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Spoštovani bralke in bralci Lipnice!
Za nami so volitve za predsednika
republike. Upam, da ste šli volit, saj
glede na dogodke v Španiji lahko rečemo, da so volitve tudi na stari celini, ki se še kako rada ponaša s tem,
kako demokratična je, čedalje bolj
privilegij in ne le več pravica.
V naši občini je bil predvsem mesec september v znamenju občinskega praznika in
občinskih nagrajencev. Je že res, da se vsi z
vsem pač ne moremo strinjati. Enako velja
za odločitve glede teh pomembnih občinskih priznanj, s katerimi se našim občanom,
ki so uspešni ne le na lokalnem ampak tudi
v širšem okolju, zahvalimo za njihovo delo.
Vsi letošnji nagrajenci so namreč prispevali in
še veliko prispevajo za boljše življenje ljudi v
svoji okolici in širše. In to delajo prostovoljno,
ker, kot mi je povedal moj sovaščan, Stanislav, prav tako prejemnik občinskega priznanja, jih nekaj moti in to želijo izboljšati. Torej
je pomembno, da pri takih dogodkih premostimo razlike med nami in se vsaj z neko simbolično gesto zahvalimo ljudem, ki prispevajo k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju.
Želim vam lepe zadnje jesenske dni.
Janja Adanič Vratarič,
odgovorna urednica
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Županova beseda

teh vodotokov. Po dveh letih smo dobili končno tudi dovoljenje, da naša Čista narava lahko ureja del Ratkovskega
potoka, vendar samo v razdalji sto metrov v bližini mostu v Ratkovcih. Strokovnjaki za vode so si enotni, da bi ta
dva vodotoka morala imeti razlivna področja izven naselij.
Vendar spet trčimo na ukrepe kmetijskega ministrstva povezane z obdelavo zemljišč, subvencijami in morebitnimi
odškodninami na teh območjih. Da komplikacij ne bi bilo
dovolj, je v vplivnem območju teh vodotokov tudi Krajinski park Goričko in pristojnosti Zavoda za varstvo naravne
in kulturne dediščine Republike Slovenije. Mi kot občina
bomo poskrbeli za vse ostale jarke in pritoke, ki so v naši
lasti ali pristojnosti.

Zlata jesen

Spoštovani bralci Lipnice!
Dva meseca je poteklo od mojega zadnjega pisanja, pa se
je toliko stvari odvilo v tem času, da je skoraj nemogoče
vse zajeti v tem mojem prispevku. Letošnji občinski praznik smo proslavili v Bogojini. Namenu smo predali nove
pločnike in javno razsvetljavo ter prenovljeno vozišče ceste
po vasi. Skupaj z domačini smo se veselili pridobitve, saj je
Bogojina s Plečnikovo cerkvijo s tem postala lepša ne samo
za domačine ampak tudi za mnoge turiste, ki prihajajo v ta
kraj in našo občino. Vesel sem, da so nas s svojim obiskom
počastili tudi župani sosednjih občin in tudi župan in podžupan prijateljske in partnerske občine Biograd na Moru
iz republike Hrvaške ter mnogi drugi pomembni gostje.
Prav je, da se znamo tudi poveseliti ob uspehih in dosežkih
naše občine, saj nam življenje mnogokrat prinaša trenutke
žalosti in nemoči. Uspehi in srečni trenutki nam potem vedno znova dajo energije in moči za nove napore in dosežke.
Tudi letošnji nagrajenci so del takega življenjskega loka,
saj vsi skupaj postanemo ponosnejši in bolj motivirani ob
njihovih posameznih življenjskih izkušnjah. Tako tudi napori
vse lokalne skupnosti vedno znova dobivajo svoj življenjski pomen in bodočnost, ki presega sedanjost in dnevne
dogodke.
September je tudi v naši občini prinesel obilne padavine
in poplave, ki so bile najhujše v zgornjem delu občine. Po
celem vplivnem območju Ratkovskega potoka in Kobiljskega potoka s pritoki je v dveh dneh padlo preko 100 litrov
vode na kvadratni meter. Vode so marsikje prestopile bregove ter zalile kleti, hiše, ceste, polja in travnike. Najhuje je
bilo v Motvarjevcih in Prosenjakovcih. Tudi tu se srečamo
s slabim pristopom državnih institucij, saj sta potoka v lasti
Republike Slovenije. Za vzdrževanje in sanacije je pristojna Direkcija RS za vode, ki pa ima za te namene premalo
denarja. Motvarjevce je obiskala tudi pristojna ministrica
Irena Majcen, ki je obljubila hitrejše ukrepe države na tem
področju. Verjamem, da se bo začela prepotrebna sanacija

Dela pri sanaciji Osnovne šole Bogojina bodo v oktobru
končana, tako bodo učenci po jesenskih počitnicah lahko
sedli v svoje domače šolske klopi. Škoda je bila večja, kot
je kazalo v začetku sanacije. Kljub temu smo zagotovili vse
potrebno, da bo v primeru podobnih vremenskih neurij
šola varna. Ta čas potekajo v občini tudi druge investicije, od gradnje vodovoda Kančevci proti Ratkovcem. Parkirišče pri pokopališču Tešanovci bo končano v oktobru.
Cesta v Berkovcih se gradi v tem trenutku. Potekajo tudi
druga manjša dela v posameznih naših vaseh. Nemogoče
je našteti vse dejavnosti, ki tečejo po zastavljenih načrtih.
V dnevih, ko pišem ta prispevek, nas je jesen razveselila z
lepimi barvami in tudi dolgim obdobjem lepega sončnega
vremena. Tako so opravljene trgatve in vinogradniki pravijo,
da bo letošnja letina, kar se kvalitete tiče, ena boljših. Tudi
spravila koruze in jesenskih pridelkov lepo tečejo in marsikje so že posejana žita za naslednje leto.
Prihajajo dnevi praznikov. Prvi je dan reformacije, 31. oktober. Preživimo ga v duhu sprememb na boljše najprej v nas
samih in potem tudi do naših najbližjih in našega lokalnega
in širšega okolja. Ob prazniku reformacije čestitam vsem
občanom in občankam.
Prvi november je dan spomina na mrtve. Spomnimo se
vseh, ki niso več med nami in so nam bili blizu v času svojega življenja. Tudi tistih, ki jih nismo osebno poznali, pa
so na tak ali drugačen način zaznamovali življenja nas ali
naše družbe, da lahko danes živimo tako kot narod ali posamezniki. Obiščimo pokopališča ne samo s svečami temveč
z dobrimi mislimi in molitvami. Obiščimo tudi sorodnike
in prijatelje ter se več pogovarjajmo. Skušajmo vsaj takrat ugasniti televizorje, računalnike in mobitele in gotovo
bomo vsi skupaj bolj umirjeni in srečnejši. Naj nam bo komunikacijska tehnika samo v pomoč. Ne smemo postati
njeni odvisniki. Boste videli, da bomo ob takem ravnanju
vsi skupaj srečnejši ljudje.
Lep pozdrav do naslednje Lipnice,
Alojz Glavač, župan
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Poslovanje občine v prvem polletju 2017
potekalo brez finančnih težav
22. redno seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, ki je bila v torek, 5. septembra 2017, s pričetkom ob
15.30, je vodil župan Alojz Glavač, ki je pozdravil vse prisotne
in predlagal dnevni red, posredovan z vabilom:
1. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice.
2. Informacija o glasovanju na dopisni seji dne 28. 07. 2017.
3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Moravske Toplice.
4. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve
za odpravo posledic neurja v letu 2017 – hitri postopek.
5. Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Moravske Toplice – I. obravnava.
6. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske
Toplice – II. obravnava.
7. Predlog Komisije za priznanja in nagrade za podelitev
naziva častni občan, nagrade, velike zahvalne listine in
priznanj, ter predlog sklepa o višini nagrade.
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Čista narava
d.o.o. – skrajšani postopek.
9. Pobude, mnenja, vprašanja in odgovori.
10. Razno.
Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.
Občinski svet je na začetku seje potrdil zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice ter
se seznanil z informacijo o glasovanju na dopisni seji
dne 28. 7. 2017. Občinski svet Občine Moravske Toplice je
na dopisni seji podal soglasje k sklepu Sveta zavoda TIC, da
za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega
javnega razpisa, vendar najdlje za eno leto, Mihaela Hor-

Svetniki so se odločali o podelitvi naziva častni občan, nagrade, velike
zahvalne listine in priznanj.
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vata, Bogojina, imenuje za vršilca dolžnosti direktorja TIC-a
Moravske Toplice.
V nadaljevanju seje je bil občinski svet seznanjen s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Moravske Toplice
v prvem polletju 2017. Iz poročila izhaja, da je poslovanje
Občine Moravske Toplice potekalo brez finančnih težav, da
zadolževanje ni bilo potrebno, ter da so bili prihodki realizirani v višini 38,66 %, odhodki pa v višini 25,17 %.
Občinski svet je po hitrem postopku sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic
neurja v letu 2017. Neurje v mesecu avgustu je največ škode povzročilo na Osnovni šoli Bogojina, kjer je uničilo streho;
škoda pa je nastala tudi na objektih vrtca Martjanci, Bogojina in Prosenjakovci, Vaško-gasilskega doma Motvarjevci,
Osnovne šole Fokovci, mrliške vežice Vučja Gomila, Oaze
Mlajtinci in drugod.
Občinski svet je sprejel osnutek Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice
in Poslovnik Občinskega sveta Občine Moravske Toplice.
Na predlog Komisije za priznanja in nagrade za podelitev naziva častni občan, nagrade, velike zahvalne listine in priznanj
je odločil, da se naziv ČASTNI OBČAN OBČINE MORAVSKE TOPLICE podeli ŠTEFANU JANČARIČU iz Noršincev
za dolgoletno in zavzeto delo na področju gasilstva, zaščite
in reševanja v širšem regionalnem prostoru; da se VELIKA
ZAHVALNA LISTINA podeli JOŽETU TRAJBERJU iz Martjancev za dolgoletno delo na področju prostovoljstva, zdravstvene vzgoje in pri dejavnostih Rdečega križa Slovenije; ter
da PRIZNANJE OBČINE MORAVSKE TOPLICE prejmejo:
TIHOMIR KRŽANKO iz Fokovcev za zgledno organizacijsko delo v lokalni skupnosti in delo na kulturnem področju;
STANISLAV RAJ iz Bogojine za izjemno obsežno prostovoljno delo in nesebično pomoč pri delu krajevnih društev in
TURISTIČNO DRUŠTVO MARTIN, Martjanci za prizadevno
15-letno delo na področju družbenega povezovanja in medsebojnega sodelovanja.
Po skrajšanem postopku je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Čista narava d.o.o., s katerim se pristojnosti in obveznosti ustanovitelja in nadzornega sveta
usklajujejo z Zakonom o gospodarskih javnih službah in Zakonom o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije;
dejavnosti se usklajujejo z veljavno standardno klasifikacijo
dejavnosti, spreminja pa se višina osnovnega kapitala ter
omejitve direktorja.
Občinski svet je pooblastil župana, da nadaljuje aktivnosti pri podpisu listine o sodelovanju z Občino Vrbas
v Republiki Srbiji ter aktivnosti pri sodelovanju na socialnem, gospodarskem, okoljskem in drugih področjih.
Občinska uprava

Iz občine

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

RAZPIS
ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ OBČINE MORAVSKE TOPLICE
I. PREDMET RAZPISA:
Štipendije Občine Moravske Toplice za študente s stalnim bivališčem v občini Moravske Toplice.
II. SPLOŠNE DOLOČBE:
Štipendije so razpisane za študijsko leto 2017/2018. Štipendije se podeljujejo za študij v RS in v tujini.
Predlog za dodelitev štipendij izdela strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Moravske Toplice. O podelitvi štipendij
odloči na predlog komisije občinska uprava.
III. RAZPISNI POGOJI:
Na razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da so državljani Republike Slovenije,
• da imajo stalno prebivališče v občini Moravske Toplice,
• da so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študijskega programa,
• da niso v delovnem razmerju oz. ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
• da niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
• da niso prejemniki drugih štipendij ali drugih prejemkov za izobraževanje,
• da imajo povprečje ocen v preteklem študijskem letu najmanj 7,5.
Višina štipendije se določi na podlagi seštevka točk, doseženega po kriterijih, ki jih določa pravilnik, in sicer glede na oddaljenost kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja, povprečno oceno in letnik študija.
Štipendist se s prejemanjem štipendije obveže:
• da uspešno konča letnik, za katerega je prejel štipendijo,
• da poda letno poročilo o poteku študija,
• da je pripravljen sodelovati z Občino Moravske Toplice oz. PIF.
IV. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Vloga za pridobitev štipendije mora biti podana na predpisanem obrazcu »Vloga za pridobitev štipendije Občine Moravske
Toplice za študijsko leto 2017/2018«. Kandidati jo lahko dobijo na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226
Moravske Toplice oziroma na spletni strani Občine Moravske Toplice: www.moravske-toplice.si ali na spletni strani PIF: www.
pif.si. Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi zahtevana dokumentacija in če je pravočasno oddana.
Rok za oddajo vlog je do vključno 11. 12. 2017. Kandidati lahko vloge vročijo osebno na sedežu Občine Moravske Toplice
ali pošljejo po pošti na naslov: OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom »ŠTIPENDIJE 2017/2018«.
Vloga, ki je bila oddana priporočeno po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošti zadnji dan roka za oddajo
vlog.
Številka: 110-00011/2017-1
Župan:
Moravske Toplice, 12. 10. 2017
										Alojz Glavač, l. r.
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21. občinski praznik
V soboto, 9. septembra, smo v Bogojini obeležili
21. občinski praznik Občine Moravske Toplice.
Pred prireditvijo je bila predana svojemu namenu
investicija – pločnik z javno razsvetljavo in sanacija ceste.
Ob predaji so nastopili najmlajši iz vrtca Bogojina, zaigrala
pa je tudi Prekmurska godba Bakovci.
Osrednja prireditev, ki jo je vodil Andrej Tibaut, se je odvijala na ŠRC Bogojina. Program so s svojimi nastopi popestrili
učenci Osnovne šole Bogojina in folklorna skupina KUD Jožef Košič Bogojina.
Svečano sejo, v okviru katere so bila podeljena občinska
priznanja in nagrade, je vodil podžupan Štefan Kodila, ki
je skupaj z županom Alojzem Glavačem in podžupanom
Dušanom Grofom podelil priznanja in nagrade zaslužnim
občanom. Častni občan Občine Moravske Toplice je postal
Štefan Jančarič iz Noršincev zaradi dolgoletnega in zavzetega dela na področju gasilstva ter zaščite in reševanja v širšem
regionalnem prostoru. Veliko zahvalno listino je prejel Jože
Trajber iz Martjancev za dolgoletno delo na področju prostovoljstva, zdravstvene vzgoje in pri dejavnostih Rdečega
križa Slovenije. Priznanja Občine Moravske Toplice so prejeli
Tihomir Kržanko iz Fokovcev za zgledno organizacijsko delo

v lokalni skupnosti in delo na kulturnem področju, Stanislav Raj iz Bogojine za izjemno obsežno prostovoljno delo
in nesebično pomoč pri delu krajevnih društev ter Turistično
društvo Martin, Martjanci za prizadevno 15-letno delo na
področju družbenega povezovanja in medsebojnega sodelovanja. Zbrane je nagovoril tudi župan Alojz Glavač, ki se je
zahvalil vsem nagrajencem in poudaril, da so »mnogokrat
pozabili na tisto osebno in so gledali na skupno, na druge«.
Zahvalil pa se je tudi organizatorjem.
Ob prazniku so bila podeljena priznanja v sklopu akcije »Moja dežela – lepa in gostoljubna« za najbolj urejeno naselje v občini. Podžupan Dušan Grof je povedal, da
je »namen tega, da spodbudimo urejanje okolice, prostovoljno delo in to delo tudi nagradimo.« Po ocenah
komisije in s spletnim glasovanjem so najbolj urejeno
naselje Moravske Toplice, sledijo Martjanci in Tešanovci.
S pohvalo in bonom v vrednosti 50 evrov so bili nagrajeni zlati
maturanti iz Občine Moravske Toplice: Nina Jakoša iz Čikečke
vasi, Miha Bernjak iz Ivancev in Žan Sabotin iz Moravskih Toplic.
Po koncu uradnega dela je sledila pogostitev in druženje. Ob
tem velja posebna zahvala vsem sodelujočim v programu ter
domačinom, ki so pripravili pecivo in druge dobrote.
Janja Adanič Vratarič

Učenci Osnovne šole Bogojina so zbrane s svojimi nastopi navdušili.

Slavnostni govornik, župan Alojz Glavač, je poudaril, da je pomembno,
da spoštujemo drug drugega ter razumemo, kadar kaj ne moremo storiti.
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Zbrani na praznovanju 21. občinskega praznika.
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Človek, zaščita in reševanje
To so tri prioritete v življenju častnega občana
Občine Moravske Toplice Štefana Jančariča iz
Noršincev.
V obrazložitvi ob prejemu nagrade je o Štefanu Jančariču zapisano: Že v mladih letih se je izjemno angažiral na področju
gasilstva. V 90. letih prejšnjega stoletja je prevzel vodenje domačega gasilskega društva, bil iniciator in organizator izgradnje novega doma v Noršincih ter ves čas vneto dopolnjeval in
izpolnjeval svoje znanje, zlasti na področju zaščite in reševanja.
Že v obdobju stare soboške občine je aktivno deloval v organih in delovnih enotah tedanje Gasilske zveze Murska Sobota.
Ob uveljavitvi nove lokalne samouprave je aktivno sodeloval
tako na političnem področju kot tudi na področju zaščite in
reševanja. Med drugim je bil predsednik odbora za zaščito in
reševanje, član predsedstva Gasilske zveze Moravske Toplice,
poveljnik štaba civilne zaščite v občini in občinski svetnik.
Kljub napetemu delavniku in delu v različnih oblikah prostovoljstva je našel čas tudi za sprostitvene dejavnosti. Bil je
pobudnik in ustanovitelj kluba starodobnih vojaških vozil,
prevzel je tudi njegovo vodenje pri organizaciji številnih relijev po naših krajih in po pokrajinah sosednjih držav.
Že od mladosti se je izobraževal na področju zaščite in
reševanja
Višji gasilski častnik pove, da ga je h gasilstvu pritegnil
Franček Gomboc. Tako se je že pri 18 začel izobraževati
na področju zaščite in reševanja in vsake 4 leta opravljal
izpite na področju gasilstva. Opravil je tudi sodniški izpit in sodil na gasilskih tekmovanjih po celi Sloveniji in
širše. Ker je bil v ožjem krogu predsedstva in poveljstva
takrat še Gasilske zveze Murska Sobota, je kot predstavnik vsako zimo obiskal gasilska društva. Le-ta so se na
Goričkem v tistem času soočala z velikimi problemi, saj
ni bilo vodnih zajetij, studencev, vode, zaradi slame in
sena pa so bili veliki pogoji za gorenje. Ljudem je skupaj z drugimi gasilci pomagal pri teh težavah, oživljali pa
so tudi društva in pomagali gasilcem pri izobraževanju.
Kot prodajni predstavnik na Petrolu (zdaj že upokojen) pozna velik krog ljudi, pri njegovem delu ga je vodila misel, da
»trgovina ni samo pobiranje, je tudi dajanje«. Tako gasilstvo
ni edino področje, kjer je Štefan dodal svoj kamen ali več
njih v mozaik. Bil je tudi predsednik Strelske družine Noršinci,
sodeloval je pri vzpostavitvi telefonske centrale v Moravskih
Toplicah, prvem vodovodu, elektrifikaciji, sistemu vodenja
obrambe proti toči, pri izgradnji novega gasilskega doma
v Noršincih, pri organizaciji svetovnega prvenstva v oranju
in državnega prvenstva v gasilstvu in še bi lahko naštevali.
Otroštvo je pomembno vplivalo na njegovo poznejše
udejstvovanje
Ko Štefana vprašamo, kaj ga je gnalo, da je toliko naredil za
skupnost, nam odgovori, da so doma bili sicer revni, se je

Štefanu Jančariču je naziv priznanje za minulo delo.

pa pri njih obrnilo veliko ljudi. V času njegovega otroštva je
vladalo upanje med ljudmi, pomoč, pristnost, domačnost.
»Kamorkoli si prišel in kaj prosil, si dobil. Če so le imeli, so
ti dali.« Tako tudi pove, da na svoji poklicni poti »ljudi nikoli
nisem »gulil«, vedno sem gledal njihove zmožnosti«.
Naziv častni občan je zanj najvišje priznanje
O nazivu častni občan pove: »Ta naziv mi pomeni do sedaj
najvišje priznanje. Jemljem ga kot priznanje za minulo delo,
predvsem od rane mladosti pa do osamosvajanja, saj je takrat bilo ogromno dela na področju stare gasilske zveze.« Ob
tem omeni še, da je hvaležen županu za predlog.
Več povezovanja, spoštovanja in pomoči
Za konec pogovora se s častnim občanom naše občine dotaknemo še področja, na katerem bi v naši občini pa tudi
širše v družbi lahko naredili več. Jančarič pove, da bi se ljudje
dandanes »morali več povezovati, bolj spoštovati in tistim,
ki so potrebni pomoči, poskušati pomagati, dokler ne bodo
sami zmogli preživeti. Mi to opuščamo in gledamo samo
nase, samo na trdi kapitalizem«.
Občinska uprava in Janja Adanič Vratarič
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Z Rdečim križem povezan že
od osnovne šole
Jože Trajber iz Martjancev je za dolgoletno delo
na področju prostovoljstva, zdravstvene vzgoje
in pri dejavnostih Rdečega križa Slovenije prejel
veliko zahvalno listino.
Jože Trajber je uveljavljeni strokovnjak na področju zdravstvene vzgoje. Že od leta 1993 je licencirani predavatelj prve pomoči za vse programe Rdečega križa Slovenije. Prikaze prve
pomoči izvaja tudi v različnih društvih, na prireditvah in dopolnilnih usposabljanjih. V zadnjem obdobju kot organizator, trener in ocenjevalec sodeluje na regijskih preverjanjih
usposobljenosti ekip prve pomoči, v letih 2010 in 2015 je
ocenjeval tudi na državnih preverjanjih. Jeseni 2015 in spomladi leta 2016 se je zelo prizadevno vključil v delo z migranti v Pomurju. Jože Trajber je aktiven prostovoljec, dejaven v
območnem odboru RKS, od leta 2006 odlično opravlja tudi
funkcijo podpredsednika območnega odbora RKS Murska
Sobota. Je dolgoletni krvodajalec, skrbi pa tudi za organizacijo krvodajalskih akcij na območju Občine Moravske Toplice
ter tako s svojim delom pripomore k samozadostni oskrbi
s krvjo v regionalni bolnišnici. Je soorganizator in izvajalec
skupin za samopomoč. Na ta način njegovo delo seže tudi na
področje zdravstvene preventive, kar prispeva k dvigu ravni
zdravja in k zavedanju ljudi o zdravemu načinu življenja.
Prejemnika velike zahvalne listine, ki je med drugim
tudi član Rotary kluba, smo med drugim povprašali,
kakšna je njegova izkušnja pri delu z migranti.
Kako to, da ste se odločili tako aktivno vključiti v dejavnosti Rdečega križa Slovenije? Kaj vas je pri tem vodilo?
Jože: Prvič sem se z Rdečim križem srečal že v osnovni šoli, ko
sem sodeloval na ekipnem tekmovanju iz preverjanja znanja
iz prve pomoči kot maneken-poškodovanec. Dejavnost
Rdečega križa v Sloveniji pa sem temeljito spoznal v srednji
medicinski šoli in tekom študija. Rdeči križ me je pritegnil zato,
ker je neodvisna in nepridobitna humanitarna organizacija, ki
izvaja svojo dejavnost brez razlikovanja glede na spol, jezik,
vero ali kakršnokoli drugo politično prepričanje ljudi. Najbolj
so me pritegnile naslednje dejavnosti: krvodajalstvo, izvajanje
in usposabljanje za prvo pomoč, pomoč pri elementarnih in
drugih nesrečah, vzgojno-zdravstvena dejavnost (promocija
zdravja in zdravega načina življenja), socialna dejavnost.
Poleg rednega dela veliko delate prostovoljno. Kako
usklajujete toliko obveznosti in kaj vam pomeni prostovoljno delo?
Jože: Zaposlen sem v Zdravstvenem domu Murska Sobota
na oddelku medicine dela, prometa in športa. Veliko ljudi
meni, da nimajo dovolj časa, jaz pa pravim, da je le potrebno
svoj prosti čas dobro organizirati in izkoristiti. V prostem času
imamo več izbire. Obveznosti v domačem gospodinjstvu,
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Zdrav način življenja, z gibanjem do zdravja, delavnice nordijske hoje – to
je le nekaj dejavnosti, ki jih je s pomočjo drugih izvedel Jože Trajber.

rekreacija, druženje s prijatelji ipd. Vse to počnem tudi sam.
Svoj prosti čas pa namenim tudi resnim dejavnostim in prav
to je delo na Rdečem križu. Posameznik se mora usposabljati
in potem svoje znanje, izkušnje in mnenje prenašati na druge.
Delali ste tudi z migranti. Kakšna izkušnja je bilo to delo?
Jože: Moje delo z migranti je bilo v centru za migrante v
Gornji Radgoni. Delal sem s pomočjo prostovoljcev Rdečega
križa Slovenije, filantropije, vojakov, policije in pripadnikov
civilne zaščite. Zadolžen sem bil za delo v ambulanti centra
za migrante. Tam smo poskrbeli za poškodovane in obolele
migrante. V spominu so mi najbolj ostali premraženi, mokri,
bolni mali otroci in mama z dvomesečnim dojenčkom. V
centru za migrante v Gornji Radgoni so imeli migranti dobre
pogoje. Ko so prišli, so dobili hrano, oblačila, svoj ležalnik,
poskrbljeno je bilo tudi za njihovo zdravstveno stanje.
Kaj za vas pomeni velika zahvalna listina naše občine?
Jože: Zelo sem bil presenečen, ko sem izvedel, da sem
prejemnik tega priznanja. To priznanje je velikega pomena. Zahvalil bi se vsem, ki so mi pomagali izvesti dejavnosti.
Moja zahvala pa je namenjena tudi tistim, ki so se dejavnosti
udeležili in se odzvali. Zelo me veseli, da so moje delo opazili
drugi. Prav tako pa se zahvaljujem predlagateljem in predstavnikom občine Moravske toplice. S tem priznanjem pa
lahko trdim, da se bom v prihodnosti še bolj intenzivno in
odgovorno zavzemal za nadaljnje delo.
Občinska uprava in Janja Adanič Vratarič
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Preko 20 let dela v lokalni
skupnosti
Tihomir Kržanko iz Fokovcev je za zgledno organizacijsko delo v lokalni skupnosti in delo na kulturnem
področju prejel priznanje Občine Moravske Toplice.
Prvi realni stik z delom v lokalni skupnosti si je g. Kržanko pridobil kot predsednik gradbenega odbora za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja v svojem kraju. Pozneje je uspešno
vodil tudi akcijo za vračanje vloženih sredstev. Leta 1996 je bil
izvoljen v vaški odbor in ga vodil štiri mandate, dve mandatni
obdobji je bil tudi član sveta KS Selo-Fokovci. Za njim je celih
20 let dela v lokalni skupnosti, povezanih predvsem z izgradnjo
infrastrukturnih objektov, kot so ceste, vodovod, avtobusna postajališča, sanacija in dograditev mrliške vežice ter zvonika na
pokopališču, urejanje parkirišč pri zadružnem domu, izgradnja
prostorov za KS Fokovci, bitka za pošto v kraju …
Pomembno je njegovo delo na področju kulture in zgodovine, saj zapisuje kroniko dogajanj v kraju, zbira gradivo o
njegovi zgodovini, kraj je predstavljal na srečanjih širom po
Sloveniji in v različnih medijih, organizira in vodi razstave in
pohode v okolici ter aktivno sodeluje z osnovno šolo in s krajevnimi društvi. Med krajani si je pridobil ogromno zaupanje,
saj delo opravlja z neomajno doslednostjo in poštenostjo.
Tihomir Kržanko je za Lipnico povedal, da mu Fokovci
pomenijo dom, kjer živi in ustvarja, v dobrem in slabem.
Zelo aktivni ste v lokalni skupnosti. Na kateri svoj doprinos ste najbolj ponosni?
Tihomir: V Fokovcih sem bil aktiven čez dvajset let, pri čemer
sta mi vedno največ pomenila zaupanje in podpora sovaščanov kakor tudi odbornikov vaškega odbora in širše svétnikov
Krajevne skupnosti Selo-Fokovci ter ostalih funkcionarjev, s
katerimi smo sodelovali pri izgradnji infrastrukture in reševanju problemov, ki so se pojavljali v tem času. Izpostavil
bi predvsem svoj doprinos pri izgradnji telekomunikacijskega omrežja, izgradnji in asfaltiranju cest do posameznih
zaselkov ter obnovi vaškega zvonika, kar je bilo izvedeno z
lastnimi sredstvi krajanov. Tako je bila moja prva funkcija v
lokalni skupnosti funkcija predsednika gradbenega odbora
za vas Fokovci pri izgradnji telekomunikacijskega omrežja
z lastnimi sredstvi, ko je na začetku devetdesetih let večina
gospodinjstev prvič dobila telefon. Po uspešno zaključenem
projektu mi je bilo kakšno desetletje kasneje v zadovoljstvo
sodelovati tudi pri vračanju vloženih sredstev krajanom, in
sicer po tako imenovanem Frasovem zakonu. Nekaj let nazaj
pa še izgradnja izpostave centrale v Selu s strani Telekoma,
ko se je močno poboljšal digitalni signal v Fokovcih in Selu.
Zapisujete kroniko Fokovcev ter zbirate gradivo o zgodovini kraja. Kako dolgo že delate to, in kako to, da ste
se tega sploh lotili?
Tihomir: Kroniko svojega kraja sem začel zapisovati nekje po
letu 1995. Vzpodbuda, da sem se tega sploh lotil, pa je bilo

Tihomir kroniko piše zaradi tega, ker si želi, da bi se na ta način ohranil
spomin na delo in življenje preteklih generacij.

predhodno opisano delo na terenu, med sovaščani. Takrat
sem namreč začel spoznavati svojo vas Fokovce in svoje sovaščane in takrat sem se zavedel, da skoraj nič oziroma zelo
malo vem o zgodovini svojega kraja. Tako sem začel zapisovati ustno izročilo najstarejših krajanov, da bi se na ta način
ohranil spomin na delo in življenje preteklih generacij, saj so
te najstarejše generacije še ohranjale spomin na dogodke iz
časa pred in med prvo ter drugo svetovno vojno, kakor tudi
na povojna leta in obdobje osamosvojitve Slovenije.
Ker veliko doprinesete k boljšemu življenju vaščanov
Fokovcev, me zanima, kaj Fokovci pomenijo vam.
Tihomir: Fokovci so moja rojstna vas, kjer sem odraščal, preživel svoje otroštvo, obiskoval osnovno šolo in kjer živim še
danes. Pomenijo mi dom, kjer živim in ustvarjam, v dobrem
in slabem, s svojo družino, sovaščani in tistimi, ki prihajajo
v naš prelep kraj.
Kaj pa za vas pomeni priznanje, ki ste ga prejeli?
Tihomir: Priznanje na ravni občine, ki je ena od večjih v regiji,
gotovo pomeni, da smo jaz in ostali predstavniki kraja delali dobro in pustili dober zgled generacijam za nami. Meni
osebno prejeto priznanje in z njim povezana zahvala na širši
lokalni ravni pomeni zadoščenje in hkrati potrditev, da dobro
in pošteno delo za bližnjega in skupnost prinaša dobre rezultate in sadove, ki ostanejo tudi zanamcem. V veselje mi je, da
so pobudniki in predlagatelji predlagali mene kot prejemnika
občinskega priznanja. Na tem mestu se jim tudi zahvaljujem,
da so prepoznali moj vloženi trud in požrtvovalnost pri delu
v vasi in tudi širše. Posebna zahvala velja podžupanu Štefanu
Kodili in predsedniku KS Selo Zlatku Balajcu.
Občinska uprava in Janja Adanič Vratarič
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Prostovoljstvo je zanj
način življenja
Stanislav Raj iz Bogojine je za izjemno obsežno
prostovoljno delo in nesebično pomoč pri
delu krajevnih društev prejel priznanje Občine
Moravske Toplice.
Upokojeni zidarski mojster Stanislav Raj od leta 1996 živi in
deluje v Bogojini. Že v rodnih Gomilicah se je aktivno vključil
v delo krajevne skupnosti, gasilskega društva in nogometnega kluba. Z enako vnemo se je lotil dela v novem kraju
bivanja; že drugi mandat je član sveta krajevne skupnosti,
celotno aktivnost Stanislava Raja pa najbolje zaobjamemo z
izrazom prostovoljstvo. »Biti prostovoljec pomeni biti aktiven,
velikodušen, zainteresiran in srčen. Biti del skupnosti. Prostovoljec je človek z bogatim osebnostnim razvojem, ki zna
graditi mrežo prijateljev in nesebično pomagati sočloveku,«
so predlagatelji zapisali v utemeljitvi. In te vrline so v obilni
meri našli pri sokrajanu, saj si brez njegovega prostovoljnega

deleža ne morejo predstavljati izvedbe del, kot so izgradnja
nadstreška pri mrliški vežici, obnova avtobusnih postajališč,
sanacija kanalizacije, ureditev prepustov in vodotokov in nenazadnje obnova fasade na vaško-gasilskem domu, katere
pobudnik in izvajalec je prav g. Raj. Omeniti je potrebno še
nesebično pomoč domačim društvom ter njegovo delo pri
obnovi sakralnih objektov in znamenj.
Za Stanislava Raja je prostovoljno delo nekaj samoumevnega. Ko govoriš z njim, vidiš, da je to del njega, njegov
način življenja.
Kaj vam pomeni priznanje, ki ste ga prejeli?
Stanislav: Zame je to čast, vesel sem vsake pohvale. Je priznanje za moje delo. Že osem let sem namreč član sveta
krajevne skupnosti in v tem času sem dosti obnovil. Seveda
pa bom pomagal tudi v prihodnosti.
Na katere projekte ste najbolj ponosni?
Stanislav: V Bogojini na obnovo vaško-gasilskega doma, še
pred tem pa na delo v čevljarskem muzeju v Turnišču, obnovil sem tudi Kolišče Bobri na Bistrici, hišo Štefana Kovača
v Nedelici in še veliko drugega.
Ste upokojeni. Kaj sporočate upokojencem, ki po upokojitvi ne vedo, kako naj si zapolnijo svoj čas?
Stanislav: Naj se priključijo prostovoljnim delom. Polno jih
je. Ko smo na primer imeli pri nas čistilno akcijo, sem rekel,
da bom obnovil vaško-gasilski dom. Prostovoljno, ker me je
motilo, kako razpada. Seveda so pomagali tudi moji sovaščani in žena, ki je vsak dan pripravila malico in jo pripeljala tja.
Imate v mislih že kakšno delo za prihodnost?
Stanislav: Zelo me moti neurejenost okolice pri mostu v
smeri proti Tešanovcem. To bi bilo treba počistiti. Enkrat sem
to že naredil, pa bi moral še enkrat.

Stanislav ne more gledati, ko nekaj razpada. Zato to potem obnovi.

Občinska uprava in Janja Adanič Vratarič

TD Martin, Martjanci letos obeležuje 15. leto delovanja
Turistično društvo Martin, Martjanci je za prizadevno 15-letno delo na področju družbenega
povezovanja in medsebojnega sodelovanja prejelo priznanje Občine Moravske Toplice.
Turistično društvo Martin Martjanci (zdaj šteje nekaj več kot sto
članov) je bilo ustanovljeno leta 2002 z namenom turistične
promocije kraja, obujanja, predstavljanja in ohranjanja dediščine, varstva narave, izvajanja kulturnih in razvedrilnih dejavnosti,
izobraževanja in sodelovanja ter povezovanja. Temeljni namen
uresničujejo prek tradicionalnih prireditev, kot so ustvarjalne
rokodelske delavnice za otroke in odrasle, izdelava in razstava velikonočnih izdelkov in izdelkov s pomladno motiviko ter
razstava izdelkov v adventnem času. TD Martin je soorganizator pomembnih prireditev v kraju in občini, kot so Martinov
pohod (ta se že vrsto let začenja prav v Martjancih), pohod
po Martjanski poti (nordijska hoja), postavljanje klopotca …
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Organizirajo pa tudi prireditve ob različnih praznikih (kulturni
praznik, ženski svetek, pustovanje in kresovanje). Društvo se
ambiciozno prijavlja na javne, tudi mednarodne razpise kot
nosilec ali projektni partner, posebej pohvalno pa je njegovo sodelovanje v nedavno zaključenem projektu Zvitorepec,
namenjenem skrbi za socialno vključenost invalidnih oseb.
Z Ireno Nemeš, predsednico društva, smo se med drugim pogovarjali o izzivih, ki jih prinese tako velik projekt,
kot je bil Zvitorepec.
Kaj ste se naučili iz projekta Zvitorepec in ali bi še kdaj
šli v izvedbo tako obširnega projekta?
Irena: Sodelovanje v projektu Zvitorepec je bilo za naše
društvo velik izziv, saj je ob koncu dosegel razsežnosti, katerih v začetku nismo niti slutili. Iz delavnice v delavnico
so se namreč odpirale možnosti za sodelovanje z javnim
zavodom Razvoj Maribor, ki je bil nosilec. To sodelovanje

Iz občine

predstavlja novo dimenzijo delovanja našega društva v korist ranljivih družbenih skupin. Najbolj pomembno se mi
zdi to, da smo približali pogled na sposobnosti in možnosti
ranljivih družbenih skupin našim najmlajšim – otrokom iz
Vrtca Martjanci, učencem Osnovne šole I iz Murske Sobote
in Osnovne šole Fokovci, na kar smo še posebej ponosni.
Menimo, da je tako obširen projekt možno še izvesti, vendar
ob večji angažiranosti članov društva in skupnosti. Trenutno je društvo vključeno kot partner v projektu LAS Goričko.

Skupaj bomo zagotovo zmogli še naprej dosegati in presegati
zastavljene cilje in znanje ter izkušnje deliti, predvsem pa na mlade rodove prenašati odnos do naravne in kulturne dediščine.

Kaj vas člane vašega društva združuje?
Irena: Ustvarjanje in družabnost ter skrb za zdravo življenje
in ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter ob tem predstavljanje našega kraja obiskovalcem. Tako se družimo na
ustvarjalnih rokodelskih in šiviljskih delavnicah ter prireditvah.
Najraje pa se zagotovo srečujemo z otroki. Letos obeležujemo
petnajsto leto delovanja, zato pripravljamo predstavitev dosežkov našega društva na slovesnosti 18. novembra.

Občinska uprava in Janja Adanič Vratarič

Kakšni so načrti društva za prihodnost? Kaj si kot društvo želite?
Irena: Naše želje za v bodoče so, da bomo tako kot doslej uspešno društvo, ki v času svojega delovanja vedno raste in napreduje ter se loteva novih izzivov. V letošnjem letu so se na naše
veliko veselje pričele uresničevati želje po namenskih zaprtih in
odprtih površinah za razna druženja, saj so naše ideje našle pot
do izvedbe v projektih iz evropskih sredstev.

Zlata maturantka Nina Jakoša
Nina Jakoša iz Čikečke vasi je obiskovala Gimnazijo Murska Sobota in na splošni maturi dosegla
31 točk od možnih 34, od tega vse želene točke
pri slovenščini in angleščini (na višji izpitni ravni)
ter tudi pri nemščini in psihologiji.
Kaj je bil zate najtežji izziv v štirih letih srednje šole?
Nina: V vsakem letniku srednje šole sem se znašla pred izzivi, v
četrtem pa sem se že od prvega dne zavedala, da me na koncu čaka matura, ki je največji gimnazijski izziv od vseh, saj je
treba na skoraj v celoti eksternih izpitih in v kratkem obdobju
pokazati usvojeno znanje. Kdor želi nadaljevati izobraževanje
na fakulteti, ki pri vpisu zahteva visoko število točk, mora pri
maturi izbrati predmete za opravljanje na višji ravni, ki so veliko težji kot na osnovni izpitni ravni, in to je izziv.
Kako dolgo in na kakšen način si se pripravljala na maturo?
Nina: Pri pripravah na maturo sem se ves čas zanašala predvsem nase, in ne na učitelje v gimnaziji, ki so v znanju različno podkovani. Misel na maturo je bila prisotna ves zaključni
letnik.
Si pričakovala tak rezultat? Kakšen je občutek, ko izveš,
da si zlata maturantka?

Kaj takšno priznanje za vaše društvo pomeni?
Irena: Kot predsednica sem ponosna na skupaj dosežene
dosedanje uspehe, ki so bili tudi osnova za prejeto občinsko
priznanje. To zagotovo pomeni zahvalo za dosedanje prostovoljno delo članov in vzpodbuda za sprejemanje novih izzivov.

Člani društva na Festivalu sv. Martina Szombathelyju.

Nina: Pričakovala sem visoko število točk, saj sem
vsa leta dosegala odličen
uspeh. Pri splošni maturi
v večinskem delu ocenjujejo zunanji ocenjevalci.
Upaš, da bodo ocenjevali
objektivno in brez napak,
kajti pri zahtevnih maturitetnih predmetih, kot je na
primer slovenščina z esejem in izpitno polo z neumetnostnim besedilom,
je mogoče hitro izgubiti
točke. Dan, ko Državni izpitni center objavi rezultate Nina je na maturi dosegla 31 točk!
splošne mature, je zelo lep, če v spletni aplikaciji na začetku
julija med preverjanjem rezultata zagledaš vsaj 30 točk in torej
postaneš zlata maturantka.
Kakšna pa bo tvoja nadaljnja pot? Kaj greš študirat in
zakaj?
Nina: V naslednjih letih bom študirala pravo in vzporedno
tudi angleščino. Nekatera pravna področja me še posebej
zanimajo, angleščina pa je, poleg materinščine, jezik, ki mu
že od osnovne šole namenjam precejšnjo pozornost.
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Najbolj urejena naselja naše občine
Občina Moravske Toplice je v sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA v sodelovanju z JKP Čista narava in TIC Moravske
Toplice organizirala tekmovanje za najbolj urejena naselja v
Občini Moravske Toplice. Namen tekmovanja je spodbujanje
k urejanju okolice. Prijavile so se le tri krajevne skupnosti in
sicer TEŠANOVCI, MARTJANCI IN MORAVSKE TOPLICE.
Komisija, ki jo je imenoval župan, je opravila ocenjevanje
s terenskim ogledom naselij, potem pa se je tekmovanje
nadaljevalo s spletnim glasovanjem. Občanke in občani so
imeli možnost spletnega glasovanja tako, da so oddali svoj
glas – vsak samo enega - za eno od naselij in tako prispevali 30 % celotne ocene. Ostalih 70 % celotne ocene je bila
ocena komisije.
Izid tekmovanja je naslednji:
3. TEŠANOVCI
Tešanovci so že nekajkrat bili med prejemniki priznanja za
najlepše urejeno naselje v občini Moravske Toplice v sklopu
vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije MOJA DEŽELA –
LEPA IN GOSTOLJUBNA. Letos so se prijavili po nekajletnem
premoru. V času od zadnje prijave na tekmovanje je bilo v
Tešanovcih precej investicij. Obnovili so kapelico in uredili
okolico ob njej. Na pokopališču je v izgradnji parkirišče, ureja
se tudi nova ograja. Obnovil se je del »čige« in spomenik
v bližini »čige«, ki stoji v spomin na vrnitev vaščana iz 1.
svetovne vojne. Na Vaško gasilskem domu so se renovirala
vsa stopnišča. Prostovoljnega dela je v okviru delovanja
krajevne skupnosti ogromno, kar kažejo tudi rezultati dela.
V vasi so aktivna štiri društva: Kulturno-turistično, Mladinsko
društvo, Nogometni klub Tešanovci in prostovoljno gasilsko
društvo. Največji dogodek preteklega leta, ki so ga društva
organizirala s skupnimi močmi, je nedvoumno 120 let Prostovoljnega gasilskega društva Tešanovci, ki ga je s svojim
obiskom in slavnostnim govorom počastila ministrica za
obrambo ga. Andreja Katič.
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2. MARTJANCI
V Martjancih krajevna skupnost in vsa tri zelo aktivna društva
Turistično društvo Martin Martjanci, Nogometni klub Čarda
in Prostovoljno gasilsko društvo Martjanci zelo aktivno delujejo in spodbujajo ter podpirajo tako dobrodelnost kot
prostovoljstvo za doseganje skupnih ciljev pri urejanju in
promociji naselja tako doma kot v tujini. Naselje je prometno precej obremenjeno, kar pa predstavlja tudi priložnost
za predstavitev turistom in ostalim, ki ga tako ali drugače
obiščejo. Urejenih in skrbno vzdrževanih je veliko objektov:
Vaško-gasilski dom z okolico, športno rekreacijski center, lesena utica TD Martin in pokopališče. Zelo lepo so urejene
cvetlične gredice po vasi, za katere domačinke same skrbijo.
V objektih je možnost obiska prireditev in delavnic za odrasle
ter otroke s poudarkom na zdravju, gibanju, zdravi prehrani
in varovanju okolja ter taborov v organizaciji društev tudi z
medsebojnim sodelovanjem in s pomočjo krajevne skupnosti. V preteklem letu so v vaškem domu prepleskali dvorano. Na pokopališču so zasadili drevesa in urejajo žarni zid. V
športnem centru v okviru izvajanja projektov urejajo prostore, zunanjost stavb ter celoten kompleks. Zelo pomembno
je bilo sodelovanje v projektu Zvitorepec. Sodelovanje z in
med društvi je ena izmed prioritet nalog Sveta KS Martjanci,
predvsem pa prenašanje prostovoljstva in dobrodelnosti na
mlajše rodove.

Iz občine

1. MORAVSKE TOPLICE
Moravske Toplice so središče naše občine in so turistično
izredno obiskan kraj. Krajevna skupnost Moravske Toplice
se izredno zavzema za splošno urejenost, z namenom, da bi
vsak obiskovalec in seveda tudi krajan in občan dobil občutek domačnosti in urejenosti. V zadnjem letu so bili še posebno aktivni. V Zgornjih Moravcih se je obnovil gasilski dom. V
športnem centru Moravske Toplice se je uredila nadstrešnica, kamin, streha na kontejnerjih, garderobe, tlakovanje tal,
zunanja lesena obloga kontejnerjev. Postavile so se visoke
grede z zelenjavo in zelišči. V spodnjem gasilskem domu so
se obnovila okna. V Zgornjih Moravcih se je v mrliški vežici
uredila kuhinja. Na ekoloških otokih so se postavile table.
Javno komunalno podjetje Čista narava skrbi za pometanje
cest, košnjo jarkov, košnjo trave na pokopališču, v parku pred
cerkvijo in na občinskih parcelah, domačini in člani društev
pa skrbijo za svoje objekte in okolico. V prostovoljno delo je
vključenih več ljudi, ki skoraj vsakodnevno delajo za dobrobit kraja, pa naj bo to urejanje športnega igrišča, gasilskega
doma, lovskega doma ali drugih objektov. Za splošno urejenost kraja so zaslužni domačini – vaščani, ki urejajo svoja
dvorišča in okolice, ter člani društev, ki s prostovoljnim delom skrbijo za urejen in lepo vzdrževan turistični kraj.

Občina Moravske Toplice je letos razpisala tudi izbor za
AKACIJEV TRN, v katerem so lahko vsi občani, društva in
pravne osebe na posebnih obrazcih s predlogi opozorili na
neurejene lokacije v občini, ki jih je nujno potrebno čim prej
urediti, vendar ni bilo podane nobene vloge.

Obvestilo VODOVODA SISTEMA B d.o.o.
Namen in dovoljena uporaba hidrantov
Kljub večletnemu obveščanju o uporabi in odvzemih vode
s hidrantov se vsako leto, zlasti v poletnem času, oglašajo
občani, ki želijo odvzeti vodo s hidrantov za razne namene,
zlasti za polnjenje individualnih bazenov in zalivanje.
Da v bodoče ne bi prihajalo do različnih razlag glede namena
in dovoljene uporabe hidrantov, podajamo naslednjo obrazložitev:
Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni
izključno požarni varnosti ter morajo biti ves čas dostopni
in v brezhibnem stanju. Zato je vsakršen odvzem pitne
vode iz javnih hidrantov brez dovoljenja upravljavca
javnega vodovoda prepovedan. Odvzem lahko povzroči
pomanjkanje pitne vode v vodovodnem sistemu, motnost
pitne vode, spremembe v pritisku, vodni udar ipd.

Uporaba hidrantov je dovoljena le v primerih, ko se voda iz
javnih hidrantov uporabi za gašenje požarov in za odpravo
posledic drugih elementarnih nezgod.
Odvzem pitne vode za polnjenje bazenov je dovoljen le
preko internega vodovodnega sistema. Pri tem je potrebno
poudariti, da taka storitev ne spada med storitve obvezne
gospodarske službe oskrbe s pitno vodo.
Vso odgovornost za posledice in morebitne stroške popravila, ki bi nastali pri nedovoljenem odvzemu pitne vode iz
hidranta, nosi povzročitelj.
Prekršek nedovoljenega odvzema vode iz hidrantov se kaznuje v skladu z določili posameznega občinskega odloka
oskrbe s pitno vodo.
tehnični vodja: Boštjan Zver

direktor: Daniel Kalamar

		

SIMURAT
Ekološko trajnostno kmetijstvo v skladu s sodobnim
upravljanjem z vodami (januar–junij 2017)
V sklopu projekta SI-MU-RAT je v mesecu maju 2017
VODOVOD SISTEMA B d.o.o. kot partner projekta izvedel 8
pizometričnih vrtin v zaledju vodnih virov Krog in Črnske
meje. Pizometri bodo služili za spremljanje nivojev podze-

mne vode ter vzorčenje in preverjanje kvalitete zalednih
voda na območju obeh vodnih virov. Vrednost izvedenih
del je znašala 44.414 EUR brez DDV.
Več o projektu na spletnih povezavah:
http://www.si-mur-at.eu/, http://vodovod-b.si/si-mur-at/.
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Septembrske poplave
Zadnje čase nam vreme res ni naklonjeno. Tako so se
po avgustovskem neurju nekateri kraji iz naše občine
v septembru soočali s poplavami. O tej problematiki
smo se pogovarjali z mag. Slavkom Škerlakom,
namestnikom poveljnika štaba civilne zaščite.
Mag. Slavko Škerlak je povedal, da je poplavljanje na območju naše občine prisotno že nekaj let. Po besedah Škerlaka
je največji problem na območju Kančevcev, Ratkovcev, Berkovcev, Prosenjakovcev in Motvarjevcev. Probleme v zvezi s
poplavljanjem so predstavniki občine (namestnik poveljnika
štaba civilne zaščite, strokovni svetovalec mag. Milan Šadl in
podžupan Štefan Kodila) predstavili tudi ministrici za okolje
in prostor Ireni Majcen, ki je bila na obisku po neurju. Škerlak
kot problem na eni strani izpostavi poraščenost in neočiščenost vodotokov. »Vendar tudi če bi se očistili, bi voda v eni
meri odtekala. Vsaj na dveh mestih bi morali urediti zadrže-

Septembra smo se v naši občini soočali s poplavami (foto: mag. Slavko
Škerlak).

Slovo in zahvala br. Primožu Kovaču
Številni verniki so stisnili v roko dolgoletnemu
voditelju Doma duhovnosti v Kančevcih in se mu
zahvalili za prijetno in uspešno sodelovanje.

Brat Primož Kovač svoje delo nadaljuje v kapucinskem samostanu v Celju.
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valnike vode. Eno območje bi bilo verjetno primerno med
Kančevci–Ratkovci– Berkovci, drugo pa na območju Motvarjevcev.« Tudi zadeve na cestah, ki so bile v tokratnih poplavah
v smereh Motvarjevci–Prosenjakovci, Čikeka vas–Motvarjevci
in Bukovnica–Motvarjevci zelo problematične, bi se po besedah Škerlaka na tak način verjetno uredile. Se pa pojavlja še
en problem – zamašenost jarkov. Obdelovalne površine ob
cesti kmetje večinoma izorjejo do jarka in ob prvem nalivu
gre zemlja v jarek, jarki se posledično zamašijo in zato voda ne
more teči. Škerlak izpostavi še problem cestne infrastrukture
na dveh mestih, saj jo je že kar nekajkrat poplavilo – Čikečka
vas iz naselja proti Motvarjevcem in v Prosenjakovcih pri mostu. Na teh mestih so cestne površine prenizke. Ob vsem povedanem Škerlak poudari, da je prva na vrsti država: »Država
je tista, ki bi morala nekaj prva narediti. Ona skrbi za vodotoke
in mora tudi dati dovoljenja zaradi posega. Lokalna skupnost
naredi vse, kar lahko v okviru svojega delovanja naredi.« Namestnik poveljnika štaba civilne zaščite še pove, da so ob
poplavah imeli sestanek štaba za civilno zaščito, na katerem
so se dogovorili o »prvih ukrepih, ki bodo morebiti potrebni za naslednjič. Predvsem kar se tiče stanovanj, saj je bilo
ogroženih vsaj 20 hiš in tem ljudem res ni prijetno.« Škerlak
optimistično pove, da verjame, »da bo država prisluhnila, saj
je ministrica zdaj prvič zaradi poplav prišla na območje naše
občine. Ministrica je zagotovila, da bodo prevzeli vse ukrepe,
da bodo lahko izvedli vse, kar je potrebno, da se ta poplavljanja rešijo. Lokalna skupnost je in bo naredila, ko bo dobila
dovoljenja in denar, vse, kar je potrebno.« Škerlak je za konec
se posebej poudaril, da se zahvaljuje vsem gasilcem za vse
ukrepe in pomoč občanom.
Janja Adanič Vratarič

V nedeljo, 3. septembra, je zadnjo mašo daroval br. Primož
Kovač, ki je 9 let delil dobro in slabo z verniki in številnimi obiskovalci kančevskega Doma duhovnosti. V imenu župljanov
domače župnije se mu je za številne prijetne trenutke, ki jih
je nesebično delil z ljudmi od blizu in daleč, zahvalila Simona
Gomboc, domačinka iz Ivanovcev. Brat Primož Kovač je sodeloval pri številnih dogodkih v domu in cerkvi, delavnicah,
srečanjih. Sam je povedal, da bi težko izluščil dogodek, ki je
posebej zaznamoval njegovo delo pri Bedeniki. Gorički raj
zapušča zadovoljen s preteklim delom, sam vstopa v kapucinski samostan v Celju, kjer bo nastopil službo predstojnika
tamkajšnjega samostana. V imenu Občine Moravske Toplice
se mu je za uspešno sodelovanje zahvalil župan Alojz Glavač.
Delo voditelja kančevskega doma je s septembrom prevzel
br. Stane Bešter, ki prihaja iz Štepanjske vasi, in tudi njemu
so vsi zbrani zaželeli dobrodošlico in ga povabili k dobremu
sodelovanju.
Brat Primož, hvala in srečno. Boug plati!
Cvetka Šavel Kerman

Utrip občank in občanov

Srečanje naselij, ki nosijo ime
svetega Ladislava

A Szentlászló nevű települések
találkozója

22. srečanje naselij, ki v Karpatskem bazenu
nosijo ime svetega Ladislava, je od 14. do 16.
julija potekalo v naselju Búcsúszentlászló.

A XXII. Kárpát-medencei Szentlászló települések
találkozóját az idén Búcsúszentlászlón rendezték
meg július 14-e és 16-a között.

Naselje ima okrog 800 prebivalcev in je že drugič organiziralo srečanje, ki se ga je od 19 naselij, ki nosijo ime svetega
Ladislava, skupaj z gostitelji udeležilo 15 naselij. Prvič so se
srečanja udeležili tudi Motvarjevci, naselje, katerega zgodovinski madžarski naziv je Szécsiszentlászló. Za tridnevno
srečanje so gostitelji pripravili bogat program, katerega
glavni cilj je bil vzpostavitev sodelovanja. Med drugimi je
bil odkrit spomenik svetega Ladislava, nastopile so lokalne
skupine, predstavila pa so se tudi sodelujoča naselja. Gostje
so spoznali znamenitosti vasi Búcsúszentlászló in okolice. V
povezavi z letom svetega Ladislava so predstavniki naselij
prevzeli jubilejno zastavo oziroma publikacijo. Srečanja, ki so
se začela pred 22 leti, se bodo nadaljevala tudi v prihodnje.
Leonida Šanca

A Zala megyei település körülbelül 800 főt számlál és másodszor adott otthont a találkozónak, amelyen az összesen
19 Szent László nevét viselő településből a házigazdával
együtt 15 falu képviseltette magát, közülük első alkalommal
a muravidéki Szécsiszentlászló is. A vendéglátók egy tartalmas programmal készültek a három napos rendezvényre,
amelynek legfőbb célja az összefogás volt. Többek között sor
került Szent László szobrának felavatására, a helyi csoportok
fellépésére, valamint a települések is lehetőséget kaptak a
bemutatkozásra. A vendégek megismerkedtek Búcsúszentlászló és környéke nevezetességeivel is. A Szent László-évhez kapcsolódóan a települések képviselői átvehették az
emlékévet idéző zászlót, illetve kiadványt. A 22 éve tartó
találkozók sorát a jövőben is folytatni fogják.

Predstavniki Motvarjevcev s spremljevalcem pri spomeniku svetega
Ladislava, ki so ga odkrili ob srečanju/A muravidéki Szentlászló képviselői
csoportkísérőjükkel az újonnan felavatott Szent László szobra mellett.

Župan naselja Búcsúszentlászló Molnár Gyula (v sredini) predaja
jubilejno zastavo spominskega leta svetega Ladislava./Molnár Gyula,
Búcsúszentlászló polgármestere (a középen) átadja a Szent László
emlékévet idéző zászlót.

Zelenjadarski dan na Ivancih
Društvo Selenca je ob pomoči vaščanov Ivanec
pripravilo že 14. zelenjadarski dan.
Prireditev se je začela z zahvalno sveto mašo, sledilo je strokovno predavanje podjetja Cerop – Ograček d.o.o, ki so nam
predstavili pomen komposta in bio oglja v pridelavi zelenjave. Njihove izdelke je bilo možno kupiti tudi na stojnici. Po
predavanju smo se okrepčali z okusno in lično pripravljenimi
jedmi iz zelenjave, katere so pripravile domače gospodinje.
Zelo zanimiva je bila predstavitev policijske opreme, ki so
nam jo pripravili policisti Policijske postaje Murska Sobota.
Pozno v noč smo se zabavali ob dobri glasbi skupine Zlata
Žila ter okusni hrani in pijači.
Jožica Klar

Obiskovalci so lahko izbirali med bogato ponudbo jedi iz zelenjave
(foto: Marko Horvat).
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90. obletnica PGD Bukovnica
V sredini meseca avgusta je PGD Bukovnica
praznovalo 90 let delovanja. Ob tem so prevzeli
tudi novo gasilsko vozilo.
Slovestnost ob velikem jubileju se je začela že ob 9. uri zjutraj z mašo v spomin rajnim gasilcem in zahvalo sedanjim pri
bukovniški kapeli. Slovesnosti, ki sta jo vodili gasilki Jožica
Hartman in Štefka Nemec, popoldne se je udeležilo 60 gasilcev z 8 praporji. Sebastijan Cör, predsednik PGD Bukovnica, je najprej pozdravil vse prisotne, med katerimi so bili tudi
poveljnik PGD Bukovnica Pavel Meričnjak, poveljnik Gasilske
zveze Moravske Toplice Štefan Cmor, podpredsednik Gasilske zveze Moravske Toplice Jože Lipaj ter podžupan Štefan
Kodila. Zgodovino društva je predstavil Avgust Horvat, ki

Novega vozila so se gasilci zelo razveselili, saj jim bo pomagalo pri
njihovem delu.

je med drugim povedal, da je društvo gasilo in pomagalo
pri šestih požarih v vasi, nazadnje leta 1999. Ob 90-letnici
so razširili in obnovili vaško-gasilske prostore ter kupili gasilsko orodno vozilo v vrednosti 28.000 € s pomočjo vaščanov, občinske gasilske zveze in Občine Moravske Toplice.
Gasilce in ostale zbrane je pozdravil poveljnik Gasilske zveze
Moravske Toplice Štefan Cmor, ki je poudaril, da za gasilce
alarm ne pomeni samo napoved nesreče, temveč predvsem
hitro in učinkovito akcijo. Gasilstvo je namreč poslanstvo.
Ob tej priložnosti je Gasilska zveza Moravske Toplice podelila
priznanja za aktivno delo v gasilski organizaciji. Za 10-letno
aktivno delo v gasilski organizaciji so priznanja prejeli: Sebastijan Cör, Jožica Hartman, Andrej Lovrenčec, Aleš Meričnjak,
Jožef Meričnjak ter Štefka Nemec. Za 20-letno aktivno delo:
Ida Meričnjak, Pavla Nemec, Tomaž Nemec in Peter Horvat.
Za 30-letno aktivno delo: Štefan Glavač in Štefan Puhan. Za
40-letno aktivno delo: Pavel Meričnjak, Ivan Nemec, Avgust
Horvat, Jožef Lovrenčec, Pavel Puhan in Jožef Puhan. Gasilska
zveza Moravske Toplice je podelila še priznanja gasilske zveze
III. stopnje Cirilu Camplinu in Tomažu Nemcu, II. stopnje pa
Pavlu Meričnjaku. PGD Bukovnica je prejelo plaketo GZ MT,
in sicer kot prvo društvo, ki jo je prejelo v prenovljeni obliki.
GZ Slovenija pa je društvu ob obletnici podelila plamenico I.
stopnje. Sledil je prevzem in blagoslov vozila, nakar sta predsednik in poveljnik društva podelila zahvale donatorjem ter
gasilskim društvom, ki so se udeležila obletnice. Nazadnje je
zbrane nagovoril še predsednik KS Bukovnica Tomaž Nemec,
ki se je za pomoč pri dobavi vozila zahvalil tudi županu.
Zbrani so se nato do poznih večernih ur družili in se zabavali
ob živi glasbi.
Janja Adanič Vratarič

Listina o prijateljstvu med PGD Tešanovci in PGD Višnja Gora
S slavnostnim podpisom tega dokumenta na
prireditvi v gasilskem domu v Višnji Gori na
Dolenjskem se je v soboto, 7. oktobra, tudi
na formalni način potrdilo več kot 20-letno
sodelovanje med omenjenima društvoma.

Predsednika obeh društev z županoma matičnih občin (od leve): Dušan
Strnad, Miha Slapničar, Geza Grabar in Alojz Glavač.
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Začelo se je leta 1995, ko je višnjansko društvo obhajalo
120. obletnico in so nekatere družinske vezi med člani obeh
društev pripeljale do vse bolj poglobljenega sodelovanja.
Dokument, ki v prvi vrsti zavezuje obe društvi z dolgo gasilsko tradicijo – PGD Višnja Gora deluje 142, PGD Tešanovci pa
121 let, k še tesnejšemu sodelovanju in izmenjavi izkušenj
zlasti na gasilskem področju, sta podpisala predsednika obeh
društev – Miha Slapničar s strani gostiteljev in Geza Grabar,
predsednik PGD Tešanovci. To je bilo tudi pobudnik za formaliziranje prijateljstva. Da je dogodek presegel društvene
okvire, pove tudi podatek, da so se slovesnega podpisa udeležili najvišji predstavniki obeh gasilskih zvez – Ivančna Gorica
in Moravske Toplice, kakor tudi župana obeh občin – Dušan
Strnad in Alojz Glavač. Zanimivo: oba župana sta tudi svetnika
v Državnem svetu RS. S tem dokumentom so morda dani tudi
temelji za tesnejše sodelovanje tako na nivoju obeh gasilskih
zvez, kakor na številnih drugih področjih občin.
UO PGD Tešanovci
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90. obletnica ustanovitve PGD Moravci
V soboto, 19. avgusta, je v Gornjih Moravcih
potekala slovesnost ob 90. obletnici ustanovitve
Prostovoljnega gasilskega društva Moravci.
Na prireditvi, ki se je je udeležil tudi predsednik Republike
Slovenije Borut Pahor, smo v domačem društvu počastili
spomin na ustanovne člane, se spomnili vseh, ki so pristavili
kamenček v mozaik delovanja društva, in se predvsem obrnili
v prihodnost, na mlade rodove gasilk in gasilcev, ki s svojo
požrtvovalnostjo večkrat rešujejo življenja in predvsem premoženje. Tudi predsednik Pahor je v svojem govoru dejal, da
se pomena gasilstva v Sloveniji pogosto premalo zavedamo
in da so tovrstna društva steber našega lokalnega okolja. Ob
tej priložnosti smo s pomočjo zavarovalnice Triglav namenu
predali defibrilator, kakor tudi otvorili obnovljen gasilski dom,
na katerem smo v tem letu prekrili streho, uredili sanitarije,
položili in uredili pode ter opravili ostala potrebna dela, da

Gasilci so tisti, ki nam v nesreči vedno prvi priskočijo na pomoč.

sedaj dom služi ne le gasilcem, temveč vsem krajanom.
Ob tej priložnosti se tudi preko našega lokalnega časopisa v Prostovoljnem gasilskem društvu Moravci
zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli prispevali k temu,
da je prireditev uspela. Vsem prostovoljcem iskrena
zahvala in hkrati povabilo, da se nam pridružijo in da
tudi v prihodnje zgledno sodelujemo. Posebna zahvala
velja sponzorjem in donatorjem, ki jih je bilo veliko.
Zahvaljujemo se vsakemu posebej. Največja zahvala
pa vam, dragi gasilci in gasilke, ne le našega društva,
temveč vseh društev v naši občini in pokrajini, ki nas
s svojo požrtvovalnostjo in humanostjo varujete in
nam pomagate v najtežjih trenutkih. Vaše delo ne bo
pozabljeno, kajti veseli in ponosni smo, da vas imamo.
Matej Vučko, predsednik PGD Moravci

Prireditve ob 90. obletnici PGD Moravci se je udeležil tudi predsednik
Borut Pahor.

Košnja trave kot nekoč
Del programa KUD Jožef Košič Bogojina je
obujanje starih običajev, med katere spada
tudi košnja trave kot nekoč.
Letošnji najstarejši kosec je bil 85-letni Pali Horvat. Drago
Ivanič, ki je pri letošnji košnji prevzel vlogo gospodarja, pa
nam je povedal, kako cela stvar poteka: »Dogovorili smo se,
da pridemo in pokosimo ta naš travnik. Najprej smo označili,
kje je travnik. To je sicer delo gospodarja. Tako da sem jaz
najprej poteptal mejo, da ne bi slučajno naši kosci odšli kosit
na drug travnik. Nato so kosci kosili in prvi kosec je naletel
na palinko. Pozneje pride še druga pijača, saj si gospodar
ne dovoli, da bi njegovi kosci bili žejni.« Ob koncu košnje je
kosce in ostale zbrane čakal zajtrk, kot so ga imeli nekoč –
»ocverkove pogače, namazani krüj, bejla kava«, za katerega
so poskrbele članice turističnega društva. Manjkal pa ni niti
»pajani krüj«. Ob vseh dobrotah in v sproščenem pogovoru
so uživali kosci in ostali zbrani.
Janja Adanič Vratarič

Zbrani pri košnji. Brez ženske pomoči seveda ni šlo.
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Veliki poletni koncert v
Prosenjakovcih
Madžarska narodna samoupravna skupnost
Občine Moravske Toplice je 25. avgusta s pomočjo
finančne podpore Bethlen Gábor Alapa iz R.
Madžarske organizirala veliki poletni koncert,
na katerem je nastopil madžarski pevec Csaba
Vastag in domača predskupina The Moon Lions.

Nyári nagy koncert Pártosfalván
A Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti
Önigazgatási Közössége augusztus 25-én, a
Bethlen Gábor Alap támogatása segítségével
szervezte meg a nyári nagy koncertjét, amelyen
az előzenekar a hazai The Moon Lions együttes
volt, főénekesként pedig Vastag Csaba
magyarországi énekes állt a közönség elé.

Uredništvo

A koncertre, amelyet Vugrinec Zsuzsi, a Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsának elnöke nyitott meg,
mintegy 600-700 látogató érkezett, és szinte minden korosztály képviseltette magát.
Elsőként a The Moon Lions együttes tagjai léptek a színpadra
- több sikerszámot adtak elő, köztük az Od višine se zvrti, a Kalandor, a Supergirl és számos más dalokat is. Az egyórás műsor
során a zenekar énekese három nyelven, szlovénul, magyarul és
angolul énekelte a zeneszámokat. El kell tehát mondani, nem
csak hogy bemelegítettek, hanem teljesen elkápráztatták a közönséget – ezért minden zeneszámot vastapssal jutalmaztak.
A folytatásban Vastag Csaba, magyar énekes váltotta őket,
akit a közönség a 2010-es évi X-FAKTOR győzteseként ismert
meg. Több dalát hallottuk, köztük a Menedék, a Törött tükör, az
Őrizd az álmod, a Kartonvilág és azokat a dalokat is, amelyeket
2010-ben a tehetségkutató műsorban adott elő. A mintegy
100 perces show során minden korosztály jól szórakozott,
majd miután az énekes a színpadról a közönség közé ugrott,
azok szívébe is belopta magát, akik addig nem is ismerték.
A szervezők elégedettek voltak a rendezvénnyel. Elmondták,
hogy eddig ezen a nemzetiségileg vegyesen lakott területen ilyen koncert még nem volt, ezért köszönetet mondtak
mindazoknak, akik hozzájárultak a sikeres rendezvény megvalósításához. Mi pedig reméljük, hogy lesz még részünk
hasonló koncertekben.

The Moon Lionsi./The Moon Lions együttes.

Pevec Csaba Vastag./Vastag Csaba énekes.

Koncert, ki se ga je udeležilo okoli 600–700 udeležencev
vseh starostnih skupin, je odprla predsednica Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti, ga. Zsuzsi Vugrinec,
nakar so na oder stopili člani glasbene skupine The Moon
Lions, katerih pevec je zapel uspešnice, kot so Od višine se
zvrti, Kalandor, Supergirl in še mnogo drugih. V enournem
nastopu skupine je pevec zapel kar v treh jezikih – v slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku. Občinstvo je
predskupina tako navdušila, da se niso samo ogreli, ampak
skoraj pregreli, za vsak »komad« pa je skupina v zahvalo prejela zaslužen ter bučen aplavz.
Sledil je madžarski pevec Csaba Vastag, ki ga je občinstvo poznalo iz madžarske različice šova X-Faktor, na katerem je leta
2010 tudi zmagal. Zapel je več svojih pesmi, ene izmed teh
so bile Menedék, Törött tükör, Őrizd az álmod, Kartonvilág ter
tudi več drugih uspešnic, katere je pel v takratnem X-Faktorju.
V svojem 100-minutnem šovu je povezal mlado in staro, v
nekem trenutku pa je z odra skočil med občinstvo in osvojil
tudi srca tistih, ki ga niso poznali.
Organizatorji so bili z izvedbo koncerta zelo zadovoljni. Kot so
nam povedali, take vrste koncerta na tem narodnostno mešanem območju še ni bilo, obenem pa se zahvaljujejo vsem, ki
so kakorkoli pripomogli k uspešnosti koncerta, mi pa seveda
upamo, da ni bil zadnji.
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70 let Lovskega društva Ivanovci
Januarja letos je minilo 70 let, odkar je bilo
ustanovljeno LD Ivanovci.
Po ustanovitvi lovskega društva je sedem ustanovnih članov
(Franc Jakiša kot starešina, Ludvik Lipič, Vince Počič, Koloman
Škrilec, Franc Lanšček, Karel Jug in Emerik Červek) prevzelo v
upravljanje 2.757 ha lovišča. V okviru nove pravne ureditve je
bil zasnovan tudi nov pristop na področju lovstva, ki je temeljil
predvsem na zaščiti tedaj redke divjadi. Lovila se je mala divjad,
predvsem roparice. Velike divjadi je bilo zelo malo. Bili so težki
povojni časi, vladalo je splošno pomanjkanje, kar je posledično vplivalo tudi na povečan divji lov. Zanimiv je morda podatek, da je starešina Franc Jakiša za pokončane lisice v sezoni
1947/48 od Okrajnega lovskega sveta M. Sobota prejel nagrado »gumijaste škornje«, kar je v tistih časih veliko pomenilo.
Po skrbnem gospodarjenju se je stalež divjadi kar hitro popravil. Že leta 1960 se je začel razvijati ILT na malo divjad,
predvsem na fazane in zajce, kasneje pa tudi na trofejnega
srnjaka. V letu 1970 so postali aktivni tudi na kulturnem področju. Nabavili so enotne lovske kroje in razvili lovski prapor.
Kupili so stroj za metanje glinastih golobov, najeli pa so tudi
sobo v krnskem gasilskem domu. Že leta 1974 je na pobudo
takratnega starešine Lepoša Geze st. bil sprejet sklep o gradnji
lovskega doma. S požrtvovalnim delom članov in pomočjo kmetov so leta 1977 predali dom svojemu namenu. Zelo
uspešna je bila tudi strelska ekipa za glinaste golobe, ki je v 80ih in 90-ih letih prejela številne pokale in nagrade. Leta 1984
pa se je naša lovska družina pobratila z Lovsko družino Gornji
Grad. Z lovskimi prijatelji iz Gornjega Grada se družimo nekajkrat letno, organiziramo pa tudi skupne love. LD Ivanovci je
član Zveze lovskih družin Prekmurje in Lovske zveze Slovenije.
Trenutno šteje naša družina 21 rednih in 2 podporna člana.
Naše članstvo in delo v LD temelji na prostovoljni bazi in strokovnosti. Lov je le del aktivnosti, ki jih izvajamo. Obdelujemo
skoraj 3,5 ha krmnih njiv, v lovišče vlagamo malo divjad, izdelujemo remize, opazovalnice, krmišča, stalno ugotavljamo
stalež divjadi in njeno zdravstveno stanje, polagamo sol, z
raznimi preventivnimi ukrepi preprečujemo škodo po divjadi na kmetijskih zemljiščih, s krajani aktivno čistimo okolje,

Lovci v svoje vrste vabijo mlade.

skrbimo za lovsko kinologijo, preprečujemo krivolov, iz lovišča
odstranjujemo poginulo in povoženo divjad, aktivno sodelujemo na raznih prireditvah in pogrebih, se izobražujemo na
področju lovstva, sodelujemo pri športnem strelstvu, enkrat
letno priredimo lovski piknik s krajani itn.
V celotnem času delovanja LD Ivanovci je bilo odvzeto iz lovišča: 75 komadov jelenjadi, 193 divjih prašičev,
2.505 srnjadi, 1.540 zajcev, 3.450 fazanov in 1.420 lisic. V lovišče je bilo vloženih 3.320 fazanov, 12 zajcev in 15 jerebic.
Predvsem globalizacija, hiter razvoj in posledično intenzivno
kmetijstvo je privedlo do spremembe strukture divjadi. Razmerje male in velike divjadi se je v zadnjem času drastično
spremenilo. Čeprav fazanov in zajcev v našem lovišču ne lovimo že več kot 15 let, se stanje kaj dosti ne izboljšuje. Medtem
ko pa številčnost velike divjadi, predvsem jelenjadi in divjega
prašiča, kljub povečanemu odstrelu narašča. Posledično nastajajo škode po divjadi na kmetijskih površinah. Problem je
širše razsežnosti, najbolj pereč pa je v Prekmurju na Goričkem,
katerega del je tudi lovišče LD Ivanovci. V zadnjem času je bilo
veliko javnih razprav na to temo, pojavljajo se različni interesi,
manipulacije itd. Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na naše
osnovno poslanstvo. V sodelovanju z vsemi, ki so povezani
z naravo, moramo zagotoviti ravnovesje, ki bo omogočilo
normalno kmetovanje oz. življenje ljudi na podeželju in dolgoročno ohranitev raznovrstnih prostoživečih živalskih vrst.
Na koncu naj ob tej priložnosti povabim predvsem mlade
domačine, da tudi sami aktivno pristopijo k plemenitenju
našega okolja in sebe ter stopijo med nas v lovske vrste.
Branko Tremel, tajnik LD Ivanovci

Tešanovske vaške igre
Konec avgusta so v Tešanovcih priredili
zdaj že tradicionalne, 4. vaške igre.
Ob tej priložnosti so se družili sedanji in nekdanji vaščani te
vasi. V šaljivih igrah so tekmovale 4 ekipe. Med drugim so
se pomerile v »svinjski tomboli«, kjer je zmagovalec prejel
prašiča. Tekmovali pa so tudi v metanju »bataša«, kjer je letos
zmagal Sandi Koca, ki je vrgel neverjetnih 31,43 m. Na koncu
je slavila ekipa »Zgornji konec«. Vaške igre tako vsako leto
poskrbijo za še večjo povezanost vaščanov.
Janja Adanič Vratarič

Igre so poskrbele za dobro voljo vaščanov.
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3. tekmovanje v kuhanju bograča
v Pordašincih
V soboto, 2. septembra, je KTD Zvon Pordašinci
kljub slabemu vremenu uspešno izvedlo
3. tekmovanje v kuhanju bograča.
Beseda tekmovanje je bila simboličnega pomena. Osrednji
namen prireditve je ohranjanje tradicionalnega kulinaričnega izročila našega kraja, promocija kulinarike, zabava in
druženje ter med drugim ohranjanje identitete madžarskega
naroda. Tekmovanja se je udeležilo 11 ekip iz naše in sosednjih občin ter 2 ekipi iz Madžarske. Štiričlanska komisija je
ocenila, da je najboljši bograč skuhalo „Rokodelsko društvo
Vrtnica” iz Prosenjakovcev, druge so bile „Šalovske dekle”,
tretje pa „KTD Ady Endre”, prav tako iz Prosenjakovcev. Organizatorji so poskrbeli za vse prazne želodce, saj so bograč
pripravili tudi sami v velikem kotlu, poleg tega so postregli še
s slavonskim čobanacem. Domače gospodinje so spekle pecivo, za zabavo do jutra je
poskrbela živa glasba. Prireditev je več kot uspela.
Vaščani so s svojo nesebično pomočjo dokazali,
da lahko tudi majhno
naselje organizira dobro
in nepozabno prireditev.
Vse občane pa lepo vabimo, da se udeležijo naših
nadaljnjih dogodkov.
Bojan Šušlek

3. bográcsfőző verseny Kisfaluban
Szeptember 2-án, szombaton Kisfalu Harang
Művelődési és Turista Egyesülete, a rossz
idő ellenére is sikeresen lebonyolította a 3.
bográcsfőző versenyt.
Igaz, hogy jelen esetben a verseny inkább jelképes kifejezésnek számít, hiszen a rendezvény alapvető célja településünk
hagyományos konyhája tradíciójának ápolása, a gasztronómia
népszerűsítése, a szórakozás és társalgás, valamint a magyar
nemzeti közösség identitásának megőrzése. A versenyben
községünkből és a szomszédos községekből 11 csapat vett
részt, hozzájuk két magyarországi csapat is csatlakozott. A
négytagú értékelő bizottság megítélése szerint a legjobb
bográcsgulyást a pártosfalvi „Rózsa Kézműves Egyesület” készítette, a második helyet a „Šalovske dekle” csapat szerezte
meg, a harmadik pedig az úgyszintén pártosfalvi Ady Endre
MTE csapata. A szervezők arról is gondoskodtak, hogy senki
ne maradjon éhesen, hiszen ők is
készítettek egy nagy kondér bográcsgulyást, ráadásul szlavóniai čobanaccal is kedveskedtek. A gazdasszonyok pedig finom házi süteménnyel
várták a vendégeket, akik élőzene
mellett szórakoztak a hajnali órákig.
A rendezvény valóban sikeres volt. A
falubeliek önzetlen hozzáállásukkal
újra bebizonyították, hogy egy kistelepülés is képes felejthetetlen, sikeres
rendezvényt szervezni. Mi pedig már
most meghívunk mindenkit a jövőbeni rendezvényeinkre.

Tekmovanja se je udeležilo 13 ekip./A főzőversenyen 13 csapat vett részt.

Jožefa Sakovič uplenila 190 kg
težkega jelena
Ob letošnji Hubertovi maši je bila posebna
pozornost namenjena lovki Jožefi Sakovič
in njeni trofeji, 190-kilogramskemu jelenu
dvanajsteraku.
Ta jelen je po točkah dosegel tudi bronasto medaljo in je
njeni največji jelen ter tretji po vrsti. Jožefa je članica LD Bogojine že deseto leto. Za lov pa jo je navdušil stric Aleksander, ko je bila še otrok. Ta želja se ji je uresničila komaj pri 40.
letih, tako da je Jožefa živ dokaz, da se sanjam pač ni treba
odpovedati. Ko jo povprašamo o kvalitetah dobrega lovca,
lovka z zavidljivo trofejo pove: »Dober lovec mora poznati
naravo in življenje v njej. Spremljati mora gibanje divjadi in
njihov razvoj ter dobro gospodariti in po predpisih izvajati
lov na divjad. Pozimi mora zalagati krmišča. Komunicirati
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mora z ostalimi lovskimi tovariši in se pogovoriti o problemih
v lovišču in najti skupno rešitev.« Čestitke za lovski uspeh!
Janja Adanič Vratarič

Uplenjen jelen je tehtal 190 kilogramov!
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Romana Kumin postala državna prvakinja v oranju
Romana Kumin je kot edina ženska na državnem
tekmovanju v oranju med dijaki biotehniških šol
osvojila prvo mesto.
16-letnica iz Berkovcev obiskuje 2. letnik Biotehniške šole
Rakičan, smer kmetijsko- podjetniški tehnik. Po končanem
prvem letniku je bila prva dijakinja, ki je v počitnicah opravila
vozniški izpit F kategorije. Njen mentor, Dejan Kočiš, pove,
da so takoj videli, da ima voljo do mehanizacije in tehnike.
Nato so jo povabili na tabor oračev, ki ga vsako leto organizirajo pred regijskim tekmovanjem. Tabor služi kot priprava,
spoznavanje tekmovalnega oranja in kot trening. Regijsko
tekmovanje je bilo izbor za državno tekmo. O njenem 2.
mestu v absolutni konkurenci na regijskem tekmovanju
mentor pove: »To je bil šokanten rezultat v pozitivnem smislu.« Po zaključku regijskega pa so sledile priprave na državno
tekmovanje, o katerih mentor pove, da se je njihovo delo
takrat »pravzaprav začelo. Kar dosti smo trenirali, teden dni
približno, in še tik pred na tistih parcelah na tekmovanju.
Je bil kar vložek, ki se je na koncu izplačal.« Poleg mentorja

sta Romani pri pripravah pomagala še Štefan Bakan in Jože
Zver. Državno prvenstvo je potekalo na posestvu Turnišče,
ki je v lasti Šolskega centra Ptuj. Romana, ki pravi, da jo je za
oranje navdušil dedek, je z dvobraznim plugom tekmovala
v kategoriji krajnikov, kjer je bilo 16 tekmovalcev. Kot edina
ženska na državnem tekmovanju je med dijaki biotehniških
šol osvojila prvo mesto, v skupnem seštevku pa je bila na
odličnem 10. mestu. Romana pravi, da je imela le eno strategijo: »Moja strategija je bila dobro zorana njiva po vseh mojih
zmožnostih. Na začetku na prvo mesto nisem ciljala.« Njen
mentor pa ob tem poudari, da je oranje zahtevno opravilo,
če gre za tekmovanje, pa še toliko bolj. »Potrebno je delati,
vaditi, pa še vedno te kaj preseneti. Romana je praktična,
iznajdljiva, hitro je obvladala in dojela stvari.«
Načrti za prihodnost so jasni: izboljšanje rezultata. Po besedah Kočiša naslednje leto računajo na višjo uvrstite v skupni
uvrstitvi. Romana pa odločno pove, da so njeni načrti za
prihodnost »oranje in doseganje najboljših mest«.
Janja Adanič Vratarič

Državna prvakinja Romana Kumin z mentorjem Dejanom Kočišem.

Kot edina ženska na tekmovanju je med dijaki pometla z vso konkurenco.

Slikarska kolonija Primoža Trubarja v Moravskih Toplicah
Tudi letos se je med 24. in 30. septembrom v
prostorih evangeličanske cerkve v Moravskih
Toplicah odvijala slikarska kolonija.

Slikarska kolonija vsako leto poteka v organizaciji Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar, ki je organizator že od samih začetkov, Evangeličanske cerkve na
Slovenskem ter Občine Moravske Toplice. Letos v okviru
kolonije ustvarja osem akademsko izobraženih umetnikov, in sicer: Nikolaj Beer, ki je vodja slikarske kolonije, Ana
Cajnko, Jože Vrščaj, Dušan Fišer, Tone Sajfert, Elisabetta
Bacci, Matej Čepin in Keiko Miyazaki. Umetnike, ki se udeležijo kolonije, ne omejujejo s temami, eni delajo v ateljejih, eni zunaj, medtem spoznavajo okolje, vsako leto pa
imajo tudi razstavo (zadnji dve leti v študijski knjižnici),
za katero načeloma vsak umetnik prispeva eno sliko. Kot
zanimivost naj povemo, da se je v 24 letih, kolikor poteka
kolonija, tu zvrstilo tudi nekaj Prešernovih nagrajencev.

Ob vodji slikarske kolonije posebna zahvala za organizacijo
velja tudi Gezi Farkašu, vodji Protestantskega društva, evangeličanskemu častnemu škofu Gezi Erniši ter Občini Moravske Toplice in županu, ki že vrsto let skrbijo za to, da lahko
kolonija s tako priznanimi umetniki nemoteno poteka.

Umetnike je obiskal župan Alojz Glavač.
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Trgatev v društvu Gaj
Zadnjo nedeljo v septembru smo v društvu Gaj
Filovci obrali grozdje v naših vinogradih.

Člani društva zbrani na trgatvi.

Trgatev smo začeli v vinogradu, ki smo ga, skupaj z vinsko
kletjo, podedovali pred kratkim. Z obiranjem grozdja smo
nadaljevali pri kapelici Kraljice družine, kjer je posajena
potomka najstarejše trte na svetu, stare več kot 400 let –
žametovke ali modre kavčine z mariborskega Lenta. Njen
gospodar Jože Gutman st. je s seboj na trgatev prinesel tudi
vzorec vina, ki ga skrbno hrani, saj smo ga kot posebno dragocenost dobili v dar ob podelitvi cepiča leta 2003. Letos
nas je trta obdarila z 11 kg grozdja. Trgatev smo zaključili v
vinogradu VITIS VITAE, kjer smo tudi tokrat, kot vsa leta doslej,
merili sladkor in tehtali grozdje vsake trte posebej. V društvu
hranimo zapise trgatev od prve leta 2004 naprej. Letos smo
nabrali 206 kg grozdja in iztisnili 100 l mošta. Člani društva
smo poskrbeli, da je bilo druženje ob trgatvi, na kateri se
nam je pridružila tudi 11. prekmurska vinska kraljica Špela
Casar, prijetno in veselo!
Darinka Tratnjek

Vrtno kegljišče v Noršincih predano namenu
V okviru prireditev, s katerimi Olimpijski
komite spodbuja ljudi h gibanju in športnim
aktivnostim, smo v športnem parku v Noršincih
slovesno predali namenu prvo javno vrtno
(rusko) kegljišče v naši občini.
Otvoritve kegljišča so se med drugimi udeležili župan
Alojz Glavač, predsednik Občinske športne zveze Branko Recek in predsednica Pomurske pokrajinske zveze
društev upokojencev Murska Sobota Vijola Bertalanič.
Kegljišče sta uredili Krajevna skupnost Noršinci in Društvo
upokojencev Moravske Toplice in je namenjeno prebivalcem naselja in drugim občanom ter članom društva. Slednji so odločni, da bodo kmalu sestavili tekmovalno ekipo in se vključili v pokrajinsko ligo upokojenskih društev.
Tekmovališče smo pripravili tudi v notranjosti doma. Tam
se bomo družili vsako sredo zvečer, seveda pa je kegljišče
ob vsakem času dostopno vsem, ki jih kegljanje zanima.
Na prvi tekmi na novem kegljišču so nastopile štiri mešane
ekipe. Prvo mesto je osvojila ekipa Brezovci (493 podrtih

kegljev) pred DU Kobilje (462), DU Moravske Toplice (371) in
Društvom paraplegikov (363). Med posamezniki je najboljši
rezultat dosegla Joža Bertalanič (ekipa DU Brezovci, 121 podrtih kegljev). Prve tri ekipe so prejele pokale Športne zveze
Moravske Toplice, vsi udeleženci pa spominske plakete, tudi
tisti, ki so nastopili v tekmi ad hoc sestavljenih dvojic.
Ludvik Sočič, predsednik Društva upokojencev M. Toplice

Kegljišče je dostopno vsem, ki jih kegljanje zanima.

Marjetice so nastopile v Ljubljani
Pevke ženskega pevskega zbora Društva upokojencev Moravske Toplice so pod taktirko Tomaža Kuharja in ob spremljavi
vodje zbora Štefana Šantavca nastopile na festivalu za tretje
življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani. Na t.
i. odprtem (medgeneracijskem) odru so nastopile s tremi
pesmimi, spored pa nadaljevale na razstavnem prostoru.
Zbor se pripravlja na snemanje CD-roma s svojim novejšim
programom.
Ludvik Sočič
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Pevski zbor Marjetice na nastopu v Cankarjevem domu (foto: Janja Bürmen).
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Omamne dišave po bograču sredi
Moravskih Toplic
Na tekmovanju v kuhanju bograča, ki ga je
organiziralo Kulinarično društvo dobroga
gustoša, najboljši bograč skuhala ekipa iz
Moravskih Toplic.
V soboto 30. septembra, se je v središču Moravskih Toplic
odvijala prva bogračijada. Tekmovanje v kuhanju poznane
jedi je bilo kot sklepna prireditev kulinaričnih tržnic, katere so
se odvijale v mesecu juliju in avgustu in na katerih so se skozi
poletje predstavljali domači gostinci, vinarji in pridelovalci
hrane. Kuhalnice je spretno vihtelo deset tekmovalnih ekip,
ki so se potegovale za plaketo in pokal z nazivom Najboljši
bograč v Občini Moravske Toplice. Kulinarično žirijo in njihove okušalne brbončice je tako najbolj navdušil bograč ekipe Moravske Toplice 1, v kateri so kuhali Dejan Krpič, Vesna
Šömen in Cvetka Davidovski pod vodstvom Jožeta Hermana,

Prve bogračijade v Moravskih Toplicah se je udeležilo 10 ekip.

katera je tako osvojila lovoriko. Drugo mesto si je prikuhala
ekipa Sončna jasa Noršinci, tretje pa Kulturno turistično društvo Puconci.
Mojca Ivanič

PGD Noršinci se pomlajuje
Prostovoljno gasilsko društvo Noršinci zdaj šteje
99 članov, samo v letu 2016 je pristopilo kar 26
novih članov. V tem letu so ustanovili žensko
desetino. Predvsem pa je razveseljivo, da so se
množično vključili tudi najmlajši – pionirji, kar je
omogočilo formiranje pionirske enote.
Z vadbo pod vodstvom mentoric Nine Banko in Mojce Malačič so pričeli v spomladanskih mesecih. Strokovno vodenje učenja in urjenja je prevzel Anton Rančigaj in s svojimi
dolgoletnimi izkušnjami v izjemno kratkem roku pripravil
ekipo, ki je na poletnem tekmovanju v Kobilju osvojila 3.
mesto in si pridobila pravico do sodelovanja na regionalnem
tekmovanju.
Društvo uspešno uresničuje tudi druge sklepe letnega zbora,
saj so ugotavljali, da je društvo zaostalo predvsem na dveh
področjih: na področju izobraževanja in dopolnjevanja opreme. Izobraževanja Tečaj za gasilca pripravnika se je v tem letu

Pionirska ekipa PGD Noršinci s pokalom za 3. mesto na srečanju v
Kobilju.

udeležilo 14 članov društva, sistematično pa so pristopili tudi
k obnovi in dopolnitvi osnovne gasilske opreme.
Ludvik Sočič

Predavanje in izpit za voditelja čolna
POMORSKO DRUŠTVO MORJAK SPREJEMA VAŠO
PRIJAVO ZA TEČAJ + IZPIT
Predavanje bodo izvajali člani Združenja pomorskih kapitanov Republike Slovenije in bo organizirano v petek,
3. novembra, ob 17. uri, ter soboto in nedeljo popoldne.
Kraj izvajanja: Vaško-gasilski dom Krnci.
Cena tečaja + izpita je 150 €.
Prijave in informacije na številki: 041/600 227 (Štefan).
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Dragi prijatelji, člani in članice KTD Ceker Fokovci
10 let smo že skupaj. Številke so sicer pomembne,
a nam v tem primeru ne povedo veliko. In tudi
nismo tukaj, da bi merili, tehtali in seštevali, to
danes ni naš namen. Na pot, ki smo jo prehodili
skupaj, smo ponosni, naj se zdi kratka ali dolga.
V tem enem desetletju nam je uspelo ohraniti osnovno idejo,
okrog katere se je društvo oblikovalo in raslo. Tako prirejamo
razne kulturne prireditve (koncerti, osmi marec, izleti, božično
praznovanje, razstava različnih izdelkov, kot so naši cekri, adventni venčki, izdelki za velikonočni pohod …). Kar pa je seveda
najbolj pomembno – druženje. Sodelujemo pa tudi na raznih
tekmovanjih. Delovanje društva je bilo dinamično. V društvo so
pristopili tudi novi člani iz sosednjih vasi, na kar smo ponosni. Z
njimi smo se zelo dobro ujeli, odlično so se vklopili med ostale
člane društva in takoj začeli s pomočjo na različnih mestih. V
namen naše 10. obletnice smo priredili tudi proslavo in jo obe-

ležili tako, kot se spodobi – s kratkim kulturnim programom,
katerega so nam popestrili naslednji nastopajoči: OŠ Fokovci s
svojim čudovitim pevskim zborom Grlice pod vodstvom Mojce
Györek Karas, prof., recitatorji OŠ Fokovci pod vodstvom Suzane
Panker, prof., Dimeki iz Beltincev s svojimi starodobnimi kolesi,
solistka Lea Sapač iz Pordašincev, Meštri rejče – humoristična
skupina iz sosednje vasi Selo ter Pihalni orkester Murska Sobota.
Obletnico smo seveda proslavili tako, kot se spodobi. Pogostili smo vse, ki so nas počastili s svojim prihodom na ogled
kulturnega programa in na naše praznovanje. Za piko na i
pa smo razrezali še veliko torto ter porajali še kar nekaj časa.
Vsem članom in članicam KTD Ceker Fokovci se za dosedanje
aktivno delo, pomoč in sodelovanje iskreno zahvaljujem. Hvala
tudi vsem, ki ste bili v soboto z nami, se veselili in praznovali z
nami. Naj bo ta dan nov kamenček v mozaiku prijetnih spominov.
Kornelija Kianec, predsednica KTD Ceker Fokovci

Na prireditvi ob obletnici se je zbralo veliko število ljudi.

Program so popestrili tudi otroci iz Osnovne šole Fokovci.

Strokovna ekskurzija v Avstrijo
Vaščani Ratkovcev smo se ob koncu letošnjega
poletja z namenom, da spoznamo tudi življenje
in delo pri sosedih, odpravili na strokovno
ekskurzijo v Avstrijo.
V nedeljo, 20. avgusta, smo se zjutraj zbrali na avtobusni postaji in se podali avanturam naproti. Prva točka ogleda je bila soteska Bärenschützklamm v bližini Gradca. Prek lesenih mostov
in lestev smo se sprehodili čez neukročene slapove in strme
skale do jezer Teichalmsee. Po vzponu se nam je odprl čudovit pogled na Krajinski park Almenland. Tukaj smo spoznavali
različne možnosti izkoriščanja naravnih danosti za kmetovanje
in za turizem. Ugotovili smo, da je kljub neprijaznim pogojem
omogočeno uspešno kmetovanje, večinoma s področja živinoreje. V poznem popoldnevu smo se odpravili proti domu
in se še ustavili na poznem kosilu v naselju Ratschendorf, kjer
nas je navdušila gostilna s starodobnimi vozili in eksotičnimi
živalmi ter odlično hrano. Dan je bil poln zanimivosti, doživetij
in domov smo se vračali z lepimi spomini. Mogoče je kdo
odnesel tudi kakšno idejo za razvoj svoje kmetije.
Leon Deutsch
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Vaščani Ratkovcev so se na izletu marsikaj koristnega naučili.
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»Prostovoljno gasilstvo včeraj,
danes, jutri«
V začetku oktobra je v dvorani gasilskega doma
v Moravskih Toplicah potekal pogovor na temo
»Prostovoljno gasilstvo včeraj, danes, jutri«.
Pogovora, ki ga je organizirala GZ M. Toplice ob 20-letnici delovanja in ob mesecu požarne varnosti, sta se udeležila tudi
ministrica za obrambo Andreja Katič in Darko But, generalni
direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Ministrica je v svojem nagovoru pohvalila delo in številčnost
naših prostovoljnih gasilcev, Darko But pa se je zahvalil za
reševanje tudi v drugih delih Slovenije. Predsednik GZ MT je
v pogovoru izpostavil problem dolgih usposabljanj, But pa je
na to problematiko odgovoril, da se je zaradi odgovornosti
in zahtevnosti intervencij povečalo število ur.
Ob tem dogodku je za Lipnico nekaj besed z nami izmenjala ministrica za obrambo.
Gasilska društva veliko delajo prostovoljno in z lastnimi
prispevki. Kako pa lahko pomaga država?
Andreja Katič: Tukaj se pojavlja izziv bonitet, kar je treba reševati ne samo na področju gasilstva, ampak znotraj vseh, ki so
vključeni v sistem prostovoljstva. Če mi govorimo o nekem plačilu prostovoljstvu, potem to ni več prostovoljstvo. Zato je potrebno zelo skrbno pretehtati določene rešitve. Mi jih vidimo
v davčnih olajšavah. Je pa treba tukaj zelo premišljeno iskati
rešitve, da se ne poruši to, čemur danes rečemo prostovoljstvo.
Gasilci so čedalje bolj vpeti v reševanje v naravnih nesrečah, pri čemer jih pri nas recimo omejuje dejstvo, da
je tukaj krajinski park. Kako bi lahko to reševali?
Andreja Katič: V resoluciji programa Varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami smo dali neke usmeritve. To je akt celotne vlade in vseh ministrstev. V sklopu tega vedno, ko vidimo
na terenu probleme, poskušamo z resornimi ministrstvi, ki bolj

Na pogovoru z ministrico za obrambo je beseda tekla o prostovoljnem
gasilstvu.

poznajo določeno materijo, kot recimo tukaj ministrstvo za
okolje, poiskati določene rešitve, da ne posegamo v zaščito
krajine in obenem omogočimo uspešno reševanje.
Ste mogoče razmišljali o kakšni specializaciji prostovoljnih gasilcev, saj gotovo vsi niso usposobljeni za vse
morebitne naravne in druge nesreče?
Andreja Katič: To je mogoče pomanjkljivost Slovenije,
saj bi se na regijski ravni lahko določila specializiranost
posameznih gasilskih društev. Moj nasvet vsem občinam
je, da se povežejo, predvsem tam, kjer je velika razpršenost prebivalstva, in se med seboj dogovorijo o nekem
dolgoročnem programu opremljanja. In da oprema iz enega
društva lahko preide v drugo društvo. Vem, da to pri gasilcih
ni najbolj priljubljeno, saj vsi težijo k čim sodobnejši opremi,
so pa zagotovo tako kadrovski kot finančni resursi omejeni.
Za konec – ste mogoče prostovoljna gasilka?
Andreja Katič: Nisem, sem pa na prejšnjem delovnem mestu bila članica štaba civilne zaščite, tako da dobro poznam
to področje.
Janja Adanič Vratarič

Košičevi dnevi letos posvečeni Plečniku
Letošnji Košičevi dnevi so ob 60-letnici smrti bili
posvečeni arhitektu Jožetu Plečniku.

naslovom Jože Plečnik (1872-1957), katerega urednik je Marko Vugrinec in mu na tem mestu velja tudi posebna zahvala.

Osrednjo prireditev so s svojimi nastopi obogatili učenci Osnovne šole Bogojina, folklorna skupina KUD Jožef
Košič, zbor Ignacija Maučeca, cerkveni ženski zbor Talita ter komorni orkester pod vodstvom Valerije Šömen.
Program je bil zasnovan tako, da so otroci izvajali intervju
s Plečnikom in zbrani so tako izvedeli vse o življenju tega
pomembnega moža. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi
dve razstavi. Prvo so pripravili učenci Osnovne šole Bogojina
pod vodstvom Jožeta Gutmana, druga pa je bila razstava
društva Likos pod vodstvom Jožeta Puhana. V sklopu Košičevih dnevov je potekal še kolesarki maraton, v nedeljo
pa so se dnevi zaključili s koncertom MePZ Štefana Kovača.
KUD Jožef Košič je ob Plečnikovem jubileju izdalo brošuro z

Na osrednji prireditvi smo izvedeli vse o Plečniku (Foto: Matjaž Cerovšek).
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Društvo upokojencev Moravske Toplice
POROČAMO
Množično romanje v Porabje. Septembrskega izleta v Porabje se je udeležilo kar 82 članov DU MT. V Gornjem Seniku
smo si ogledali cerkev sv. Janeza Krstnika in spominsko sobo
župnika Janoša Kuharja, v Monoštru smo obiskalo znamenito
baročno cerkev in Muzej Avgusta Pavla, domov grede smo se
ustavili še v Števanovcih in si ogledali muzej o železni zavesi.
Vokalni kvartet ansambla Zvonček. Na kar dveh prireditvah z ljudsko glasbo je nastopil vokalni kvartet, sestavljen iz
članov ansambla Zvonček. Po junijskem nastopu na srečanju
v Gornjih Petrovcih so v septembru nastopili še na festivalu
ljudske pesmi in plesa v organizaciji PPZDUS Murska Sobota
v Srednji Bistrici. Sodelovale so tudi Filovske pevke.

priPOROČAMO
Vrtno (rusko) kegljišče v Noršincih. Kegljišče z visečo
kroglo je končno nared in na voljo vsem, ki se želijo sprostiti
ob igri po napornem dnevu. Člani upokojenskega društva
se dobivamo ob sredah ob 18. uri.
Društveno martinovanje v Tešanovcih. Društvo skrbi med
drugim za družabna srečanja, saj ta omogočajo srečanje,
druženje, kramljanje starih znank in znancev ... Tokrat ga v
začetku novembra načrtujemo v Tešanovcih, za zabavo bo
poskrbel društveni ansambel Zvonček.
Ludvik Sočič,
predsednik DU Moravske Toplice

Folklorna skupina pri KUD Jožef
Košič prejela srebrno priznanje
Folklorna skupina pri KUD Jožef Košič iz Bogojine se je s
svojim sklopom plesov »Od Kerke do Rabe« uvrstila na regijsko srečanje folklornih skupin v Mariboru. Ob tej priložnosti
smo prejeli Srebrno priznanje JSKD za uvrstitev na srečanje
in pripravljen sklop. Avtorja sklopa sva bila Matjaž Cerovšek
in Valerija Žalig.
Matjaž Cerovšek
Na fotografiji so člani folklorne skupine iz Bogojine na izletu v Beogradu.

„Küjajmo po domače“
V tokratni številki objavljamo recept Erike Sabotin iz Prosenjakovcev, ki bo prejela
nagrado Turistične kmetije Puhan.
Vaše recepte za naslednjo številko Lipnice pošljite do 8. 12.
2017 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica
3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom „Küjajmo po domače“
ali na elektronski naslov lipnica.casopis@gmail.com.

»Družbeni odnosi, gospodarjenje
in dediščina med zgodovinskimi in
sodobnimi mejami«
Študentje etnologije in kulturne antropologije Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani se vsako leto preizkusijo kot raziskovalci načinov
življenja na izbranih koncih Slovenije in Evrope. Tokrat sva se mentorja odločila, da jih pripeljeva na Goričko ter na sosednja območja
na Madžarskem.
Študentje bodo domačine povprašali o spominih na preteklost družine, kmetije in vasi ter na spreminjanje skozi čas, o agrarnem gospodar-
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DÖDÖLI S PROSENO KAŠO
SESTAVINE
• 3 dl prosene kaše
• sol
• ostra moka
• olje ali mast
• čebula
• ocvirki

PRIPRAVA
V slani vodi kuhamo 3 dl prosene kaše. Ko je
kuhana, ji dodamo toliko ostre moke in vode,
da žganci ob nenehnem kuhanju in mešanju
ostanejo gladki in čvrsti. S kuhalnico in žlico
jih zdrobimo v skledo. Na olju ali masti svetlo
prepražimo čebulo in dodamo cele ocvirke.
Zabelo prelijemo čez dödöle. Zraven ponudimo kislo zelje, zabeljeno z bučnim oljem.

jenju, o življenju ob državni meji in na območju krajinskega parka. Namen raziskave je iz prve roke spoznavati kulturno in naravno dediščino
ter pretekle in sodobne načine življenja ob slovensko-madžarski meji.
Študentje bodo na Goričkem prisotni 5.–10. novembra 2017. Mentorja
in organizatorja raziskave vas zaprošava, da s študenti, ki vas bodo
obiskali ali stopili v vaš kraj, spregovorite o spominih na preteklost in
o svojem videnju sodobnega Goričkega.
Dodatne informacije: miha.kozorog@ff.uni-lj.si in 051 339 369.
Peter Simonič in Miha Kozorog, mentorja

Iz šol in vrtcev

Pismo ravnateljice OŠ Bogojina
Sabine Juhart
Moč narave, moč iskrenega sodelovanja
Večer, 10. avgust. Vznemirjen glas čistilke živeče v Bogojini
mi sporoča, da je odneslo streho z naše šole. Pomislim, da
je šlo najbrž samo za delček naše strehe, saj je skoraj nemogoče, da neurje v naših krajih odtrga celo streho s šole z
njeno leseno konstrukcijo vred.
V hudem nalivu se takoj se odpeljem v šolo, kjer doživim šok
ob videnju katastrofe. Šola brez strehe! Naše čistilke, nekaj
učiteljev, člani Prostovoljnega gasilskega društva Bogojina z
vsemi razpoložljivimi viri in lastno energijo telesa poskušajo
ustavljati deročo vodo, ki neusmiljeno vdira v prostore šole.
Še dolgo v noč brišemo deročo vodo, ki z neustavljivo močjo
nadaljuje svojo pot.
Naslednje jutro nadaljujemo boj z neprizanesljivim vremenom in nastalo škodo, ki je razvidna šele ob belem dnevu.
Šola brez strehe žalostno gleda v nebo. Večji kosi strehe in
leseni špirovci v razdalji 200 metrov razmetani v okolici šole,
veje uničenih dreves ležijo po tleh, uničena šolska igrala
… Zbirajo se predstavniki medijev, zaposleni šole, župan
Občine Moravske Toplice, krajani …
Šolska zgradba, ki smo jo s tehničnim osebjem že od začetka
avgusta skrbno in z vso vnemo pripravljali za nov začetek
šolskega leta, postane prizorišče srečevanja žalostnih in
zaskrbljenih obrazov, polnih vprašanj in negotovosti.
Nenehno zvonjenje telefonov, povezovanje s predstavniki
ministrstva za šolstvo, predstavniki Občine Moravske Toplice, kolegi s pedagoških vrst, iskanje rešitev, kako čim prej
sanirati nastalo škodo in kako, kdaj, kje začeti s poukom v
septembru.
Hitro mi je postalo jasno, da se pouk v tako poškodovani
šoli brez strehe ne bo mogel odvijati. Zelo časovno omejeno
iskanje optimalne možnosti za izvedbo pouka v prostorih
izven naše šole je obrodilo sadove, saj so se vsi, tako predstavniki vzgojno-izobraževalnih kot drugih institucij, odzvali
s srčnim sodelovanjem.
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli pripomogli v
trenutkih, ko smo pomoč najbolj potrebovali. Hvala vam.

Še posebej pa se zahvaljujem spoštovanim: ga. Antoniji
Berden, v. d. vodji CŠOD Murska Sobota, g. Darko Petrijanu,
ravnatelju Ekonomske šole Murska Sobota, g. Branku Kumru,
direktorju CŠOD, g. Borisu Zupančiču, vodji sektorja na MIZŠ,
in vsem drugim predstavnikom vzgojno-izobraževalnih ter
drugih ustanov.
Zahvaljujem se županu Občine Moravske Toplice g. Alojzu
Glavaču, g. Milanu Šadlu in vsem drugim predstavnikom
ustanoviteljice naše šole, ki ste zavzeto pristopili k reševanju situacije.
Hvala članom Prostovoljnega gasilskega društva Bogojina,
da ste bili z nami, ko je bilo najhuje in najtežje.
Spoštovani sodelavci OŠ Bogojina, zahvaljujem se vam za
vašo prostovoljno pomoč, za vsa nočna in dnevna dežurstva,
ki ste jih na lastno odgovornost opravili od 10. avgusta dalje.
Zahvaljujem se vam za vse, kar ste postorili, da smo v tako
kratkem času uspeli organizirati pouk na drugih lokacijah.
Resnično zelo velik zalogaj za tako majhen kolektiv! Ponosna
sem na nas.
Spoštovani starši, zahvaljujem se vam za strpnost in razumevanje, ki ste ju izkazali ob nepredvideni naravni katastrofi in
dejstvu, da bo pouk potekal na drugih lokacijah. Hvala vam.
Prilagajanje novim, drugačnim situacijam je ena pomembnih kompetenc, ki jo v šoli želimo privzgajati odraščajočim
otrokom, saj živimo v prostoru in času, kjer so prilagoditve
dnevnim novim situacijam na različnih življenjskih področjih
nujne.
Zahvala tudi vsem predstavnikom različnih medijev, ki ste
korektno ponesli informacije v svet.
Dragi učenci, vam se zahvaljujem nazadnje, a vse kar smo
skupaj z vsemi zgoraj omenjenimi sodelujočimi postorili,
smo delali v prvi vrsti za vas. Morda ste se veselili podaljšanih
poletnih počitnic, a verjemite, da vam nadomeščanje pouka
v času, ko bi bili vsi drugi slovenski šolarji doma, ne bi bilo
prav nič OK. Narava nam s svojimi vremenskimi reakcijami
nastavlja ogledalo našega odnosa do nje. Zato si želim, da
ji še posebej vi – mladi bolj prisluhnete in postanete odgovornejši do nje.
Po vtisih, ki nam jih dnevno sporočate, se v novih okoljih
dobro počutite. Veseli me, da mladi večinoma nimate težav s
prilagajanjem novim okoljem in situacijam. Nasprotno, nova
okolja vas spodbujajo k aktivnejšemu učenju in sodelovanju.
Vsi zaposleni na šoli, in verjamem, da tudi vi dragi učenci in starši, si želimo, da naša šola dobi čim prej novo in
močno streho, ki bo kljubovala še tako nepredvidenim
vremenskim razmeram, ter preurejene učilnice, v katerih bo samo še vonj po novem parketu spominjal
na uničujočo vremensko katastrofo v avgustu 2017.
V želji po čimprejšnji vrnitvi v našo šolo vas vse prav prisrčno
pozdravljam.
Ravnateljica Sabina Juhart
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Spet ta šola!

Ismét ez az iskola!

1. septembra je prag Dvojezične osnovne šole
Prosenjakovci prestopilo 75 učencev. Za šolsko
leto 2017/18 smo učitelji skrbno načrtovali nove
cilje, izzive in doživljaje za naše otroke.

Szeptember 1-jén 75 diák lépte át a Pártosfalvi
Kétnyelvű Általános Iskola küszöbét. A 2017/18as tanévben a tanárok gondoskodtunk az
új célok, kihívások, valamint az új élmények
megvalósításáról gyermekeink számára.

Osnovno, kar si želimo vsi, je, da bi učenci z veseljem in s
pričakovanji prihajali v šolo, kajti le-te ne bi smeli doživljati
v tesnobi in s strahom. Doživljati jo morajo sproščeno, učiti
se z užitkom in samoiniciativno. Želimo si, da bi se razveselili
znanih in novih obrazov. Urniki, pravila in red pa naj bodo
nevsiljivi spremljevalci šolskega vsakdana. Tako bomo še naprej posebno pozornost posvečali razvijanju pozitivnih medsebojnih odnosov in predvsem zavedanju, da smo drugačni,
da vsak drugače razmišlja, doživlja, je pa vsak izmed nas na
šoli pomemben in v nečem poseben. Kakovost in prednosti
dvojezičnega poučevanja cenijo tudi starši iz tujine, tako na
našo šolo vpisujejo svoje otroke tudi z Madžarske. Z odprtostjo, s strokovnostjo in sodobnimi pristopi poučevanja torej
pletemo trdne vezi.
Septembra je šolski prag prvič prestopilo tudi 13 nadobudnih,
radoživih in znanja željnih otrok. Sedaj, po dobrem mesecu
obiskovanja šole, so dokazali, da si zaslužijo postati polnopravni člani šolske skupnosti. Drugošolci so jim ob tej priložnosti
pripravili kratek, a čudovit kulturni program. Spodbudno pa
jih je pozdravila tudi gospa ravnateljica. Skupaj so zapeli in
zaplesali ter slavnostno
zaprisegli, s tem pa postali polnopravni člani
naše velike družine. Našim prvošolčkom in tudi
vsem ostalim učencem
in delavcem šole želimo
na poti do novega znanja čim več sproščenosti
in ustvarjalnosti.
Kolektiv
DOŠ Prosenjakovci

Az alapvető dolog, amit el szeretnénk érni, hogy a tanulók
örömmel és elvárásokkal jöjjenek iskolába, hiszen az iskolát
nem szabadna szorongással és félelemmel megélni. Sőt, örömmel, élvezettel és önállóan kellene hozzáállni a tudás kapujához. Továbbá, szeretnénk, hogy lelkesedéssel fogadnák az új és
ismerős arcokat. Az órarendet, a szabályokat és a rendeleteket
pedig az iskolai élet mindennapjaiként kell felfogni. Tehát továbbra is különös figyelmet szentelünk a pozitív emberközti
viszonyok fejlesztésére, különösen annak tudatában, hogy habár mindnyájan különbözőek is vagyunk, de minden egyes
tanuló iskolánk fontos és különleges egyénisége. A kétnyelvű
oktatás minőségét és előnyeit a határon túli szülők is értékelik, ezért íratják iskolánkba gyermeküket Magyarországról is. A
nyitottság, a szakszerűség és a korszerű tanítási megközelítések
továbbra is fontos ismertetőjegyünk.
Szeptemberben tizenhárom lelkes, vidám és jól tájékozott kiselsős lépte át iskolaküszöbünket. Mostanra, egy hónap elteltével bizonyították, hogy megérdemlik az Iskolai Közösség teljes
jogú taggá válását. Erre az alkalomra a második osztályos tanulók rövid, de csodálatos kultúrműsorral kedveskedtek nekik. Továbbá
az igazgatónő bátorító és ösztönző
szavai után együtt énekeltek és táncoltak, s ezzel a jelképes cselekedettel is nagycsaládunk teljes tagjaivá
lettek. Végül ajándékot is kaptak,
hogy e nap még emlékezetesebb és
tartósabb emlékké váljon. Kívánjuk,
hogy a kiselsősök, valamint az összes
többi tanuló és iskolai munkatárs minél több felszabadult és alkotóképes
pillanatban részesüljön.

Ponosni prvošolčki./Büszke elsőseink.

Nove klopi v vrtcu v Filovcih
Starši otrok vrtca Filovci so že tretje leto organizirali zbiranje odpadnega papirja.
Dvakrat na leto vsi v vasi zbiramo odpadni papir, ki ga odnesemo v koš na »palej«. Zbran denar namenimo nakupu
kakšne uporabne stvari za vrtec. Ker z otroki dosti časa
preživimo na igrišču, smo si želeli klopi in miz, na katerih bi
otroci lahko ustvarjali ali pojedli malico. Starši so našo željo
upoštevali in nas presenetili z dvema klopema in mizama,
ki že služita svojemu namenu. Hvala staršem in vsem vaščanom Filovcev, ki zbirajo odpadni papir za našo enoto.
Sonja Gabor
28 | Lipnica 153

Otroci že uživajo na novih klopeh.
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Prvi šolski dan na OŠ Fokovci
Za 13 novih članov šolske skupnosti OŠ Fokovci je
bil prav poseben prvi šolski dan.
V spremstvu staršev so prestopili šolski prag ob 11.00 uri.
Pričakala jih je praznično okrašena učilnica, učiteljice, ki jih
bodo poučevale, in seveda sošolci, s katerimi se bodo družili in preživeli naslednjih devet let. Starejši učenci so jim za
dobrodošlico pripravili kratek kulturni program – igrico z
naslovom Sodobna Rdeča Kapica. Ob njej so se malčki zelo

zabavali in se nasmejali. Učiteljica je svojim učencem pripravila tudi skromna presenečenja, ki jih je razdelila vsakemu
posebej. Otroci so zapeli še pesmico in se s starši odpravili
na svojo prvo šolsko malico – makovo potico, ki bi jim naj
pomagala, da bodo v tem letu dobili toliko znanja, kolikor
je makovih zrnc v potici. Vsem prvošolkam in prvošolcem
smo zaželeli, da se v naši sredi dobro počutijo in da bodo
čim bolj uspešni.
Suzana Deutsch

Dan odprtih vrat – Ob bistrem potoku je mlin
OŠ Fokovci se že nekaj let aktivno vključuje v
projekt Teden evropske kulturne dediščine.
Tudi letos smo aktivno sodelovali v projektu,
katerega krovni naslov je bil Voda – od mita do
arhitekture.
Že v preteklem šolskem letu so začele potekati dejavnosti
na predpisano temo: učenci so fotografirali vodnjake, slikali
na temo vodnjakov in vode nasploh, raziskovali so lastnosti
vode, udeležili so se dogodka ob reki Muri – Bioblitz 24 ur z
reko Muro, izdelali peščeni filter, pisali pesmi, zgodbe, iskali
in zbirali ljudske napeve na temo vode. 28. septembra smo
dejavnosti zaključili s sklepno prireditvijo z naslovom Ob
bistrem potoku je mlin. Prireditev smo popestrili z obiskom
Hiške eksperimentov, ki je učencem in širši javnosti pripravila več kot 50 različnih naravoslovnih eksperimentov. Obisk
Hiške eksperimentov so nam omogočili tudi posamezni
pokrovitelji: Saubermacher Komunala Murska Sobota, Čista
narava Tešanovci, Čiščenje dimnikarskih naprav Martjanci,
Saksida d.o.o. Bresternica ter Antus Jesenice. Vsem pokroviteljem se iskreno zahvaljujemo za čudovita doživetja in
izkušnje. V popoldanskem času je sledil kulturni program,
medgeneracijsko obarvan. V njem so nastopili: Upokojenski
pevski zbor Marjetice, Folklorna skupina KUD József Attila iz

Dan odprtih vrat je bil zelo dobro obiskan.

Motvarjevcev, Duo Mystika, otroški pevski zbor Grlice, folklorna skupina ter recitatorji naše šole. Tudi vsem nastopajočim izrekam iskreno zahvalo za sodelovanje in za čudovito
glasbeno plesno doživetje. Po kulturnem programu so si
obiskovalci lahko še ogledali razstavo izdelkov naših učencev
ter se spoznali med seboj in se družili.
Bil je lep dan, ki nam bo ostal še dolgo v spominu.
Suzana Deutsch

»Skrivanje v kukoršče«
V tednu otroka, ki je to leto potekal pod
geslom »Povabimo sonce v vrtec« smo se
otroci in strokovni delavci iz igralnice 3 in 4 iz
vrtca Moravske Toplice odločili, da si skupaj
polepšamo dan.
Igrali smo se kot nekoč. Koruzinje smo si naprej podrobno
ogledali in opisali. Koruzo potrgali in iz koruzinja, ki so ga
otroci nosili na kup, smo odrasli zvezali in postavili snope.
Otroci so se začeli spontano loviti med snopi. Čez čas smo
snope združili in postavili šotore. Stekla je spontana igra,
igrali so se skrivalnice. Bilo je lepo … Tako kot nekoč!
Darja Toplak in Aleš Vitez

Zabava kot nekoč.
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13. Pohod k rotundi

13. Rotunda túra

Tako kot že nekaj let zapored smo se tudi letos
v tednu otroka odpravili na že trinajsti pohod k
rotundi v Selo.

Mind már évek óta hagyományosan, a
gyermekhét kapcsán, az idén is összegyűltünk,
és immár 13. alkalommal indultunk el Selora, a
körtemplomhoz.

Z otroki, njihovimi starši in starimi starši smo se dobili pred
vrtcem. Opremili smo se z varnostnimi brezrokavniki, naredili nekaj posnetkov pred jesensko dekoracijo in že smo
krenili na pot. Med potjo nas je grelo toplo jesensko sonce,
ki nam je dajalo dodatnih moči, da nam je pot do rotunde
hitro minila. Med potjo smo opazovali naravo, se pogovarjali, nismo pa pozabili tudi na previdno hojo na cesti. In
tako niti opazili nismo, da smo že na cilju. Pri rotundi smo
se srečali z otroki, njihovimi starši ter strokovnimi delavkami
iz vrtca Fokovci, s katerimi se vsako leto srečamo na istem
mestu. Ob prihodu smo se najprej okrepčali, nato poklepetali, zarajali in se fotografirali.
Seveda tudi na zvonjenje z
zvonovi blizu cerkvice otroci
niso pozabili.
Ob dobrih prijateljih čas
vedno hitro beži, zato smo
se morali kaj kmalu posloviti in se odpraviti nazaj vsak
v svoj vrtec. A pred slovesom
smo si obljubili, da se drugo
leto zopet srečamo na istem
mestu.
Bernarda
Koroša Pantović

A gyerekekkel, szüleikkel és nagyszüleikkel az óvoda előtt
gyülekeztünk. Felvettük a láthatósági mellényeket, készítettünk néhány fotót az őszi díszlet előtt, és máris útra keltünk.
Kellemesen melegített az őszi napsütés, ami még inkább
feltöltött bennünket energiával, így aztán gyorsan megtettünk a rotundáig vezető utat. Útközben megfigyeltük
a természetet, beszélgettünk, ugyanakkor figyeltünk arra
is, hogy az úton óvatosan közlekedjünk. Szinte észre sem
vettük, hogy célba értünk. A körtemplomnál az idén is találkoztunk a fokovci óvodába járó gyerekekkel, szüleikkel és
óvónőikkel. Ezt követően először meguzsonnáztunk, kicsit
beszélgettünk és játszottunk,
és persze fényképeket is készítettünk, meg hát a gyerekek a
templom közelében található
harangokat is megkongatták.
Kellemes társaságban gyorsan telik az idő, így lassan
elköszöntünk egymástól, és
ki-ki visszament saját óvodájába. De előtte még megígértük egymásnak, hogy jövőre,
ugyanezen a helyen, újra találkozni fogunk.
Previdno na cesti./Óvatosan az úton.

14. festival Pranger in
osnovnošolski natečaj Ela
V okviru FESTIVALA PRANGER in v sodelovanju s
knjižnico Rogaška Slatina so učenci OŠ Bogojina
v šol. letu 2016/2017 sodelovali na natečaju za
najboljšo pesem.
Ta natečaj je poseben del festivalskega dogajanja, namenjen
mladim literarnim ustvarjalcem. Poimenovali so ga ELA po
pisateljici Eli Peroci. Tema natečaja je bila DOMIŠLJIJA. Med
mnogimi sodelujočimi iz vse Slovenije je bilo izbranih 28 najboljših avtorjev in njihovih pesmi za pesniški zbornik na temo
DOMIŠLJIJA. Med nagrajenimi je bilo kar pet učencev iz naše
šole. To so: Až Majerič, Zoja Lovrenčec in Aljoša Cmor iz 4.
razreda (mentorica Katja Vrbančič); Zala Maučec iz 6. razreda
(mentorica Marjetka Erdelji) in Nika Kosi Lovrenčec iz 7. razreda (mentorica Marjetka Erdelji). Predstavitev zbornika in branje
mladih ustvarjalcev ter podelitev priznanj je bilo v soboto, 1.
7., v Knjižnici Rogaška Slatina v okviru 14. Festivala Pranger.
Marjetka Erdelji
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Naši mladi pesniki.
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Sajenje mladih murv
V Tednu otroka smo na pobudo rejca sviloprejk,
Janeza Škaliča, zasadili nekaj mladih murv pri
Vrtcu Martjanci in Moravske Toplice. Dogodka se
je udeležil tudi župan Občine Moravske Toplice,
Alojz Glavač, ter nekaj staršev.
Vodji slovensko-madžarskega projekta, dr. Andreja Urbanek
Krajnc, Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, in dr. Rebeka Berčič, Veterinarska univerza Budimpešta, sta s krajšim
predavanjem predstavili murve. Na območju Slovenije in
Madžarske naj bi bilo svilogojstvo prisotno več stoletij, a
je pred nekaj desetletij panoga zamrla in vse, kar je ostalo
od nekoč pestre preteklosti,
je nekaj starih dreves. Izvedeli smo tudi, da so murve v
preteklosti gojili tudi kot okrasna in sadna drevesa. Suhi
listi murv so odlično domače zdravilo za obolenja sečil.
Plodove lahko predelamo v
marmelade, želeje, sirupe,
likerje, žgane pijače, vino in
kis. V preteklosti so sadeže
uporabljali kot nadomestilo za sladkor. Plodove črne
murve so uporabljali tudi za
barvanje vina.
Polni novih informacij smo se
nato odpravili na igrišče. Sledilo je sajenje dreves. Pri tem
smo združili moči: možje so
poprijeli za lopate in izkopali Veliki in mali so poprijeli za lopate.

luknje, v katere so otroci nasuli pripravljeno zemljo, nanjo
položili mlado murvo in leseno oporo, nato pa luknjo zasuli. Sledilo je še zalivanje in privezovanje murve k opori. S
skupnimi močmi nam je uspelo!
Otroci so na koncu obljubili, da bodo skrbeli za mlada drevesa, da bodo zrasla v mogočno drevo. Že zdaj se veselimo
prvih plodov, s katerimi se bomo posladkali, glede na hitro
rast, pa se bomo že v nekaj letih lahko tudi hladili v senci
njene krošnje.
Hvala vsem, ki ste se dogodka udeležili in poskrbeli za nepozabne spomine majhnih in velikih!
Simona Kaučič, ravnateljica

Evropski dan jezikov na Osnovni šoli Fokovci
Naša šola je, kot vsako leto, tudi letos aktivno
obeležila Evropski dan jezikov.
Na šoli se učenci učijo poleg slovenščine še dva tuja jezika, želimo pa, da bi jih spoznali še več. Poleg nemščine in
angleščine, kjer so potekale tudi razne zanimive aktivnosti na
temo dneva jezikov, smo se odločili, da učencem predstavimo še nekaj manj znanega. V letošnjem šolskem letu smo
znova organizirali srečanje s člani Društva gluhih in naglušnih iz Murske Sobote. Gostje so učencem predstavili vzroke
gluhote pri posameznikih ter možnosti sporazumevanja z
njimi. Učenci so spoznali enoročno in dvoročno abecedo
ter se naučili z znakovnim jezikom povedati svoje ime. Letošnji dogodek je potekal v sklopu projekta Jeziki štejejo,
v katerega se je naša šola vključila že v preteklem šolskem
letu. Cilj projekta je razvijati večjezičnost in multikulturnost,
spoznavati različne jezike – tudi znakovni jezik – ter učence

spodbuditi k učenju več tujih jezikov. Še vedno, ali pa znova,
namreč velja star slovenski pregovor »Več jezikov znaš, več
veljaš!«.
Suzana Deutsch

Učenci OŠ Fokovci so se srečali s člani društva gluhih in naglušnih.
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Vodomerni termo jašek
Vodomerni termo jašek je namenjen vgradnji
vodomera za individualne hiše in druge manjše
porabnike vode zunaj objekta.
Konstrukcija varuje vodomer pred mrazom v zimskih pogojih. Jašek je brez dna, kar omogoča prehod toplote iz spodnjega sloja zemlje neposredno pod termoizolacijski pokrov,
kjer se akumulira in preprečuje zamrznitev vodomera ter
priključne instalacije. Jašek je sestavljen iz polietilenskega
ohišja, notranje instalacije, termo pokrova iz poliuretana, ki
ščiti notranjo instalacijo pred zamrzovanjem, in LTŽ (črne
barve) ali PE (zelene barve) pokrovom.
Uporaba jaška
Najpogosteje se vodomerni termo jašek vgrajuje na proste
površine – zelenice in povozne površine (hišna dvorišča,
namenjena izključno za lahka osebna vozila), tako da je dostopen za servisiranje in odčitavanje tudi takrat, ko lastnika ni
doma. Lahko pa se vgradi tudi na povozni površini – pločnik
in hišna dvorišča, kjer je treba upoštevati osnovne zahteve,
ki veljajo za pohodno varianto. Posebno pozornost je treba
usmeriti v izdelavo utrjene in vodoravne zemljiščne podlage.
Tretja možnost je vgradnja v prometno povozno površino,
kjer se lahko vgrajuje vodomerni termo jašek z dodatnim
LTŽ pokrovom ustrezne nosilnosti.
Pravilna vgradnja vodomernega termo jaška zagotavlja nemoteno delovanje tudi v zimskih pogojih.
Poleg standardnega vodomernega termo jaška je možno
izbirati tudi vodomerne jaške v izvedbi z dvema ali tremi vodomeri. Ne glede na vrsto notranje instalacije so vodomerni
termo jaški tlačno testirani, kar zagotavlja večjo varnost in
ugodnost za lastnika jaška. V primeru, da vodomerni priključek poteka izven javnih površin in po parcelah, ki niso v lasti
lastnika priključka, mora biti za te parcele vknjižena služnost
o pravici za izvedbo, obnovo in vzdrževanje vodomernega
priključka v korist lastnika priključka.
Uporabnik je dolžan:
1. Vzdrževati vodomerni jašek, ki mora biti vedno dostopen delavcem, oziroma pooblaščenim osebam
upravljavca vodovoda za vzdrževanje, redne preglede,
menjavo in odčitavanje vodomera.
2. Skrbeti, da je pokrov na vodomernem jašku vedno nameščen in da toplotno-izolacijski vložek ni odstranjen.
V nasprotnem primeru obstaja nevarnost zmrzovanja
vodovodne instalacije in vodomera v jašku pri nizkih
temperaturah.
3. Spomladi iz jaška odstraniti listje, papirčke in ostale
smeti, ki so se nabrale čez zimo.
4. Poskrbeti, da ne pride do zalitja jaška s fekalijami in
odplakami (npr. iz greznice), kar lahko ogroža zdravstveno ustreznost pitne vode.
5. Skrbeti za pravilno delovanje internega vodovoda za
vodomernim jaškom.
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Vodomerni termo jašek.

Odčitavanje vodomerov – enkrat letno
Naši odčitovalci bodo na terenu samo enkrat letno opravili
pregled vašega vodovodnega priključka in odčitali stanje
vodomera. Odjemniki pa lahko števec popišete in ob koncu
meseca stanje sporočite na tel. 02-527-3700.
Akontacija – 12 mesečnih računov
Račune prejemate mesečno (12-krat letno) na podlagi izračunane povprečne mesečne porabe v preteklem obračunskem obdobju (akontacije). Obračun porabljene vode bo
narejen na podlagi dejanske odčitane porabe z vodomera.
Redna kontrola vodomernega jaška in vodomera
Vodomer vsaj enkrat mesečno kontrolirajte. Vsako okvaro
čim prej sporočite na sedež podjetja, na telefonsko številko
02-538-1610. Pozorno spremljajte porabo vode. Svetujemo
vam, da ste pozorni na vsako puščanje ali nekontrolirano
iztekanje vode (WC kotlički, puščanje vodomera …), saj to
po nepotrebnem zelo povečuje vaše stroške.
Zimsko obdobje
V tem času vsem uporabnikom svetujemo, da vse izpostavljene zunanje priključke ali njihove dele, ki so v neogrevanih prostorih (pipa na vrtu, v garaži …), zaščitijo, saj
lahko zaradi nizkih temperatur inštalacija zmrzne in poči,
iztekajoča voda pa lahko povzroči nemalo nevšečnosti.
Okvare na vodomeru, priključku, interni inštalaciji
Upravljavec vodovoda ne more odgovarjati za okvare in njihove posledice na vodomeru, priključku in interni inštalacij, ki
so nastale po krivdi uporabnika (zmrzal, mehanske poškodbe,
okvare vodovodnih armatur, povratni učinek tople vode …).
Zgornja pojasnila in navodila za gradnjo in vzdrževanje vodovodnega priključka podajamo zaradi boljše informiranosti,
predvsem pa zaradi preprečevanja stroškov, ki so posledica
poškodb ali okvar na vodovodnem priključku.

Čista narava d.o.o.

Kmetijski nasveti

Jesenska prehrana krav in prehod na zimski obrok
Letos je travinje zaradi pomanjkanja padavin slabo obrodilo. Še večji problem kot količina pridelka je bilo spravilo,
čeprav je potrebno opozoriti na toplotne valove. Takrat, ko
nas zajame hladnejši val in deževje traja kar nekaj časa. Sledi
vroč val in suho vreme, ki je primerno za sušenje in spravilo
mrve, če je seveda kaj zraslo.
Jesenska trava je slabše kakovosti od spomladanske. Dan
je krajši, osvetlitev rastlin je krajša, zato rastline vsebujejo
manj pravih beljakovin in več dušika. Razen omenjenega
tudi struktura ni tako kakovostna kot pri spomladanski mrvi.
Jesenska trava je bolj mehka, nežna, struktura ni taka kot pri
spomladanski. Vsebuje tudi več vode.

Naravni travniki so v letošnjem letu zelo hitro prišli v generativno
razvojno fazo.

Zaradi suše je bil letos čas za spravilo prvega odkosa travinja
že v aprilu. To ni utečena kmetijska praksa, vendar pa se je
potrebno prilagajati podnebnim spremembam in pospraviti pridelek, ki je zrasel. Čakanje na višjo količino pridelka je
nasmiselno, saj je travna ruša prešla v generativno fazo in ni
bilo več prirasta mase. Tisti, ki so v letošnjem aprilu, ko je bilo
suho in lepo vreme, čakali, so se dočakali slabega vremena v
maju ali juniju, količine niso bile višje,je pa bila bistveno slabša
kakovost spravljenega pridelka travne silaže ali sena. Tisti, ki so
pa pospravili prvi odkos v aprilu, pa so imeli v juniju 2. odkos
travinja, tako naravnega travinja kot sejanega na njivah.

Koruza prizadeta od neugodnega vremena je dala slabše pridelke z
manj energije.

Za izravnavo dnevnega obroka potrebujemo različno krmo.
Predvsem je pomembno, da v obrok vključimo nekaj »celoletnih« rastlin, kot je koruza v obliki koruzne silaže. Za samo
strukturnost obroka pa moramo poskrbeti z dodatkom sena
ali slame, kar žal na marsikateri kmetiji zanemarjajo.
Koruzno silažo vključimo v obrok kot energetsko bogato
osnovno krmo. Pri tem je zelo pomembno razmerje med
koruzno silažo in travo v jesenskem obdobju ali v zimskem
obroku med koruzno in travno silažo. Težimo k temu, da z
osnovno krmo čim bolj izravnamo energijo in beljakovine
v dnevnem obroku za krave molznice. Jesenska trava po
obilnih padavinah vsebuje malo sušine – zato je tudi manj
sitostna. V obrok za krave molznice zato moramo dodati koruzno silažo kot vir energije in seno ali slamo, da zagotovi
najmanj 180 g strukturne surove vlaknine iz voluminozne
krme na 1 kg suhe snovi obroka. Pri krmljenju jesenske trave
je smiselno dokrmljevati seno z več surove vlaknine. Če smo
spomladi pridelali odlično seno z malo surove vlaknine, pa
ga moramo v obrok vključevati v večjih količinah, da zagotovimo ustrezno strukturnost. Pomanjkljiva oskrba s surovo vlaknino vamp zakisa (acidoza), preprečeno je razmnoževanje
in rast mikroorganizmov. Surova vlaknina vpliva na vsebnost
mlečne tolšče, prav tako na vsebnost beljakovin v mleku.
Energijo dodamo v obrok s koruzno silažo, če je pa premalo,
pa z žitaricami (koruza, ječmen, tritikala, pšenica), stranskimi
proizvodi mlinske industrije (krmilne moke) ali s stranskimi proizvodi sladkorne industrije (pesni rezanci, melasa). Najboljša
je kombinacija različnih vrst energetsko bogate močne krme,
kajti ena vsebuje več hitro topnih sladkorjev, druga več škroba.
Opozoril bi rad na pomanjkanje energije v obroku, predvsem
na kmetijah, kjer je bila koruza močno prizadeta od suše.
Priporočljivo je narediti kemijske analize koruzne silaže, da
vemo, kaj smo pridelali v letošnjem letu. Pomanjkanje lahko topnih ogljikovih hidratov – škroba spremeni razmerje
med mikrobno proizvedenimi maščobnimi kislinami – manj
propionske kisline in omejuje količine vsrkanih energijskih
snovi. Tvorba glukoze v jetrih je s tem omejena, oskrba krave
z energijo pa neustrezna.
Predvsem pa je potrebno narediti postopen prehod na kmetijah, kjer imajo poleti delno zeleno krmo ali pašo, na zimski
obrok (koruzna silaža, travna silaža in mrva). Prehod naj traja
vsaj 3 tedne, da se mikroflora v vampu prilagodi na zimski
dnevni obrok.
Opozoril bi še na dodatek ustrezne mineralno vitaminske
mešanice. Smiselno je dodajati tiste makroelemente, mikroelemente in vitamine, ki jih v obroku primanjkuje. Zato je še
toliko bolj smiselna kemijska analiza krme, da vemo, kaj v
jasli damo z doma pridelano krmo in katera hranila moramo
dokupiti in jih kravam v jasli dodati, da dobijo vse potrebne
hranilne snovi za vzdrževanje in prirejo mleka.
Janez Lebar, univ. dipl. inž. zoot.
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
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8. memorialni turnir za pokojne igralce
8. julija je na nogometnem igrišču
v Ivancih potekal tradicionalni memorialni
turnir za pokojne igralce, katerega
organizator je bil klub malega nogometa
Ivanci.
Turnirja se je udeležilo 8 ekip, katere so tekmovale v dveh
skupinah.
Za 3. mesto sta se pomerili ekipi Slifasa in Kamenove grabe, z rezultatom 3 : 1 je zmagala ekipa Slifasa. V finalu sta
se pomerili ekipi Pink panter in Nedelica, rezultat je bil po

rednem delu 1 : 1, po penalih je slavila ekipa Pink panter z
rezultatom 3 : 1.
Končni vrstni red turnirja je bil: 1. Pink panter, 2. Nedelica, 3.
Slifas. Prve tri ekipe so prejele pokale. Ekipa Pink panter pa
še prehodni pokal.
Med turnirjem je potekalo tudi streljanje penalov. Tekmovanje je potekalo na izpadanje 3 x streljaš in 3 x braniš. Tekmovalo je 36 tekmovalcev, med katerimi je bil najuspešnejši Rok
Kous iz ekipe Zoki team.
Alojz Trplan

Julija je v Ivancih potekal memorialni turnir za pokojne igralce..

Julija je v Ivancih potekal memorialni turnir za pokojne igralce.

40 let KMN Sebeborci
V soboto, 26. avgusta, je pri gasilskem domu v
Sebeborcih Klub malega nogometa Sebeborci
proslavil jubilejno 40. obletnico uradne
registracije kluba.
V uvodnem govoru je predsednik KMN Sebeborci Izidor
Mlinarič na kratko predstavil zgodovino kluba in se ob tem
zahvalil vsem, ki so pripomogli k razvoju nogometa v Sebeborcih. Slavnostni govorniki na proslavi so še bili župan Občine Moravske Toplice g. Alojz Glavač, predsednica Krajevne
skupnosti Sebeborci in turističnega društva Žlaki ga. Majda
Andrejek ter podpredsednik Nogometne zveze Slovenije in
predsednik Medobčinske nogometne zveze Murska Sobota
g. Danilo Kacijana, ki je podelil predsedniku KMN Sebeborci
zahvalno plaketo in žogo. Ob proslavi je bila tudi pripravljena
razstava o zgodovini kluba v vaškem muzeju. Predsednik
KMN Sebeborci Izidor Mlinarič in podpredsednik Peter Lipič
sta podelila zahvalne listine ustanoviteljem kluba oz. njihovim družinam: Francu Lutarju, Milanu Vagnerju in Branku
Benciku; bivšim predsednikom, ki so bili: Franc Lutar, Ernest
Kerčmar, Drago Dervarič, Marjan Marič, Janez Matis, Franc
Kreft, Jože Matis, Simon Forjan in Robert Matis; ter tistim, ki
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so kakorkoli pomagali pri delovanju v teh štiridesetih letih
obstoja kluba. Po proslavi sta za zabavo poskrbela skupina
Cafe band in Nika Zorjan.
Izidor Mlinarič

Predsednik KMN Sebeborci je prejel zahvalno plaketo in žogo.

Šport

23. kolesarski maraton
V nedeljo, 3. septembra, so v Moravskih
Toplicah pripravili že 23. kolesarski maraton.
Tekmovalo se je na razdaljah 54 km, 30 km in 10 km (družinsko
kolesarjenje). Na najdaljši, 54-kilometrski razdalji je slavil Danijel Hattyar iz Madžarske, drugi je bil Albert Lebič, tretji pa Uroš
Škaper. V kategoriji 30 km je med moškimi najhitreje zaključil
Franc Smolko, za njim je v cilj pripeljal Koloman Gomboc, tretji
pa je ciljno črto prečkal Andrej Kramberger. Med ženskami je v
kategoriji 30 km slavila Tanja Džuban, drugo mesto je osvojila
Andreja Podvornik, tretje pa Irena Berčon. Na družinski, desetkilometrski razdalji pa je slavila družina Šiftar. Prav tako so
nagradili najstarejša tekmovalca, ki sta se udeležila maratona.
To sta bila Irena in Pavle Berčon, oba rojena leta 1949. Najmlajši
udeleženec s komaj osmimi leti pa je bil Zal Šiftar.
Jan Vitez

Septembra je potekal že 23. kolesarski maraton.

2. prekmurski mali maraton
V nedeljo, 8. oktobra. je Občinska športna zveza
Moravske Toplice skupaj z ekipo ljubiteljev
športa in teka organizirala že 2. Prekmurski mali
maraton.
Tekači in tekačice so lahko izbirali med tremi dolžinami
prog – 5,5 km, 11 km in 21 km. Proge so potekale po okoliških vaseh Moravskih Toplic, kjer je bil tudi start in cilj teka.
Skupaj 338 prijavljenih tekačev in tekačic se je uspešno spopadlo vsak s svojo izbrano razdaljo ter tekmovalo s sabo in
med sabo.
Pri progi 5,5 km (absolutno)
je med moškimi zmagal
Martin Molk, AS Vrhnika,
pri ženskah je slavila Andreja Gorčan, AK Panvita.
Pri progi 11 km (absolutno)
je v moški konkurenci zmagal Aleš Zver, AK Panvita, v
ženski pa Marija Števanec.
Na najdaljši, 21-kilometrski
progi pa je med moškimi
slavil Matej Fujs, ŠFD Maratonec, v ženski kategoriji pa
je zmagala Andreja Zrnič.
Med sabo so letos prvič tekmovali tudi najmlajši otroci
na Štrkcevem teku, katerega razdalja je merila 200 m,
ves čas pa jih je zabavala
maskota Štrkec.
V cilju je vsak udeleženec
dobil medaljo in izvrstno Prvič so tekmovali tudi najmlajši.

sladko presenečenje, prekmursko gibanico. Prireditev je bila
množično podprta tudi s strani okoliških prebivalcev, ki so
bili aktivno vključeni v samo dogajanje kot prostovoljci v redarskih službah, na okrepčevalnicah po progah, kot navijači
in tudi kot promotorji domačih dobrot in obrti na stojnicah.
Nasmeh, dobra volja in pozitivna energija vseh sodelujočih
je prireditvi dala tisto dodano vrednost, ki smo si jo vsi želeli
videti.
Nina Ficko
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Mikloš Küzmič (1737-1804)
Sedeminšestdeset let življenja duhovnika in
pisatelja Mikloša Küzmiča je bilo izredno bogato
na pastoralnem in prevajalskem področju.
Ljudem Slovenske okrogline je podaril sedem
verskih in vzgojnih knjig, ki so »rodile« še veliko
ponatisov.

Poglavje iz ene izmed Küzmičevih knjig.

Rodil se je 15. septembra 1737 v Dolnjih Slavečih. Prvo vzgojo in znanje je »spitavajouči pojbič« dobil v svoji družini in
v župnijski šoli pri Gradu. Kasneje se je šolal v Györu na Madžarskem, kjer je leta 1763 končal bogoslovje. Po končanem
študiju teologije je bil tri mesece kaplan pri grofu Nádasdyju
v gornjelendavskem gradu, že jeseni pa postal župnik v
Kančevcih. Tej službi pri Benediku (župnija sv. Benedikta) je
bil zvest od 17. okt. prej omenjenega leta pa vse do svoje
smrti, to je do 11. apr. 1804, skupaj skoraj štirideset let in
pol. Tu je opravljal dušnopastirsko službo, pisateljsko pa v
lesenem župnišču v Ivanovskem dolu, na mestu, kjer mu je
Občina Moravske Toplice 25. aprila 2004 postavila spomenik.
Žal je le-ta že ves čas premalo promoviran in zato tudi premalokrat obiskan. Mikloš Küzmič je namreč bil predan dušni
pastir in zelo tvoren pisec, zato si tega našega pozabljénja
ne zasluži. Veliko časa in življenjskih moči je porabil za prvo,
predvsem pa za drugo, samemu sebi zadano nalogo – za
ustvarjalno delo na književnem področju. Sicer pa sta bili
prva in druga naloga med seboj zelo povezani. Druga je
nadgrajevala prvo in segala v širši prostor na levem bregu
reke Mure in na desnem reke Rabe. Naš véliki rojak je namreč vzgajal, učil, rotil svoje rojake ne le s prižnice in pri
katehezi pri Benediki, temveč predvsem s knjigo oz. tiskano
besedo. Prevajal je tuje knjige, jih prirejal za naš prostor,
celo pesnik je bil. Prevedel in priredil je kar sedem knjig za
rabo v cerkvi, v šoli in po takratnih naših domovih. Kako
uporabljane oz. potrebne so bile, nam pove zavidljivo šte36 | Lipnica 153

vilo njihovih ponatisov. Med svojimi pesmimi pa jih je kar
nekaj posvetil takratnemu (prvemu) sombotelskemu škofu
Jánosu Szilyju (1735-1799), ki je moralno in gmotno podpiral
tiskanje njegovih del in bil nasploh velik dobrotnik prekmurskim ljudem, ne le benedičkemu župniku in dekanu.
Prve tri Küzmičeve priredbe verskih knjig v naš dialekt so
izšle leta 1780. To so bile: Krátka summa velikoga katekizmussa…., V-Soproni, 1780, Szvéti evangyeliomi…, V-Soproni
1780, in Szlovenszki szilabikár…, V-Soproni, 1780. Prva prinaša
katekizem v petih obsežnih poglavjih v obliki vprašanj in
odgovorov nanje. Verski učbenik torej, ki je bil 12-krat ponatisnjen, uporabljal pa se je skoraj stoletje in pol (zadnji natis
je izšel kot privezek h knjigi Szvéti evangeliomi… v l. 1906).
Szvéti evangyeliomi… so knjiga z evangeljskimi odlomki.
Delo prinaša glavne dele evangelijev v prekmurskem jeziku
in se je uporabljala nad sto petdeset let, saj je zadnji ponatis
izšel v Lendavi 1920. Tretja Küzmičeva knjiga je Szlovenszki
szilabikár…. To je učbenik, ki prinaša najosnovnejše stvari, ki
jih morajo osvojiti otroci. Doživela je trinajst ponatisov, saj se
je v šolah (in po domovih) uporabljala kar nekaj desetletij.
Edina Küzmičeva knjiga, ki ni bila ponatisnjena, je Pomoucs betésnih, i mirajoucsih…, V-Soproni, 1781. To je priredba knjige madžarskega avtorja Istvána Tarnotzyja Holtig
való barátság ali v prevodu Dosmrtno prijateljstvo. Njeno
nasprotje (v rabi, po vsebini in velikem številu ponatisov)
pa je Küzmičeva Kniga molitvena …, v-Soproni 1783. To
je molitvenik, ki je najpomembnejše delo začetnika prekmurskega slovstva za katoličane. Vsebuje mašne molitve,
litanije in pesmi. Če lahko verjamemo bibliografom, je
po 1. izdaji izšlo še 27 ponatisov. Zadnji je izšel v Budimpešti leta 1942. Izreden dosežek, ki ga bo v sodobni slovenski literarni ali prevodni umetnosti težko preseči.
Šesta in sedma Küzmičeva knjiga sta učbenika: ABC knisizca
na národni soul haszek. V-Budini, 1790, in Sztároga, i nouvoga
testamentoma szvéte histórie krátka summa… , v-Szomboteli,
1796. Prva je dvojezični abecednik, ki prinaša abecedo, zloge,
zlogovne besede idr., pa tudi kratke vzgojne tekste, in je bil
še enkrat ponatisnjen, druga pa odlomke iz svetega pisma.
Tudi ta se je uporabljala v šoli kot verski učbenik. Izšlo je še
sedem ponatisov.
Pomen Küzmičevega dela je bil za Slovensko krajino, kot
Prekmurje s Porabjem še danes radi imenujemo, izredno velik. Pa tudi sicer: Mikloš Küzmič je rad imel življenje, čeprav
je bilo polno preizkušenj in gmotnega pomanjkanja. A ni
obupal. Verjel je vase, v moč pisane besede, verjel v našega človeka in v slovenstvo. V teh njegovih vrlinah se mu
skušajmo približevati. Potem bo tudi spomenik, postavljen
v čast njegovim sedmim knjigam, njegovemu spominu in
zahvali, doživel dan, ko bomo pred vsakim stebričem, ki
le-te simbolično prikazuje, in osrednjim, ki naj bi predstavljal
Küzmičevo veličino, ponižno sklonili glave. Posebej v tem
času, ko mineva 280 let od njegovega rojstva.
Jože Vugrinec

TIC-ova stran

Svetovni dan turizma v romanski rotundi v Selu
»Vse v poskusu dospeti k nekemu robu, kjer bi bilo možno začutiti nekaj, kar spominja na človeškost« (Robert Simonišek).
Branje pesmi ob zvokih spremljave cimbal in čela v romanski rotundi v Selu? Ljubitelje kulture je TIC Moravske Toplice
letos ob Svetovnem dnevu turizma presenetil z literarno-glasbenim večerom v okrogli cerkvici.
Za branje ubranih verzov je poskrbel pesnik in umetnostni
zgodovinar Robert Simonišek, za spremljavo na cimbalah
Darko Kržanko, za spremljavo na čelu Valerija Šömen, medtem ko je dogodek v umetniško celoto povezovala Lučka
Zorko.
Kot vsako leto je tudi letos ob Svetovnem dnevu turizma
potekal Dan odprtih vrat v romanski rotundi z možnostjo
brezplačnega ogleda cerkvice, česar se je poslužilo rekordno
število obiskovalcev, med njimi 38 Madžarov, 30 Slovencev,
29 Čehov, 3 Avstrijci in 2 Angleža.

Literarno-glasbeni večer v rotundi.

Pomurski turizem na Festivalu
za tretje življenjsko obdobje
Na tridnevnem festivalu, namenjenem seniorjem, ki z najrazličnejšimi vsebinami nagovarja predstavnike tretjega življenjskega obdobja, smo raznolikost turistične ponudbe v
regiji družno predstavili naslednji turistični ponudniki: Doživljajski park Vulkanija, APMS - TA Klas Murska Sobota, ZOT
Dobrovnik, Tropski vrt Dobrovnik, Hotel Zvezda M. Sobota
in TIC Moravske Toplice.
Predstavniki pomurskega turizma na festivalu, namenjenem seniorjem.

Klapa na noge dvignila občinstvo
Dalmatinski večer je posledica sodelovanja pobratenih občin Moravske Toplice in Biograda na Moru v navezavi sodelovanja TIC-a Moravske Toplice in Term 3000.
Dogodek je bil podkrepljen z morskimi dobrotami, za kar
so poskrbele Terme 3000, ter ponudbo lokalnih vinarjev
in rokodelcev. Za dalmatinske ritme in dobro vzdušje pa
so poskrbeli člani Klape Bunari. Kot zagotavljajo člani klape sami, imajo v Sloveniji, pa tudi v Pomurju, res množično
občinstvo, slednje je dokazal tudi obisk dogodka s publiko
od blizu in daleč.
Za obisk i prispevek na dogodku se vsem najlepše zahvaljujemo, sami si pa prizadevamo za organizacijo več tovrstnih
dogodkov.

Občinstvo je bilo navdušeno nad petjem klape.
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Po poteh odličnosti

»Čim več konkurence, tem bolje«
Vinotoč Jani Erniša obstaja že 40 let.
Tako dolgo se namreč Jani Erniša, lastnik
vinotoča, ukvarja s to dejavnostjo.
Jani se konkurence ne boji, ampak si je
celo želi, saj je mnenja, da lahko tako
dobi še več gostov.
Kakšna je bila vaša poklicna pot? Kako ste prišli do ideje,
da boste imeli vinotoč?
Jani: V Salzburgu sem hodil v pečarsko-keramičarsko šolo.
In potem smo naredili prvo klet. Že takrat so hodili sem ljudje, da bi kaj pili in jedli. Nato smo začeli gostiti prve goste.
Videl sem, da bo to verjetno boljše, kot pa da bi delal v Avstriji, in sem se vrnil. Postopoma smo začeli večati kmetijo.
Marketing sem sedaj jaz. Nemški jezik obvladam bolje kot
slovenski. Tako je naša reklama samo ustna.

prodaš vino kot ostalih sto. Enkrat že pridejo tudi k tebi. Reklama je že lahko, če si med tistimi, ki so uveljavljeni, saj ti
oni naredijo reklamo.
Kakšen je »recept«, da se gost vrne?
Jani: Moraš ga vzeti »po domače«. Mora te vzljubiti, potem
to deluje.
Ste zadovoljni s trenutnim stanjem ali nameravate še
kaj narediti, dopolniti ponudbo?
Jani: Zraven muzeja bi imeli staro cimpranjačo, kjer bi nudili
doživetje za tiste, ki še niso videli krave, svinje … Za njih bi na
primer priredili koline. Temu primerna bi bila tudi cena. Nekaj
podobnega počnejo na primer nekdanji znani smučarji. Pri
poslu namreč ni pomembno samo, da zelo delaš, ampak
kako delaš in pojava človeka. Takšne ponudbe si lahko privoščiš, ko si zgradiš podobo.
Kaj predlagate mladim, ki se odpravljajo na samostojno
poklicno pot?
Jani: V življenju moraš najti en hobi, ta hobi delati in ta isti
hobi ti mora prinesti denar. Potem ti bo lepo na svetu. Mene
moje delo osrečuje.
Janja Adanič Vratarič

Jani Erniša na področju turizma dela že 40 let.

S čim vse se ukvarjate?
Jani: Poleg turizma tudi s poljedelstvom. Doma imamo
kmetijo. Ukvarjamo se še z vzrejo svinj mangalic z Madžarske. So ene izmed najbolj iskanih. Španci jih z Madžarske
uvažajo po 14.000 na leto.
Koliko vina pridelate letno? Kaj pa priznanja?
Jani: Pridelamo 15.000-17.000 litrov vina na leto. Odjemalci
so turisti. Vsa vina ustekleničimo. Najbolj ponosni pa smo
na rumeni muškat, sauvignon, kar je zdaj moderno. Vsako leto dobimo kakšna priznanja. Se pa sedaj čedalje bolj
poredko kje predstavljamo, saj sem vina vozil na sejem,
vendar ni nič pomagalo pri prodaji. Gostje pridejo, poskusijo in kupijo.
Kakšna je konkurenca pri nas?
Jani: Čim več konkurence bi bilo, tem boljše bi bilo. Če si
neznan vinogradnik, okoli tebe pa je sto znanih, ravno tako
38 | Lipnica 153

Svoj prvotni poklic je združil s hobijem in nastali so čudoviti prostori, v
katerih sprejemajo številne goste.

Nagradna križanka

NAGRADNA KRIŽANKA: Vinotoč Jani Erniša
Vinotoč Jani Erniša tri, ki boste pravilno rešili križanko, nagrajuje s kartonom
šestih buteljk v vrednosti 30 €.
Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in
PRIIMEK ter NASLOV do 8. decembra 2017 na naslov: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 153.
Prijetno reševanje vam želimo!
AVTOR:
JANEZ
DONŠA

PRISLOV

ŠIROKA
RAZMAKNITEV
NOG

ALEŠ
GARTNER

JAMAJŠKI
ATLET
(USAIN)

DROBEC
LESA

LIJAKAHOKEJSKI
STO
TRENER
GLASBILO,
(MATJAŽ)
TROBENTA

EKSPERT
ZA
ARABSKO
KULTURO
NEMŠKA
IGRALKA
(LIL)
MADŽARSKI ŠAHIST
(PETER)
DOM,
BIVALIŠČE

VOJKO
ZIDAR
SKRAJNOST,
PRETIRANOST
VERONIKA
...
GABROVEC
IGOR
SAMOBOR
EGIPT.
SNEMALNI
FILMSKI
APARAT
IGRALEC

KOS
ŽIVILO S
BLAGA NA
PROTEINI
MIZI

RAFKO
IRGOLIČ

LOUIS
ANGLEŠKA BLERIOT
ROCK
SKUPINA IGRALKA
MIRANDA

NIHAJ,
TRESLJAJ
NAČRT,
AVSTRIJSKI
OSNUTEK
SMUČAR
(HERMANN)

DOGOVOR,
DOSEŽEN S
POPUŠČANJEM

ZADNJIK,
RITNIK

PREBIVALEC
ZDRUŽENIH
DRŽAV

GIBI NOG
PREIZKUS PRI HOJI
PIJANOSTI (MNOŽ.)
VOZNIKA
RIJEKA
ILUSTRATOR

MAŠČOBA
V TRDNEM
STANJU

DEL
VOJVODINE

NATRIJ
RISAR
STRIPOV
BROWN
GALIJ

KRANJ

VNETJE
ŽRELA
NASELJE
NAD
LOGATCEM

BIKOV
GLAS
SL.GLASBENO ZDRUŽENJE

LETOVIŠČE
V ČRNI
GORI

V PETO
RANLJIV
GRŠKI
JUNAK

MADŽARSKI
POLITIK
KADAR
PREDEL
NIŠA

GLIVIČNA
BOLEZEN
V USTIH,
GOBICE
KRAJ OB
SAVI PRI
RADOVLJICI
ARTHUR
(KRAJŠE)

TROPSKI KUŠČAR
JAPONSKA NABIRALKA
BISEROV
JUŽNOAMERIŠKA
ŽELVA

LELA
NJATIN
STROJČEK
ZA LUČ NA
KOLESU

VENEZIA

VIRUSNA
BOLEZEN
ŽIVALI
GLASBILO
S TIPKAMI

NASLOVNA
OSEBA
OPERE
JAKOVA
GOTOVCA
ROD
STEWART

PISAVA Z POBIRALEC
KLINASTIMI NAROČZNAKI
NINE

AVSTRIJSKA
PRESS
AGENCIJA
ANA
(DALMAT.)

PREDMET
OBRAVNAVE

DERIVAT
AMONIAKA
ČRT
MARINČEK

TITAN

VOJAŠKA
MISELNOST
PISEC
DUHOVITIH
IZREKOV

TOPLICE

DAGOVER - nemška igralka (Lil)
SAZAS - združenje avtorske glasbe
ARAV - južnoameriška želva
ROVTE - večji kraj nad Logatcem

PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 152. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: PEČENKA PUHAN
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo kosilo v Gostišču in prenočišču Puhan:
Sonja Dajč, Krnci 16, 9221 Martjanci; Nada Gomboc, Andrejci 6, 9221 Martjanci; Janez Palatin, Na Bregu 38, 9226
Moravske Toplice.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Nagrade z osebnim dokumentom prevzamete v Gostišču in prenočišču Puhan.
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
Pripravlja TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com

november 2017
PRIREDITEV

DATUM IN KRAJ

Ustvarjalne rokodelske delavnice
za odrasle – tudi nov. in dec.

Vsak ponedeljek,
od 18. do 20. ure,
Vaški dom Martjanci

Izdelava različnih izdelkov z različnimi
tehnikami.

Ustvarjalne šiviljske delavnice
za odrasle z osnovami šivanja

Vsako sredo
med 18. in 20. uro.

Izdelava izdelkov s šivanjem.

Glasbeno-plesno srečanje
»V spomin Dori Gezu st.«

4. 11. 2017, Motvarjevci,
kulturno-vaški dom
10. 11. 2017,
18.00, Filovci, vaški dom
11. 11. 2017, 9.30 – Martjanci
(ŠRC), 10.00 – Moravske
Toplice (Terme Vivat)

Krst mošta
18. Martinov pohod

OPIS PRIREDITVE

Glasbeni in kulturni program.
Krst mošta na prostem.
Športno-turistična prireditev, namenjena
počastitvi vina in domačih dobrot s krstom
mošta in zabavnim programom.

Martinova nedelja v Gaju

12. 11. 2017, 14.00,
Filovci – Gaj (pri stari preši)

Blagoslovitev društvenega vina, druženje s
pesmijo, pokušnja mladega vina.

Martinovanje

18. 11. 2017, 17.00,
Prosenjakovci, gasilski dom

Vsakoletno martinovanje.

15 let Turističnega društva
Martin Martjanci

18. 11. 2017, 17.00,
Martjanci, vaški dom

Praznovanje obletnice društva in razstava
»Naših 15 let prostovoljstva in ustvarjanja«.

PPP Selo – Gornji Petrovci

18. 11. 2017, 8.00, Selo –
brunarica pri rotundi

Pohod po Pomurski planinski poti. Malica iz
nahrbtnika.

Rokodelska otroška adventna
delavnica s pripravo razstave

24. 11. 2017, 17.00

Vsakoletna tradicionalna delavnica
z izdelovanjem prazničnih izdelkov.

Razstava adventnih in
novoletnih izdelkov

25. 11. 2017, 10.00-17.00,
Martjanci, vaški dom

Razstava bo priključena razstavi ob
petnajstletnici delovanja društva.

INFORMACIJE
TD Martin Martjanci
irena.nemes@gmail.com
danica.berlak@gmail.com
TD Martin Martjanci
irena.nemes@gmail.com
danica.berlak@gmail.com
KUD József Attila Motvarjevci
Lidija Dora, lidija.dora@gmail.com
VSD Filovci
Alojz Berden, 041 733 946
TIC Moravske Toplice
02 538 15 20
Društvo Gaj VTD Filovci
darinka.trantnjek@siol.net
031 238 989
KTD Ady Endre Prosenjakovci
Ladislav Vöröš, 051 358 675
TD Martin Martjanci,
041 747 484
irena.nemes@gmail.com
PD Mura Murska Sobota
Franc Donša, 041 854 058
TD Martin Martjanci,
041 747 484
irena.nemes@gmail.com
TD Martin Martjanci
irena.nemes@gmail.com
041 747 484

december 2017
Adventni in božični bazar

1. 12. 2017, 13.00, OŠ Fokovci

Prodajna razstava
adventnih venčkov

1.12. in 2. 12. 2017,
Vaško-gasilski dom

Veseli december in otvoritev
pravljične dežele

1. 12. 2017, 17.30,
pozno popoldan
pri marketu Mercator

Adventna tržnica

2. 12. – 3. 12. 2017, Moravske
Toplice, pri marketu Mercator

7. adventni pohod

V decembru

Miklavževanje

3. 12. 2017, 16.00, Martjanci,
vaški dom

Miklavžev pohod

3. 12. 2017, 9.30 zbiranje,
start ob 10.00 pred
Vaško-gasilskim domom Selo

Luč miru

17. 12. 2017, Sebeborci,
Vaško-gasilski dom

Adventni popoldan

17. 12. 2017, popoldan

Dan samostojnosti

22. 12. 2017, 13.00,
OŠ Fokovci

Pohod k polnočnici

24. 12. 2017, 22.15, start pred
kapelico v Ivancih

Žive jaslice

26. 12. 2017, 18.00
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Dobrodelna prireditev z namenom zbiranja
OŠ Fokovci, 02 544 90 20,
sredstev za šolski sklad, otroci izdelajo prazničravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si
ne izdelke in jih ponudijo na bazarju.
KS Sebeborci in društva
Prodajna razstava adventnih venčkov in
majda.andrejek@gmail.com
aranžmajev.
031 555 474
TIC Moravske Toplice v sodelovanju
Povorka z lanternami, prižig prazničnih luči,
z zavodom Vrtci Občine Moravske
animacija in gledališka predstava za otroke.
Toplice, Občino Moravske Toplice in
JKP Čista narava
Ponudba adventnih venčkov in prazničnih
TIC Moravske Toplice
dekoracij.
02 538 15 20
Ogled turistične/kulturne znamenitosti, proLidija Dora
mocija zdravega načina življenja in druženje.
lidija.dora@gmail.com
TD Martin Martjanci
Prireditev z obdaritvijo predšolskih in osnovnoirena.nemes@gmail.com
šolskih otrok.
041 747 484
ŠD NK Rotunda Selo
Pohod po Selu v dolžini do 12 km.
Drago Balajc
051 840 186
KS Sebeborci in društva
Obeležje prihajajočih praznikov.
majda.andrejek@gmail.com
031 555 474
KUD Antal Ferenc Središče
Druženje domačinov.
Silvija Šanca, 051 360 863
Počastitev dneva samostojnosti in prihod
OŠ Fokovci, 02 544 90 20,
Božička z obdarovanjem otrok.
ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si
Društvo Selenca Ivanci
Pohod z baklami k polnočnici v Plečnikovo
selenca.ivanci@gmail.com
cerkev.
040 292 585
KUD Jožef Košič Bogojina
Bogojina, pri pilu »spodaj«.
Stanka Sukič, 041 346 529

