültettünk a barátság jegyében
Már évek hosszat közreműködünk a Pártosfalvi KÁI-val. Az idei gyermekhéten ellátogattak az óvodánkba az iskola első és második osztályos
tanulói Liljana és Suzana tanárnőkkel. Az iskolásokon kívül pedig Bódis Tamás apuka is meglátogatott minket, aki egy különleges céllal jött hozzánk.
Annak érdekében, hogy az iskola és az óvoda közötti kapcsolat és közreműködés még erősebb legyen, Tamás apuka és a gyerekek két almafát
ültettek el. A növény ültetésére az óvoda udvarában került sor. Először
lyukat ástunk, majd beletettük a csemetét és a hálót, ezt követően földet
raktunk rá. A két almafát közös erővel, a barátság jegyében ültettük, ezért
a barátság almafájának neveztük el.
Megbeszéltük, hogy az almafák gondozását a későbbiek során az ovisok végzik. Majd, amikor a fák megnőnek, és termést hoznak, szívesen
meghívjuk az iskolásokat is, hogy együtt megízlelhessük az első, finom
gyümölcsöket.
Lejegyezte Bernarda Koroša Pantovć, óvónő
a Pártosfalvi Kétnyelvű Egység óvónője
Fordította Gal Silvija, pedadagógiai asszisztens
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ŠPORT IN REKREACIJA
Na podlagi 21. člena Statuta Občinske športne zveze Moravske toplice in Pravilnika
o proglasitvi najboljšega športnika, športnice, športnega društva in športnega
delavca v Občini Moravske Toplice komisija za izbor športnika objavlja
R A Z P I S
ZA IZBOR ŠPORTNIKA, ŠPORTNICE, ŠPORTNEGA DRUŠTVA IN
ZASLUŽNEGA ŠPORTNEGA DELAVCA OBČINE MORAVSKE TOPLICE V LETU 2015
I.
Razglasili bomo najboljšega (-o, -e):
- perspektivnega športnika in športnico (letnik 1997 in mlajši-a)
- športnika
- zaslužnega športnega delavca
- športnico
- športno društvo - zaslužnega športnega delavca upokojenca
II.
Vsi predlogi morajo biti pisno utemeljeni in morajo vsebovati podatke o predlagatelju, podatke o predlaganem (ime
in priimek, letnico rojstva, bivališče, športna panoga udejstvovanja in ime društva (kluba) katerega član je predlagani,
kratek opis uspehov in rezultatov športnika).
Kandidati morajo imeti stalno bivališče v Občini Moravske Toplice.
Predloge lahko podajo vsa društva, klubi, sekcije in šole ne glede na sedež in občani občine Moravske Toplice.
III.
Pisne predloge posredujte najpozneje do 6. januarja 2016 na naslov:
OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA MORAVSKE TOPLICE
KOMISIJA ZA IZBOR ŠPORTNIKA LETA
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice

OŠZ Moravske Toplice
Komisija za izbor športnika

PREDLOG
ZA IZBOR ŠPORTNIKA, ŠPORTNICE, ŠPORTNEGA DRUŠTVA, PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA IN ŠPORTNICE IN ZASLUŽNEGA ŠPORTNEGA DELAVCA OBČINE MORAVSKE TOPLICE V LETU 2015 (ustrezno obkroži)
Podatki o predlaganem (ime in priimek, bivališče, letnica rojstva, športna panoga udejstvovanja):
Opis uspehov in rezultatov predlaganega:

Ime in priimek predlagatelja:

Naslov:

Podpis:

Članice zmagovalno iz Zeline

Hrvaški hokejski klub Zelina (ki je v letu 2014 bil razglašen za
evropski klub leta med manjšimi klubi) je tudi letos organiziral tridnevni turnir posvečen v domovinski vojni padlemu
borcu iz tega kraja. Naši hokejisti so se turnirja udeležili z
žensko in moško ekipo. Če smo pri članicah imeli velika pričakovanja se je od članov pričakovalo bistveno manj, saj je
zaradi službenih obveznosti bilo odsotno precej igralcev. In
to se je pokazalo tudi na parketu, saj ni bilo odmevnega
rezultata. So pa še enkrat več odigrale odličen turnir članice, ki so (tudi delno oslabljene) od štirih srečanj tri tekme
zmagale in enkrat igrale neodločeno. Žal so z tem osvojile le
tretje mesto saj so po skupinskem delu imele za gol slabšo
razliko med danimi in prejetimi zadetki kot ekipa Mladosti,
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Novinka v vratih Moravskih Toplic Mojca Mutvar

ŠPORT IN REKREACIJA
ki je lanski hrvaški prvak in bo letos naše južne sosede zastopala v kategoriji Trophy (drugi evropski kakovostni razred) na
evropskem turnirju na Škotskem. razveseljivo je, da so naša
dekleta po predlanski zmagi na tem turnirju in po lanskem
slabšem rezultatu letos spet v zmagovalnem pogonu, kar je
dober obet pred prihajajočo dvoransko hrvaško-slovensko ligo.
Jože Črnko

Zadovoljni iz Poreča

Tradicionalnega turnirja v Poreču imenovanega ''Adria Cup
2015'' so se ponovno udeležili tudi hokejisti in hokejistke
HK Moravske Toplice. Tokratnega dvodnevnega hokejskega
druženja se je udeležilo tudi lepo število staršev, ki so uživali
tako v hokejskih igrah, kot tudi v druženju ob skoraj poletnih temperaturah. Zares poletnih, saj so najbolj drzni celo
zaplavali v morju, ki je imelo 16 celzijevih stopinj.

klubu. Priborila si jo je Laura Schmidlechner, ki je za povrh
pokorila še vse vrstnike iz moških ekip, z čimer si je priborila
lično plaketo in brez plačno bivanje v hotelu za naslednje
leto. In ne samo zaradi tega, temveč zaradi dobrega vzdušja
v ekipi so si tako otroci kot starši bili enotni, da tudi Poreč,
Adria Cup 2016 ne sme potekati brez HK Moravske Toplice.
Jože Črnko

Rokoborca Daniel in Denis Kočar znova
uspešna

Na mednarodnem rokoborskem tekmovanju v grško rimskem slogu v Roveretu (Italija) sta nastopila tudi brata Kočar
(starejši Daniel in mlajši Denis) doma iz Fokovec. Med 205
rokoborci iz treh držav se je najbolje uvrstil članski slovenski
reprezentant Jure Kuhar, ki je v kategoriji do 80 kg premagal
vse nasprotnike in se uvrstil na prvo mesto. V Italiji je bil
odličen med kadeti 15 letni Denis Kočar dijak Ekonomske
šole Murska Sobota doma iz Fokovec, ki je v kategoriji do 59
kg zasedel tretje mesto. Njegov brat tudi slovenski reprezentant 20 letni Daniel Kočar, računalniški tehnik, žal brez
zaposlitve, (oba sta člana Rokoborskega društva Sobota) je
med člani v kategoriji do 59 kg zasedel peto mesto.

Selekcija U14

Tokrat so se turnirja udeležile selekcije igralcev U10, U12 in
dekleta U14, trije naši kadeti pa so okrepili selekcijo U14 Lipovci, kjer so bili gonilna sila ekipe in se uvrstili v finale. A tudi
druge selekcije niso razočarale. Najbolje so se uvrstili 12-letniki, ki so v družbi klubov iz štirih držav zasedli tretje mesto.
Njihovi mlajši vrstniki iz selekcije U10 so bili peti. Dober vtis
so pustile tudi 14-letnice, ki so v močni konkurenci bile četrte.
Z igranjem pa ni bilo konec hokejskih aktivnosti. Organizator že tradicionalno ob sobotnih večerih organizira hokejski
peteroboj za igralce vseh selekcij. V tekmovanju je potrebno
pokazati hokejske spretnosti v vodenju, streljanju na gol za
povrh pa je potrebno biti tudi zelo hiter. In v tem tekmovanju
je v selekciji deklet starih do 14 let zmaga pripadla našemu

od leve proti desni Danijel in Denis Kočar

Po tekmovanju v Italiji se je mladi 15 letni Denis Kočar izkazal na mednarodni kadetski ligi v rokoborbi v grško rimskem
slogu v Zagrebu, kjer je v kategoriji do 58 kg med soboškimi rokoborci edini zmagovalec tokrat v kategoriji do 58 kg.
Mladi Denis Kočar se zdaj intenzivno pripravlja za Balkansko
prvenstvo, ki bo 12. decembra v Srbiji.
					
Tonček Gider

Poslednje nogometno
poročilo v letu 2015

Laura Schmidlechner

Tudi tokrat bomo pogledali vse moravske
nogometne ligaše, kako so se odrezali v
končnici prvenstva.
V 3. SNL Vzhod so igralci Čarde v 11. krogu
gostovali v Bakovcih ter po vodstvu domačih v prvem polčasu so
se pobrali in na koncu slavili 2 proti 1. Zadetka za zmago Čarde
sta dosegla Tomaž Recek in Martin Korpič. V 12. krogu so zopet
ponovili vajo iz prejšnjega tedna in zopet po vodstvu Grada v
prvem polčasu je bil v drugem dvakrat uspešen Tomaž Recek, ki
je priboril zmago 2 proti 1 pred domačimi gledalci. V 13. krogu so
gostili težko gostovanje v Polani in izgubili 5 proti 2. Za Čardo sta
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AKTUALNO
zadela Tomaž Recek in Benjamin Kosi. V zadnjem 14. krogu pa so gostovali pri aktualnih jesenskih prvakih Beltincih in izgubili 3 proti 1. Zadetek
za nogometaše iz Martjancev je zadel Rok Bencik. Nk Čarda se nahaja
po jesenskem delu na 11. mestu s 13 točkami. Prvi so Beltinci, ki imajo 39
točk. Najboljši strelec Čarde po jesenskem delu je Rok Bencik s 5 zadetki.
Svojo nogometno jesensko pot so zaključili tudi nogometaši Bogojine
v 1.MNZ MS. V zadnjem jesenskem 11. krogu so se pomerili na vročem
derbiju v Rogaševcih in iztržili točko. Bogojino je v vodstvo povedel Mihael Ivanič, a žal so domačini v 71. minuti preko Andreja Fickoja izenačili
za končnih 1 proti 1. Bogojina zaseda po jesenskem delu odlično 2.mesto
s 25 točkami. Prva je Slatina s 26 točkami. Najboljši strelec Bogojine po
jesenskem delu prvenstva je Nejc Černela s 8 zadetki.
Nogometaši Sela so že nekaj časa na počitku, saj so svoje nogometne
vragolije v 2. MNZ MS. Zasedajo 6. mesto s 10 točkami. Prva je ekipa
Cvena s 27 točkami. Najboljši strelec Sela po jesenskem delu je Uroš
Berden s tremi zadetki.
Tudi mlajše nogometne generacije so pridno igrale in nabirale točke v
različnih nogometnih tekmovanjih.
Mladinci Čarde so v 1. medobčinski mladinski ligi. Na svojih tekmah so
prikazali nekaj odličnih nogometnih predstav in v Čardi so lahko ponosni
na svoj novi nogometni rod. Po jesenskem delu zasedajo 7. mesto s 13
točkami. Prva je Radgona s 25 točkami. Najboljši strelec Čarde je Alen
Cmor.
Mladinci Bogojine tudi tokrat uspešno igrajo v 2. medobčinski mladinski ligi. Po jesenskem delu so na odličnem 1.mestu in tako so postali
tudi jesenski prvaki, kar jim iskreno čestitamo za odlični športni uspeh.
Osvojili so 19 točk. Najboljši strelec Bogojine je Miha Maučec s 8 zadetki.
V ligi U-15 nastopata tudi mlajši selekciji Čarde in Bogojine, ki igrata
vsaka v svoji ligi. Bogojina zaseda v svoji diviziji 5.mesto s 6 točkami,
medtem ko Čarda zaseda v svoji ligi 4.mesto s sedmimi točkami.
V ligi U-13 obe selekciji Čarde in Bogojine nastopata v isti ligi. Čarda
zaseda odlično 3.mesto z 21 osvojenimi točkami, medtem ko Bogojina
zaseda 9.mesto z osvojenimi 3 točkami.
Svojo nogometno jesensko pot so zaključili tudi malonogometni mojstri
okroglega usnja v Moravski ligi malega nogometa. Jesenski prvaki so
postali Filovci, ki so osvojili vseh 24 točk. Za njimi so se zvrstili Noršinci,
Vučja Gomila, Sebeborci, Prosenjakovci, Strehovci, Ivanci, Mlajtinci in
Motvarjevci.
Tudi veterani so se pridno trudili in nabirali točke za svoje ekipe. Jesenski prvaki v veteranski konkurence Moravske malonogometne lige so
postali Mlajtinci, ki so osvojili 12 točk. Za njimi so se zvrstili Bogojina,
Moravske Toplice, Kobilje, Motvarjevci in Ivanci.
Luka Perš

Nove jesenske fotografije
destinacije Moravske Toplice
z okolico
TIC Moravske Toplice je v sodelovanju s fotografom
Joštom Gantarjem ustvaril novo serijo fotografij
destinacije Moravske Toplice z okolico. Nastale so
čudovite fotografije z jesenskimi motivi, katere
bomo uporabili v promocijske namene.
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ORGANIZATORJI PRIREDITEV,
POZOR!
Koledar prireditev 2016

Ponovno pozivamo vse organizatorje prireditev, ki
še niste oddali izpolnjeni obrazec s termini načrtovanih dogodkov za leto 2016, da to storite čimprej.
Obrazec najdete na spletni strani TIC-a Moravske
Toplice: www.moravske-toplice.com ali na spletni
strani 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

PROSTI ČAS
NAGRADNA KRIŽANKA: PICERIJA PERUNIKA MORAVSKE TOPLICE
Pokrovitelj: Picerija Perunika Moravske Toplice, najboljša picerija daleč naokoli. Ponujajo pestro izbiro pic, prekmurske specialitete, testenine, solatne
krožnike in seveda sladice.
Geslo križanke , ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do torka, 19. decembra 2015 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske
Toplice, s pripisom nagradna križanka

IZSTOP

PRIDOBITEV
ZNANJA

NJIVA S
POŽETIMI
STEBLI

RIMSKA
DVOJKA

KOS
ŠPICA PRI
SPRIJETE
KOLESU
PRSTI

ITALEC

VERDIJEVA
OPERA

POMOŽNI
TV
ODDAJNIK

VELIKA
VEŽA
PRED
DVORANO

OPLOV
MODEL
OMEJEVATI
PRAVICE
NEMOČNEGA
JUDOVSKI
FILMSKI
JUNAK
(BEN)
RUTENIJ

MAJICA S KRATKIMI
ROKAVI IN BREZ
OVRATNIKA

ANGLEŠKI
STRUPENA
ZVOČNA
OLJNATA
FILMSKI
NAPRAVA,
TEKOČINA,
REŽISER
BRENČAČ
(DAVID)
ANILIN

OLIVER
KAHN

ZNIŽANJE
GLADINE
MEHIŠKO
INDIJANSKO
LJUDSTVO

OBLAČILO
MUSLIMANK

NEMŠKI
AVTO
GRŠKI
OTOK V
KIKLADIH

ALUMINIJ

TRAČ
ČASOPIS
ALI
REVIJA

NAŠE
MESTO OB
DRAVI

AVSTRIJSKA
TISKOVNA
AGENCIJA
OPLOV
MODEL

ZMIKAVT
TENIŠKI
LOPAR

ROK
VALENČIČ

SREDNJE
VELIK
METULJ

TOČKA V
ŠPORTU

HRVAŠKI
TISKOVNI
URAD

SEJANJE
NONSENS

PLEMENSKI
SAMEC
OTROK
BREZ
STARŠEV

NAŠA
OSREDNJA
KNJIŽNICA
TIROLSKA
REKA

SUMERSKA
BOGINJA
MATI

VLAČUGA
SIJ
(REDKO)

MANJŠE
BITJE
PREPROSTA
POPOTNA
TORBA

DRŽALO
POSODE

TORA
BERGER

ZDRAVILNO
KOPANJE

SLEMENSKO
ČELO PRI
SVETIŠČIH
OBŽALOVANJE

BIVŠE
GL.MESTO
NEMČIJE
KLIN
OSNIK

GOZDNI PLOD S
KLOBUKOM IN BETOM

TURISTIČNI
TABOR

GNUSAČA,
OSTUDNICA

PRAŠIČJI
PODOČNIK

KRAJ POD
VELEBITOM

UREDNICA
HEGEDUŠ

HOKEJIST
TERGLAV

PLITVA
POSODA,
PLADENJ

ZAPORNIK
LOJZE
OBLAK

EVA RAS

GLASBENA
SKUPINA
60-IH LET
GLAVNO
MESTO
TURČIJE

RENIJ
AMERIŠKI
BIVŠI
PLES NA
AVSTRIJSKI
JAZZ
SMUČAR
GLASBO
(HANS)

ŽIVILSKI
POKLIC

IZBRANEC, ELITNEŽ

ODDELEK
ZA
ZAŠČITO
LJUDSTVA
V YU

JERNEJA
(LJUBK.)

PETER
KAUZER

MLADO
DEKLE

AVTOR:
JANEZ
DONŠA

POGREB

AMINOBENZEN - anilin
LUNEK - klin osnik
TIMPANON - zaključek pročelja templja
INANA - sumerska boginja neba

PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 139. ŠTEVILKE LIPNICE: LISTJE JESENSKE BARVE
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrado pokrovitelja: Hotel DIANA
Murska Sobota.
1. SUZANA MOJZER, SELO 2, 9207 PROSENJAKOVCI; 2. ANITA HARI, LUKAČEVCI 11B, 9226 MORAVSKE TOPLICE;
3. RADOJKA NIKIĆ, TEŠANOVCI 78, 9226 MORAVSKE TOPLICE
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
DECEMBER 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
ob 18.00

TD Martin Martjanci

jasmina.papic@gmail.com

Miklavževanje za
otroke

Otroški program in
obdaritev otrok.

Martjanci,
vaški dom

5. 12. 2015,
17.00

TD Martin Martjanci

Irena Nemeš
041 747 484

10. Miklavžev pohod

Pot je dolga blizu 12 km.

Selo,
pred gasilskim
domom

6. 12. 2015,
10.00

Adventni popoldan

Srečanje in druženje
domačinov.

Središče,
gasilski dom

12. 12. 2015

KUD Antal Ferenc
Središče

Silvija Šanca
051 360 863

4. Adventni pohod

Skrb za zdrav način
življenja. Ogled enega
Motvarjevci,
izmed kulturnih oz.
vaško-kulturni
zgodovinskih znamenitosti dom Motvarjevci
v bližnji okolici.

12. 12. 2015,
start ob 8.00

KUD József Attila
Motvarjevci

041 210 005
geza.dora@gmail.com
lidija.dora@gmail.com

Retrospektivna
razstava ob 20-letnici
delovanja likovne
kolonije Primož
Trubar

Jubilejna retrospektivna
razstava del kolonije
Primož Trubar in hkrati
slikarska razstava del,
nastalih v okviru letošnje
likovne kolonije.

17. 12. 2015,
18.00

Slovensko
protestantsko društvo
Primož Trubar –
Geza Erniša
podružnica Murska
041 799 111
Sobota, ECO Moravske
Toplice, Občina
Moravske Toplice

Božična tržnica

19. 12. – 20. 12.
2015,
Sejem s prazničnimi izdelki Moravske Toplice,
9.00-13.00
domačih obrti.
pred Mercatorjem
21. 12. 2015 – 23.
12. 2015, 14.00

TIC Moravske Toplice

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

Božično-novoletna
voščilnica – žive
jaslice

Vsakoletna prireditev s
prazničnim programom in
z živimi jaslicami.

26. 12. 2015,
18.00

KUD Jožef Košič
Bogojina

Stanka Sukič
041 346 529

Pohod z baklami k
polnočnici

Tradicionalni pohod z
baklami k polnočnici v
Bogojino. Zbirališče pri
kapeli sv. Janeza Krstnika
na Ivancih.

24. 12. 2015,
22.00

Društvo Selenca

Marko Horvat
070 738 597

26. 12. – 27. 12.
2015,
9.00-13.00
28. 12. – 30. 12.
2015, 14.00

TIC Moravske Toplice

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

Filovci,
kulturna dvorana

26. 12. 2015,
13.00

KS Filovci

Andrej Baligač
051 322 252

Novoletna tržnica

Murska Sobota,
galerija Murska
Sobota

Bogojina, pri pilu
pred trgovino

Ivanci-Bogojina

Sejem s prazničnimi izdelki Moravske Toplice,
domačih obrti.
pri Mercatorju

Družabno srečanje s sveto
Priprava kulturnega
mašo,
programa za srečanje
kulturnim programom in
starejših krajanov
pogostitvijo.

ŠD NK Rotunda

Drago Balajc
051 840 186
drago.balajc@gmail.com

Silvestrska tržnica

Tržnica z izdelki domačih
lokalnih obrti na zadnji
dan v letu.

Moravske Toplice,
pred trgovino
Mercator

31. 12. 2015,
9.00-13.00

TIC Moravske Toplice

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

Silvestrovanje na
prostem

Veselo silvestrovanje z
ansamblom Skok.

Moravske Toplice,
center

31. 12. 2015,
22.00

Terme 3000

Gabriela Feher,
051 677 780

