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Spoštovane bralke in bralci Lipnice!

Prihaja čas božičnih in novoletnih praznikov. Prvi znaki prihajajoče zime so 
že tukaj in narava teče svoj večni krog. Del te narave smo tudi ljudje in naša 
lokalna skupnost – občina. Leto, ki se poslavlja, je bilo pestro in zanimivo. 
Narava in vreme sta nam bili naklonjeni, saj nismo imeli pretiranih ujm, 
neurij, toče, pozebe, suše. Letina kmetijskih pridelkov je bila ugodna. Cene in 
dejavniki v kmetijstvu so širši problem, kot ga lahko urejamo znotraj občine. 
Domače politično državno okolje je letos spet zamudilo nekaj priložnosti za 
nujne reforme na mnogih področjih, od zdravstva, infrastrukture, do pokojnin 
in socialnega sistema. Zadnje veliko razočaranje za vse slovenske občine je 
prišlo v decembru. Vlada je vse slovenske občine prikrajšala za 140 milijonov 
evrov povprečnine. Samo v naši občini to pomeni za kar 405 000 evrov manjše 
prihodke letno. Ob veliki gospodarski rasti  bruto domačega proizvoda in 
največjih prilivih v državni proračun, odkar obstaja Slovenija, iz naslova davkov in 
prispevkov je to res žalostno. Zanimiva je javnomnenjska raziskava v novembru 
o zaupanju državljanov v institucije države. Na vprašanje, komu bolj zaupajo, 
vladi ali občinam, je 70 % vprašanih odgovorilo, da občinam, 18 % vprašanih 
pa vladi. 12 % se jih ni opredelilo. Torej iz te ankete lahko sami razberemo, da 
ljudje dosti bolj zaupajo lokalnim dejavnikom, ki dosti bolj neposredno rešujejo 
mnoge probleme in vplivajo na življenje državljanov. Žal tako ne mislijo naši 
trije poslanci iz Pomurja, s častno izjemo Jožefa Horvata.

Kljub temu da nisem zadovoljen z delom vlade, moram ugotoviti, da naša občina 
uspešno deluje v danih razmerah. V tem letu končujemo nekatere investicije. 
Še vedno najmanj 30 % odhodkov proračuna namenjamo investicijam. Tako bo 
tudi letos. Kaj več o tem v začetku naslednjega leta v naslednji številki Lipnice.

Spoštovani. Ob iztekajočem se letu 2019 se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste 
prispevali k napredku in rasti naše lokalne skupnosti – Občine Moravske Toplice. 
Naj vam prihajajoči božični prazniki prinesejo miru, sreče in zadovoljstva v 
krogu vseh, ki so vam blizu. 26. december je državni praznik dan samostojnosti 
in enotnosti. Ta dan se spominjamo plebiscita za samostojno Slovenijo, ki je 
potekal  leta 1990. Brez takratnih dogodkov danes ne bi živeli v samostojni 
državi. Bodimo ponosni na svoje temelje državnosti in jih dostojno slavimo. 
Naj nam takratna enotnost in pogum tudi danes pomenita vzor in navdih za 
vse generacije.

V prihajajočem novem letu 2020 želim vsem bralkam in bralcem našega glasila 
Lipnica mnogo zdravja, sreče in zadovoljstva.

Alojz Glavač, župan

LIPNICA  –  glasilo Občine Moravske Toplice. Uredništvo: Janja Adanič Vratarič – odgovorna urednica, Sonja Vöröš – urednica prispevkov 
v madžarskem jeziku, mag. Valerija Danč – predstavnica MNSS, Anita Čontala – predstavnica občinske uprave; Anja Vučkič in Borut Andrejek – 
programska sodelavca. Postavitev in tisk – Tiskarna Arma. Naklada 2200 izvodov. Lipnica ni naprodaj – brezplačno jo prejme vsako gospodinjstvo v 
občini, drugi zainteresirani pa na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice – tel.: (02) 538 15 00, spletna stran: www.

moravske-toplice.si. Elektronska pošta glasila Lipnica: lipnica.casopis@gmail.com. ISSN 2536-3743. Naslovna fotografija: Janja Bürmen.

Iz uredništva Lipnice
vam želimo, da naj 
vam novo leto prinese 
majhne radosti in
velike uspehe!
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TIC Moravske Toplice vas v sodelovanju z
Občino Moravske Toplice vabi na 

SILVESTROVANJE NA PROSTEM
Z GLASBENO SKUPINO BLUE PLANET,  

ki vas bo 31. 12. 2019 od 22. ure naprej in
do zgodnjih jutranjih ur zabavala 

v ogrevanem šotoru
v središču Moravskih Toplic. 

Ob polnoči bo nebo razsvetlil ognjemet, 
v novo leto nas bo z voščilom pospremil župan Alojz Glavač.

Poskrbljeno bo tudi za kulinarične užitke. 

Vstopite z nami v 2020!

INFORMACIJE: TIC Moravske Toplice,
www.moravske-toplice.com, 02 538 15 20

Naj novo leto prinese čim več 
lepih stvari, naj bodo pozabljeni
vsi dvomi in skrbi.
Uspeh naj vam povsod sledi.
Sreča, veselje, razumevanje 
naj med nami tli!

LEPE BOŽIČNE PRAZNIKE IN 
USPEŠNO NOVO LETO 2020 
vam želi Občinski svet in 
občinska uprava Občine Moravske Toplice.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag új esztendőt kíván a

Moravske Toplice Községi MNÖK Tanácsa.

Prijetne božične praznike ter
uspehov polno novo leto Vam želi

Svet MNSS Občine Moravske Toplice.
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Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice na podlagi drugega odstavka 3. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih 
naprav v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 108/2011, 109/2012 in 11/2017) objavlja

J  A  V  N  I   R A Z P I S
ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV V LETU 2020

I. PREDMET RAZPISA:
Predmet razpisa je sofinanciranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v velikosti do 50 populacijskih enot.

II. SPLOŠNI POGOJI SOFINANCIRANJA:
1. Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe s stalnih prebivališčem v občini Moravske Toplice, ki so lastniki:

 –  stanovanjskih ali večstanovanjskih stavb,
 –  vinskih kleti ali zidanic, ki imajo stalno prebivališče na naslovu vgradnje male čistilne naprave. 

Sofinanciranje je upravičeno na tistih območjih občine, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na tem območju skladno z občinskim programom 
odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode, ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
2. Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim pogojem:

 –  čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja,
 –  čistilna naprava mora imeti izdelano poročilo o pregledu male čistilne naprave iz katere mora biti razvidno, da je obratovanje male čistilne naprave v skladu z 
določbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav,

 –  čistilna naprava mora biti izven območja, na katerem je možna priključitev na kanalizacijsko omrežje in izven območja, na katerem je skladno z občinskim 
programom odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode, predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.

3. Območja, na katerih je možno sofinanciranje so: 
 –  naselja: Andrejci, Berkovci, Bukovnica, Čikečka vas, Fokovci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Selo, 
Središče, Suhi Vrh, Vučja Gomila, ter 

 –  deli naselij: Bogojina, Filovci, Martjanci, Moravske Toplice in Sebeborci, v katerih priključitev na kanalizacijsko omrežje ni možna. Kandidatom, ki nameravajo graditi 
male čistilne naprave na omenjenih območjih, predlagamo, da v občinski upravi zaprosijo za pisno informacijo o možnosti priključitve na kanalizacijsko omrežje. 

4. Višina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša 1.500,00 EUR, vendar največ do 50% investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV; za 
večstanovanjsko hišo oz. za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo pa 1.500,00 EUR po stanovanjski enoti oz. stanovanjski hiši, vendar največ do 
50% investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV. 

III. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2020, pod proračunsko postavko 052,02,11 Sofinanciranje izgradnje malih 
čistilnih naprav, v višini 26.000,00 EUR. 
Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
Upravičenci, ki so podali popolne vloge v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso sklenili pogodbe o sofinanciranju, imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost 
pred ostalimi prijavitelji.
  

IV. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obrazcu »Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav«. 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.
V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oz. več stanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, morajo vsi lastniki večstanovanjske stavbe oz. posamezne 
stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za sofinanciranje.
Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi zahtevana dokumentacija.
Kandidati lahko oddajo vloge do vsakega zadnjega delovnega dne v mesecu. Odpiranje vlog, ki ni javno, se bo izvajalo do 10. dne v mesecu. 
Kandidati lahko vloge vročijo osebno na sedežu Občine Moravske Toplice ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: OBČINA MORAVSKE 
TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice. Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE MČN – NE ODPIRAJ«.

V. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Postopek vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija v roku 15 dni od obravnave vlog pripravi seznam upravičencev in direktorici občinske uprave 
posreduje predlog dodelitve proračunskih sredstev.
O dodelitvi proračunskih sredstev odloči direktorica občinske uprave s sklepom. Zoper naveden sklep je možna pritožba županu. Po pravnomočnosti sklepa se sklene 
pogodba o sofinanciranju ter v roku 30 dni od podpisa pogodbe izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski račun upravičenca. 

VI. NADZOR IN SANKCIJE
Če se ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oz. je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, 
je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.

VII. DODATNE INFORMACIJE
Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom je Danijela Berden, telefon: 02 538 15 08; e-mail: danijela.berden@moravske-toplice.si.

Številka: 354-00027/2019-1
Moravske Toplice, 3. 12. 2019
                                                                                                                             Župan:
            Alojz Glavač l.r.
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Spoštovani občani in občanke,
obveščamo vas, da je Urnik odvoza odpadkov za leto 2020 v vašem naselju tudi letos sestavni del računa za mesec 
november 2019, ki ste ga uporabniki naših storitev prejeli v prvi polovici meseca decembra. Naprošamo vas, da ste pozorni 
in urnika ne vržete v koš, ampak ga shranite, saj ga boste potrebovali vse leto 2020. Urniku je poleg navodil in nasvetov 
za ločevanje odpadkov priložen tudi obrazec za naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz individualnih stanovanjskih hiš 
ter prijavnica za brezplačno SMS obveščanje o terminih odvoza odpadkov. Tako kot doslej boste urnik od 1. januarja 
2020 našli tudi na naši spletni strani www.saubermacher-komunala.si. Tisti, ki živite na dvojezičnem območju, ste kot 
nenaslovljeno pošto prejeli tudi urnik in priloge v madžarskem jeziku.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje pri ločenem zbiranju odpadkov v iztekajočem se letu in upamo, da bomo 
tudi v prihodnje skupaj ustvarjali zdravo okolje.

Saubermacher - Komunala Murska Sobota, d. o. o.

Včasih čas prehitro beži,
včasih se zdi, kot da spi ...
Vsakdo mu da svoj obraz,

ki v sebi skriva zmago in poraz.
Naj bo leto 2020 vaš čas!

MIRNE BOŽIČNE PRAZNIKE IN USPEHOV POLNO NOVO LETO 2020 
vam želi Gasilska zveza Moravske Toplice, 

Občinska športna zveza, 
Štab civilne zaščite OMT in 

Društvo upokojencev Moravske Toplice.

Naj bo vaš vsakdan v letu 2020 prežet s sestavinami za srečno in kakovostno življenje,Naj bo vaš vsakdan v letu 2020 prežet s sestavinami za srečno in kakovostno življenje,
med katerimi so najpomembnejša doživetja, dobri medsebojni odnosi in preproste stvari,med katerimi so najpomembnejša doživetja, dobri medsebojni odnosi in preproste stvari,

ki so ključ do srečnih dni.ki so ključ do srečnih dni.
Uresničevanje naših in vaših ciljev pa naj vodita neustrašnost in strast.Uresničevanje naših in vaših ciljev pa naj vodita neustrašnost in strast.

Prekrasno, ustvarjalno in produktivno leto 2020 vam želi ekipa TIC Moravske Toplice!Prekrasno, ustvarjalno in produktivno leto 2020 vam želi ekipa TIC Moravske Toplice!
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Na podlagi 21. člena Statuta Občinske športne zveze Moravske toplice in Pravilnika o proglasitvi najboljšega športnika, športnice, športnega društva in športnega delavca 
v Občini Moravske Toplice komisija za izbor športnika objavlja

R A Z P I S
ZA IZBOR ŠPORTNIKA, ŠPORTNICE, ŠPORTNEGA DRUŠTVA IN ZASLUŽNEGA ŠPORTNEGA DELAVCA OBČINE MORAVSKE TOPLICE V LETU 2019

I.
Razglasili bomo najboljšega (-o, -e):

 –  športnika
 –  športnico
 –  športnika invalida
 –  športno društvo
 –  perspektivnega športnika in športnico (letnik 2003 in mlajši-a)
 –  zaslužnega športnega delavca 
 –  zaslužnega športnega delavca upokojenca

II.
Vsi predlogi morajo biti pisno utemeljeni in morajo vsebovati podatke o predlagatelju, podatke o predlaganem (ime in priimek, letnico rojstva, bivališče, športna panoga 
udejstvovanja in ime društva (kluba) katerega član je predlagani, kratek opis uspehov in rezultatov športnika).
Kandidati morajo imeti stalno bivališče v Občini Moravske Toplice.
Predloge lahko podajo vsa društva, klubi, sekcije in šole ne glede na sedež in občani občine Moravske Toplice.

III.
Pisne predloge posredujte najpozneje do 10. januarja 2020 na naslov:
OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA MORAVSKE TOPLICE
KOMISIJA ZA IZBOR ŠPORTNIKA LETA
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice
          OŠZ Moravske Toplice
          Komisija za izbor športnika

P R E D L O G

ZA IZBOR ŠPORTNIKA, ŠPORTNICE, ŠPORTNEGA DRUŠTVA, PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA IN ŠPORTNICE  IN ZASLUŽNEGA ŠPORTNEGA 
DELAVCA OBČINE MORAVSKE TOPLICE V LETU 2019 (USTREZNO OBKROŽI)

Podatki o predlaganem (ime in priimek, bivališče, letnica rojstva, športna panoga udejstvovanja):

Opis uspehov in rezultatov predlaganega:

 

Ime in priimek predlagatelja:     
Naslov:

                                                                                                            Podpis:  
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WiFi4EU tudi v Moravskih Toplicah

V naselju Moravske Toplice bo 
s pomočjo sredstev iz Pobude 
WiFi4EU do konca leta 2019 
vzpostavljeno brezplačno 
brezžično širokopasovno omrežje. 
Storitve opisanega omrežja bodo brezplačno dostopne 
vsem prebivalcem in obiskovalcem Moravskih Toplic. 
Evropska komisija želi s pobudo WiFi4EU omogočiti 
državljanom po vsej Evropi brezžični dostop do interneta 
na javnih mestih, vključno s parki, trgi, javnimi zgradbami 
itd. Vrednost projekta znaša 20.000 EUR, od tega znašajo 
sredstva iz pobude WiFi4EU 15.000 EUR.

Aktualni projekti Občine Moravske Toplice

Nova javna razsvetljava v Selu

V naselju Selo je v izgradnji nova javna razsvetljava v dolžini 365 m s 13 novimi svetili. Investicija bo zaradi vgradnje 
kandelabrov posebnega tipa in boljše osvetljenosti vozišča vplivala na bistveno povečanje prometne varnosti vseh 
udeležencev v prometu. Vrednost investicije znaša 46.000 EUR. 

Sanacija Ceste Bogojina–Gančani

V mesecu septembru je bila izvedena težko pričakovana 
sanacija ceste LC 010036 Bogojina–Gančani v odcepu 
od naselja Bogojina do potoka Lipnica. Izvedena je bila 
preplastitev dela ceste v dolžini 880 m in širini 1 m, v delu, 
kjer je bilo stanje voziščne konstrukcije zaradi ustvarjenih 
kolesnic najslabše in je najbolj ogrožalo varnost 
udeležencev v prometu. Dela v vrednosti 40.000 EUR je 
izvedlo podjetje ČISTA NARAVA, d. o. o., iz Tešanovcev.

Odvodnja Levstikove ulice v naselju Moravske Toplice

Na Levstikovi ulici v naselju Moravske Toplice se ureja 
kanalizacija za meteorno odvodnjavanje. 

Investicija je bila potrebna, ker je ob večjih nalivih meteorna 
voda s cestišča tekla v obstoječo kanalizacijo mešanega 
tipa in je v nižjih vodnih predelih napolnila cev, tako da je 
bilo nekaterim gospodinjstvom onemogočeno odvajanje 
fekalne vode v kanalizacijo (občasno je zalilo tudi kletne 
prostore). Po izgradnji bo obstoječi kanalizacijski kanal 
razbremenjen, meteorna voda pa bo odtekala v potok 
Lipnico. Odvodnja bo urejena na način, da tudi ob najvišji 
gladini Lipnice ne bo oviran odtok meteorne vode po 
novozgrajeni meteorni kanalizaciji (onemogočen je 
povratni udar vode). Skupna dolžina dveh predvidenih 
odsekov je 830 m, dela v vrednosti 130.000 EUR pa bodo 
zaključena v začetku 2020.

Občinska uprava
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Na podlagi 11., 84. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 3, 45/08, 83/12 in 68/17) in 8. člena Zakona o 
samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94 in 71/17 – ZFO-1C) in Sklepa o nadomestnih volitvah za člana Sveta Madžarske narodne samoupravne 
skupnosti Občine Moravske Toplice v volilni enoti 5 Središče (POVK, št. 2/2019 z dne 28. 8. 2019) je Posebna volilna komisija Občine Moravske Toplice sestavila:

POROČILO
O IZIDU NADOMESTNIH VOLITEV ČLANA SVETA MADŽARSKE NARODNE SAMOUPRAVNE SKUPNOSTI OBČINE MORAVSKE TOPLICE

V VOLILNI ENOTI SREDIŠČE

I.

V Statutu Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice je določeno, da Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske 
Toplice sestavlja 9 (devet) članov svetnikov, od tega se jih 7 (sedem) voli neposredno, 2 (dva) pa sta člana po položaju, kot izvoljena člana Občinskega sveta Občine 
Moravske Toplice, predstavnika madžarske narodne skupnosti v Občini Moravske Toplice. 

II.

Posebna volilna komisija Občine Moravske Toplice je na 4. seji 24. novembra 2019 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izidov glasovanja za 
člane Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice v volilni enoti Središče na nadomestnih volitvah dne 24. novembra 2019 ugotovila:

Na nadomestnih volitvah 24. novembra 2019 je imelo volilno pravico 37 volivcev, ki so pripadniki madžarske narodne skupnosti v Občini Moravske Toplice in so vpisani 
v posebni volilni imenik volilne enote.

Glasovalo je skupaj 27 volivcev ali 72,97 odstotka volilnih upravičencev na volišču (na predčasnih volitvah 7 volivcev – 18,92 odstotka in na dan glasovanja 20 volivcev 
– 54,05 odstotka). Neveljavnih glasovnic ni bilo.

Posebna občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 11. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za člana Sveta Madžarske 
narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice v volilni enoti Središče izvoljen:

1. Alen Vugrinec, roj. 4. 11. 1993, stanujoč na naslovu Središče 43, 9207 Prosenjakovci, po poklicu magister profesor angleščine in nemščine, ki je prejel 27 glasov 
oziroma 100 odstotkov oddanih glasov.

III.

Pri pregledu zapisnikov o delu volilnih odborov ni bilo ugotovljeno, da bi volivci imeli pripombe na delo volilnih odborov in na potek glasovanja.

IV.

Posebna občinska volilna komisija ugotavlja, da so določene neskladnosti med Statutom Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice in 
pozitivno zakonodajo, ki ureja lokalne volitve.
 
Moravske Toplice, dne 25. 11. 2019 
Številka: POVK 38 /2019
                                                                                           Ludvik Rituper, univ. dipl. prav.
                                                                                               predsednik 
                                                                                              

Člani posebne občinske volilne komisije:
1. Drago Jakoša, univ. dipl. prav., Čikečka vas – namestnik predsednika, l.r.
2. Laura Sapač, Pordašinci – članica, l.r.
3 Janez Panker, Moravske Toplice – namestnik članice, l.r.
4. Elisa Turner, Selo – članica, l.r.
5. Andrej Kranjec, Prosenjakovci – namestnik članice, l.r.
6. Franc Horvat, Središče – član, l.r.
7. Simon Novak, Motvarjevci – namestnik člana, l.r.

Tajnica posebne občinske volilne komisije: Zita Miholič, l.r.
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Iz občine

A Helyi Választási Törvény (UL RS, 94/07- egységes szerkezetbe foglalt hivatalos szöveg 3, 45/08, 83/12 és 68/17) 11., 84. és 90. cikke, a Nemzeti Önkormányzati 
Közösségekről szóló Törvény (UL RS 65/94 és 71/17 – ZFO-1C) 8. cikke, valamint a Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közössége tanácstagjának, 
az 5. választókerületben – Szerdahelyen – megtartandó pótválasztásokról szóló határozat (POVK, 2/2019, 2019. 8. 28.) alapján, Moravske Toplice Község, Községi 
Választási Különbizottsága által elkészített

BESZÁMOLÓ
A MORAVSKE TOPLICE KÖZSÉG KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETISÉGI ÖNIGAZGATÁSI KÖZÖSSÉGE TANÁCSTAGJA

PÓTVÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL

I.

Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közössége Alapszabályának rendelkezése értelmében, Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti Önigazgatási 
Közössége Tanácsának 9 (kilenc) tagja van, ebből 7 (hét) megválasztása közvetlenül történik, 2 (kettő) pedig a Moravske Toplice Község Községi Tanácsába megválasztott, 
a Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti Közösségét képviselő két tanácstag tisztségéből eredően tagja a Tanácsnak. 

II.

Moravske Toplice Község Községi Választási Különbizottsága, a 2019. november 24-ei 4. ülésén, a Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közössége 
tanácstagjának, a szerdahelyi választókerületben megtartott, 2019. november 24-ei pótválasztásával kapcsolatosan, a szavazóbizottsági jegyzőkönyvek áttekintését 
követően, az alábbiakat állapította meg:

A 2019. november 24-i pótválasztásokon, a választókerület választói külön névjegyzékében szereplő 37 személy, a Moravske Toplice Község magyar nemzeti 
közösségének tagja rendelkezett szavazójoggal.

Összesen 27 választó, azaz a szavazásra jogosultak 72,97 %-a, szavazókörben szavazott (7 választó – 18,92 százalék az előzetes választáson és 20 választó - 54,05 
százalék a szavazás napján). Érvénytelen szavazat nem volt. 

A Községi Választási Különbizottság, a Helyi Választási Törvény (UL RS, 94/2007- ZLV-UPB3 és 45/2008-ZVL-H) 11. cikke és 41. cikkének 5. pontja alapján megállapította, 
hogy a Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közössége tanácstagjának az alábbi személy lett megválasztva:

1. Alen Vugrinec, szül. 1993. 11. 4., lakcím Szerdahely 43, 9207 Pártosfalva, foglalkozása magiszter angol-német nyelvtanár, aki 37 szavazatot, illetve a leadott 
szavazatok 100 százalékát szerezte meg.

III.

A szavazóbizottsági jegyzőkönyvek áttekintése során nem tapasztaltuk, hogy a választók kifogásolták volna a szavazóbizottság munkáját és a választás lebonyolítását.

IV.

A Községi Választási Különbizottság megállapítása szerint bizonyos diszkrepancia állapítható meg Moravske Toplice Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösségének 
Alapszabálya, és a helyi választásokról rendelkező pozitív jogszabályok között. 
 
Kelt, Moravske Toplice, 2019. 11. 25-én
Szám: POVK 38/2019
                                                                                           Ludvik Rituper, okl. jogász
                                                                                               elnök 
                                                                                              

A Községi Választási Különbizottság tagjai:
1. Jakoša Drago, okl. jogász, Csekefa – elnökhelyettes, s.k. 
2. Sapač Laura, Kisfalu – tag, s.k.
3 Panker Janez, Moravske Toplice – helyettes tag, s.k. 
4.Turner Elisa, Selo – tag, l.r.
5. Kranjec Andrej, Pártosfalva – helyettes tag, s.k.
6. Horvat Franc, Szerdahely – tag, s.k.
7. Novak Simon, Szentlászló – helyettes tag, s.k.

A Községi Választási Különbizottság titkára: Zita Miholič, s.k.
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Iz občine

Občina Moravske Toplice – spletna stran projekta Proturist.

Iz naše občine so najvišja priznanja na področju turizma v Pomurju prejeli kar trije ponudniki!

Občina Moravske Toplice – projekt Proturist na kanalu YouTube.

Aktivnosti Slovenske turistične organizacije so bile v letih 
2018 in 2019 usmerjene v povečevanje prepoznavnosti 
Slovenije kot »zelene butične globalne destinacije za 
zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna 
doživetja, mir in osebne koristi«. Temu je sledil na področju 
digitalizacije tudi projekt Proturist, ki ga je v imenu 5 občin 
Pomurja (Moravske Toplice, Lendava, Murska Sobota in 
Ljutomer) izvajal TIC Moravske Toplice.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 
je prinesla novo turistično razdelitev Slovenije na štiri 
makro destinacije, in sicer:

 – Termalna panonska Slovenija;
 – Alpska Slovenija;
 – Mediteranska Slovenija;
 – Osrednja Slovenija.

Znotraj makro destinacij pa 34 vodilnih destinacij, ki skupaj 
ustvarijo 97,8 % vseh prenočitev v Sloveniji. Moravske 
Toplice so glede na navedeno strategijo vodilna destinacija 
v okviru Pomurja skupaj z Lendavo in Radenci.  

Termalna panonska Slovenija je makro destinacija 

Na 24. srečanju turističnih delavcev Pomurja, ki je 
potekalo 10. decembra 2019 v RIS Rakičan, so bila 
podeljena najvišja priznanja na področju turizma v 
Pomurju.

Iz Občine Moravske Toplice so bili uspešni kar trije turistični 
ponudniki. 
Pisno priznanje posameznikom in organizacijam za 
profesionalno delo so podelili Hiši Tara, Aleš Šrok, 
nosilcu dopolnilne dejavnosti na kmetiji in Gostišču 
Aleksander, Igor Smodiš, s. p., iz Moravskih Toplic ter 
plaketo Medičarstvu Jožica Celec, Damjan Celec, s. 
p., iz Ratkovcev. Podrobnejše razlage najdete na www.
moravske-toplice.si.

Proturist

Letošnji nagrajenci Pomurske turistične zveze iz 
Občine Moravske Toplice 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

sprostitve, zdravja in polnjenja z energijo. Romantični 
mozaik ravnic, gričev, vinogradov in gradov, prepreden s 
termalnimi izviri, je odlična izbira za vse, ki iščejo zdravje, 
sprostitev, aktivne počitnice in srčno kulinariko. Makro 
destinacija stavi na razvoj produktov na področju zdravja 
in dobrega počutja, gastronomije in turizma na podeželju. 

V okviru projekta Proturist smo se osredotočili na digitalno 
promocijo skozi analizo, oblikovanje strategije digitalnega 
trženja, predlogov možnih produktov vsebin za integralne 
regijske turistične produkte, izobraževanje ponudnikov, 
spremljanje in analitiko, pripravo promocijskega materiala 
(foto in video) ter nadgradnjo regijske spletne strani. Ob 
koncu projekta smo na podlagi predhodnega dela zagnali 
usmerjeno digitalno kampanjo na ciljnih trgih, ki nam je 
prinesla uspešne rezultate, kar kaže, da je bilo predhodno 
delo dobro opravljeno. Sočasno je kampanja nekako 
potrdila trende v globalnem turizmu. Največ zanimanja je 
požel eko turizem, zdravilišča ter gastronomija. To pa ne 
pomeni, da bomo dolgoročno zanemarili ostala področja 
turizma. Pomeni le, da moramo razviti produkte, ki bodo 
obogatili obstoječo ponudbo tudi na drugih segmentih 
turizma, ter seveda krepiti najbolj povpraševane segmente 
turizma.

Projekt se je z digitalno kampanjo zaključil 15. oktobra 
2019.   

mag. Mojca Breščak
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Promocija projekta GardEN v Ljubljani

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je med 23. 
in 26. oktobrom 2019 potekal že  50. sejem Narava-
zdravje, kjer je TIC Moravske Toplice predstavljal 
projekt GardEN.
Na sejmu smo promovirali čezmejno sodelovanje in 
privlačnost podeželskega območja med Moravskimi 
Toplicami in mestom Lenti, predstavljali vzpostavljeno 
Energijsko pot GardEN, razvite produkte na temo ajde, 
bezga in orhidej ter obiskovalcem omogočili brezplačno 
degustacijo piškotov z ajdo, energijskih čokoladnih 
pralinejev in bezgov sok.
Največji poudarek je bil na prihajajočem Festivalu orhidej v 
Dobrovniku v mesecu novembru.

Festival orhidej v Dobrovniku

Med 22. in 24 novembrom 2019 so potekali dnevi 
odprtih vrat v  tropskem vrtu v Dobrovniku. 

Osrednji dogodek, Festival orhidej, je potekal v okviru 
projekta GardEN v soboto, 23. novembra 2019. Skupaj 
sta ga organizirala TIC Moravske Toplice in Ocean Orchids. 
Obiskovalci so lahko pokusili tropske dobrote, ki jih je 
pripravil Boštjan Lačen s sodelavci, ustvarjali nakit in 
božične okraske z Liljano Lukač, izvedeli vse o negi 
orhidej ter dobili ideje za praznične dekoracije, ki jih je 
ustvarjala dr. Sabina Šegula, ter spoznavali izdelke lokalnih 
ponudnikov – ZRP Pomelaj in Podeželske čokoladnice 
Passero. Dan je bil popestren s kulturnim programom. 
Nastopali so citrarji iz DOŠ Dobrovnik, folklorno društvo 
Prekmurje Lendava ter Dobrovniški ljudski pevci.

Promocijski material – letaki z nasveti in recepti

Za produkte ajdo, bezeg in orhideje smo izdali letake z nasveti in recepti 
v slovenskem, nemškem, angleškem in madžarskem jeziku, ki so združeni 
v lični ovojni mapici.  Recepte za navedene produkte je prispeval Boštjan 
Lačen.  

Matejka Pajalić

Projektna stran
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Komunalni kotiček

Zimske razmere na cestah terjajo od nas prilagajanje 
razmeram. Pravočasna namestitev opreme vozil za zimske 
razmere, prava obutev, pravočasni odhodi od doma, 
prilagajanje hitrosti razmeram na cesti in še veliko drugih 
dejavnikov nam v zimskih razmerah lahko zagrenijo ali 
olajšajo vožnjo ozIroma hojo na prometnih površinah.
 
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, 
potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti 
cestnega prometa v zimskih razmerah.
 
Vse prevečkrat pozabimo, da je zimska služba namenjena 
zgolj zagotavljanju prehodnosti in prevoznosti, ne pa 
zagotavljanju nadstandardnega pluženja in posipanja.
 
Na celotnem območju Občine Moravske Toplice zimsko 
službo na kategoriziranih cestah, ki traja praviloma od 
15. novembra do 15. marca naslednjega leta, izvaja ČISTA 
NARAVA, d. o. o., Tešanovci. V tem času se ceste vzdržujejo 
v skladu z izvedbenim programom zimske službe, ki 
z usposobljenimi ekipami in mehanizacijo poteka po 
določenem prednostnem redu. Delitev po posameznih 
prioritetah je izdelana glede na kategorijo ceste, gostoto 
prometa, geografsko-klimatske in krajevne potrebe.  

Predmet zimske službe so vse kategorizirane ceste in 
pločniki, skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih 
cest. 

Odstranjevanje snega z voznih površin se prične takrat, 
ko višina snega na cestah presega 10 cm, vendar ne več 
kot 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme 
vozil. Ceste se štejejo za prevozne tudi tedaj, ko je promet 
oviran zaradi ostanka snega na vozišču, vključno z delno 
snežno desko.

Odstranjevanje snega s pločnikov se prične takrat, ko 
višina snega presega 10 cm, vendar ne več kot 20 cm, hoja 
pa je možna z ustrezno obutvijo.

Pluženje snega je organizirano po pravilniku tako, da je 
omogočena prevoznost cest:

1. Lokalne ceste (večinoma ceste med naselji) – v času 
od 7. do 20. ure. Možni so zastoji.

2. Javne poti, pločniki, avtobusne postaje in ostale 
javne površine, ki so večjega pomena, se čistijo po 
končanem sneženju. Zagotoviti je treba dostopnost 
do objektov v javni rabi. 

Vsem uporabnikom svetujemo, da zavarujejo vse 
izpostavljene zunanje priključke ali njihove dele, ki so 
v neogrevanih prostorih (pipa na vrtu, v garaži …), saj 

Zimsko vzdrževanje kategoriziranih cest v Občini Moravske Toplice

Zaščita vodovodne inštalacije 

V obdobju močnega sneženja, ob močnih zametih 
in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno zagotavljati. 
Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka 
in poledice ni možno odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi 
sredstvi. 

Zimske razmere so pogosto nepredvidljive, zato  
pozivamo vas občane, da spremljate vremenske 
napovedi, se na pot odpravite pravočasno, z ustrezno 
zimsko opremo, upoštevaje prometno signalizacijo 
ter hitrost vožnje prilagodite razmeram na cestišču. 

Čista narava, d. o. o.

lahko zaradi nizkih temperatur inštalacija zmrzne in poči, 
iztekajoča voda pa lahko povzroči precej neprijetnosti.

Čista narava, d. o. o. 
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Tradicijo nekoč ene najmočnejših kmetijskih vasi v 
Prekmurju danes v kraju nadaljujeta kar dva mlada 
prevzemnika. Eden od njiju je Dejan Küčan, ki je  
kmetijo z dopolnilnimi dejavnostmi prevzel od v 
kmetijskih krogih znanega očeta Franca in mame 
Vlaste. 
Ker sta tako dedek kakor oče doslej kmetijo razvijala 
načrtno in postopno, se je temu načelu ob prevzemu 
zavezal tudi mladi prevzemnik Dejan.        
Kmalu po študiju je spoznal, da mu je v življenju največji 
izziv prav kmetovanje oz. »na sto in en način« pridelava 
hrane kot največje dobrine. Ker sta mu starša predala 
kmetijo tehnološko zelo dobro opremljeno in z že 
vpeljanimi dopolnilnimi dejavnostmi, je bila odločitev 
toliko lažja, po drugi strani pa je tudi zavezujoča. Z mlado 
družino, ki si jo je ustvaril, je prepričan, da bodo kos novim 
izzivom. 

S širitvijo črede nove priložnosti  
Küčanova kmetija sredi obcestne vasi trenutno obsega 74 
hektarjev njivskih površin, nekaj je tudi  gozda. In ker kraj 
leži le streljaj od južnih obronkov gričevnatega Goričkega, 
tudi vinograda. V prepolnem hlevu, ki ga je že pred več 
kot 40 leti zgradil dedek in kliče po razširitvi, imajo blizu 30 
glav goveje živine, od tega je devet krav molznic. »Prav na 
področju prireje mleka in mesa mladega pitanega goveda 
vidim niz razvojnih priložnosti,« se razgovori. Tako naj bi 
se že konec letošnjega leta na razpisu, ki bi bil edini te 
vrste v tem programskem obdobju namenjen izključno 
za investicije mladih prevzemnikov, prijavil z investicijo 
gradnje novega govejega hleva. »V njem naj bi bilo 
prostora za 50 krav molznic ter za 120 glav ostale kategorije 
govedi – od telet, plemenskih telic za remont, do pitancev 
za meso,« razkrije načrte. V drugi fazi pa z ženo Nino, ki 
se je, tudi zato, ker prihaja s kmetov, odlično vključila v 
delo, ne izključujeta niti gradnje namenskih prostorov za 
predelavo mleka ali mesa. »Na ta način bi našo pestro 

Kmetija Küčan iz Tešanovcev:
Poljedelstvo, prireja mleka in mesa ter dopolnilne dejavnosti

Z naših kmetij

ponudbo izdelkov dopolnilnih dejavnosti še razširili in se 
kupcem, ki nam jih na kmetiji že sedaj ne manjka, še bolj 
približali,« razmišlja sogovornik.

Dopolnilne dejavnosti
Kot že rečeno, sta temu področju v preteklosti veliko 
pozornost posvetila že njegova starša. Prepričana, da je 
klasična pridelava poljščin ter mleka in mesa pač za srednje 
veliko kmetijo enostavno premalo.   
Čeprav se s pridelavo bučnega semena za bučno olje 
ukvarjajo že desetletje, nekaj let kasneje so na objektih 
za kmetijsko mehanizacijo namestili še solarne celice 
za 60-kilovatno sončno elektrarno, pa tudi pridelava 
sončničnega in repičnega olja ter ajde in prosa za kašo in 
moko je po nekaj letih že vpeljana dejavnost, Dejan prav 
na  tem področju vidi največ razvojnih priložnosti kmetije. 
Trenutno lastni predelavi za olje, kaše in moko namenjajo 
15 hektarjev. Potrdi, da prireja mleka in mesa ne bo 
njihov skrajni domet, pač pa bi se radi poskusili  s paleto 
novih dopolnilnih dejavnosti, v prvi vrsti z že omenjeno 
predelavo mleka in mesa. Ker so le streljaj od Moravskih 
Toplic, kjer turistov kot potencialnih kupcev ne manjka, s 
prodajo obstoječih izdelkov že sedaj nimajo nobenih težav. 
Prej nasprotno: kupcem bi radi ponudili še kaj s kmetije. 
Ekonomijo in turizem, kar je študiral, bi rad na kmetiji s še 
večjim naborom dopolnilnih dejavnosti udejanil v praksi. 
Ker imajo tudi 85 m3 veliko hladilnico za čebulo in druge 
vrtnine, se priložnost ponuja tudi na področju ekološke 
pridelave.     
Prvi korak k temu je, da naj bi še letos v obstoječih prostorih 
kmetije uredili manjšo trgovino za prodajo svojih izdelkov 
v okviru dopolnilnih dejavnosti. Pa tudi mlečne izdelke s 
kmetije Šukar z goričkih Bodoncev, s katere prihaja Nina 
oziroma kamor se je primožila Dejanova sestra Danijela. 
Dejan se strinja z dejstvom, da je pomanjkanje zemlje 
cokla v razvoju sleherne kmetije. In prav s tem se srečujejo 
tudi Küčanovi. 

»Zagovarjam model družinske kmetije. Ta 
bi morala biti tako velika, da bi jo lahko 
strojno fizično obvladali člani kmetije z 
lastno delovno silo,« pravi. Torej bi morala 
obsegati največ do sto hektarjev. Pove tudi, 
da so mladi prevzemniki z neposredno 
finančno spodbudo v znanem znesku 
bili deležni finančne podpore, ne pa tudi 
možnosti za zakup zemlje, s katero bi 
lahko svoje ambiciozne načrte dejansko 
uresničili. 

Geza Grabar
Küčanovi (od leve): Nina, Dejan, Vlasta, Franc, Luka in Ema.
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Tomaž Lopert, predsednik KS Noršinci: 
Naša vas ima velik človeški potencial
V Noršincih, kjer po podatkih Statističnega urada RS živi 224 prebivalcev, se lahko pohvalijo s kar nekaj 
pomembnimi prekmurskimi možmi, ki so si v tej ravninski vasi ustvarili svoj dom.

Ludvik Sočič nas je najprej seznanil s kratko zgodovino 
kraja, o kateri je povedal: »Po podatkih dr. Ivana Zelka 
je kraj Noršinci prvič omenjen leta 1365 kot Norsynch in 
naslednjega leta kot Norzynch in dystrictu Sancti Martini 
(v okrožju Svetega Martina, torej Martjanec). Vendar 
moramo upoštevati, da so omembe tega in drugih 
krajev del vizitacijskih zapiskov; naselja so torej ob popisu 
že obstajala. Čas njihovega nastanka bo potrebno šele 
raziskati, prav tako prvotni pomen imena.« 
V kraju se lahko pohvalijo s kar nekaj zvenečimi imeni. Tomaž 
Lopert, predsednik Krajevne skupnosti Noršinci, pove, da 
je »najodličnejši predstavnik vasi nedvomno pesnik in 
prevajalec Janos Kardoš, rojen v nekdanji Bankovovi hiši 
leta 1801.« Lopert nadaljuje, da ko razmišlja o tem, kdo 
danes živi v Noršincih, zelo hitro pride do ugotovitve, »da 
imamo v naši vasi velik človeški potencial, ki bi ga morali 
še bolj uporabiti.« Tako v Noršincih po besedah Loperta 
živi »udeleženec olimpijskih iger v Seulu, znani slovenski 
rokoborec Franc Podlesek, Bojan Malačič, nogometni 
trener s prvoligaškimi izkušnjami, z ranljivejšimi skupinami 
ljudi se na socialnem področju že vrsto let ukvarja mag. 
Alojz Kavaš, v vasi živi tudi podjetnik leta 2019 in lastnik 
Medicopa ter včasih tudi uspešen akrobatski pilot Peter 
Podlunšek. V vasi imamo tudi dva častna občana Občine 
Moravske Toplice, že prej omenjenega Ludvika Sočiča in 
Štefana Jančariča. Tukaj bom nehal naštevati iz razloga, da 
ne pozabim dodati koga, ki bi si to zagotovo še zaslužil.«
V Noršincih tradicijo kmetijstva danes ohranjata le 
družinska kmetija Cigüt, ki sodi med največje kmetije 
v Sloveniji, in družinska kmetija Podlesek, ki se ukvarja 
s pridelavo zelenjave. Od obrtnih dejavnosti je v vasi 
Avtoservis Poldesek, Frenky bar Franc Podlesek, Hant – 
razprodajni center Slovenije. 
Ob tem Lopert omeni tudi 
sokrajana, ki se je v Noršince 
priselil iz Peruja in se danes 
ukvarja s svetovanjem 
mladim podjetnikom. To je 
Jose Antonio Morales.
V vasi deluje KMN Noršinci 
ter PGD Noršinci. Predsednik 
KS si ob tem želi, da bi 
ustanovili kakšno turistično 
ali kulturno društvo ter 
poziva vse prostovoljce, ki bi 
bili pripravljeni delati na tem. 
Pohvali tudi sodelovanje 
z Društvom upokojencev 
Moravske Toplice, ki 
ima v vasi sedež sekcije 
tekmovalcev v kegljanju s 
kroglo na vrvici. 

Tukaj smo doma

Krajani Noršincev radi stopijo skupaj in naredijo nekaj dobrega za svojo vas. Na fotografiji po uspešno končani čistilni akciji. 

O projektih v vasi predsednik KS pove, da že nekaj let zori 
ideja o rušitvi starega gasilskega doma, ki so jo želeli izpeljati 
v letu 2019. Po besedah Loperta se je ob tem »pojavila 
težava z iskanjem nadomestne mlekarne za našega 
edinega večjega pridelovalca mleka. Po dogovoru z njim 
bo poskrbel za lastno zbiralnico, mi pa se bomo potrudili, 
da v sodelovanju z občino naslednje leto izvedemo rušitev 
objekta in ga nadomestimo s kolesarsko-turistično točko, 
namenjeno krajšemu počitku«. V vasi si želijo prenove 
vaško-gasilskega doma, saj je KS Noršinci po dolgih letih 
dobila polovično lastništvo v bivšem gasilskem domu. Ob 
tem Lopert pove: »S tem smo končno dobili tudi sedež KS, 
ki je v prejšnjih letih bil po zasebnih hišah v vasi. Naša želja 
je, da bi v tej stavbi pridobili več funkcionalnih prostorov, v 
katerih bi lahko izvajali različne aktivnosti društev, vendar 
tudi zaradi neuporabnih prostorov med drugim ne 
moremo preiti od besed k dejanjem.«
Vaščani radi združijo prijetno s koristnim, o čemer priča 
njihova številna udeležba na aprilski čistilni akciji, zelo 
veliko jih sodeluje tudi na vaških igrah. Tudi tradicionalna 
oblika proščenja ob Petrovem je po besedah Loperta 
prerasla v skupen vaški piknik. Ob koncu leta so v zadnjih 
letih imeli božično-novoletne delavnice, najmlajše pa 
je obiskal en izmed dobrih mož. Vsako leto pripravijo 
pogostitev starejših občanov, po daljšem času pa so 
ponovno obudili prireditev, s katero so počastili žene, 
matere in dekleta njihovega kraja. Ob naštetem je njihov 
vaški prostor za druženje postal tudi priljubljen prostor 
za praznovanje jubilejev domačih krajanov in drugih. 
Tako predsednik KS zaključi, da je »pri nas zmeraj veselo«. 

Janja Adanič Vratarič
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Peter Podlunšek podjetnik leta 2019 

Na slovesnosti ob 50. obletnici Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije je Peter Podlunšek iz Noršincev 
postal Podjetnik leta 2019.

Peter Podlunšek, direktor podjetja Medicop in naš občan, 
je 5. decembra s strani Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije prejel prestižno priznanje Podjetnik leta 2019.
Ob podelitvi priznanja so na obrtno-podjetniški zbornici 
med drugim zapisali:  »Letošnje leto je podjetje Medicop 
prelomno zaznamovalo s selitvijo v nove poslovne in 
proizvodne prostore. Generalni direktor Peter Podlunšek 
je julija 2018 smelo zastavil načrte in vztrajno zasledovanje 
cilja se je obrestovalo, saj so največjo celovito investicijo 
v zgodovini podjetja uspešno zaključili v pičlih dvanajstih 
mesecih. Vizija podjetja Medicop je ustvarjati izjemne 
rešitve na področju medicinske opreme in specializiranih 
vozil, ki rešujejo življenja. Skrbno izbrane vrednote podjetja 
so njihovo glavno vodilo: stremijo h kakovosti, pri varnosti 
izdelkov ne pristajajo na kompromise, zanesljivost je ključ 
do zaupanja kupcev, ustvarjanje gibanja pa poslanstvo, 
ki se ne odraža le v produktih, ampak je usmerjeno k 
učinkovitosti delovnih procesov in k doseganju višjih 
ciljev nagovarja tudi zaposlene.« Poudarili so tudi, da Peter 
Podlunšek, ki je vodenje podjetja Medicop prevzel leta 
2012, uspešno nadgrajuje pot svojih staršev, Zdenke in 
Aleksandra Podlunška. »Ničesar nista vedela o medicinskih 

Vsakdanji utrip

napravah, a sta z vizionarskim duhom in izjemnim smislom 
za razvojne ideje postavila neomajne temelje. In to je bil 
šele začetek,« so še zapisali.
Našemu občanu čestitamo ob prejetem prestižnem 
priznanju in mu želimo še veliko poslovnih uspehov!

uredništvo

Prestižno priznanje je plod dolgoletnega družinskega dela (foto: Sašo Valjavec).

A BD –  DIMNIKA RSTVO  MURSKA  SO BOTA  d .o.o.  
Trstenjakova ulica 2a, 9000 Murska Sobota 

tel.: +386 (0) 2 535 13 10, mob.: + 386 (0) 70 269 516 
brezplačna telefonska številka: 080 50 40 

abd@dimnikar.si 
http://www.dimnikar.si 

Smo specializirano podjetje za izvajanje dimnikarskih storitev in se ponašamo z več kot 25 letnimi izkušnjami. Za vas 
opravljamo: 

 čiščenje in pregledovanje kurilnih ter dimovodnih naprav, prezračevalnih ter rekuperacijskih sistemov, 
 čiščenje in dezinfekcija kuhinjskih nap, konvektorjev ter klimatskih naprav, 
 odstranjevanje katranskih oblog (mehansko, kemično ali z izžiganjem), 
 kemično čiščenje in protikorozijska zaščita kurilnih naprav, 
 meritve emisij dimnih plinov iz kurilnih naprav. 

Zakaj izbrati nas? 

 Storitve izvajamo kvalitetno in učinkovito. 
 Storitve izvajamo po konkurenčnih cenah. 
 Zaračunavamo samo opravljene storitve. 
 Imamo bogate izkušnje in strokovno usposobljen kader. 
 Naše stranke imajo zagotovljeno brezplačno strokovno svetovanje. 
 Našim strankam priporočamo strokovne izvajalce za montažo, servis, sanacijo ... 
 Imamo zagotovljeno dežurstvo v času praznikov in dopustov ter nadomeščanje v času bolniške. 
 Zavedamo se svojega poslanstva in vemo, da le pravilno vgrajene in očiščene naprave delujejo brezhibno. 

Prepričani smo, da smo pravi naslov za izvedbo dimnikarskih storitev in da boste zadovoljni z našimi storitvami. 
Naš prvi cilj je zadovoljen in varen uporabnik. Pokličite nas in z veseljem se bomo odzvali. 

PAKET ŠPARAT: 
čiščenje štedilnika ali kamina, 
dimnega kanala, dimnika in 

iztočnice 

PAKET KURILKO: 
pregled in čiščenje peči (tekoče 

gorivo), dimnega kanala, dimnika, 
iztočnice in meritve emisij dimnih 

plinov 

PAKET MERILKO: 
pregled in meritve emisij dimnih 

plinov (plin) in obdelovanje 
evidence 

PAKET ROR: 
čiščenje dimnika, iztočnice 

ŽELIMO VAM MIRNE BOŽIČNE PRAZNIKE IN 
SREČNO TER VARNO V LETU 2020!  

IN ŠE MNOGO 
DRUGIH PAKETOV … 

VAŠ STROKOVNJAK ZA POŽARNO VARNOST, 
ENERGIJO IN OKOLJE! 
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Večina gasilcev 28 društev, ki so združeni v gasilsko 
zvezo, je bila tudi oktobra letos, ki je na državni 
ravni tradicionalno mesec varstva pred požari, zelo 
aktivnih. V vseh treh gasilskih sektorjih so namreč 
poveljniki društev, kjer je vaja potekala, pripravili vaje 
reševanja v javnih objektih. Ena vaja pa je potekala 
še v Kobilju, kjer je tamkajšnje društvo iz istoimenske 
občine, ki je že več kot štiri leta 28. članica zveze, 
tudi tokat  pripravilo samostojno vajo. Letošnji 
poudarek nacionalne akcije je namreč bil reševanje 
v večstanovanjskih objektih, a ker teh v naši občini 
ravno ni veliko, so se odločili za podobne okoliščine. 

Kot je poudaril poveljnik GZ Moravske Toplice Štefan Cmor, 
je bil z angažiranjem poveljnikov v pripravi elaboratov za 
vajo kot tudi z njihovim vodenjem zelo zadovoljen, enako 
tudi s pripadniki gasilskih enot iz društev, ki so sodelovali v 
vaji in komunicirali z radijskimi postajami. 
V gasilskem sektorju Martjanci je vajo 16. oktobra pripravil in 
vodil Miran Cvetko, poveljnik PGD Moravske Toplice in tudi 
poveljnik sektorja, vaja pa je potekala na objektu Gostilne 
Kuhar. Ob predpostavki požara, ki se je razširil na ostrešje in 
ostale objekte, je prišlo zaradi vžiga olja v fritezi v kuhinji. V 
gašenju in reševanju so sodelovale enote iz PGD Moravske 
Toplice, PGD Martjanci, PGD Sebeborci, PGD Tešanovci, 
PGD Suhi Vrh in PGD Moravci. V prosenjakovskem 
sektorju je bila vaja 20. oktobra 2019 v Prosenjakovcih ob 
predpostavki, da je prišlo do požara v kuhinjskem prostoru 
Dvojezičnega vrtca Prosenjakovci. Domači poveljnik 
Štefan Kovač si je zamislil, da se je zato požar razširil na 
celoten objekt. Sodelovali so gasilci iz PGD Prosenjakovci, 
PGD Selo, PGD Motvarjevci, PGD Berkovci, PGD Središče in 
PGD Čikečka vas. V gasilskem sektorju Bogojina je bila vaja 
25. oktobra 2019, in sicer s predpostavko, da je prišlo do 
napake pri električni napeljavi na kmetiji Puhan v Bogojini. 
Požar se je razširil na kmetijski del stavbe in kmetijske 
stroje, ognjeni zublji pa so ogrožali še stanovanjski del. 

Tudi letos štiri vaje gasilcev GZ Moravske Toplice 
Pri gašenju in lokalizaciji požara so sodelovale enote PGD 
Bogojina, PGD Filovci, PGD Ivanci, PGD Vučja Gomila, PGD 
Bukovnica in PGD Kobilje. Vajo je pripravil in vodil poveljnik 
PGD Bogojina Matej Štefko. S sodelovanjem gasilcev iz kar 
treh občin je vaja reševanja ljudi in gašenja z lokalizacijo 
požara pod vodstvom poveljnika PGD Kobilje Mateja 
Puhana potekala še na objektu večnamenske stavbe s 
kulturno dvorano na Kobilju. Ob domačem društvu so na 
njej sodelovali še gasilci iz sosednjih PGD Dobrovnik, PGD 
Strehovci in PGD Žitkovci ter PGD Motvarjevci. 
Kot je pojasnil poveljnik Cmor, je bil na vseh vajah poudarek 
na tem, da so intervencije večjega obsega vključevale 
sodelovanje večjega števila enot. Zaradi tega je bila, 
pojasnjuje, komunikacija preko radijskih postaj na enem 
delovnem kanalu nemogoča. »Vodje intervencij so namreč 
morali razdeliti intervencijo na dva požarna sektorja, tako 
da je vsak od sektorjev komuniciral na svojem delovnem 
kanalu,« pravi in dodaja, da so vodje požarnih sektorjev in 
vodja intervencije uporabljali tretji delovni kanal. Zaradi 
tega sta morala biti vodji sektorjev opremljena s po dvema 
ročnima radijskima postajama.
»Glede na to, da smo takšne vaje izvajali prvič, sem z 
videnim in slišanim zadovoljen. Izkazalo se je, da smo kar 
hitro sposobni vzpostaviti več sektorjev na intervenciji 
in potem nemoteno komunicirati in izvajati naloge, ki jih 
intervencija od nas zahteva. Mene in vodstvo zveze, pa 
nedvomno tudi vse gasilce in občane, veseli, da je naš 
poveljniški kader sposoben vodenja takih intervencij,« še 
pravi.
Tudi v prihodnje bi kazalo izvesti še kakšno vajo s takšno 
predpostavko, zaključuje poveljnik gasilske zveze Štefan 
Cmor. Razmišlja, da mogoče v nočnem času, da bi 
izpopolnili še določene podrobnosti, ki jih morda na teh 
vajah niso, saj je edino na Kobilju vaja potekala v večernem 
mraku. 

Geza Grabar

Vaja v Moravskih Toplicah.
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Razstava ročnih del v 
Prosenjakovcih
Zadnji oktobrski vikend 
je minil v znamenju 
druženja ob pogledu na 
prečudovita ročna dela 
izpod spretnih rok vestnih 
članic prosenjakovskega 
rokodelskega društva 
„Vrtnica.
Uradno odprtje 
tradicionalne razstave, letos 
že 12. po vrsti, se je odvilo 
v soboto, 26. oktobra, 
ogled pa je bil možen 
tudi v nedeljo. Razstavo je 
sestavljalo ogromno prtov 
in prtičkov z najrazličnejšimi 
motivi ter drugo dekorativno 
blago, ki je v celoti odraz njihovega dela v zadnjem letu. 
Del prostora so rokodelke obogatile z deli danes žal že 
pokojne članice društva Albine Vöröš in s tem počastile 
spomin nanjo. Članice društva so se ob tej priložnosti 
izkazale še kot dobre gostiteljice, saj so spekle tudi 
pecivo, s katerim so pogostile obiskovalce, prav tako so 
se sprehodile med razstavljenimi deli in jih predstavile 
vsakemu posamezniku. Na koncu so pripravile še knjigo 
vtisov, kamor je slehernik lahko zabeležil svoja opažanja, 
vtise, misli in želje. Sodeč po prebranih zapisih pa se vsi, ki 
smo si razstavo ogledali, strinjamo, da je ta prečudovit opus 
rezultat neštetih ur dela, potrpljenja, kančka nadarjenosti, 
obilice ustvarjalnosti in jeklene volje. Članicam društva 
„Vrtnica“ čestitamo za njihovo delo in jim želimo veliko 
ustvarjalnosti tudi v prihodnje, saj so njihova dela vedno 
znova paša za naše oči.

Maja Cigüt

Martinovanje v Selu 
V petek, 8. novembra, so člani PGD Selo pripravili 
Martinovanje s krstom mošta in s pestrim kulturnim 
programom. 
V večer so nas vpeljale članice otroškega pevskega zbora 
Grlice iz Osnovne šole Fokovci. V nadaljevanju so za smeh 
v dvorani poskrbeli člani domače dramske skupine Meštre 
rejče, nato pa oder prepustili otrokom iz fokovskega 
vrtca. Za konec so pred zbrane ponovno stopili Meštre 
rejče s še enim skečem, menda tokrat zadnjič. Ker pa 
sveti Martin velja za zavetnika vin, so za piko na i večer 
sklenili z obredom krsta mošta.  Mošt je tako obljubil, da 
se bo odslej vzorno vedel in njegovim uporabnikom ne 
bo povzročal nepotrebnih težav ter se s tem iz grešnega 
mošta spremenil v okusno vino.
V nadaljevanju večera je sledilo druženje ob pogostitvi in 
žlahtni kapljici.

Maja Cigüt

Kézimunka kiállítás
Pártosfalván

Október utolsó 
hétvégéjén a látogatók 
a pártosfalvi Rózsa 
Kézműves Egyesület 
szorgalmas tagjainak 
csodálatos alkotásaiban 
gyönyörködhettek.
A hagyományos, immár 12. 
alkalommal megszervezett 
kiállítás megnyitója október 
26-án, szombaton volt, de a 
kiállítás másnap, vasárnap 
is várta a látogatókat, 
akik számos, különböző 
motívumú hímzést és 
egyéb, az utóbbi egy év 

alatt elkészült alkotást csodálhattak meg. A kiállítótér 
egy részében alkotásaival emlékeztek meg elhunyt 
tagjukról, Vörös Albináról. Az egyesületi tagok nagyon jó 
vendéglátónak is bizonyultak, finom süteményekkel várták 
a látogatókat, és szívesen bemutatták nekik magukat 
az alkotásokat is. És nem utolsó sorban vendégkönyvet 
is készítettek, amelyben bárki beírhatta észrevételeit, 
gondolatait, benyomásait és kívánságait. A bejegyzéseket 
elolvasva, mindazok, akik láttuk a kiállítást, egyetértettünk 
abban, hogy a bemutatott alkotások a sok-sok munka, 
türelem, rátermettség, kreativitás és kitartás csodálatos 
eredménye. A Rózsa Kézműves Egyesület tagjainak 
gratulálunk munkájukhoz, kívánjuk, hogy a jövőben 
is számos szívet és szemet gyönyörködtető alkotással 
lepjenek meg bennünket.

Tradicionalna razstava članic rokodelskega društva Vrtnica je letos potekala že dvanajstič./ 
Tizenkettedik alkalommal szervezték meg a Rózsa Kézműves Rgyesület alkotásaiból 
készített kiállítást.

V Selu so priredili martinovanje s pestrim kulturnim programom.
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Martinova nedelja Društva
Gaj – VTD Filovci 
Na martinovo nedeljo je Društvo Gaj – Vinogradniško-turistično 
društvo Filovci v vaškem domu v Filovcih pripravilo martinovanje. 
Prisotni so na začetku zapeli društveno himno, nakar je sledil obred 
blagoslova mošta, ki ga je opravil župnik dr. Stanislav Zver. Tudi letos so 
v okviru martinovanja podelili vrtnico, ki jo vsako leto v društvu podelijo 
najbolj marljivemu članu. Letos jo je prejela članica Ivanka Berden.
Da je martinovanje bilo še bolj veselo, so se ga ob domačinih udeležili 
vaščani iz pobratenih vasi Magyarszombatfa in Kobilje ter grof in grofica 
Štatenberška. Ob dobri kapljici in domači hrani je čas hitro minil, zbrani 
pa so si obljubili, da se drugo leto spet vidijo. 

Janja Adanič Vratarič

Martinovanje KTD Prosenjakovci 
Tudi letos so naši vinogradniki, ki delujejo pod 
okriljem KTD, organizirali martinovanje, ki je bilo v 
soboto, 16. novembra.  
Zbralo se je ogromno ljudmi, 
med katerimi so bili vinogradniki 
iz sosednje Madžarske iz 
Magyarszombatfe in Gödörháze, s 
svojim obiskom pa so nas počastili 
tudi člani vinogradniškega društva 
Gaj iz Filovcev. 
Po pozdravnem govoru je sledil 
krst mošta, ki ga že nekaj let 
izvajajo člani TD Dobrovnik, 
sekcija za martinovanje. Nato 
je sledila pogostitev, ki sta jo 
pripravila kuharja Simona in Silvo. 
Pripravila sta odlično večerjo, in 
sicer praženo kislo zelje in pečenice. Za zabavo pa sta 
poskrbela duo Klavdija in Štefan, ki sta dodobra razgrela 
celotno dvorano in gostje so ob njunih zvokih plesali vse 
do jutranjih ur. Imeli smo se zares lepo!

predsednica KTD Jožica Vöröš

A Pártosfalvi MTE Márton-napi 
rendezvénye 
November 16-án, szombaton, a Művelődési 
és Turisztikai Egyesület keretében működő 

bortermelőink idén is 
megszervezték a Márton-napi 
rendezvényt.  
Az eseményre nagyon sokan 
összegyűltek, sok borász jött 
a szomszédos magyarországi 
Magyarszombatfáról és 
Gödörházáról, rendezvényünket 
jelenlétükkel megtisztelték a 
filovci Gaj Szőlő- és Bortermelők 
Egyesülete tagjai is. A köszöntő 
után a mustkeresztelés 
következett, amit már néhány éve 
a Dobronaki Turista Egylet Márton-
napi rendezvényért felelős tagjai 

végeznek. A mustkeresztelést követő megvendégelésre 
Simona és Silvo szakácsok kiváló disznótoros vacsorát 
készítettek, a vendégeknek igencsak ízlett a párolt 
káposzta és a sült kolbász. A jó hangulatról a Klavdija és 
Štefan duó gondoskodott, így a vendégek zenéjükre a 
reggeli órákig ropták a táncot. Valóban nagyon jól éreztük 
magunkat.

19. krst mošta Vinogradniško 
sadjarskega društva Filovci  
Vinogradniško sadjarsko društvo Filovci je v petek, 15. novembra 
2019, pripravilo tradicionalno devetnajsto prireditev Krst mošta. 
Društvo, ki bo prihodnje leto praznovalo 20. obletnico svojega 
delovanja, krst pripravlja v sodelovanju s Turističnim društvom 
Dobrovnik, pri katerem sodeluje tudi dobrovniški župan Marjan Kardinar. 
Krst kot simbolni obred, pri katerem iz mošta nastane mlado vino, je v 
hudomušni obliki opravil škof sveti Martin dobrovniški s spremstvom. 
Škof je s tradicionalno vinsko molitvijo in dobro voljo na koncu s 
prisotnimi tudi nazdravil. 
Krstu so prisostvovali tudi podžupan Občine Moravske Toplice Andrej 
Baligač, predsednik Sveta krajevne skupnosti Marcel Rous ter prekmurska 
vinska kraljica Špela Casar. Kulturni program pa so popestrili pevci iz 
Bogojine.                 Mojca Ivanič

Martinovanje Društva Gaj – VTD Filovci. 

Martinovanje v Prosenjakovcih (Foto: Bernarda Koroša Pantović)./ Márton-napi 
rendezvény Pártosfalván. 

Tudi v Vinogradniško sadjarskem društvu Filovci so martinovali.
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Samo Herceg se je udeležil 
nacionalnega prvenstva v peki 
pic 
Samo Herceg se je 11. in 12. novembra udeležil 
nacionalnega prvenstva v peki pic Campionato 
nazionale pizza v Neaplju. 
Mojster v peki pic je iztekajoče se leto zaključil odlično, saj 
je na mednarodnem profesionalnem tekmovanju v Splitu 
dosegel odlično 2. mesto, na svetovnem prvenstvu, ki se 
je odvijalo meseca septembra, pa je zasedel 24. mesto od 
135 tekmovalcev in 2. mesto na mednarodnem področju. 
Tudi z doseženimi uspehi na nacionalnem prvenstvu v 
peki pic Campionato nazionale pizza v Neaplju, kjer je 
Samo tekmoval v treh kategorijah je, kot je povedal, »več 
kot zadovoljen«.  

Janja Adanič Vratarič

Spominski dan Flórisa Kühárja 

Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine 
Moravske Toplice je v nedeljo, 10. novembra, v  
spomin na Flórisa Kühárja, benediktinskega meniha, 
rojenega v Prosenjakovcih, ob 76-letnici njegove 
smrti priredila spominsko slovesnost, ki se je odvijala 
pri katoliški kapelici v Prosenjakovcih. 

Slovesnost se je začela s sveto mašo, nato pa so 
predstavniki MNSS Občine Moravske Toplice, sorodstvo 
ter lokalni predstavniki položili vence pred spominsko 
obeležje, katerega je v spomin na Flórisa Kühárja leta 2016 
postavila  MNSS Občine Moravske Toplice. S spominjanjem 
na življenje in delo našega prednika ne samo, da nakaže, 
ampak tudi opominja, da se je tu rodil, hodil ter živel visoko 
cenjeni človek.

Kühár Flóris emléknap

 
Halálának 76. évfordulója alkalmából, november 10-
én, vasárnap, a pártosfalvi születésű bencés szerzetes, 
Kühár Flóris tiszteletére, a pártosfalvi katolikus 
kápolnánál, megemlékezést szervezett Moravske 
Toplice Község Magyar Nemzeti Önigazgatási 
Közössége. 

A megemlékezés szentmisével kezdődött, majd a 
Moravske Toplice Község MNÖK képviselői, a rokonság és 
a helyi képviselők megkoszorúzták az emlékjelet, amelyet 
2016-ban állított Kühár Flóris emlékére a Moravske Toplice 
Község MNÖK. Az utókor nemes feladata, hogy ápolja a 
nagy tiszteletnek örvendő személyiség, falunk szülöttjének 
és nemes munkásságának emlékét.

uredništvo

Picopek Samo Herceg se bo leta 2019 zagotovo z veseljem spominjal. 

Sveta maša v spomin na Flórisa Kühárja./ Kühár Flóris emlékmise. 
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Lüjpanje tikvinoga semena v Vučji Gomili   

Na Kocljevini v Prosenjakovcih čebelarimo in se učimo izdelovati 
naravno kozmetiko in čistila   

V Vučji Gomili imajo veliko mladih talentov.

Operacijo »Čebela« (št. C3340-18-241005) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.

prisrčno vabimo na Štefanov pohod, ki bo 26. 12. 2019. 
Ustavili pa se bomo tudi na prizorišču snemanja letošnje 
Kmetije.
Ker pa je to tudi zadnji prispevek pred prihajajočimi 
prazniki, vsem občanom in občankam želim vesele in 
mirne božične praznike ter vse dobro v prihajajočem 
pravljičnem letu 2020.

Maja Cigüt

Na Eko-socialni kmetiji Kocljevina v letu 2019 
izvajamo projekt Čebela, ki ga sofinancira Ministrstvo 
za kulturo. Projekt je namenjen ranljivim skupinam 
prebivalstva, njegova vsebina pa je posvečena našim 
najboljšim in tudi najpomembnejšim živalskim 
prijateljicam – čebelam. 
V okviru projekta je potekalo več sklopov delavnic, na 
katerih so udeleženci spoznavali svet čebelarstva. Izdelovali 
smo čebelje panje, barvali panjske končnice, postavili 
čebelnjak, ki je prilagojen invalidnim osebam, in še mnogo 
več. Posebej zanimive so bile delavnice, na katerih smo iz 
čebeljega voska in drugih naravnih materialov izdelovali 
naravno kozmetiko in naravna čistilna sredstva. Pri tem 
nam je s svojim bogatim znanjem in izkušnjami na pomoč 
priskočila Luzmila Soto Bravo iz centra Pacha Mama iz 
Kunove. 
Na delavnicah smo se seznanili z različnimi naravnimi 
materiali, iz katerih si lahko na enostaven način izdelamo 
praktično vse, kar potrebujemo v domačem gospodinjstvu; 
od pralnega praška, do mila, šampona, krem za roke, 
obraz in telo ter različne zdravilne pripravke. Poudarek je 
bil seveda na čebeljem vosku, medu, matičnem mlečku, 
saj so to produkti, ki nam jih dajejo čebele. Poleg tega pa 
smo si s pomočjo destilacije sami izdelali tudi hidrolate in 
eterična olja, ki so nam služili kot osnova za izdelavo čistil 
in kozmetike. 
Poleg Pacha mame (v prevodu Mati Zemlja) se nam je 

V soboto, 16. novembra, smo člani in članice KUD 
Avgust Gašparič pripravili tradicionalno lüjpanje 
tikvinoga semena.  Zbralo se je kar nekaj nastopajočih, 
vaščanov in vaščank ter drugih obiskovalcev in s 
skupnimi močmi smo olupili seme. 
Zbrali smo se v soboto zvečer ob 18.30 uri in druženje 
začeli v duhu 100. obletnice združitev prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom, zatem je zbrane nagovoril 
podžupan Občine Moravske Toplice Sašo Koca, večer 
pa smo nadaljevali z bogatim kulturnim programom. Z 
deklamacijami in pesmicami so se predstavili naši otroci: 
Nika Smej, Matic Gumilar in Denisa Lainšček. Jakob Smodič 
je zaigral na kitaro, člani dramske skupine, ki deluje v okviru 
društva, pa smo pripravili skeč. V goste smo med drugim 
povabili učence OŠ Fokovci, ki so se predstavili s kratkim 
skečem. Zapele so nam članice upokojenskega pevskega 
zbora Marjetice pod vodstvom Štefana Šantavca, zaplesala 
pa nam je folklorna skupina KUD-a Goričko iz Gornjih 
Petrovcev, za naval smeha so poskrbeli selanski Nemaki.  
Po kulturnem programu je sledila pogostitev za vse zbrane, 
nato pa druženje ob živi glasbi skupine Pravi moment do 
zgodnjih jutranjih ur. Večer smo še dodatno popestrili s 
tombolo, v okviru katere smo podarili prašička.
Obiskovalcem se zahvaljujemo za obisk, vse pa že prav 

na delavnicah pridružila tudi Jožica Celec iz Medičarstva 
Celec, ki nam je odstrla vrata v svet medenega oz. 
lectovega peciva.
Udeleženci so lahko izdelke odnesli tudi domov, še 
pomembneje pa je to, da so na delavnicah pridobili 
dragocena znanja in izkušnje, ki jim bodo omogočala večjo 
samozadostnost in samooskrbo v vsakdanjem življenju.

Zavod Kocljevina
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Prijateljstvo lovcev ne pozna meja 

Prijateljska srečanja med lovci, ne glede na državne meje, so že tradicija.

Potrditev za to je tudi večletno pristno sodelovanje 
med lovci iz Slovenije ter Bosne in Hercegovine, 
konkretno tudi iz naše občine in občine Hadžići pri 
Sarajevu. 
Po zaslugi vnetega lovca Nera Nuhanovića iz Murske 
Sobote, ki sicer prihaja iz teh krajev v državi, ki je prav tako 
nastala iz ene od republik Jugoslavije, se je sodelovaje med 
lovci dveh držav začelo pred štirimi leti in se nadgrajuje. 
Veliko zaslug za to imajo tudi nekateri drugi lovci iz naših 
krajev: njegov sin Blaž, Anton Benko iz Tešanovcev in 
Dominik Hari iz Moravskih Toplic. 
Sodelovanje je doseglo nov mejnik v začetku oktobra 
letos, ko se je v Prekmurju in Prlekiji mudila skupina 
enajstih lovcev lovske družine Bjelašnica (že omenjena 
občina Hadžići) s predsednikom Mirsadom Medićem, vodji 
njihovih sekcij in člani, poleg njih pa je bil v delegaciji  sam 
predsednik zveze lovskih organizacij Bosne in Hercegovine 
Muhamed Hodžić.  
Lovski tovariši iz nekdanje skupne države so ob zadnjem 
obisku skupaj z gostitelji opravili lov na fazane v Lovišču s 
posebnim namenom Fazan Beltinci, obiskali in družili pa 
so se tudi z lovci iz lovskih družin Mlajtinci in Križevci pri 
Ljutomeru. Glavno postojanko so vsi skupaj vse dni imeli v 
vaško-gasilskem domu v Suhem Vrhu, za kar so vsi skupaj 
zelo hvaležni tamkajšnjim gasilcem in krajanom. Tudi s tem 
se je potrdilo, da meja in jezik med ljudmi, ki v srcu dobro 
mislijo, sploh ni ovira, za povrh pa so se krajani Suhega 

OBVESTILO
Lovska družina MORAVCI v skladu s 56. členom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16 z dne 
20.04.2004 in št. 17 z dne 12.02.2008) obvešča imetnike kmetijskih in gozdnih kultur na območju lovišča 
Lovske družine MORAVCI, (ki upravlja z loviščem na območju k.o. Martjanci delno, Moravci, Tešanovci, Vučja Gomila 
delno, Fokovci delno, Suhi Vrh, in Selo delno), da so imenovani pooblaščenci upravljavca lovišča za ocenjevanje 
škode na kmetijskih in gozdnih kulturah. 

ŠTEFAN MAKOTER, stanujoč Dolga ulica 46, SI 9226 Moravske Toplice, GSM: 031 559 871 
SIMON BRUNER, stanujoč  Dolga ulica 84, SI 9226 Moravske Toplice,      GSM: 031 525 362, 
JOŽE KREGAR, stanujoč Tavčarjeva 22, Černelavci 9000 Murska Sobota,  GSM: 031 398 946

Oškodovanec je dolžan po 56. členu Zakona o divjadi in lovstvu PISNO z vsemi relevantnimi podatki prijaviti škodo na 
kmetijskih in gozdnih kulturah v treh dneh od dneva, ko je škodo opazil, in to pisno pooblaščencu-upravljavcu na naslov:

Lovska družina Moravci, Dolga ul. 160, SI - 9226 Moravske Toplice,

na predpisanem obrazcu Lovske zveze Slovenije:  PRIJAVA ŠKODE OD DIVJADI LOVSKI  DRUŽINI. 
Pisna prijava mora vsebovati vse zahtevane podatke na obrazcu.

V roku osmih dni po pisni prijavi škode si bodo pooblaščenci upravljavca lovišča skupaj z oškodovancem ogledali škodo.

V skladu s 53. členom Zakona o divjadi in lovstvu mora fizična ali pravna oseba, ki ji divjad lahko povzroči škodo, na 
primeren način kot dober gospodar narediti vse potrebno, da obvaruje svoje premoženje pred nastankom škode. 

LOVSKI ZDRAVO!

                                                                                                                Starešina LD Moravci:
                                                                                                                        Franc BRUNER

Vrha izkazali kot odlični gostitelji. Za odlično razpoloženje 
je poskrbelo tudi čudovito jesensko vreme. 
Na zaključnem pikniku se je med lovci mudil tudi župan 
naše občine Alojz Glavač, ki je ob tej priložnosti poudaril, da 
je prijateljstvo vrlina današnjega časa, zato naj s tovrstnimi 
srečanji lovci nadaljujejo in sodelovanje poglabljajo. 
Naslednje snidenje bo predvidoma v zimskih mesecih v 
Bosni in Hercegovini, potem pa jeseni spet v naših krajih. 
V zahvalo za topel sprejem so gostje vse skupaj povabili na 
obisk v njihove kraje. 

Geza Grabar
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5. kulturno srečanje na Goričkem  
V petek, 22. novembra, 
je v motvarjevskem 
kulturno-vaškem domu 
potekalo 5. kulturno 
srečanje na Goričkem, ki 
je bilo nekako drugačno 
od prejšnjih, saj je MNSS 
Občine Moravske Toplice 
srečanje organizirala 
skupaj s KD »József Attila« 
iz Motvarjevcev, ki so 
srečanju dodali še večji 
pridih, saj je po kulturnem 
programu sledil plesni 
večer z živo glasbo.  
Pobuda za takšno srečanje 
se je porodila leta 2012 v 
mislih članov sveta MNSS 
Občine Moravske Toplice, 
nakar sta  to pobudo z veseljem sprejeli tudi MNSS Občine 
Hodoš in MNSS Občine Šalovci. Od takrat in vse do danes 
organizirajo srečanje  z namenom, da bi se še tesneje 
združile kulturne skupine, ki delujejo na narodnostno 
mešanem območju Goričkega, s tem pa ohranile kulturo 
in tradicijo prednikov ter le-to predajale naslednjim 
generacijam. 
V pestrem kulturnem programu so nastopili: pevski 
zbor KTD Őrség iz Hodoša, pevski zbor KUD  Petőfi 
Sándor iz Domanjševcev, folklorna skupina UGRÓS DOŠ 
Prosenjakovci ter folklorna skupina in recitatorji Kulturnega 
društva József Attila iz Motvarjevcev.

Po kulturnem programu sta se  predsednica Sveta MNSS 
Občine Moravske Toplice Zsuzsi Vugrinec in predsednik KD 
József Attila iz Motvarjevcev zahvalila vsem nastopajočim 
skupinam in razdelila zahvalne listine ter simbolična darila.
Nato pa je sledil plesni večer z živo glasbo …

uredništvo

5. kulturális találkozó Goricskón 
November 22-én, 
pénteken, a szentlászlói 
művelődési és 
faluotthonban szervezték 
meg az 5. goricskói 
kulturális találkozót, 
amely egy kicsit 
rendhagyó is volt, mivel a 
rendezvényt a Moravske 
Toplice Községi MNÖK a 
Szentlászlói „József Attila” 
Művelődési Egyesülettel 
karöltve szervezte, és a 
kultúrműsort élőzenés 
táncház követte.
 Az első találkozó 2012-
ben a Moravske Toplice 
Községi MNÖK tanácstagjai 
k e z d e m é n y e z é s é r e 

született meg, később ezt a kezdeményezést örömmel 
fogadták Hodos Község és Šalovci Község Magyar 
Nemzeti Önkormányzati Közösségében is. Azóta a mai 
napig azzal a céllal szervezik meg a találkozót, hogy 
a Goricskó nemzetiségileg vegyesen lakta területein 
működő művelődési csoportok még szorosabban 
együttműködjenek, ezáltal pedig megőrizzék és tovább 
adják elődjeik hagyományait a következő nemzedékeknek.
A gazdag kultúrműsorban a hodosi Őrség Művelődési 
és Turisztikai Egyesület népdalköre, a domonkosfai Petőfi 
Sándor Művelődési Egyesület népdalköre, a Pártosfalvi KÁI 
UGRÓS Táncegyüttese, valamint a szentlászlói József Attila 
Művelődési Egyesület néptánccsoportja és versmondói 
szerepeltek. 
A kultúrműsort követően Vugrinec Zsuzsi, a Moravske 
Toplice Községi MNÖK Tanácsának elnök asszonya, és a 
szentlászlói József Attila ME elnöke köszönetet mondott a 
fellépő csoportoknak, valamint kiosztották az emléklapokat 
és jelképes ajándékokat.
Ezt pedig élőzenés táncház követte…

Plesni večer z živo glasbo so izkoristili tudi najmlajši./ Az élőzenés táncházban a legkisebbek is részt 
vettek.

V Bogojini so pripravili otroške 
delavnice »Za dober namen«  
Konec novembra so v okviru KUD Jožef Košič Bogojina 
v kulturnem domu v Bogojini potekale ustvarjalne 
delavnice. 
V okviru delavnic so člani društva, otroci, starši in drugi 
vaščani ustvarjali okraske za božično jelko, ki bo krasila 
prizorišče živih jaslic, ki jih prav tako pripravlja domače 
kulturno umetniško društvo, en okrasek pa so si sodelujoči 
v delavnicah lahko odnesli tudi domov.
Člani društva so poskrbeli tudi za okrepčilo, še posebej 
otroci so se razveselili palačink. Takšna druženja so med 
vaščani zelo dobrodošla, saj se s tem krepi povezanost 
v vasi, ob tem pa se še posebej mlajši zabavajo in tako 
kvalitetno preživljajo svoj prosti čas. 

Janja Adanič Vratarič Ustvarjalne delavnice v Bogojini.
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Podaljšanje petletnih obveznosti za ukrepa KOPOP in EK ter nekaj 
drugih pomembnih obvestil  

Prižig prve adventne svečke v Mlajtincih 

Vaščani Mlajtincev in Lukačevcev so poskrbeli za čaroben predbožični čas.

Subvencijska kampanja za leto 2020 se počasi približuje, 
zato je zdaj pravi čas za razmislek o podaljšanju zaključenih 
petletnih obveznosti za ukrepa KOPOP in EK oziroma o 
novem vstopu v ta ukrepa.
Ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in 
ekološko kmetovanje (EK) iz Programa razvoja podeželja 
RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020) sta se začela 
izvajati leta 2015. Prve petletne obveznosti za izvajanje teh 
ukrepov se tako z letom 2019 zaključujejo. Te obveznosti 
pa bo v letu 2020 mogoče podaljšati za eno leto.
Obveznosti bo predvidoma mogoče tudi v letu 2021 
podaljšati še za eno leto, vendar le v primeru, če so bile 
podaljšane že v letu 2020. 
V okviru KOPOP bodo mogoči tudi novi vstopi v nekatere 
operacije, predvsem na področju travništva, reje lokalnih 
pasem ter ohranjanja rastlinskih genskih virov.
Novi vstopi v ukrep EK pa bodo mogoči za preusmeritev v 
prakse in metode ekološkega kmetovanja in za ohranitev 
praks in metod ekološkega kmetovanja.
Vsi ekološki (EK) pridelovalci oziroma predelovalci, ki 
želite pridobiti finančno podporo za ukrep EK za leto 
2020 v okviru PRP 2014–2020, ne pozabite, da se morate 
prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo ekološkega 
kmetovanja najpozneje do 31. decembra 2019 pri eni 
izmed pooblaščenih organizacij za kontrolo in certificiranje 
kmetijskih pridelkov ali živil.
Prenos plačilnih pravic bo možen do konca februarja, zato 
je sedaj pravi čas za prenos GERK-ov na UE, ter prenos PP 
pri svetovalni službi.
Za tiste, ki ste vključeni v KOPOP, bo potrebna za vse nove 
GERK-e nova analiza tal ter izdelani 5-letni gnojilni načrti 

Vaščani vasi Mlajtinci in 
Lukačevci smo v čaroben 
adventno-božični čas vstopili 
prav na prvi decembrski dan 
s prižigom prve adventne 
svečke pri vaško-gasilskem 
domu.  
Bilo je še posebej svečano in 
prijetno, saj sedaj našo vas 
poleg novoletnih lučk krasi tudi 
obnovljeni vaško-gasilski dom, 
na katerega smo zelo ponosni. 
Prekrasno smreko so letos 
člani domačega gasilskega 
društva  pripeljali iz Petanjcev. 
Na prireditvi pa smo si ob petju 
priložnostnih pesmi, dišečem 
domačem pecivu, toplih 
napitkih in prijaznih besedah 
zaželeli, da se v ob naslednjem 
adventu spet snidemo. 

do vnosa zbirne vloge, zato pravočasno poskrbite za te 
analize. Prav tako preglejte, če so vam ostale analize tal 
potekle, v tem primeru bo treba vzeti nove ter gnojilne 
načrte izdelati na podlagi podatkov iz novih analiz.
V zimskem času si uredite tudi vse evidence, tako da boste 
s tem spomladi na tekočem, preglejte kolobar, da bo 
ustrezal podaljšanju ukrepa, ter ga ustrezno prilagodite.

Če imate ob vnosu zbirne vloge zgoraj omenjene stvari 
urejene, vse poteka dosti hitreje z manj porabljenega časa 

V mesecu januarju in februarju 2020 predvidevamo tudi 
izvedbo osnovnih tečajev za uporabo FFS, za udeležbo 
se je treba predhodno prijaviti pri svojem svetovalcu ali 
pri Metki Barbarič. Če bo prijavljenih dovolj, bosta lahko 
organizirana tudi dva ali več tečajev.

V mesecu januarju bo potrebno kot vsako leto oddati 
poročilo o pavšalnem nadomestilu, zato si za vnos 
pripravite vse račune o prodaji za leto 2019.

Za vse informacije se obrnite na svetovalce KGZ M.Sobota 

Vsem kmetovalkam, kmetovalcem ter ostalim v 
svojem imenu ter v imenu KGZS KGZ Murska Sobota 
želim vesele božične in novoletne praznike in srečno, 
veselo ter rodno leto 2020!

Murska Sobota, 9. 12. 1209
Franc Škalič KSS

KS Mlajtinci-Lukačevci
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Razstava adventnih venčkov v 
Prosenjakovcih
Zadnjo nedeljo v 
novembru so članice 
rokodelskega društva 
Vrtnica iz Prosenjakovcev 
pripravile razstavo 
adventnih venčkov 
in drugih prazničnih 
aranžmajev.
Na razstavi pred prvo 
adventno nedeljo so članice 
društva Vrtnica predstavile 
adventne venčke, ki so 
bili skrbno ustvarjeni iz 
materiala, ki so ga našle 
v njihovi bližnji okolici. 
Obiskovalci so si lahko 
ogledali tudi druge božično-
novoletne izdelke, kot so 
praznični venci za vrata in vezenine. Skrbno pripravljena 
razstava je številnim obiskovalcem tako zagotovo služila 
tudi kot navdih za praznično dekoracijo njihovega doma.

Janja Adanič Vratarič

Adventi koszorúk kiállítása 
Pártosfalván

November utolsó 
vasárnapján a pártosfalvi 
Rózsa Kézműves 
Egyesület tagjai adventi 
koszorúkból és egyéb 
ünnepi díszekből 
szerveztek kiállítást. 
A Rózsa Kézműves 
Egyesület tagjai, az első 
adventi vasárnap előtt 
egy héttel, bemutatták 
a saját környezetükben 
található anyagokból 
gondosan elkészített 
adventi koszorúkat. A 
látogatók megcsodálták a 
többi karácsonyi-újévi díszt, 
köztük a kopogtatókat és 

a hímzéseket is. A rendkívül szépen elkészített kiállítás 
kétségkívül sok látogatónak adott ötleteket otthona 
ünnepi díszítésének elkészítéséhez. 

Razstavljeni božično-novoletni izdelki./ A kiállított karácsonyi-újévi díszek.

Razstavljeni izdelki so polepšali praznične dni obiskovalcem praznične razstave v Fokovcih.

Razstava adventnih venčkov 
in aranžmajev Kulturno 
turističnega društva Ceker 
Fokovci   
Adventni čas je čas pričakovanj pred prazniki. Da 
bi lažje pričakali in si pričarali te lepe praznične 
dni, smo se v Kulturno turističnem društvu Ceker 
Fokovci odločili, da ta predadventni čas popestrimo 
z adventno razstavo.

Gre  za tradicionalno adventno  razstavo adventnih 
venčkov in aranžmajev. Tudi letos in kot dve leti nazaj 
vedno najprej v društvu pripravimo adventne delavnice, 
kjer se člani društva in njihovi družinski člani zberemo ter 
izdelujemo adventne venčke ter aranžmaje. 

Na adventni razstavi je bilo na ogled 10–15 različnih 
adventnih venčkov ter okrog 20–25 aranžmajev, pri čemer 
je bilo vse povezano z adventnim časom. Vsi izdelki so bili 
narejeni iz naravnih materialov, kjer je veliko zelenja, mahu, 
storžev, lesenih opilkov in seveda lesenih podstavkov 
za aranžmaje. Vsi, ki so prišli na ogled razstave  in so si 
zaželeli adventni venček ali aranžma, so si  ga  lahko izbrali, 
odnesli domov, prižgali prvo svečko na venčku in s tem še  
polepšali adventni čas v svojih domovih.

                                                               Kornelija Kianec, 
predsednica KTD Ceker
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Že 18. srečanje veteranov in veterank GZ Moravske Toplice  

6. srečanje članic GZ Moravske Toplice 

Bogatejši za nove gasilske pripravnike

PGD Kobilje je bilo tokrat gostitelj letnega srečanja 
gasilskih veteranov in veterank iz gasilskih društev, 
članic GZ Moravske Toplice. 
Na srečanju, ki se ga vselej udeleži okrog 150 gasilcev in 
gasilk, starih nad 63 oziroma 55 let (in imajo najmanj 30 
let aktivnega staža v gasilskih organizacijah), so zbrane 
nagovorili podpredsednik domačega društva Drago 
Zver, župan matične občine Robert Ščap in Dušan Grof, 
predsednik GZ Moravske Toplice, ki je bila tudi organizator 
srečanja. Slednji se je v nadaljevanju dotaknil aktivnosti v 
letošnjem letu ter nanizal naloge v prihodnjem. Pri tem je 
bil še posebej hvaležen zbranim v dvorani, ki so dolga leta 
s svojo aktivno vpetostjo na organizacijskih in operativnih 
področjih pisali zgodovino različnih krajevnih gasilskih 
društev, bili pa so tudi pomemben člen za delo v gasilskih 

Čeprav zveza zaradi generacijske prenove več ne 
premore 12 tekmovalnih enot iz prav toliko gasilskih 
društev, kolikor jih je bilo pred leti, so članice marsikje 
v 28 društvih pomemben člen v njihovem delovanju. 
Še več: marsikje si brez njih težko predstavljajo svoje 
delo in aktivnosti na organizacijskem in drugih 
področjih.
O tem in še marsičem drugem je tekla beseda tudi na 
letnem srečanju v Suhem Vrhu, kjer ga je zadnjo soboto 
gostilo tamkajšnje društvo. V imenu njega jih je pozdravil 
predsednik Matjaž Lainšček; zbrane gasilke in druge goste 
pa so nagovorili tudi predsednik GZ Moravske Toplice 
Dušan Grof, poveljnik GZ Moravske Toplice Štefan Cmor in 
pri gasilski zvezi še predsednica Komisije za članice Patricija 
Bukovec. Organizator srečanja članic je GZ Moravske 
Toplice. 
V duhu tradicije, da se gasilke na teh srečanjih pred 
družabnim delom tudi seznanijo z različnimi zanimivostmi 
iz življenja in dela gasilcev, je bilo letos zagotovo najbolj 
zanimivo predavanje doslej – o svojih izkušnjah in občutkih 
je namreč v sliki in besedi spregovoril svetovni prvak 

GZ Moravske Toplice je po nekajletnem 
premoru zopet pripravila 34-urni tečaj 
za gasilca pripravnika. 
Udeležilo se ga je 30 mladih iz devetih 
društev, in sicer kar šest  iz PGD 
Bogojina, tri iz PGD Tešanovci, po dva 
iz PGD Fokovci, Kobilje, Martjanci, 
Motvarjevci, Ratkovci in Sebeborci ter 
eden iz PGD Lončarovci. 
Teoretičen in praktičen del tečaja je potekal 
novembra, izpiti so bili na sporedu v začetku 
decembra, vse v prostorih in pri vaško-
gasilskem domu v Moravskih Toplicah. Kot 
je pojasnil Cmor, tečaj za gasilca pripravnika 
traja 34 šolskih ur, in sicer 29 ur predavanj ter 5 ur vaj iz prve 
pomoči in požarne preventive. »Tečajniki so se na izpitih 
zelo potrudili in so na testiranjih dosegli dobre rezultate. 
Z opravljenim tečajem za gasilca pripravnika so tečajniki 
izpolnili pogoj za udeležbo na tečaju za operativnega 

sektorjih ter sami gasilski zvezi.
Novi gasilski veterani so postali: Anton Casar in Drago Ivanič 
(oba PGD Bogojina), Ciril Camplin (PGD Bukovnica), Elemer 
Nemet (PGD Čikečka vas), Jože Horvat in Jožef Kranjec 
(oba PGD Fokovci), Franc Varga (PGD Ivanjševci), Ludvik 
Novak (PGD Ivanovci), Ludvik Malačič (PGD Kančevci), 
Franc Nemet (PGD Kobilje), Anton Rančigaj (PGD Krnci), 
Karel Horvat in Tibor Pintarič (oba PGD Martjanci), Branko 
Bauman (PGD Mlajtinci-Lukačevci), Jožef Bence, Stanko 
Cigüt in Bela Železen (vsi PGD Moravske Toplice), Geza 
Dora, Karel Györe in Ludvik Lainšček (vsi PGD Motvarjevci), 
Štefan Cigüt (PGD Noršinci), Avguštin Gašparič in Stanislav 
Malačič (oba PGD Ratkovci), Josip Albert (PGD Sebeborci) 
in Jožef Balek (PGD Središče). 

Geza Grabar

v Firefighter Combat Challenge (tekmovanju gasilcev 
Najtežji dve minuti) Gregor Stanonik. 

Geza Grabar

Srečanje članic GZ Moravske Toplice.

Tečaj za gasilca pripravnika je opravljalo 30 mladih gasilcev.

gasilca,« poudarja poveljnik GZ Moravske Toplice in 
dodaja, da se ti že lahko udeležujejo operativnih nalog, 
kjer pa lahko opravljajo le manj zahtevna dela.

Geza Grabar
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3. Srečanje gasilcev 
dvojezičnega območja
Občine Moravske Toplice

Že tradicionalno srečanje gasilcev dvojezičnega 
območja Občine Moravske Toplice se je odvilo 
23. novembra v prostorih gasilskega doma v 
Prosenjakovcih.

Dvojezične vasi so zastopali Čikečka vas, Motvarjevci, 
Središče, Pordašinci in Prosenjakovci. Predstavniki iz vasi 
Velemér pa so zastopali madžarsko-govoreče območje. 
Srečanje se je pričelo ob 13. 
uri z nagovorom poveljnika 
prostovoljnega gasilskega 
društva Prosenjakovci. 
Udeleženci srečanja so se 
pomerili v več panogah: 
spajanje sesalnega voda, 
met vrvi v krog in vaja 
z vedrovko za mladince 
in mladinke. Srečanje so 
popestrili tudi najmlajši 
iz vrtca Prosenjakovci, ki 
so se izkazali pri štafeti 
s prenosom vode. Na 
koncu je sledilo sproščeno 
druženje ob odlični hrani in 
pijači. Takšni dogodki nam 
dajo dodatnega znanja in 
zavedanje, da smo močnejši, 
če združimo moči. Upamo, da bomo tudi v prihodnje 
ohranjali to našo tradicijo.

Martina Kerčmar

Moravske Toplice Község 
nemzetiségileg vegyesen 
lakott területe tűzoltóinak 3. 
találkozója

November 23-án, a pártosfalvi tűzoltóotthonban 
szervezték meg a Moravske Toplice Község 
nemzetiségileg vegyesen lakott területe tűzoltóinak 
immár hagyományos találkozóját. 

A nemzetiségileg vegyesen lakott területet Csekefa, 
Szentlászló, Szerdahely, 
Kisfalu és Pártosfalva 
képviselték, a 
találkozón pedig részt 
vettek a szomszédos 
magyarországi, veleméri 
tűzoltók is. A találkozó 
13 órakor, a pártosfalvi 
önkéntes tűzoltóegylet 
parancsnokának a 
köszöntőjével kezdődött. 
A résztvevők több 
versenyágban mérték 
össze ügyességüket: 
szívóoldal szerelésében, 
kötél körbedobásában 
és az ifjúsági tagozat 
tagjai puttonyfecskendős 
gyakorlatban. A versenyből 
a pártosfalvi óvodások sem 

maradtak ki, akik stafétarendszerben továbbították a 
vizet. A versenyt kellemes társalgás követte, ahol kitűnő 
ételekkel és italokkal vendégelték meg a résztvevőket. 
Az ilyen jellegű események megerősítik tudásunkat 
és meggyőződésünket, hogy közösen, összefogással 
erősebbek vagyunk. Reméljük, hogy a hagyományt a 
jövőben is éltetik.

Decembrski
foto utrinek   
V Vučji Gomili so se z namenom 
obdaritve vaških otrok prvič po 
mnogih letih povezala vsa tri vaška 
društva in KS. Tako je v nedeljo, 8. 
decembra, otroke obiskal prvi od treh 
decembrskih dobrih mož, Miklavž. 

Maja Cigüt

Tudi najmlajši so se izkazali kot spretni gasilci./A legkisebbek is ügyes tűzoltóknak bizonyultak.
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Razstava ročnih in likovnih del v PIŠK. Na začetku 
novembra sta ZDUS za Pomurje in DU Murska Sobota 
v vhodni avli Pokrajinske in študijske knjižnice pripravili 
bogato in raznovrstno razstavo ročnih del članic in članov 
pomurskih društev upokojencev, v sejni sobi pa razstavo 
likovnih del pomurskih upokojencev. Z izborom izdelkov 
so se predstavile tudi članice sekcije za ročna dela našega 
društva, otvoritveno slovesnost pa je z izvedbo številnih 
ljudskih pesmi obogatil naš Kvartet pevcev ljudskih pesmi. 

Martinovanje – tudi tokrat živahno in dobro obiskano. 
Drugi teden v novembru smo se zbrali v prijetnem okolju 
Turistične kmetije Gutman-Zver v Bogojini in dočakali krst 
mošta. V vino so ga spremenili člani kulturne skupine TD 
Dobrovnik. Podobno kot na vseh družabnih srečanjih naših 
članov so za prijetno glasbeno razpoloženje poskrbeli 
člani ansambla Zvonček.

Kegljači sklenili tekmovanje v pomurski ligi 
upokojenskih ekip. Končano je tekmovanje jesenskega 
dela tekmovalne sezone v kegljaški ligi (kegljanje s kroglo 
na vrvici). Tokrat so se odlično odrezale tekmovalke DU 
Moravske Toplice, ki so zasedle 3. mesto (5 zmag in 3 
porazi), članica naše ekipe Ana Gomboc pa je zabeležila 

Razstavljene izdelke članic sekcije za ročna dela DU Moravske Toplice so si z zanimanjem ogledali 
številni obiskovalci.

Vsakdanji utrip / Verske skupnosti

D R U Š T V O   U P O K O J E N C E V    M O R A V S K E    T O P L I C E 

najboljši skupni rezultat med posameznicami (973 podrtih 
kegljev). Moška ekipa je v jesenskem delu zasedla skromno 
8. mesto  v konkurenci devetih ekip (2 zmagi, 6 porazov).

Igralci pikada na Martinovem turnirju v Radencih. Na 
tradicionalnem turnirju upokojenskih ekip v pikadu sta 
nastopili tudi ženska in moška ekipa našega društva. Med 
posameznicami se je s 3. mestom odlikovala Irena Janža. 
Ekipi sta tokrat ostali v spodnjem delu razpredelnic.

Ludvik Sočič

30 let Doma duhovnosti v Kančevcih in teden Karitas 
10. novembra 2019 so se na bregu svetega Benedikta 
zbrali številni verniki od blizu in daleč na slovesnosti 
ob 30-letnici Doma duhovnosti. 

Mašo je daroval msgr. dr. Peter Štumpf , sledilo je slovesno 
odprtje nove jedilnice ob stavbi Doma duhovnosti. Skozi 
celotno leto potekajo v tej stavbi številni programi, tabori, 
srečanja, dejavnosti. Ob večjem številu udeležencev je v 
prvotni jedilnici zmanjkalo stolov in pokazala se je potreba 
po širitvi prostora. Verniki 
so se razveselili nove, 
prostorne jedilnice.

Teden Karitas se je v 
župniji Kančevci začel z 
darovanjem prispevkov 
za Društvo prostovoljcev 
Vincencijeve zvezde. Gre za 
humanitarno organizacijo, 
ki nudi celostno pomoč 
brezdomnim. V okviru tega 
delujeta Dnevni center in 
Zavetišče za brezdomce 
v Ljubljani, poteka pa 
tudi razdeljevanje hrane 
v Novi Gorici. V zameno 
za prispevke so darovalci 
prejeli lepe koledarje.  
Sledilo je druženje ob kavi 
in še kako so se zbrani V Kančevcih so obeležili 30-letnico Doma duhovnosti.

zavedali, da so skupaj močnejši za vse tiste, ki pomoč 
vsakodnevno potrebujejo.

 Cvetka Šavel Kerman
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Številni nastopi nagrajenega kvarteta pevcev ljudskih pesmi 
DU Moravske Toplice

Osamljenosti
Izrazi tesnobe v »prekmurski« likovni umetnosti

(izbor iz stalne zbirke Galerije Murska Sobota)
Galerija Murska Sobota

3. oktober 2019–23. januar 2020
Kustos razstave: dr. Robert Inhof

Razstava Osamljenosti. Izrazi tesnobe v »prekmurski« likovni 
umetnosti (izbor iz stalne zbirke Galerije Murska Sobota) je 
posvečena častitljivemu jubileju, 100. obletnici priključitve 
Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom. S to razstavo hočemo pokazati, da Prekmurje niti 
na področju likovne umetnosti ni osamljen brod, ki brezciljno 
plove po zakotnih močvirjih anonimnosti in lastnega malodušja. 
Prekmurje prav tako ni območje, kjer bi bilo vse povsem 
drugače, kot je v preostalem delu Slovenije ter neprimerno 
dolgočasnejše in zaostalo. Razstavljena dela nam razkrivajo, da 
likovna umetnost v Prekmurju ni – ne v dobrem ne v slabem – 
od vsega izolirana umetnost, ki z umetnostjo, ki se je razvijala 
drugod po Sloveniji, nima nobene zveze. Kakovost slikanja in 
sam umetniški izraz, ki je tokrat zajet v naslovu in podnaslovu 

razstave, nista lokalnega, temveč univerzalnega značaja, saj umetniška dela, ki izražajo osamljenost, tesnobnost in 
melanholijo, najdemo domala povsod po svetu. To ne pomeni, da nekaj, kar nastane v majhnem okolju, s tem, da je 
izraženo kot univerzalno, povsem razvodeni in izgubi lastno identiteto.
Vsaka takšna razstava je hkrati tudi zahvala vsem tistim, ki so si nekoč prizadevali najti in tudi našli skupno soglasje, zaradi 
katerega sploh imamo to, kar imamo. Hkrati je zahvala vsem tistim, ki so pred nami vzpostavljali razstaviščno dejavnost in 
začeli sestavljati stalne zbirke. Brez vsega tega bi letošnje tako imenovano prekmursko leto zvenelo zelo nepopolno. Vsa 
razstavljena dela so iz stalne zbirke Galerije Murska Sobota. Tako smo izpostavili tudi našo skrb za premično dediščino. 
Stalna zbirka je skupno dobro, nihče je ne bo nesel ne domov ne kamor koli drugam. Ostala bo tukaj, v Murski Soboti. 
Stalna zbirka je tako dokument kakor monument, ki se v danem trenutku in danih možnostih sestavlja za prihodnje 
rodove. Izjemni umetniki in njihova dela so na srečo vedno nekje tukaj, vedno so nekje ob nas.

Galerija Murska Sobota

Kvartet pevcev ljudskih pesmi 
pod vodstvom Marjete Maučec, 
ki deluje v okviru Društva 
upokojencev Moravske Toplice, 
je po lanskoletni Zlati plaketi za 
nastop na zaključni prireditvi 
Pevci nam pojejo, godci nam 
godejo Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti Republike 
Slovenije (JSKD) prejel številna 
vabila kulturnih skupin iz vse 
Slovenije.

Tako so na začetku letošnjega 
leta nastopili v Lancovi vasi, sredi 
leta pa tudi na srečanju glasbenih 
skupin v Zgornji Velki. Pevci 
nastopajo tudi na vseh revijah in 
srečanjih ljudskih pevcev v pokrajini. V juniju so nastopili 
na letošnji prireditvi Čuje se naša pesem v Dokležovju v 
organizaciji JSKD ter na septembrskem Večeru ljudske 
pesmi in plesa v Gornji Radgoni v organizaciji pokrajinske 
zveze društev upokojencev. Fotografski posnetek je 

Leto 2019 je za kvartet pevcev ljudskih pesmi bilo več kot uspešno!

z njihovega nedavnega nastopa ob otvoritvi likovne 
razstave in ročnih del v Pokrajinski in študijski knjižnici v 
Murski Soboti. Spomnimo: pevci so v septembru prejeli 
Priznanje Občine Moravske Toplice.

Ludvik Sočič
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Ignacij Maučec
(1914–1978)

Ignacij Maučec je bil eden od najbolj nadarjenih 
glasbenikov v domači pokrajini in širše: gotovo 
najboljši prekmurski pevovodja in organist v svojem 
času, tudi skladatelj, predvsem pa tenkočutni 
zapisovalec besedil starejših ljudskih in nabožnih 
pesmi, ki jih je (po posluhu) opremil z notami in tako 
ohranil pred pozabo.
Rodil se je v Bogojini 29. junija 1914 v kmečki družini, rodil 
očetu Francu, ki je bil tudi vaški muzikant – harmonikar, 
in materi Tereziji, rojeni Küzma. Osnovno šolo je končal 
v rojstnem kraju, gimnazijo v M. Soboti in obiskoval 
konservatorij v Ljubljani. V Bogojini si je v 1. pol. 40. let 
ustvaril družino. V zakonu z učiteljico Alojzijo Maučec, roj. 
Pušenjak, sta se mu rodila dva sinova. Opravljal je delo 
knjigovodje v kmetijskih zadrugah v Bogojini, Martjancih 
in M. Soboti, v prostem času pa se je posvečal največ 
glasbi. Umrl je prerano, 23. februarja 1978. Počiva na božji 
njivi v Bogojini. Grob mu krasi lep spomenik s pomenljivim 
zapisom: »Kakor harmonija orgel in pesmi je bilo očetovo 
življenje z nami«.
Pomenljiv je tudi zapis župana Občine Moravske Toplice 
Alojza Glavača o Ignaciju Maučecu ob umetnikovi 
100-letnici rojstva v zborniku Košičevi dnevi XXVI, Bogojina 
2014, na str. 8, katerega del se glasi takole: »Bil je neumoren 
zborovodja. Praktično ni bilo nobene slovesnosti ne v 
cerkvi ne v bližnji in ne v daljni okolici, kjer njegov zbor ne 
bi nastopal. Posebej dober je bil naš glasbenik na igranju 
orgel in poučevanju večglasnega petja. Mnogi pevci in 
pevke, ki jih je vodil, še danes pojejo v različnih zasedbah. 
Tako npr. cerkveni in društveni mešani pevski zbor 
Bogojina, Marjetice – pevski zbor Društva upokojencev 
Občine Moravske Toplice, skupina Zvonček in drugi v 
različnih zasedbah. Pomembna za Ignacija Maučeca je bila 
njegova motivacijska energija, s katero je znal navduševati 
staro in mlado.« 
Zanimivo je, da se kljub maloštevilnosti in visoki povprečni 
starosti pevcev sedanjega cerkvenega in društvenega 
pevskega zbora (Mešani pevski zbor »Ignacij Maučec« 
Bogojina; tako je bil zbor poimenovan ob visokem 
organistovem jubileju) v njegovem petju še vedno sluti 
vzgoja nekdanjega glasbenega vodje. 
Poleg že prej poudarjeni – z Ignacijem Maučecem 
ohranjeni glasbeni kulturni dediščini – moramo omeniti 
vsaj še naslednje njegovo delo in stvaritve: v znanstveno 
delo Josipa Dravca (o katerem bomo še pisali v občinskem 
glasilu, saj je bil rojen v Martjancih) Glasbena folklora 
Prekmurja, SAZU, Ljubljana 1957, je prispeval dve pesmi, 
uglasbil je pesmi nagrobnice, katerih besedila je napisal 
Jožef Smej (npr. Zaspala mamica si zlata, Spet pomlad se je 
vrnila), zelo dobro je glasbeno priredil stalne dele maše, 
npr. Gospod, usmili se, Slava, Svet in Jagnje božje. Izredno 
speven in zato tudi še danes pet v mnogih cerkvah je 
njegov Očenaš, odpev Kristus naj te sprejme v raju najdemo 
celo v knjižici Mali pogrebni obrednik, Ljubljana 1980, 
itd., itd. Omenili smo že tudi po njegovem besednem 

in notnem zapisu ohranjene ljudske pesmi. Rad je imel 
take (in mi pevci skupaj z njim), ki so pele o domu, naši 
pokrajini ali domovini Sloveniji. O ljubezni do Prekmurja, 
domovine Slovenije in do življenja. Zato naj proti koncu 
tega kulturnega utrinka, zapišem le še eno od kitic pesmi 
Kjer nas družno največ biva, še eno njegovo, neke vrste 
hvalnico življenju v domači pokrajini:

Kjer nas družno največ biva,
kjer ravnina širno sniva,

tu v Prekmurju smo doma,
tu nam tekla zibelka.

Nekje sem zapisal, da ima v bogojinski župniji pesem lepo 
tradicijo, nam je blizu, je naša… Da je tako, ima največje 
zasluge prav Ignacij Maučec. Njegovo delo je na pevskem 
oz. glasbenem področju pustilo globoke sledi. Na teh 
sledeh gradi ne le sedanji mešani pevski zbor »Ignacij 
Maučec« Bogojina, temveč tudi mladi pevci in godbeniki 
(župnijski in osnovnošolski otroški pevski zbor ter glasbena 
skupina na osnovni šoli). 
Maučec je gotovo veliko postoril na področju cerkvene 
glasbe, nabožne in ljudske pesmi.  Bil pa je tudi režiser; na 
domačem odru je zrežiral kar nekaj ljudskih iger, ki so jih 
igrali večinoma njegove pevke in pevci iz nekdaj številnega 
pevskega zbora. In imel veliko veselje z golobi pismonoši. 
Bil je umetniški ustvarjalec in poustvarjalec: skladatelj, 
organist, zborovodja, zapisovalec  besedil in not 
prekmurskih in slovenskih ljudskih pesmi iz več naših 
pokrajin, tudi prirejevalec le-teh, odličen pevec in režiser. 
Zato ni čudno, da je za svoje življenjsko delo na glasbenem 
oz. kulturnem področju bil nagrajen: ZKO M. Sobota mu 
je za uspešno vodenje pevskega zbora izrekla posebno 
priznanje, Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije 
pa podelila zlato Gallusovo značko. Ob 105. obletnici 
rojstva je prav, da smo se ga s skromnim spominskim 
zapisom spomnili tudi v našem občinskem glasilu. 

Jože Vugrinec

Opravičilo: Avtor članka Ladislav Danč (1932-1979) iz Lipnice 165 se opravičujem akad. slikarju Štefanu Hauku in bralcem 
za napako, ki se mi je zapisala pri  umetnikovem osebnem  imenu: prav je Štefan in ne Jože Hauko.

Jože Vugrinec
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Dan slovenske hrane v Vrtcu 
Bogojina
Otroci Vrtca Bogojina so Dan slovenske hrane 
preživeli zelo aktivno.

Seznanili so se s postopkom izdelave bučnega olja, ki 
zajema čiščenje buč, sušenje bučnega semena ter stiskanje 
bučnega olja. Sodelovali so tudi pri postopku priprave 
perecov, ki je zajemal pripravo testa in oblikovanje perecov. 
V projektu je sodelovalo 21 otrok 2. starostnega obdobja 
enote Bogojina ter strokovne delavke Marjana Kolar, Blanka 
Tomašić, Martina Gjerek in Milena Forjan.

uredinštvo

Otroci vrtca Bogojina so se seznanili s postopkom pridelave bučnega olja, sami pa so oblikovali tudi 
perece.

Otrokom iz vrtca Prosenjakovci je medicinska sestra razložila, kako si moramo umivati roke./ A 
pártosfalvi óvodásoknak az egészségügyi nővér megmutatta, hogyan kell helyesen kezet mosni.

Nega rok naših otrok 
Roke so poleg obraza 
najbolj izpostavljen del 
telesa, zato tudi roke 
potrebujejo posebno 
nego. Kako jih  pravilno 
negovati, je vprašanje, ki 
smo si ga zastavili tudi v 
vrtcu v Prosenjakovcih, 
nanj pa nam je odgovorila 
medicinska sestra Katja 
Lebar iz Zdravstvenega 
doma Murska Sobota. 

Otrokom je skozi zanimivo 
zgodbo povedala, zakaj in kako moramo skrbeti za svoje 
roke, nato pa jim je v umivalnici nazorno prikazala, kako 
moramo pravilno odpreti pipo ter si roke temeljito umiti. 
S seboj je prinesla tudi posebno lučko, s katero je osvetlila 
naše roke, in videli smo lahko tisto, česar s prosim očesom 
ni moč videti.
Ob njenem odhodu smo ji obljubili, da bomo upoštevali 
vsa njena navodila in s tem poskrbeli za svoje zdravje.

Bernarda Koroša Pantović

Tradicionalni slovenski zajtrk 
Petek, 15. november 2019, je bil za otroke enot Filovci 
in Moravske Toplice prav poseben dan. Pri zajtrku so 
je jim namreč pridružili gostje: podžupana Občine 
Moravske Toplice – Andrej Baligač in Sašo Koca ter 
občinska svetnika – Igor Camplin in Franc Gomboc, 
pa tudi ravnateljica Simona Kaučič.

Vlada Republike Slovenije je leta 2012 sprejela sklep o 
razglasitvi dneva slovenske hrane, ki ga obeležimo vsak 

Kezünk ápolása  
A kezek az arc mellett 
testünk azon része, amely 
leginkább ki van téve a 
különböző hatásoknak, 
ezért a kezeknek külön 
ápolásra van szüksége. 
A kérdés, hogy miként 
kell megfelelően ápolni 
a kezünket a pártosfalvi 
óvodában is felmerült, a 
válaszokat pedig Lebar 
Katja, a Muraszombati 
Egészségház nővére adta 
meg. 

A gyerekeknek egy érdekes történeten át magyarázta el, 
miért és hogyan kell gondoskodnunk kezeinkről, majd 
szemléltette, hogyan kell helyesen kinyitnunk a csapot 
és alaposan megmosni a kezünket. Hozott magával egy 
különleges lámpát is, amellyel megvilágította a kezünket, 
és olyan dolgokat láthattunk, amit szabad szemmel nem 
láthatunk. 
Távozásakor megígértük neki, hogy figyelembe vesszük az 
összes utasítását és így gondoskodunk az egészségünkről.

tretji petek v novembru. S tem praznikom damo poseben 
pečat v Sloveniji pridelani hrani. Osrednji dogodek dneva 
slovenske hrane je tradicionalni slovenski zajtrk. Ta dan v 
vrtcih po vsej Sloveniji zajtrkujemo črn kruh, med, jabolko, 
mleko in maslo – vse domačega porekla. Ključni poudarek 
in pomemben vidik projekta je, da se za ta dan dobavijo 
domača živila iz lokalnega okolja. Otrokom so vsa našteta 
živila zelo teknila – zagotovo tudi zaradi lepih pogrinjkov, 
ki so jih izdelali za ta dan. Izdelali so tudi pogrinjke za nas – 
goste, v pogovoru z nami pa so nas presenetili z znanjem, 
ki ga že premorejo. Verjamem, da bodo ti otroci zrasli v 
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Tradicionalni slovenski zajtrk v enoti Filovci.

Otroke so na nočnem pohodu presenetili prikupni medvedi.

Nočni pohod okrog 
Bukovniškega jezera
V petek, 8. novembra, smo izvedli že 4. nočni pohod 
okrog Bukovniškega jezera.

Vsebine, vezane na prednostno nalogo našega zavoda, 
MATEMATIKA ≠ BAV BAV, vsakodnevno vnašamo v delo 
v naših vrtcih, iz vrtca pa smo jih prinesli tudi na pohod. 
Otroci so predhodno domov odnesli vstopnice rumene 
in oranžne barve, na katere so zapisali oziroma narisali 
število družinskih članov, ki so prišli na pohod, njihovo 
skupno starost in oddaljenost v km od domačega kraja 
do Bukovniškega jezera. Na podlagi barve vstopnice so se 
obiskovalci razdelili v dve skupini in pričeli s pohodom vsak 
v svojo smer. Pred samim začetkom pohoda je ravnateljica 
Simona Kaučič pozdravila vse prisotne in jih opozorila, da 
naj med pohodom dobro opazujejo okolico, saj otroke 
med potjo čaka presenečenje. Na dobri tretjini poti sta 
udeležencem pot popestrila medveda, ki sta otrokom po 
uspešno opravljeni nalogi podarila Medenko – naravno 
sladkarijo iz medu in sadja ter zapis pesmi Moj medvedek 
Jaka. 

Otvoritev Pravljične dežele v 
Moravskih Toplicah 
Otvoritev tradicionalne Pravljične dežele je letos 
potekala v sodelovanju z Občino Moravske Toplice in 
njenim Turistično informacijskim centrom.  
Prireditev smo začeli v Vrtcu Moravske Toplice s predstavo 
Kdo je napravil Vidku srajčico. V njej so nastopali starši 
predšolskih otrok iz Vrtca Moravske Toplice. Gre za eno 
najlepših zgodb o solidarnosti in o tem, da bo svet boljši in 
ljudje v njem srečnejši, če nas bo v življenju vodil občutek 
za druge, če bomo solidarni, čuteči in v stiski pripravljeni 
pomagati drug drugemu.
Po končani predstavi smo se mali in veliki z laternami v 
rokah skupaj odpravili do Pravljične dežele, kjer se je nato 
odvil kratek praznični program s prižiganjem novoletnih 
lučk. Otroci so skupaj s strokovnimi delavci zapeli 
vrtčevsko himno Mi smo deca vrtcova. Sledil je nagovor 
župana in nastop lokalnih pevskih zborov, ki so nas s 
petjem božičnih pesmi pospremili v praznični december. 
Za čarobnost večera sta poskrbela artista z ognjem in s 
hoduljami, za omamne vonjave in polne želodčke pa 

odgovorne odrasle, ki se bodo zavedali pomena lokalno 
pridelane hrane ter ohranjanja tradicije. 
Hvala vsem iz enote Filovci in Moravske Toplice za izkazano 
gostoljubje ter gostom, ki so se nam pridružili pri zajtrku. 
Hrana tekne veliko bolj, če jo uživaš v prijetni družbi. 

Simona Kaučič, ravnateljica

Ko so pohodniki prispeli na cilj,  so lahko ob pesmi Moj 
medvedek Jaka zaplesali skupaj z našimi medvedi. 
Utrujeni od pohoda in plesa so se starši in otroci okrepčali 
s toplim napitkom in slanim prigrizkom, ki ga je prispeval 
Uroš Puhan. Ob tej priliki se mu iskreno zahvaljujemo. Prav 
tako se zahvaljujemo vsem staršem, starim staršem, tetam, 
stricem, znancem in seveda zaposlenim, ki ste poskrbeli, 
da je zaradi vas oziroma vaše udeležbe bilo število 
pohodnikov tako »veliko« (300).

Martina Zakšek

se moramo zahvaliti našim tehničnim delavcem, ki so 
spekli odlične piškote in skuhali topel božični čaj. Z 
naravi prijaznimi prazničnimi okraski, ki so nastali izpod 
rok strokovnih delavk Vrtcev občine Moravske Toplice in 
občinskih delavcev, smo okrasili še novoletno jelko. Kljub 
hladnemu večeru nam je bilo pri srcu toplo, še posebej ob 
pogledu na zadovoljne in srečne otroške oči.
Vsem sodelujočim pri otvoritvi Pravljične dežele se še 
enkrat iskreno zahvaljujemo. Posebna hvala staršem 
predšolskih otrok iz Vrtca Moravske Toplice za uprizoritev 
čudovite predstave in ves entuziazem, ki so ga vložili v 
pripravo le-te.             Aleš Vitez

Zbrani otroci so uživali v predstavi, ki so jo pripravili starši predšolskih otrok iz Vrtca Moravske Toplice.
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Na OŠ Fokovci so obeležili evropski dan jezikov.

OŠ Fokovci je prejela plaketo RAZISKOVALNA ŠOLA.

Učenci OŠ Fokovci so z mentorico sodelovali v kampanji Drobtinica.

Evropski dan jezikov 2019 na
OŠ Fokovci  
Tudi v letošnjem šolskem letu smo na Osnovni šoli 
Fokovci od 23. do 26. oktobra obeležili evropski dan 
jezikov.

Dejavnosti, ki so se odvijale, so bile naslednje: Učenci 1. in 
2. razreda so si ogledali risanke Pujsa Pepa v več jezikih, 
se učili pesmico Mojster Jaka v nemščini, angleščini in 
francoščini ter spoznavali oglašanje živali v več jezikih. V 
3. razredu so spoznavali števila do 10 v petih jezikih ter 
oglašanje živali v več jezikih. V 4. in 5. razredu so učenci 
naredili plakate z najljubšimi besedami v več jezikih. V 
6., 7. in 8. razredu so učenci spoznali aplikaciji BABBEL in 
DUOLINGO za učenje jezikov ter si ogledali reklamo, ki je 
prikazovala, kako se počutimo, če ne poznamo jezikov. Ob 

OŠ Fokovci na Festivalu IZUM  
Regionalni center Zveze za tehnično kulturo Slovenije 
vsako leto organizira Festival znanosti, inovativnosti 
in ustvarjalnosti mladih. OŠ Fokovci se je tudi letos 
predstavila na festivalu. 

Regionalni center Zveze za tehnično kulturo Slovenije 
vsako leto organizira Festival znanosti, inovativnosti in 
ustvarjalnosti mladih. OŠ Fokovci se je tudi letos predstavila 
na festivalu. 
Na stojnici smo predstavili dejavnost turističnega krožka, 
v okviru katerega so učenci razvijali idejo za inovativni 
spominek svojega kraja. Poleg spominka – interaktivne 
družabne igre smo predstavili tudi postopek razvijanja 
ideje, ki smo ga ponazorili s šestimi klobuki, tj. šestimi 
koraki ustvarjalnega razmišljanja.  

Drobtinica 2019   
Osnovna šola Fokovci je tudi letos sodelovala v 
kampanji Drobtinica, s katero Rdeči križ Slovenije 
dopolnjuje programe socialne pomoči otrokom iz 
socialno šibkejših okolij, ozavešča slovensko javnost 
glede vse bolj pereče problematike nezadostne ali 
nepravilne prehrane naših najmlajših ter vzpodbuja 
čut za solidarnost s tistimi, ki so se znašli v stiski.

Štirje učenci devetega razreda so z mentorico kampanje 
zbirali sredstva na stojnici v Megamarketu Interspar v 
Murski Soboti. Ves zbrani denar je ostal šoli, z njim bomo 
pokrili stroške prehrane, izletov, ekskurzij ali drugih nujnih 
stroškov socialno ogroženih otrok. Vsem mimoidočim, 
ki ste darovali sredstva, se za dobrodelnost iskreno 
zahvaljujemo.

Suzana Panker

tem so učenci 6. in 7. razreda naredili plakate z njihovimi 
najljubšimi besedami v več jezikih, učenci 8. razreda pa 
so izdelali plakate na temo pregovori v treh jezikih. V 9. 
razredu pa so spoznavali evropsko kulinariko. 

Monika Dobrijevič, koordinatorica projekta JEŠT

Za uspešno delo na področju tekmovanj v znanju in 
področju raziskovalne dejavnosti v letu 2019 pa smo na 
slavnostni akademiji, s katero se je festival zaključil, prejeli 
plaketo RAZISKOVALNA ŠOLA.

mag. Silvija Sambt
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minilo v prijetnem in ustvarjalnem vzdušju ter nam 
polepšalo začetek najlepšega časa v letu – čas adventa 
in čas pričakovanja. S sredstvi, ki smo jih zbrali na bazarju, 
pa bomo našim učencem pomagali pri financiranju  
nekaterih nadstandardnih dejavnosti, zato smo hvaležni 
vsem, ki so darovali in nam pomagali, da smo šolski sklad 
spet nekoliko napolnili. 

Oko naj se očesu zasmeji,
roka toplo seže naj v pozdrav;

beseda naj besedo obogati
– ljubezni, sreče, zdravja zaželi!

Suzana Deutsch

Iz šol in vrtcev

Učenci interesne dejavnosti prekmurščina so nastopili na državni proslavi.

V Fokovcih so veliki in mali stopili skupaj za dober namen.

Nastop učencev OŠ Fokovci na 
državni proslavi 
Na osrednji slovesnosti 
ob državnem prazniku, 
dnevu Rudolfa Maistra, 
ki je potekala v  
Gledališču Park v Murski 
Soboti z naslovom 
Maister – general in 
poet, so v kulturnem 
programu nastopili 
učenci osnovnih šol, 
kjer izvajajo interesno 
dejavnost prekmurščina, 
tudi učenci OŠ Fokovci.

Njihov nastop v prekmurščini, v katerem so predstavili 
značilnosti Prekmurja in povabili prisotne na ogled 
predstavljenega, je požel velik aplavz. Marsikateremu 
obiskovalcu se je ob prisrčnem nastopu učencev v domači 
besedi utrnila solza. Pobuda za vpeljavo omenjene 
interesne dejavnosti je prišla prav iz Prekmurskega 

Dan odprtih vrat OŠ Fokovci
Leto je naokoli in spet smo imeli priložnost, da smo 
se v petek, 29. novembra, zbrali na našem, zdaj že 
tradicionalnem srečanju ob dnevu odprtih vrat naše 
šole. 

Ob takih dnevih imamo možnost, da se predstavimo širši 
javnosti, da pokažemo, kaj in kako delamo, kako uspešni 
smo. Prav tako imajo vsi, starši, predstavniki lokalnih 
skupnosti, občine in drugi zainteresiran, možnost, da nas 
pohvalijo, nam svetujejo in nam podajo tudi kritiko z 
namenom, da bomo v prihodnje še boljše delali in bomo 
še uspešnejši. Konec leta je čas, ko se nekoliko zazremo 
nazaj, na prehojeno pot, in pri sebi razmislimo o nas samih; 
prav tako pa je to idealen čas, ko se spomnimo vseh tistih, 
ki so nam stali ob strani, nam pomagali, in se jim zahvalimo 
za vse, kar so storili za nas.
Dan, ko smo odprli vrata in povabili medse tako starše 
kot tudi ostale okoliške prebivalce, je bil zelo ustvarjalen 
in zanimiv. Učenci so skupaj z učitelji in posameznimi 
starši v delavnicah izdelovali adventne venčke, dekoracije 
in okraske. Po šoli pa je dišalo po sveže pečenih piškotih. 
Dopoldan je tako minil, kot bi mignil, in dan se je prevesil 
v popoldan. Le-ta je bil dobrodelno obarvan. Izdelke, ki so 
jih naredili učenci, so razstavili in jih ponudili obiskovalcem 
v zameno za prostovoljni prispevek za šolski sklad. Pred 
otvoritvijo dobrodelnega bazarja pa se je predstavil še naš 
otroški pevski zbor Grlice pod vodstvom zborovodkinje 
Mojce Györek in z glasbeno spremljavo Ladislava Györeka. 
Po nastopu pevcev smo si ogledali izdelke, se posladkali 
s piškoti in se družili. Medgeneracijsko srečanje je tako 

društva general Maister Murska Sobota, kjer sem vodja 
društvenega odbora za pedagoško dejavnost. Napisala 
sem Letno pripravo za interesno dejavnost prekmurščina, 
po kateri delajo krožki v nekaterih osnovnih šolah v 
Pomurju, tudi na fokovski šoli. 

 Suzana Panker
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Na OŠ Bogojina so pristopili k 
humanitarni akciji Drobtinica    
Drobtinica je humanitarna akcija, ki jo vsako leto 
organizira Rdeči križ Slovenije.
Letos smo k tej akciji pristopili tudi pri Šolskem skladu 
Osnovne šole Bogojina. Na stojnici v trgovskem centru 
Maximus so v sredo, 16. oktobra, med 8:30. in 12:00 uro 
učenci Zoja, Až, Vanesa in Marko ob pomoči učiteljice 
Mirjane Markoja v zameno za prostovoljne denarne 
prispevke ponujali kruh mimoidočim. Zbrana sredstva 
bodo namenjena za potrebe šolskega sklada. Iskrena 
hvala vsem, ki so nas v tej akciji podprli.

Maja Gaves Lovrenčec

»Moja občina – ali te poznam?«     
Občina moja, 7. septembra svoj rojstni dan praznuješ

in ga na poseben način z zgodovino povezuješ.
Na ta dan se izobesijo zastave,

podeljujejo se tudi mnoge nagrade.

Avtor grba Srečko Merklin
je prikazal vrelec iz globin.

Iz treh heraldičnih barv
smo dobili svoj grb poznan,

ki je mnogim očem že kar dokaj znan.

Zaradi občinskih lepot
smo naredili venec prekmurskih dobrot.

Od Rotunde do Plečnikove cerkve,
od dödolov do gibanice. 

Za svoj kraj smo se morali žrtvovati,
zato ga morate tudi vi obiskati.

S širokim nasmehom
vam želimo lepote pokazati,

zato se morate le do nas pripeljati.

Maja Ošlaj, 8. a, OŠ Bogojina

Iz šol in vrtcev / Šport

Tudi na OŠ Bogojina so sodelovali v humanitarni akciji Drobtinica.

Martin s sotekmovalci ekipe DU Moravske Toplice med treningom v Tešanovcih.

Martin Vöröš – zbiratelj medalj    
Martin Vöröš je v iztekajočem se letu prejel priznanje 
DU Moravske Toplice za delo poverjenika za naselje 
Andrejci in uspešno športno udejstvovanje. 
Martin je vrsto let član ekipe DU Moravske Toplice v 
pikadu in je nastopil praktično na vseh tekmovanjih, kjer 
je sodelovala naša ekipa. Svojevrstno krono njegovih 
nastopov pomeni uspeh na mednarodnem srečanju 
upokojenskih ekip na Kobilju ob koncu avgusta, kjer je 
z imenitnim rezultatom 910 zadetkov premagal vrsto 
znanih igralcev iz celotnega Pomurja in sosednjih dežel. 
Z zlato medaljo na Kobilju je kompletiral zbirko medalj 
z meddruštvenih tekmovanj: medalji slabšega sijaja je 
osvojil v letih 2014 in 2016.

Ludvik Sočič
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Vita Ošlaj ob prejemu kipca za najboljšo igralko na turnirju v Zelini.

Prvi hokejski festival v Murski Soboti je bil dobro sprejet (foto: Jure Banfi).

Mladi hokejisti Moravskih Toplic 
zadovoljni iz Zeline in Dunaja     
November je čas, ko se hokejisti na travi selijo z igrišč 
na prostem v dvorane. Praksa minulih let je takšna, 
da se v tem času odigra tudi večina pripravljalnih 
turnirjev pred prvenstvi.
Mladi hokejisti Moravskih Toplic so november izkoristili za 
gostovanje na Dunaju, teden zatem pa so še gostovali v 
hrvaški Zelini, kjer je epicenter hrvaškega hokeja na travi. 
Tokrat so hokejski naraščajniki prijetno presenetili na obeh 
turnirjih in če ne bi bilo že tradicionalnega pristranskega 
sojenja v Zelini, bi bilo zadovoljstvo še večje. Na turnirju 
na Dunaju so 10-letniki s tremi zmagami in tremi porazi v 
družbi klubov iz štirih držav zasedli dobro sedmo mesto v 
konkurenci 12-ih klubov. Njihovi starejši prijatelji iz selekcije 
U14  pa so z tremi zmagami, neodločenim izidom in dvema 
porazoma zasedli 4. mesto.Taisti selekciji sta gostovali tudi 
v Zelini, kjer je selekcija U10  s tremi zmagami in dvema 
porazoma zasedla 4. mesto, enako kot selekcija U14, ki je  
dosegla dve zmagi in tri poraze. Na tem turnirju je igralka 
Moravskih Toplic Vita Ošlaj iz rok predsednika hrvaške 
zveze za hokej na travi Damirja Hrupeca sprejela pokal za 
najboljšo igralko na turnirju.

Prvi hokejski festival v Murski 
Soboti     
Na predlog Zveze za hokej na travi Slovenije in v 
izvedbi HK Moravske Toplice je v športni dvorani 
tretje osnovne šole v Murski Soboti potekal prvi 
hokejski festival, ki je bil namenjen otrokom, ki so 
pred kratkim prišli v svet hokeja na travi, ali se imajo 
namen z njim v kratkem srečati.
Festival je presegel vsa pričakovanja, saj se je zbralo čez 
40 otrok, ki so v triurnem programu  spoznali, kako poteka 
treniranje tega cenjenega in varnega športa.  Po začetnem 
ogrevanju so se mladi hokejisti razdelili po skupinah in se 
preko različnih hokejskih vaj zabavali, tekmovali in nabirali 
izkušnje za čase, ko se bodo vključili v klube. Prisotne je 
pozdravila tudi predsednica ZHNTS Sanja Zelko, skozi 
program pa je otroke vodila skupina šestih trenerjev, ki so 
letos dobili licenco FIH. Za zaključek je vsak posameznik 
dobil spominsko majico, in kot se spodobi za veseli 
december, tudi kaj sladkega za pod zob. Ker je dogodek 

Vse to potrjuje, da se v klubu dobro dela z mladimi 
igralci, saj so zlasti avstrijski in češki klubi v dvoranskem 
hokeju zelo močni, tokrat pa so jim naš klubi bili povsem 
enakovredni. Ob tem se sprašujemo, kaj bi bilo če bi v 
Moravskih Toplicah imeli dvorano dimenzij rokometnega 
igrišča, na kakršnem se igrajo tekme.

Jože Črnko 

zelo uspel in ker so številni izrazili željo, da se festival 
ponovi, se na ZHNTS odločajo, če ne bi dogodek ob koncu 
dvoranskega prvenstva ponovili.

Jože Črnko

Dogodki OŠZ M. Toplice v januarju 2020

 – 12.januar ob 10.00 uri: Odprto prvenstvo Občine 
M. Toplice v šahu, Gostilna pri Štrku, Ulica na bregu, 
M. Toplice.

 – 25.januar ob 12.00 uri: Zimski turnir klubov malega 
nogometa Občine M. Toplice (veterani in člani), OŠ 
Bogojina.

 – 31.januar ob 18.30 uri: Izbor športnice, športnika … 
Občine M. Toplice, Športna dvorana ŠRC Martjanci.

Obvestilo

KMN OŠZ Moravske Toplice razpisujejo potrebe po 
sodnikih. V kolikor ste zainteresirani, 
pokličite:
051 377 946 (Štefan Ferencek) ali 
040 160 205 (Dejan Cmor).
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JUBILEJNI 20. MARTINOV POHOD
V DESTINACIJI MORAVSKE TOPLICE

dobrotami in napitki ter si nabrali novih moči za nadaljnjo 
pot, ki je iz Suhega Vrha mimo Tešanovec in Moravskih 
Toplic vodila nazaj v Martjance, kjer je v cilju pohodnike 
nagovoril podžupan Občine Moravske Toplice Andrej 
Baligač. 
V veselem vzdušju se je pod šotorom v Martjancih odvijal 
zabavni del s tradicionalnim krstom mošta v izvedbi 
TD Dobrovnik. Pohodniki so se okrepčali z Martinovim 
krožnikom, za gašenje žeje pohodnikov so skrbeli člani 
Športnega društva NK Čarda. Udeleženci pohoda so 
se lahko okrepčali še z dobrotami, ki so jih ponujali člani 
društev (Turistično društvo Martin Martjanci je pripravilo 
domače pogače, Kulturno-turistično društvo Tešanovci je 
ponujalo pajani krüj, pečeno lalovko in pečene kostanje, 
na voljo so bila Vina Panon (Panonrevitae-Metod Gutman, 
Filovci), za domov pa so si pohodniki lahko kupili medeni 
spominek Medičarstva Jožice Celec.
Kot se za jubileje spodobi, na prireditvi letos ni manjkala 
torta velikanka s poldrugim metrom premera, ki je bila 
na voljo za vse pohodnike. Prav tako je letošnji spominček 
bil bogatejši – vsak pohodnik je prejel praktično spominsko 
torbico TIC Moravske Toplice in čokolado s tramincem 
Čokoladnice Passero. 
V nagradni igri je organizator izžrebal okrog 20 pohodnikov, 
ki jih je nagradil z bogatimi nagradami. Glavna nagrada je 
bil lesen Martinov sodček z odličnim vinom, organizator 
pa je podaril še dva vikend paketa v Moravskih Toplicah, 
kopalne karte, Martinove košare in praktične nagrade.

Čez 350 pohodnikov na 
14-kilometrski poti pregnalo dež    
Na martinovo soboto se je odvijal tradicionalni, letos 
jubilejni 20. Martinov pohod, ki ga je TIC Moravske 
Toplice priredil s soorganizatorjem Turističnim 
društvom Martin Martjanci oziroma v partnerstvu s 
Termami Vivat in Občino Moravske Toplice. Pohod, ki 
je vsako leto zanimiv za številne pohodnike od blizu 
in daleč, je tudi letos privabil čez 350 pohodnikov, ki 
so pregnali začetno pršenje dežja in uspeli priklicati 
tudi nekaj sonca. Štirinajst kilometrska pohodna pot 
se je letos začela in zaključila v Martjancih, kjer se je 
odvijal še zabavni del s tradicionalnim krstom mošta. 

Na 14-kilometrsko pohodno pot so pohodniki krenili iz 
Martjancev (startalo se je pred Športno-rekreacijskim 
centrom) oziroma 12 pohodnih kilometrov je bilo 
potrebno premagati s startom iz Moravskih Toplic 
(startalo se je pred Hotelom Vivat). Tako člani TD 
Martin Martjanci kot tudi predstavniki Hotela Vivat so 
za pohodnike zagotovili okrepčila (kulinarične dobrote in 
napitke) na obeh startnih izhodiščih.
Trasa pohodne poti se je to pot iz Martjancev in Moravskih 
Toplic vila do Suhega Vrha in postojanke pri Vinotoču 
Passero, kjer so se pohodniki okrepčali z domačini 

Sponzorji 20. Martinovega pohoda:

1. OBČINA MORAVSKE TOPLICE 7. TA KLAS, MURSKA SOBOTA

2. RESTAVRACIJA MAXIMA M. SOBOTA 8. VINOGRADNIŠTVO BERDEN, FILOVCI

3. VINOTOČ PASSERO SUHI VRH 9. MLINOPEK d.d., MURSKA SOBOTA

4. TERME VIVAT, MORAVSKE TOPLICE 10. SADJARSTVO NOVAK, IVANOVCI

5. TERME 3000, MORAVSKE TOPLICE 11. PANVITA, MURSKA SOBOTA

6. SODARSTVO KUZMA, GANČANI 12. ZAVAROVALNICA TRIGLAV

Za uspešno izvedbo prireditve se organizator zahvaljuje vsem pohodnikom, soorganizatorjem, ponudnikom na stojnicah 
ter številnim sponzorjem, ki so prispevali nagrade za izžrebane pohodnike.

Janja Bürmen
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UTRINEK: Odprtje razstave del, 
nastalih v 25. slikarski koloniji 
Primož Trubar v Moravskih Toplicah     
V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota je 2. 
decembra 2019 potekalo Odprtje razstave del, nastalih 
v letošnji 25. slikarski koloniji Primož Trubar v Moravskih 
Toplicah. Spomnimo, da je v okviru letošnje kolonije 
sodelovalo 8 uveljavljenih sodobnih likovnih umetnikov.
Retrospektivna razstava vseh slikarskih del, nastalih v 
dosedanjih 25 letih, bo leta 2021 v Galeriji Murska Sobota.

Janja Bürmen

Pravljična dežela v središču 
Moravskih Toplic z dekoracijo iz 
naravnih materialov zasijala v 
praznični svetlobi
Destinacija Moravske Toplice, ki je od letošnje spomladi 
nosilka trajnostnega znaka Slovenia Green, je tokrat v tem 
duhu sledila tudi praznični okrasitvi središča kraja Moravske 
Toplice z vodilom izbire dekoracije iz naravnih materialov 
in eko okraskov. Pravljična dežela pri evangeličanski cerkvi 
v središču Moravskih Toplic je letos bogatejša za očarljivo 
in pravljično leseno hiško, obdano s številnimi lesenimi 
smrečicami, ki jo obkrožajo na novo postavljeni živalski 
liki iz pravljice Babica Zima. Določene smrečice smo 
v zasledovanju svetovnega trenda ponovne uporabe 
okrasili z okraski, narejenimi iz odpadnih žarnic.
Pri letošnji okrasitvi središča Moravskih Toplic so 
združili moči Občina Moravske Toplice, Vrtci občine 
Moravske Toplice, Javno komunalno podjetje Čista 
narava in TIC Moravske Toplice.
Zgoraj navedeni so v tesnem sodelovanju izvedli tudi 
dogodek Prižig prazničnih luči v pravljični deželi v 
središču Moravskih Toplic, ki se je s pravljičnimi vsebinami 
uvodoma pričel že popoldan v Vrtcu Moravske Toplice s 
predstavo Kdo je sešil Vidku srajčico (v izvedbi staršev otrok 

Vrtca Moravske Toplice), od koder so udeleženi v povorki 
z laternami krenili na osrednji dogodek s prižigom luči v 
središče kraja. 
V pravljični deželi v središču Moravskih Toplic se je na 
osrednjem dogodku v čarobni praznični atmosferi 
z igro ognja, svetlobe ter ubranih zvokov zbrala 
lepa množica, ki jo je uvodoma pozdravil župan Občine 
Moravske Toplice Alojz Glavač. Praznično vzdušje je 
pričaralo prepevanje božičnih pesmi. Nastopili so otroci 
Vrtcev občine Moravske Toplice, pevski zbor iz Mlajtincev/
Lukačevcev in Pevski zbor Evangeličanske cerkvene občine 
Moravske Toplice. Slavnostni prižig luči z odštevanjem je 
pospremila spektakularna ognjena predstava ledenih 
artistov iz Cirkusa Arbadakarba. 
Na dogodku so priložnostno okrasili občinsko praznično 
drevo z eko okraski, ki so jih v družbi artista na hoduljah 
obesili predstavniki 28 naselij iz občine Moravske Toplice in 
6 enot Vrtcev občine Moravske Toplice. 
Za sladke prigrizke in tople napitke so poskrbeli predstavniki 
Športnega društva Moravske Toplice in predstavniki Vrtcev 
občine Moravske Toplice. 
V Moravskih Toplicah lahko v veselem decembru stopite 
tudi skozi »čarobna vrata« v pravljični park v gozdičku Čreta, 
kjer srečate še številne druge junake iz pravljic. Medtem ko 
Buča Goldina, vrelec Termalion in bukev Beti na vas čakajo 
skozi celo leto.

Janja Bürmen

OBVESTILO ZA ORGANIZATORJE PRIREDITEV:
Poziv za oddajo Koledarja prireditev 2020      
Organizatorje prireditev iz Občine Moravske Toplice obveščamo, da je podaljšan rok oddaje obrazca Koledar 
prireditev 2020 do 28. decembra 2019. Obrazec najdete na spletni strani www.moravske-toplice.com. Hvala za vašo 
pravočasno oddajo.
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Po poteh odličnosti

Andželko Janjić:
Družinsko podjetje je način 
življenja

Podjetje Andželka Janjića iz 
Prosenjakovcev se ukvarja z 
elektro in strojnimi inštalacijami. 
S podjetnikom smo se med 
drugim pogovarjali tudi o 
razlogu za primanjkovanje 
delovne sile na njihovem 
delovnem področju.

Od kod ideja za odprtje vašega 
podjetja?
V zadnjih petih letih dela pri 
podjetju Tekstil Prosenjakovci 
sem z željo po večjem zaslužku 
odprl popoldansko obrt. Zaradi 
povečanega obsega dela ter hkrati 
propada omenjenega podjetja 
je obrt prerasla v stalno službo. 
Vključno z mano je naš kolektiv štel 
tri zaposlene, do leta 2012, ko se mi 
je pridružil še sin. V največje veselje 
vsem obrtnikom je to, da nekdo iz 
družine prevzame domačo obrt.

Kaj nudite vašim strankam? 
Kot podjetje z več kot 20-letno 
tradicijo ponujamo strankam izdelavo vodovodnih ter 
elektro inštalacij, montažo toplotnih črpalk ter kurilnih 
in klimatskih naprav. Poleg omenjenega ponujamo 
kompletno prenovo vaše kopalnice ali doma. Stari 
slovenski pregovor pravi, da dober glas seže v deveto 
vas in pri nas se tega dobro zavedamo. Pri svojem delu 
uporabljamo le najkvalitetnejše materiale, da v največji 
meri zadovoljimo želje naših strank.
V drugi polovici letošnjega leta smo postali ekskluzivni 
partner za montažo klimatskih naprav za podjetja 
Bauhaus, Big Bang ter Jager. V prihodnjih letih načrtujemo 
povečanje obsega poslovanja ter razširitev naše ponudbe 
na apartmajsko dejavnost v Prosenjakovcih. 

Kaj so prednosti in kaj slabosti tega, da je vaše 
podjetje družinsko podjetje?
Družinsko podjetje ni le 8-urni delovnik ter plača na koncu 
meseca. Je način življenja, požrtvovalnost, odrekanje na 
začetku ter konstantna borba za obstoj. Iz teh razlogov se 
mi še toliko bolj borimo za zadovoljne stranke, ki se k nam 
vračajo.  Prednost našega podjetja je predvsem predanost 
poslu, prenašanje znanja iz roda v rod ter zanesljivost.

Janja Adanič Vratarič

Janjić Andželko:
A családi vállalkozás életmód

A pártosfalvi Janjić Andželko 
vállalata elektromos és gépi 
berendezések szerelésével 
foglalkozik. A vállalkozóval 
többek között a tevékenységi 
területükön is megjelenő 
munkaerő-hiányról és annak 
okairól is beszélgettünk.

Honnét ered az ötlet, hogy 
vállalkozásba kezdjen?
A pártosfalvi Tekstil vállalatban 
végzett munkám utolsó 5 
évében a jobb kereset utáni vágy 
miatt másodállásban kisiparos 
műhelyt nyitottam. Az egyre 
nagyobb munkamennyiség és 
az említett vállalat csődje miatt 
a kisipari lét hamarosan rendes 
munkaviszonnyá alakult. Egészen 
2012-ig, a kollektívánkat, magamat 
is beleértve három alkalmazott 
alkotta, utána a fiam is csatlakozott. 
Minden vállalkozó legnagyobb 
öröme, ha a családból valaki átveszi 
az ipart.

Mit kínálnak az ügyfeleknek? 
20 éves hagyományra visszatekintő vállalkozásként az 
ügyfeleknek vízvezeték és elektromos szereléseket, 
hőszivattyúk, fűtő- és klímaberendezések beszerelését 
kínáljuk. Az említettek mellett teljes fürdőszoba- vagy 
lakásfelújítást is végzünk. Egy régi közmondás szerint a jó 
hír gyorsan terjed, amit mi is nagyon jól tudunk. Hogy a 
lehető legnagyobb mértékben kielégítsük az ügyfeleink 
elvárásait, munkánk során csak minőségi anyagokat 
használunk.
Az idei év második felében, a berendezések szerelése 
területén, a Bauhaus, a BigBang és a Jager vállalatok 
klímaberendezései exkluzív partnerei lettünk. A következő 
években üzletünk terjesztését tervezzük, kínálatunkat 
pedig Pártosfalván apartmanok kiadásával is bővítenénk.

Milyen előnyei és hátrányai vannak egy családi 
vállalkozásnak?
A családi vállalkozás nem csak 8 órás munkanapot és a 
hóvégi fizetést jelenti. Ez egy életmód, odaadás, eleinte 
lemondás és állandó harc a megmaradásért. Ezek az okok 
miatt még inkább arra törekszünk, hogy megtartsuk a 
visszatérő elégedett ügyfeleket. Vállalatunk előnye főképp 
az elkötelezett munkavégzésben és a megbízhatóságban, 
valamint abban rejlik, hogy a tudást a következő 
nemzedéknek is átadjuk.

Andželko Janjić s sinom (foto: Népújság)./ Janjić Andželko a fiával.
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Nagradna križanka

NAGRADNA KRIŽANKA: 
Elektro in strojne inštalacije, Janjić Andželko, s. p. 
Elektro in strojne inštalacije, Janjić Andželko, s. p., trem nagrajencem podarja osnovno 
montažo za pri njih kupljeno klimatsko napravo.
Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in PRIIMEK 
ter NASLOV do 5. februarja 2019 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 
9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 167. 
Prijetno reševanje vam želimo!

PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 166. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: VILA ŠIFTAR. 
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade Gostišča Vile Šiftar:  
Suzana Počič, Fokovci 39, 9208 Fokovci; Stanislav Maučec, Miklošičeva Ul. 18, 9000 M. Sobota; Anita Hari, Lukačevci 11b, 
9226 Moravske Toplice. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!
Prevzem nagrade je možen z osebno izkaznico v Gostišču Vila Šiftar v Moravskih Toplicah.



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

PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE  INFORMACIJE

december 2019
POHOD Z BAKLAMI K 
POLNOČNICI V PLEČNIKOVO 
CERKEV V BOGOJINO 

24. 12. 2019, 22.15, Ivanci, 
start pred vaško kapelo 

Preživite letošnji sveti večer rekreativno in se udeležite pohoda z baklami k 
polnočnici v prečudovito Plečnikovo cerkev.

Društvo Selenca Ivanci
Jožica Klar, 040 292 585

ŠTEFANOV POHOD 26. 12. 2019, 10.00, start pred Vaško-gasilskim 
domom Vučja Gomila Razgibana pohodna pot vodi po okolici Vučje Gomile. KUD Avgust Gašparič Vučja Gomila

Maja Cigut, 041 374 851

ČAROBNI POPOLDAN V MORA-
VSKIH TOPLICAH 28. 12. 2019, 16.00–20.00, Moravske Toplice

ČAROBNI PROGRAM:
 – Otroška animacija in skakalnica »Mini Planica«
 – Otroška gledališka predstava (Kdo je sešil Vidku srajčico, Rdeča kapica) 
 – Plesno-pevska točka društva Mlaj Mlajtinci
 – Vokalni kvintet Aeternum & Take Nine Orchestra
 – Cirkus Arbadakarba (artist z ognjem, animacija z maskotami, poslikave obraza, 
modelirni baloni)

 – Sladke dobrote in topli napitki … in še in še… 

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

PREDSTAVA ŽIVE JASLICE Z 
ŽIVIMI ŽIVALMI 

29. 12. 2019, 17.00, Bogojina,
pri Plečnikovi cerkvi Vabljeni na predstavo, ki jo pripravljajo člani KUD v sodelovanju z društvi iz vasi. KUD Jožef Košič Bogojina z društvi 

Stanka Sukič, 041 346 529
SILVESTROVANJE NA PROSTEM 
Z GLASBENO SKUPINO BLUE 
PLANET 

31. 12. 2019, 22.00, 
Moravske Toplice, center  

Zabava do jutranjih ur z glasbeno skupino Blue Planet, polnočnim ognjemetom in 
kulinaričnimi užitki. V novo leto nas bo z voščilom pospremil župan Alojz Glavač. 
Vstopite z nami v 2020!

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

januar 2020

POIZKUŠNJA VINA 4. 1. 2020, Središče, vaško-kulturni dom Vsakoletna poizkušnja vina.
Vinogradniška sekcija 
KTD Ady Endre Prosenjakovci 
Ladislav Vöröš, 031 358 675

POHOD TREH KRALJEV 5. 1. 2020, 10.00, start pred Vaško-gasilskim domom 
Filovci

Pohodna pot po filovskih vinorodnih gričih v dolžini 10–12 km. Startnina: 8 EUR 
za odrasle in 4 EUR za otroke in osnovnošolce vključuje okrepčila ob poti in bujto 
repo na cilju. 

VSD Filovci
Alojz Berden
041 733 946 

VINOGRADNIŠKO-VINARSKI KVIZ Datum in uro organizator sporoči naknadno.
Vaško-gasilski dom Filovci 

Izobraževanje ekip vinogradnikov iz Prekmurja s tekmovalnim značajem in v 
prisotnosti prekmurske vinske kraljice.

VSD Filovci
Alojz Berden
041 733 946

VESELI VEČER 10. 1. 2020, 17.00, 
Vaško-gasilski dom Selo 

Tradicionalni večer smeha s selanskimi Nemaki, kjer sodeluje 8 humorističnih 
skupin.

Pevsko društvo Selo
Oskar Makari
031 329 758

ODPRTO PRVENSTVO OBČINE 
MORAVSKE TOPLICE V ŠAHU 12. 1. 2020, Moravske Toplice (Gostilna Pri Štorklji) Ljubitelji šaha, dobrodošli! OŠZ Moravske Toplice

Branko Recek, 041 389 905

ČARDA CUP 18. 1. in 19. 1. 2020, Ekonomska šola Murska Sobota Mednarodni dvoranski turnir v nogometu za mlajše selekcije U7, U9, U11 in U13.
NŠ Čarda Martjanci
031 331 076, www.nk-carda.com
trenerji.nkcarda@gmail.com

TRŽNICA V ZIMSKIH POČITNICAH 
20.2.–22. 2. 2020
27.2.–29. 2. 2020
Moravske Toplice

Ponudniki, rokodelci in drugi iz lokalnega okolja se predstavijo na tržnici.
TIC Moravske Toplice
www.moravske-toplice.com
02 538 15 20

OBČINSKI TURNIR V KARTANJU 
ŠNOPSA 25. 1. 2020, 18.00, Krnci, Vaško-gasilski dom Turnir v kartanju šnopsa za pokal Občine Moravske Toplice.

KS Krnci
hul.stefan@gmail.com
041 600 227 

ČESANJE PERJA IN LÜPANJE 
BUČNEGA SEMENA 

25. 1. 2020, 18.00,
Središče, Vaško-gasilski dom 

Dogodek z družabnim značajem je namenjen ohranitvi starih običajev oziroma 
opravil.

KUD Antal Ferenc Središče
Silvija Šanca 
051 360 863 

Zimski turnir Klubom malega 
nogometa Občine Moravske 
Toplice 

25. 1. 2020, 12.00, Osnovna šola Bogojina Ljubitelji nogometa, pridružite se nam! OŠZ Moravske Toplice
Branko Recek, 041 389 905

IZBOR ŠPORTNIKA, ŠPORTNICE 
LETA 2019

31. 1. 2020, 18.30, 
ŠRC Martjanci Vsakoletna prireditev, v okviru katere se izbere najboljšega športnika preteklega leta. OŠZ Moravske Toplice

Branko Recek, 041 389 905

februar 2020

BLAŽEV POHOD 1. 2. 2020, 10.00, 
Start pred Vaško-gasilskim domom Bogojina 

Pohod po vasi Bogojina in okoliških goricah v dolžini 10 km. Startnina 7,00 EUR 
(vključeni napitki, okrepčilo ob poti in topel obrok na koncu).

ŠD Bogojina (v sodelovanju s TD Bogojina)
Tomaž Gregorec, 031 314 989 
FB nkbogojina 

PREŠERNO O PREŠERNU 7. 2. 2020, 13.00 Spominska ura ob slovenskem kulturnem prazniku.
Osnovna šola Fokovci
041 798 722
Ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si

OBČINSKA PROSLAVA OB 
KULTURNEM PRAZNIKU

7. 2. 2020, 16.00, 
Vaško-gasilski dom Tešanovci Praznovanje kulturnega praznika s svečano prireditvijo. Občina Moravske Toplice

17. PREŠERNOV POHOD 8. 2. 2020. 
10.00, Tešanovci, start pred Vaško-gasilskim domom 

Pohod ob slovenskem kulturnem prazniku v dolžini 12 km. Startnina znaša 8 EUR 
(zajema napitke, okrepčila, topel obrok in spominček).

NK Tešanovci in društva
Primož Cipot, 031 229 129
Denis Vitez, 041 402 643 

POHOD PO MARTINOVI POTI 
MARTJANCI-TIŠINA 

9. 2. 2020, 
Startno izhodišče in uro bo organizator sporočil 
naknadno.

Pohod po označeni oziroma markirani Martinovi poti.
Planinsko društvo Matica Murska Sobota
Jože Ružič, 041 614 672
ruzicjoze@siol.net 

KULTURNI PRAZNIK 9. 2. 2020, 15.00, Kulturna dvorana Bogojina Obeleženje kulturnega praznika s kulturnim programom.
KUD Jožef Košič Bogojina
Stanka Sukič
031 346 529

RAZSTAVA ROČNIH DEL 
15. 2.2020 (18.00-20.00) in
16. 2. 2020 (14.00 -20.00), 
Vaško-gasilski dom Vučja Gomila  

Razstava najrazličnejših ročnih del (košare, prti, prtički, dekorativno blago).
KUD Avgust Gašparič Vučja Gomila
041 374 851
Maja Cigut

TURISTIČNA TRŽNICA V ZIMSKIH 
POČITNICAH 

20. 2.–22. 2. 2020  in 27.2.–29.2.2020
Moravske Toplice Turistična tržnica z izdelki lokalnih ponudnikov.

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

PUSTNO RAJANJE NA PROSTEM 22. 2. 2020, 13.00, Moravske Toplice Vsakoletno pustovanje na prostem v središču Moravskih Toplic z bogatimi nagrada-
mi za najlepše in najbolj atraktivne maske.

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

FAŠENEK V BOGOJINI 22 .2 .2020, 9.30 pred Vaško-gasilskim domom 
Bogojina Pustna povorka po Bogojini. ŠD Bogojina, 031 314 989, 

FB nkbogojina 


