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Svetniški kotiček
Spoštovani občanke in občani občine Moravske Toplice!
Sem Franc Gomboc iz Martjancev in sem v tem mandatu svetnik Občine Moravske Toplice. V preteklosti sem bil predsednik
KS Martjanci v času, ko se je tukaj največ gradilo, in sicer vežica,
kanalizacija, pločniki, dvorana ob igrišču, ambulanta. Bil sem
tudi organizator vaških iger v bivši Občini Murska Sobota, zato
me veseli, da te igre obstajajo še danes, saj so dobre za druženje občanov. 25 let sem bil tudi organizator in mentor pri
aeromodelarjih.
Za kandidiranje za svetnika sem se odločil v stranki Desus, in kljub temu da sem bil
na listi na tretjem mestu, sem uspel. Na tem mestu se moram zahvaliti vsem, ki so
me volili in mi omogočili delo v občinskem svetu. V bodočnosti se želim posvetiti
iniciativi za gradnjo doma starejših, saj je potreba velika, kajti dosti naših občanov
biva po domovih drugje in zelo lepo in pošteno bi bilo, če bi zgradili dom tukaj, v naši
občini. Zavedam se, da je potrebno veliko postoriti in si prizadevati v državi, da bi se
zagotovila sredstva za takšen dom, ampak obljubljam, da bom pomagal v vsem, kar
bo treba storiti. Hkrati si prizadevam za enakomeren razvoj občine. Vem, da je težko,
vendar se splača potruditi.
Vsem skupaj želim vse najboljše in dosti osebnih uspehov.

PO POTEH ODLIČNOSTI
Slifas, Vojko Gergorič, s. p.

Franc Gomboc
Drage občanke in občani!
Živimo v eni izmed najlepših občin v državi s številnimi naravnimi, kulturnimi in duhovnimi bogastvi, z delovnimi in prijaznimi
ljudmi. To zavedanje me je vodilo pri odločitvi, da tudi sam pomagam pri razvoju naših potencialov.
V preteklosti je bilo veliko postorjeno predvsem na področju
infrastrukture in mehkih vsebin, dela se preudarno in v skladu
z zmožnostmi, čeprav kakšna odločitev včasih dvigne kakšno
obrv. Imamo razvejano občino in izpolnjevanje njenih primarnih obveznosti predstavlja velik kot odmerjene finančne pogače.

Naši izkušeni gasilci na srečanju v Kobilju, ki so od
konca lanskega leta najmlajši veterani (foto: Geza
Grabar).

Kot eden najmlajših članov občinskega sveta kljub temu menim, da moramo pri svojem delovanju biti bolj drzni in prodorni. Sodobni čas od nas terja hitro odzivnost in
prilagajanje. Izzivov je veliko, od infrastrukturnih, socialnih do demografskih. Mladi
morajo imeti in videti priložnost v domačem okolju. Več pozornosti moramo nameniti dolgotrajni oskrbi starejših, varovanju okolja, aktivnemu občanstvu. Pogrešam
kakšno adrenalinsko turistično ponudbo. Gospodarsko še nismo na ravni sosednjih
občin ... Čakati zgolj na državo ni dovolj, veliko je odvisno od nas samih, od našega
delovanja in solidarnosti, saj bomo le tako lahko pravočasno izkoristili priložnosti, ki
se nam ponujajo.
V duhu optimizma vas lepo pozdravljam.
Tomaž Gregorec
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538/15-02, spletna stran: www.moravske-toplice.si. Elektronska pošta glasila Lipnica: lipnica.casopis@gmail.com. ISSN 2536-3743.
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IZ OBČINE

VPIS OTROK NOVINCEV
ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
- redni vpis
Spoštovani starši,
obveščamo vas, da bo redni vpis otrok novincev za šolsko leto 2020/2021 potekal:
 v torek, 10. marca 2020, od 12.00 do 16.00 ure;
 v sredo, 11. marca 2020, od 11.00 do 14.00 ure;
 v četrtek, 12. marca 2020, od 11.00 do 14.00 ure.
Da bi imel vaš otrok več možnosti za prosto mesto v želeni enoti, vas vabimo, da ga vpišete v času rednega vpisa.

Vpis opravite v pisarni svetovalne delavke, na upravi Vrtcev občine Moravske Toplice, Dolga ulica 29 A. Vlogo
za vpis najdete na spletni strani vrtca www.mojvrtec.com, pod rubriko VPIS OTROKA, ali jo dobite pri
svetovalni delavki.
Za več informacij lahko pokličete na
tel. št. 041 304 866 (Monika).

Monika Šlichthuber Jerebic, svetovalna delavka

VABIMO VAS NA OČIŠČEVALNO AKCIJO 2020
V Občini Moravske Toplice tradicionalno vsako leto spomladi izvajamo čistilno akcijo, saj se dobro
zavedamo pomena čistega okolja. Prepričani smo, da je tudi v vašem interesu, da so kraji v občini čim bolj
urejeni, saj bomo tudi prebivalci zadovoljni, če bomo živeli v lepem in gostoljubnem okolju. Z željo po dobri
izvedbi akcije vabimo vse občane, prostovoljce, društva, podjetja in javne ustanove, da pristopite k
očiščevalni akciji, ki bo
v soboto, 28. marca 2020, s pričetkom ob 8.00 uri
na zbirnih mestih po posameznih naseljih v občini.
Vabljeni v čim večjem številu!

DODATNE INFORMACIJE:
Občina Moravske Toplice (Majda LIPIČ PROSIČ, 02 538 15 12)
Čista narava (02 538 16 11)
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Osma redna seja občinskega
sveta
8. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske Toplice,
ki je bila v torek, 17. decembra 2019, je vodil župan Alojz
Glavač.
Po ugotovljeni začetni prisotnosti in sprejemu zapisnika 7.
redne seje je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto
2019 in 2020 – skrajšani postopek.
3. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov na območju občine Moravske Toplice – II.
obravnava.
4. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Moravske Toplice – I. obravnava.
5. Predlog sklepa o dopolnitvi načrta pridobivanja in
načrta razpolaganja za leto 2019 in 2020.
6. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine
Moravske Toplice za leto 2020.
7. Predlog letnega programa kulture Občine Moravske
Toplice za leto 2020.
8. Predlog letnega programa ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice v letu 2020.
9. Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru
zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice
za leto 2018.
10. Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru
ogrevalnega sistema OŠ Bogojina.
11. Predlog soglasja k spremembi sistemizacije delovnih
mest in k oblikovanju oddelkov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice za
šolsko leto 2019/2020.
12. Predlog soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice.
13. Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota.
14. Predlog sklepa o imenovanju člana sveta javnega zavoda Pomurski muzej in Galerija Murska Sobota.
15. Pobude in vprašanja.
16. Razno.
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o izvršitvi sklepov
občinskega sveta, sprejetih na 7. redni seji, in sprejel predlagan Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2019 in 2020 s
prilogami po skrajšanem postopku.
Glede na to, da v času javne razprave ni bilo nobenega predloga oz. pripombe, je občinski svet sprejel Odlok o pred4 | Lipnica 168

metu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje
obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Moravske Toplice v enakem besedilu, kot je bil sprejet v
prvi obravnavi. Občinski svet je sprejel tudi Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice
in ga v skladu s poslovnikom posredoval v javno razpravo,
ki je trajala od 19. 12. 2019 do 4. 1. 2020.
V nadaljevanju seje sta bila sprejeta sklepa o dopolnitvi
načrta pridobivanja nepremičnega premoženja in sklep
o dopolnitvi načrta razpolaganja z zemljišči ter sklep
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine za leto 2020.
Sprejet je bil tudi Letni program kulture Občine Moravske Toplice za leto 2020, ki skupaj z odlokom o proračunu
predstavlja podlago za razdelitev sredstev za dejavnost kulturnih društev na podlagi javnega razpisa. V okviru proračunskih postavk znotraj programa se zagotavljajo sredstva
za določene kulturne projekte in prireditve, kot so razstave,
likovne kolonije ter sredstva po razpisu za sofinanciranje
dejavnosti kulturnih društev.
Občinski svet je sprejel Letni program ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Moravske Toplice v letu 2020. V proračunu Občine
Moravske Toplice za leto 2020 so za kompleksne subvencije
v kmetijstvu zagotovljena sredstva v skupni višini 18.000,00
EUR.
Občinski svet se je seznanil s poročilom nadzornega
odbora o opravljenem nadzoru zaključnega računa
proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2018 in s
poročilom nadzornega odbora o opravljenem nadzoru
ogrevalnega sistema Osnovne šole Bogojina.
Občinski svet je obravnaval tudi prošnjo Vrtcev občine Moravske Toplice za izdajo soglasja k spremembi sistemizacije delovnih mest in k oblikovanju oddelkov za šolsko leto
2019/2020. Podal je soglasje k preoblikovanju polovičnega
oddelka 1–2 let v enoti Martjanci s 1. 1. 2020 v celega, ni pa
podal soglasja k dodatni sistemizaciji 0,5 delovnega mesta
vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja.
Občinski svet je podal soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda Turistično-informativni
center Moravske Toplice, ki jih je svet zavoda TIC Moravske
Toplice sprejel na svoji 4. seji dne 4. 12. 2019.
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je občinski svet podal soglasje k imenovanju
Edith Žižek Sapač, dr. med. spec., za direktorico javnega
zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota za mandatno
dobo štirih let.
V svet javnega zavoda Galerija Murska Sobota je bil
kot predstavnik ustanovitelja Občine Moravske Toplice imenovan Štefan Kodila, Selo. V svet javnega zavoda
Pomurski muzej Murska Sobota pa Vanja Samec, Moravske Toplice.

IZ OBČINE

KGZS OE MS je Občini Moravske Toplice predlagala, da omogoči gradnjo nestanovanjskih objektov za kmetijske namene
na območju K1 in K2 nad 100 m2 ob obstoječih gospodarstvih. Glede na to, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano pripravlja spremembo zakonov s področja zemljiške politike, je občinski svet predlagal, da se v Zakonu o kmetijskih zemljiščih omogoči gradnja nestanovanjskih objektov za kmetijske namene na območju K1 in K2 nad 100 m2, in sicer
na lokacijah, ki so primerno oddaljena od naselij.
Občinska uprava

Osrednja občinska prireditev ob kulturnem prazniku
V petek, 7. februarja, je v Tešanovcih potekala občinska
prireditev ob kulturnem prazniku.
Za bogat kulturni program so z deklamacijami, pesmimi in
plesom poskrbeli domači kulturniki, KTD Male Rijtar Tešanovci,
Nikola Prelič, Žen Bencik, Žiga Čarni, Maja Ošlaj, Mirjana Mutvar, Sašo Kojek, Ema Vöroš, ter vokalna skupina Lirika. Program
pa je povezoval male rijtar Jani Fartelj.
Slavnostni govornik, domačin Franc Cipot je v svojem govoru
med drugim povedal, da je navdušen nad domačimi kulturniki, ki še vedno vztrajajo pri negovanju kulture v njihovem

Slavnostni govornik Franc Cipot.

domačem kraju, Tešanovcih, Polni dvorani tešanovskega vaško-gasilskega doma je nekaj pa je tudi recitiral Prešernovo
Zdravljico.
Zbranim je nekaj besed namenil tudi župan občine Moravske
Toplice Alojz Glavač, ki je povedal, da je ponosen na dejstvo,
da je v občini mnogo malih Cankarjevih domov, kjer nastopajo ljudje z dobro voljo.
Prireditev so nastopajoči sklenili z lepo prekmursko pesmijo
Ti zemlja rajska mila.
Janja Adanič Vratarič

Zbrani so uživali v bogatem kulturnem programu.

IN MEMORIAM

Od nas se je za vedno poslovil Jože Matis. Jože Matis je končal Pedagoško fakulteto v Mariboru. V naši sredini se ga lahko spomnimo kot umirjenega, spoštljivega in zanesljivega
človeka.
Nekateri se ga spomnimo še iz osnovne šole Puconci, kjer je poučeval in veliko let bil tam
ravnatelj. V času njegovega ravnateljevanja na OŠ Puconci se je zgradila nova stavba, v
katero še danes zahajajo osnovnošolci. Drugi se ga spomnimo, kako je aktivno sodeloval
takoj po nastanku občine Moravske Toplice, kjer je bil kar tri mandate član v občinskem
svetu. V obdobju od 1998 do 2002 je bil tudi podžupan. Prav tako je bil tudi predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in v Komisiji za kulturo.
Vaščani Sebeborcev se ga bomo spominjali kot aktivnega člana v svetu Krajevne skupnosti
Sebeborci in člana Prostovoljnega gasilskega društva Sebeborci. Nekaj časa je deloval tudi
v Klubu malega nogometa.
Za vse dobro, kar si storil za svoj kraj, občino in šolo, ti bomo večno hvaležni.
župan Alojz Glavač in Občinska uprava
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Najboljši športniki občine Moravske Toplice v letu 2019
V petek, 21. februarja, je v dvorani NK Čarda v Martjancih
potekala osrednja slovesnost razglasitve športnika leta
2019.

prejeli Sebastijan Koltaji (karate), Klemen Pucko (nogomet) in
Luka Norčič (namizni tenis), med športnicami pa sta priznanje
prejeli Staša Matis (namizni tenis) in Iva Marič (hokej na travi).
Plaketo za najboljšega športnika preteklega leta je v kategoriji
športnikov prejel Aleš Zadravec (pikado), v kategoriji športnic pa
Lara Erniša (gimnastika, akrobatika).
Vsem nagrajencem čestitamo!
Občinska uprava in Janja Adanič Vratarič

Prireditev je potekala v organizaciji Občine Moravske Toplice in
Občinske športne zveze Moravske Toplice.
Posebno priznanje OŠZ M. Toplice je prejel Miroslav Grabar za dolgoletno delo v športu. Priznanje so prejeli Društvo upokojencev
Občine Moravske Toplice ter vzgojno-varstveni zavodi DOŠ Prosenjakovci, OŠ Bogojina, OŠ Fokovci in Vrtci občine M. Toplice. Plaketo za zaslužnega športnega
delavca je prejel Jože Štefanec za dolgoletno
delo v NK Čarda. Priznanje za perspektivnega
športnika so prejeli Matic Zrim (hokej na travi),
Jure Smodiš (namizni tenis), Jan Lipič (namizni
tenis), Zal Šiftar (smučanje), Gal Skledar (atletika)
ter Izidor Casar (šah). Priznanje za perspektivno
športnico sta prejeli Neja Dragoljevič (hokej na
travi) in Živa Dogar (namizni tenis). Med športnimi društvi sta priznanje prejela Nogometni
klub Čarda in Klub malega nogometa Mlajtinci,
plaketo pa Hokejski klub Moravske Toplice. Timotej Šoš (balinanje) je prejel plaketo v kategoriji športnik invalid. Med športniki so priznanje Nagrajenci za leto 2019.

Podelitev štipendij za šolsko leto 2019/2020
Občina Moravske Toplice tudi v študijskem letu
2019/2020 nadaljuje s finančno podporo študentom
iz občine.

ci), Mitja Gorza (Prosenjakovci), David Ficko (Mlajtinci),
Maja Cigüt (Vučja Gomila) in Andreja Ružič (Noršinci).
Na slavnostnem podpisu pogodb sta zbrane pozdravila
župan Alojz Glavač in predsednik uprave PIF izr. prof. dr.
Mitja Slavinec. Zbranim študentom sta zaželela veliko
uspehov na njihovi študijski poti.
Občinska uprava in Janja Adanič Vratarič

V sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo (PIF)
je tako objavila javni razpis za podelitev štipendij Občine
Moravske Toplice.
Letošnjih štipendistov je 27: Mojca Heidi
Lazar (Moravske Toplice), Maja Šebjanič
(Moravske Toplice), Nina Jakoša (Čikečka
vas), Nejc Jan Matis (Sebeborci), Matevž
Škalič (Moravske Toplice), Rok Nabergoj
(Moravske Toplice), Goran Rocner (Lončarovci), Ines Cifer (Martjanci), Urška Lopert
(Noršinci), Vesna Benkovič (Bogojina), Ana
Ambruš (Noršinci), Karolina Vöröš (Moravske Toplice), Blaž Recek (Sebeborci), Dion
Zajmi (Moravske Toplice), Nikolina Škrilec
(Mlajtinci), Žiga Benko (Filovci), Kaja Vaš
(Martjanci), Jaka Peček (Suhi Vrh), Anja Kodila (Martjanci), Maruša Ščedrin (Moravske
Toplice), Marko Ovsenjak (Suhi Vrh), Luka Štipendisti z županom Alojzom Glavačem, predsednikom uprave PIF izr. prof. dr. Mitjem
Norčič (Sebeborci), Tiana Golob (Martjan- Slavincem ter podžupanoma Sašem Koco in Andrejem Baligačem.
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Dan Biograda na Moru
Tradicionalno so se v petek, 10. januarja, svečane seje občinskega sveta Grada Biograda na Moru poleg številnih
prijateljskih občin iz Hrvaške in tujine odzvali povabilu in tako udeležili tudi predstavniki naše občine.
Na svečani seji so podelili nagrado za življenjsko delo in nagrade Grada Biograda 2019, ki jih podeljuje občinski svet,
in grbe Grada Biograda, ki jih podeljuje župan.
V imenu vseh nagrajencev se je zahvalil Marinko Čupić,
dobitnik Grada Biograda za življenjsko delo za izredne
dosežke trajne vrednosti v razvoju in ugledu Biograda ter
povečanju vloge lokalne samouprave v razvoju lokalne
demokracije.
Predsednik Občinskega sveta Tonči Šangulin je za realizacijio projekta »Volonterska pomoč na domu starejšim
in onemoglim ljudem« združenja Volonter predal ključe
osebnega avtomobila vozila znamke »Smart«.
V soboto, 11. januarja, je potekala jubilejna, 20. po vrsti,
mednarodna »Regata Sv. Stošije« v organizaciji Grada
Biograda na Moru in domačega Yacht kluba, organizirana v čast proslave Dneva grada Biograda na Moru. To je
regata prijateljskih občin, ki je znana v navtičnih krogih
na Hrvaškem in v Evropi. V lepem in sončnem vremenu
je štartalo 20 jadrnic s preko 100 udeleženci, njihov štart
pa so spremljali številni obiskovalci in domačini.

Dneva Biograda na Moru in mednarodne »Regate Sv. Stošije« so se udeležili tudi predstavniki naše občine.

Promocija na sejmu Alpe-Adria 2020
V sklopu projekta TELE-KA-LAND se je TIC Moravske Toplice skupaj s projektnimi partnerji v času 29. 1.–1. 2.
2020 udeležil turističnega sejma Alpe-Adria na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Glavni cilj predstavitve na
sejmih je povečanje prepoznavnosti pravljičnih parkov z

dodatno turistično ponudbo, vzpostavljenih v Moravskih
Toplicah in Dobrovniku na slovenski strani ter v naseljih
Nagyrecse in Magyarszerdahely na Madžarskem, kot tudi
promocija dvodnevnih pravljičnih festivalov.
FESTIVALI:
Festival Jezerska vila, 12. 6. –13. 6. 2020
v Dobrovniku
Festival Obuti maček, 19. 6. –20. 6. 2020
v Magyarszardahely
Pravljični festival buč, 15. 8. –16. 8. 2020
v Moravskih Toplicah
Festival pol krajcarja, 28. 8.–29. 8. 2020
v Nagyrecse
Matejka Pajalić
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Zakaj je dobro sterilizirati/kastrirati?
V Sloveniji je preveč neželenih psov in mačk brez lastnikov.
• Vsako leto je zavrženih več kot 4000 psov in mačk, mnogo
teh žalostno konča, saj je vseh živali veliko preveč, da bi
lahko našle dobre lastnike.
Parjenje je fizično težko preprečiti
• Psice se gonijo dvakrat letno, mačke tri- do štirikrat letno.
• Samci se lahko parijo vsakič, ko zavohajo gonečo se samico,
zavohajo jo tudi do 3 km daleč, so zelo vztrajni, da pridejo
do nje.
Pozitiven vpliv na vedenje
• Živali se manj potepajo (manj smrti na cestah), manjkrat
izgubijo.
• Se manj pretepajo, samci manj markirajo teren, živali so bolj
vdane in zadovoljne doma; mačke pa še vedno lovijo miši.

• Poleg tega so lastniki psov tudi kazensko odgovorni za
svoje pse, ki se prosto gibajo po okolici. S pravočasno
kastracijo spolnega nagona pri psu ni več in s tem te težave izginejo.
Pozitiven vpliv na zdravje
• S sterilizacijo in kastracijo zaščitimo živali pred spolno
nalezljivimi boleznimi in zmanjšamo možnost prenosa
drugih nalezljivih bolezni.
• Sterilizirane samice ne zbolijo za vnetjem rodil (lahko celo
smrtno nevarnim obolenjem).
• Sterilizirane samice ne zbolijo za rakom na maternici, imajo manj možnosti za raka na mlečni žlezi, kastrirani samci
ne zbolevajo za rakom na prostati in na modih.
• Pri steriliziranih samicah ne prihaja do navidezne brejosti.
Pobijanje mladičev je nezakonito.

BODITE DEL REŠITVE – NE PROBLEMA. STERILIZIRAJTE/KASTRIRAJTE!

Gorička krajina
PRVA STALNA RAZSTAVA O NETOPIRJIH V SLOVENIJI

PREŽIVETI Z NETOPIRJI
DNEVI ODPRTIH VRAT 2020
4. april, 10.00–16.00
2. maj, 10.00–17.00
6. junij, 10.00–17.00
4. julij, 10.00–17.00
1. avgust, 10.00–17.00
5. september, 10.00-–17.00
28. oktober, 10.00–16.00
Informacije:
brat Jurij Štravs, Župnija Kančevci, 031 545 108
Gregor Domanjko, Javni zavod Krajinski park Goričko
gregor.domanjko@goricko.info, 02 551 88 68
www.park-goricko.org
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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Vabilo na predstavitev ukrepov v projektu
Gorička krajina
Javni zavod Krajinski park Goričko bo v sredo, 11.
marca 2020, ob 19. uri, v vaško gasilskem domu v
Ratkovcih predstavil ukrepe v projektu Gorička krajina,
ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
Ukrepi, v katere želimo vključiti zainteresirane osebe,
so: zasaditev visokodebelnih sadovnjakov, košnja
travnikov v in po projektu in možnosti plačil, zasaditve
mejic idr.
Vabljeni na predstavitev.

Pobudnik akcije Društvo za zaščito živali Pomurja

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK

20 % popust pri ceni storitve
NA VSEH VETERINARSKIH AMBULANTAH V POMURJU

od 1. 2. do 31. 3. 2020
Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta
pomembni za zdravje živali, obenem pa ni več
problema kam z mladiči
ZA VSE ŽIVALI NI DOVOLJ DOMOV – STERILIZIRAJ/KASTRIRAJ!

Dolžnost lastnikov živali je, da preprečite, da bi se vaše živali
nekontrolirano razmnoževale׃″Skrbnik hišnih živali mora z
zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali
preprečiti rojstvo nezaželenih živali.″ (11. člen Zakona o zaščiti
živali)
Če se vaše mačke ne pustijo prijeti, nas pokličite na 070/879-212.
ZA STERILIZACIJO ALI KASTRACIJO VAŠE ŽIVALI POKLIČITE NA NAJBLIŽJO VETERINARSKO
AMBULANTO.
Za vedno smo odgovorni za tisto, kar smo udomačili!
(IZVOD ZA DRUŠTVO)

PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI (vpišite):

Ime in priimek: _________________________________________________
Naslov: _______________________________________________________
Občina: ___________________________________
Tel.št./e-naslov: ____________________________
Pes (vpiši število pri posameznem spolu): Ž: ________ M: ____________
Mačka (vpiši število pri posameznem spolu): Ž: _________ M: __________

(IZVOD ZA VETERINARSKO
POSTAJO)

AKCIJA S/K 2020/I.

POMEMBNO!
Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več živali.
Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in razglistena!
Po zaključku akcije bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade!
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Z NASLOVNICE

Izšla je petjezična slikanica Rija in Rus 13-letne Marinke Horvat

Marinka Horvat iz Ivancev je bistro in pozitivno dekle, za katero verjamemo, da je
slikanica le začetek njene pisateljske poti
(foto: domači arhiv).

Petjezična slikanica Rija in Rus (napisana v slovenščini, madžarščini,
hrvaščini, prekmurščini in romščini) je nastala po besedilni predlogi
Marinke Horvat, učenke 8. razreda
OŠ Bogojina (mentorica Marjetka
Erdelji), in z ilustracijami dijakinje
Dvojezične srednje šole Lendava
Zale Kostric (mentorica Melita Lazar).
O slikanici, ki je izšla v sozaložništvu
Dvojezične srednje šole Lendava
in Slavističnega društva Prekmurja, Prlekije in Porabja ter je skupni
projekt osnovnošolke, dijakinj ter
njihovih mentorjev, smo se pogovarjali z avtorico besedilne predloge Marinko Horvat iz Ivancev.

Od kod ideja za slikanico?
Temelje za slikanico sem dobila že v otroštvu. Bila sem veliko bolna, zato sem
se zelo zanimala za mikroorganizme. K
temu zanimanju je pripomogla tudi moja
sestra, ki je študirala mikrobiologijo in mi
na otroški način razlagala, kaj se dogaja v
mojem telesu. Lani, ko me je moja mentorica Marjetka Erdelji prijavila na natečaj
Splošne bolnišnice Murska Sobota, kjer je
bila tema čiste roke, pa pa sem tematiko še
Slikanica Rija in Rus je izšla v kar petih jezikih.
dodatno preučila in oblikovala besedilo,
namenjeno otrokom. Bolnišnica me je nagradila s priznanjem. Kasneje sem besedilo pokazala prof. in pisatelju Štefanu Kardošu. Nad vsebino je bil navdušen.

Marinka na predstavitvi slikanice v Monoštru (foto: Marjetka Erdelji).
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K sodelovanju je povabil dijake Dvojezične srednje šole Lendava in tako je nastala ta slikanica.
Kakšna je zgodba? Njeno sporočilo?
Slikanica govori o fantu in punci, ki si nista hotela umivati rok. Učiteljica nato pripoveduje zgodbo o tem, kaj našemu telesu naredijo mikrobi,
če si ne umivamo rok. Bakterija Rija in virus Rus
potujeta po telesu in delata škodo. Sporočilo
zgodbe je, da so čiste roke zelo pomembne za
naše zdravje.
Kdo je še soustvarjal slikanico?
Ilustracije je ustvarila dijakinja Dvojezične srednje šole Lendava, Zala Kostric. V prekmurščino
sta jo prevedli Anabel Kepe in Pia Kolar, v hrvaščino jo je prevedla Rahela Robić, v romščino
Ređina Olah in v madžarščino Anna Toplak. Vse
so dijakinje DSŠ Lendava.
Kje je dostopna?
Dostopna je na Slavističnem društvu Prekmurja,
Prlekije in Porabja.
Nameravaš še dalje pisno ustvarjati?
Z izdajo te slikanice se mi je izpolnila velika želja,
da postanem pisateljica, tako da upam, da mi
bo še kaj uspelo.
Janja Adanič Vratarič in Marjetka Erdelji

TUKAJ SMO DOMA

Slikovita vasica, ki je bila prvič omenjena že davnega leta 1208
Csekefa: Az idilli kisfalu első írásos említése 1208-ból származik
O Čikečki vasi, majhni slikoviti vasici s približno enainsedemdesetimi prebivalci, smo se pogovarjali s predsednikom krajevne skupnosti Željkom Kerčmarjem.
Čikečka vas (madžarsko Csekefa) je opredeljena kot območje,
kjer živijo pripadniki madžarske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi madžarščina.
Predsednik Krajevne skupnosti Čikečka vas nam je povedal, da
v vasi živi sedemnajst upokojencev ter šest šolarjev. Imajo osem
še delujočih kmetij.
Po besedah Kerčmarja prvo omembo naselja zasledimo davnega leta 1208, in sicer se takrat naselje omenja kot »Tera Chef«.
Kot razlog za manjše število prebivalcev v vasi predsednik krajevne skupnosti navaja množično migracijo domačinov v tujino pred in med vojnama, ki je bila značilna za celotno regijo,

po tistem pa tudi migracijo v večja središča. Kljub manjšemu
številu prebivalcev pa vas ne spi. Tako v Čikečki vasi že 116 let
deluje Gasilsko društvo Čikečka vas, vaščani pa se občasno tudi
družijo ob postavitvi mlaja, čistilnih akcijah, dnevu odprtih vrat
vaško-gasilskega doma, ob pečenju koruze in kostanja.
Ob neokrnjeni naravi, ki je zanimiva kot točka oddiha za kolesarje
in pohodnike, so v vasi še posebej ponosni na novo pridobljeno
optično omrežje. Po besedah Kerčmarja pa v prihodnje načrtujejo ureditev vaških poti, asfaltiranje nekaterih poti, zamenjavo
ulične razsvetljave ter ureditev okolice vaško-gasilskega doma.
Ob koncu predsednik krajevne skupnosti pove, da si za vaščane
še posebej želi več medsebojnega sodelovanja, povezanosti in
razvoja vasi.
Janja Adanič Vratarič

Vaščani radi stopijo skupaj, ko je treba postoriti kaj dobrega za njihovo vas./ Csekefa: Az idilli kisfalu első írásos említése 1208-ból származik.

Csekefáról, a hetvenegy lakosú, festői szépségű kisfaluról
Kerčmar Željkoval, a helyi közösség elnökével beszélgettünk.
Csekefa (szlovénul Čikečka vas) a nemzetiségileg vegyesen lakott területen található, ahol a szlovén nyelv mellett, a magyar
ajkú lakosság anyanyelve, a magyar is hivatalos nyelv.
A csekefai helyi közösség elnöke elmondta, hogy a faluban, ahol
nyolc portán gazdálkodnak még, tizenhét nyugdíjas és hat iskolás él.
Kerčmar hozzáfűzi, hogy a település első írásos említése – „Tera
Chef” néven – a messzi 1208-ból származik.
A lakosságcsökkenést a helyi közösség elnöke azzal magyarázza, hogy az első világháború előtt, illetve a két háború között
nagyon sokan elhagyták a térséget, és később is a nagyobb

központok vonzották a fiatalokat. Noha kevesen lakják a falut, a
közösségi élet igencsak élénk. Csekefán már 116 éve működik
a tűzoltóegylet, a falu lakossága pedig évente állít májusfát, tisztítóakciókon vesznek részt, nyílt napot szerveznek a tűzoltó- és
faluotthonban, kukorica- és gesztenyepikniken találkoznak.
A kerékpárosok és túrázók örömmel pihennek meg az érintetlen
természeti környezetben, a falusiak pedig most leginkább az új
optikai hálózatra büszkék. Kerčmar szerint tervezik a falusi utak
rendezését, közülük néhány aszfaltburkolatot kap, a közvilágítás
korszerűsítését, valamint a tűzoltó- és faluotthon környezetének
rendezését is.
A helyi közösség elnöke végezetül elmondja, szeretné, ha a falusiak között még jobb lenne az együttműködés, az összefogás,
és ami nagyon fontos, hogy fejlődjék a falu.
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KMETIJSKI NASVETI / Z NAŠIH KMETIJ

Nepovratna sredstva za prevzem kmetije
Ker je leto hitro naokrog, bo kmalu prišel čas, ko se bomo
zopet »selili« na njivske površine. In prav tako bo redni rok
za oddajo zbirne vloge za leto 2020 predvidoma potekal
od 24. februarja do vključno 6. maja 2020. Pred oddajo zbirne vloge si je potrebno na UE urediti morebitne napake na
gerkih. Prenos plačilnih pravic pa bo možen do 28. 2. 2020.
Z začetkom vegetacije in spomladno rastjo žitnih rastlin
nastopi čas za zelo pomemben in odločilen agrotehnični
ukrep, s katerim poskrbimo za ponovni zagon rasti žitnih
rastlin po obdobju počivanja. Gre za dognojevanje ozimnih žit, katero bo, če bodo vremenske razmere dopuščale, izvedeno konec februarja in v marcu oziroma, ko se
tla ogrejejo nad 5°C.
S prvim in pravočasno izvedenim dognojevanjem v času
razraščanja žita bomo vplivali na število žitnih stebel na
kvadratni meter in tudi na boljšo zasnovo žitnih klasov, kar je ključ do uspešne pridelave kakovostnega zrnja
ozimnih žit.
V kolikor v jesenskem času v posevkih žit nismo uspeli zatreti plevelov, je nastopil pravi čas za uporabo herbicidov. Zelo pomembno je, da plevele odstranimo čim prej
spomladi, ko še ne povzročajo gospodarske škode; to pomeni do konca razraščanja žit oziroma do pojava prvega
kolenca. Pri uporabi herbicidov je potrebno upoštevati
dnevne in nočne temperature zraka. V času aplikacije naj
bodo dnevne temperature vsaj med 8 do 10 °C, nočne pa
nad lediščem.
Še zadnjič v obdobju izvajanja PRP 2014–2020 razpisana nepovratna sredstva za prevzem kmetije v višini
14,4 mio evrov
Šesti javni razpis je pripravljen na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
(Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18, 50/19
in 4/20).
Upravičenci pri tem podukrepu so mladi kmetje, ki so stari
od 18 do 40 let, imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske

dejavnosti. Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje
predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev
iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi
na javni razpis. V poslovnem načrtu mladi kmet prikaže
gospodarski razvoj kmetijskega gospodarstva in prispevek
k horizontalnim ciljem (okolju, inovacijam ali prilagajanju
na podnebne spremembe). Prav tako navede mejnike in
razvojne cilje, ki se glasijo na kmetijsko dejavnost ali dopolnilne dejavnosti, katerih končni proizvod je proizvod iz
priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:
Pri sklopu A znesek podpore znaša 45.000 evrov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidirajo:
• mladi kmet, če je na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno
zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti
ali v poslovnem načrtu predvidi vključitev v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova
opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu,
• samostojni podjetnik posameznik,
• družba z enim družbenikom.
Pri sklopu B znaša znesek podpore 18.600 evrov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidira mladi kmet, če ta
na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova
opravljanja kmetijske dejavnosti, niti tega ne predvideva v
poslovnem načrtu.
Podpora iz obeh sklopov se izplača v dveh obrokih, in sicer:
• prvi obrok v višini 70 odstotkov dodeljenih sredstev in
• drugi obrok v višini do 30 odstotkov dodeljenih sredstev.
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis bosta potekala od 24. 2. 2020
do vključno 18. 3. 2020. Zainteresirane mlade kmete,
ki so prevzeli kmetijo, vabimo, da se odzovejo na javni
razpis in vložijo vlogo za dodelitev podpore.
NAJ BO USPEŠNO IN RODNO LETO.
Aleksandra Dervarič, KGZS Zavod MS

Pet pridelovalcev sladkorne pese iz naše občine
Od skupaj dobrih 170 hektarjev, kolikor jo je 45 pridelovalcev iz SV Slovenije zasejalo v letu 2019, je
»cukrca« v naši občini rastla na skupaj več kot 20
hektarjih. In to po zaslugi kmetovalcev Denisa Viteza in Dejana Küčana iz Tešanovcev, Jožeta Cöra in
Branka Baumana iz Mlajtincev ter Vladimira Sveteca
iz Martjancev.
Zakaj pišemo o tem? Ker se je ta kultura, dohodkovno najbolj donosna poljščina med vsemi, po velikih prizadevanjih
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številnih držav članic EU tudi na naša polja spet vrnila pred
tremi leti. Zaradi znane reforme trga EU s sladkorjem se je
namreč zaprla edina slovenska Tovarna sladkorja Ormož in
je potem z njo ugasnila tudi nacionalna kvota za pridelavo
sladkorne pese za kvotni sladkor. Po zapleteni evropski zakonodaji je namreč tudi naši pridelovalci za namen pridelave sladkorja iz nje niso smeli sejati. Ker tovarna v Ormožu
več ne obratuje, tudi slovensko sladkorno peso predelujejo
v Virovitici na Hrvaškem, ki je, skoraj verjeti, ob razgradnji
ormoške tovarne kupila njeno postrojenje.

Z NAŠIH KMETIJ / VSAKDANJI UTRIP

Mag. Vladimir Hunjadi, tajnik interesnega Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije in specializirane
zadruge za njeno pridelavo – Kooperative Kristal, pravi,
da je bila lanska letina za pridelavo tudi te poljščine po
količinskem in kakovostnem izplenu ena najboljših, saj je
znašala pridelava po hektarju krepko čez 60 ton, sladkorna stopnja v njej pa je nad 16 %. To je tudi meja za njeno
odkupno ceno – 33 €/t. Najboljši pridelovalci tako lahko
zanjo po hektarju v bruto znesku iztržijo tudi 1.900 € in
več, kar pomeni tudi do 500 € čistega zaslužka.
Geza Grabar

Tudi ta poljščina je lansko leto dobro obrodila.

Obiskali smo kmetijo
Člani kulturno-umetniškega društva Avgust Gašparič iz
Vučje Gomile že več let prirejamo tradicionalni Štefanov
pohod, ki se, kot že ime pove, zvrsti na dan svetega Štefana,
tj. 26. decembra.

naredili še drugi del kroga ter po treh in pol urah, kar je trajal
celoten pohod, utrujeni prišli nazaj v dom. Ob poslušanju kratkega kulturnega programa ob dnevu samostojnosti in enotnosti,
v sklopu katerega smo iz ust Nike Smej slišali tudi slovensko
himno, smo se nekoliko odpočili, nato pa smo si privoščili toplo
malico, odlično domačo prekmursko bujto repo, ki je šla vsem
zelo v slast.
Pogostitvi je sledilo druženje s pohodniki in pogovor ob dobri
kapljici do poznih popoldanskih ur. Z lepo mislijo in dobrimi
željami za novo leto smo se razšli in sklenili, da se prihodnje leto
spet srečamo, morda v še večjem številu.
Maja Cigut

Konec lanskega leta smo se na cca. 11 km dolgo pot odpravili v
četrtek nekaj po 10. uri. V času enournega zbiranja se nas je pred
domačim vaško-gasilskim domom zbralo izredno veliko. Kar 98
se nas je odpravilo po začrtani poti. Po začetnem okrepčilu smo
se odpravili izpred domačega vaško-gasilskega doma v smeri
Zrinskovega brega po manj prometni makadamski poti, nato pa
pot nadaljevali po majhnem delu gozda naše precej gozdnate
vasi. Na koncu gozda nas je pot pripeljala mimo hiške v gozdu in zatem
do glavnega posestva lanskoletne
kmetije. Tam nas je prijazno sprejela in pozdravila lastnica trenutno
najbolj zanimive kmetije v Sloveniji,
ga. Monika Gibičar Marič, in nas prijazno popeljala vse od vstopnih vrat
na posestvo do arene in nam s tem
omogočila podoživljanje trenutkov,
ki smo jih dobre tri mesece spremljali pred malimi zasloni. Naše trenutke
pa je ovekovečil mladi vučjogomilski
fotograf Sašo Hampo.
Po ogledu kmetije je sledila posto- Pohodniki na posestvu, kjer so lansko leto snemali resničnostni šov Kmetija
janka z okrepčilom, nato pa smo (foto: Sašo Hampo).

Obvestilo občanom
Občane obveščamo, da naj plastične vreče za embalažo ne odlagajo na ekoloških otokih, saj s tem po
nepotrebnem polnijo ekološke otoke. Vreče za embalažo naj zadržijo doma, saj jih podjetje Saubermacher –
Komunala Murska Sobota, d. d., brezplačno odvaža z odjemnih mest po urniku odvozov.
Medobčinska inšpekcija in redarstvo
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Lovska družina Bogojina že sedem desetletij pripravlja Štefanov lov
Pred sedmimi desetletji so se na pobudo nekdanjega člana Lovske družine Bogojina Štefana Horvata v
okviru Lovske družine Bogojina odločili za organiziranje vsakoletnega Štefanovega lova.

nato se je Štefanov lov začel. Vodja lova je bil Josip Lutar,
vodja pogona Štefan Horvat, vodja čakanja je bil Vlado
Kolman. Od 33 članov lovske družine se je Štefanovega
lova udeležilo 19 lovcev.

Od tistega časa vsako leto ob godu svetega Štefana pripravljajo Štefanov lov. Zadnji Štefanov lov je bil prav na
god sv. Štefana v četrtek, 26. decembra zdaj že lansko
leto, ko se je druščina članov zelene bratovščine najprej
zbrala v idiličnem naravnem okolju v Krajinskem parku
Goričko pri lovskem domu v Bogojini. Med lovce je prišel
starešina LD Bogojina Ambrož Pušnik, tokrat pa je bil za
Štefanov lov zadolžen gospodar LD Bogojina Anton Klar.
Preden so se lovci odpravili na Štefanov lov, so prejeli vsa
navodila za lov ter se dogovorili, kje bo potekal Štefanov
lov. Tokrat je lov potekal na manjših lovnih površinah
na območju lovskega revirja Bukovnica in Vučja Gomila.
Lovci so se podali na lov na divje prašiče, jelenjad in na
divje živali roparice, lisice in kune. Na zboru pred lovom
so počastili svojo zavetnico boginjo Diano in se razdelili. Eni so odšli v pogon, drugi pa so odšli na čakanje in

Po nekaj več kot štirih urah so se lovci s plenom vrnili
pred lovski dom, kjer so ocenili, da je bil lov dober in
uspešen.
Jože Žerdin

Lovska družina Bogojina je pripravila Štefanov lov.

Žive jaslice v Bogojini
Na hladno in precej vetrovno nedeljo po božiču je ob 17. uri na župnijskem dvorišču izpod rok režiserja
Jureta Juriniča bila drugo leto zapored zaigrana božična zgodba Jezusovega rojstva, katero so pripravili
člani KUD Jožef Košič in v kateri so zaigrali igralci različnih starosti, od najmlajših do najstarejših.
Kot zanimivost naj navedemo, da je KUD
Jožef Košič skozi leta imel že 15 nastopov
božične igre po različnih krajih v Pomurju.
Da smo božično zgodbo lažje pričakali, so
nam čas pred njo popestrili z glasbenim
nastopom in kitaro najmlajši člani župnije
s svojimi vzgojiteljicami iz vrtca Bogojina.
Na začetku nas je pozdravil in popeljal v
čar božične zgodbe domači župnik dr.
Stanislav Zver. V Igri je nastopilo okrog
štirideset igralcev in v samo igro so bile
vpete tudi žive živali, poni, ovce, kokoši
in še kakšna bi se našla. Igra je bila tudi
glasbeno obarvana, saj je bila popestrena
s petjem igralcev kot tudi domače ženske
vokalne skupine Talita. Po končani igri je
Igralci KUD Jožef Košič.
vse obiskovalce pozdravila predsednica
KUD Jožef Košič Stanka Sukič in nas povabila k ogledu razstave jaslic, katere so izdelale družine, društva in veroučenci. Po igri je sledilo druženje, kjer so
člani KUD-a in Športnega društva Bogojina pripravili za obiskovalce pogostitev.
Peter Fras
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S tremi kralji na pohod
V nedeljo, 5. januarja, je pod okriljem
Vinogradniško-sadjarskega društva
Filovci potekal Pohod treh kraljev. S
pohodom se obeležuje tudi krščanski
praznik svetih treh kraljev, zato pohod
vodijo trije kralji.
Na tradicionalnem pohodu, ki je potekal letos šestnajstič zapored, se je
zbralo skoraj 180 pohodnikov, tako domačinov kot tudi takih, ki redno zbirajo
vpise pohodov v knjižico pohodov po
Goričkem. Po okrepčilu pred startom,
pozdravnim nagovorom predsednika
društva Alojza Berdena in podžupana Na tradicionalnem pohodu se je tudi letos zbralo veliko število pohodnikov.
občine Moravske Toplice Andreja Baligača so se poho- nato pa po gozdnih poteh do Filovskega vreja ter nazaj
dniki podali na malo več kot dvanajst kilometrov dolgo do startnega mesta v vas. Pohodnike je spremljalo lepo
pot. Trasa pohoda je tokrat potekala s startom izpred zimsko sonce, kljub severnemu vetru, ki je kar ostro zaviVaško-gasilskega doma Filovci, po novi kolesarski stezi jal, pa je bilo dobro poskrbljeno za toplo okrepčilo med
do Strehovec, nato po poti med strehovskimi goricami potjo. Ob povratku je bila pogostitev z domačo bujto
do kapelice svetega Vida in Vidovega izvira pri Bukovni- repo, ki je dobro pogrela želodce.
Mojca Ivanič
škem jezeru, mimo jezera do vasi Bukovnica in skozi njo,

Pokušnja vin vinogradniške sekcije KTD »Ady Endre«
Az Ady Endre MTE borászati szekciójának borkóstolója
4. januarja je sekcija vinogradnikov, ki deluje v sklopu
prosenjakovskega kulturno turističnega društva »Ady
Endre«, organizirala pokušnjo vin, ki je letos potekala v
Središču.
Vinogradniki so prinesli 42 vzorcev. Sodelovali so tudi vinogradniki iz sosednje Magyarszombatfe in tudi iz Zalalövőja.

Pokušnja vin vinogradniške sekcije KTD »Ady Endre« je letos potekala v Središču
(foto: Klaudia Abraham)./ Az Ady Endre MTE borászati szekciója az idén Szerdahelyen szervezte meg a borminősítést.

Štiričlanska komisija je poskusila vsa vina, izmerili
so sladkobo in temu ustrezno podali ugotovitve.
Na koncu so se vsi skupaj strinjali, da slabega vina
ni. Vsa vina so bila dobra, nekatera tudi vrhunska,
poudarili pa so, da so za naše področje značilna
»špricer« vina.
KTD Ady Endre, Sekcija vinogradnikov
A pártosfalvi Ady Endre Művelődési és Turisztikai Egyesület keretében működő borászati
szekció január 4-én, Szerdahelyen megszervezte az idei borkóstolót.
A bortermelők összesen 42 mintával érkeztek. A
hazai borászok mellett a borkóstolóra a szomszédos Magyarszombatfáról és Zalalövőről is érkeztek szőlőtermelők. A négytagú bizottság az összes
bort megkóstolta, megmérte cukortartalmát, és
ennek megfelelően minősítette a borokat.
Végezetül egyetértettek abban, hogy rossz bor
nincs. Voltak jó borok, és voltak csúcsminőségűek
is, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy térségünkre
elsősorban a fröccsborok jellemzők.
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Vinogradniški kviz v Filovcih
Vinogradniško-sadjarsko društvo Filovci (VSD) je v svojem 20-letnem delovanju pripravilo že 17. kviz na temo
vinogradništvo.
Sodelovala so naslednja društva: Vinogradniško-turistično
društvo Gaj iz Filovcev, VD Goričko, VD Dobrovnik, VD Čentiba, VD Beltinci in po takšnem vrstnem redu so bile ekipe
na koncu tudi razvrščene.
Vprašanja je pripravil in tudi postavljal Ernest Novak, dipl.
ing., s pomočjo Manice Barbarič in predsednika VSD Filovci
Alojza Berdena.
Vprašanja so bila vezana na vinogradništvo, vse od priprave
terena, sajenja, vzgoje, zaščite, obdelave in nege vinske trte,
strojnih del, gnojenja, škropljenja, trgatve, stiskanja in ostalih
kletarskih opravil – stekleničenja, prodaje itd.

Tudi župan je čestital najboljšim na kvizu.

Župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač je razglasil rezultate in razdelil pokale, vsem čestital in zaželel, da kljub slabemu
stanju v vinogradništvu naj vztrajamo v upanju, da se stanje nam in zanamcem izboljša.
Sledila je skromna pogostitev in niti domače kapljice ni zmanjkalo.
Ignac Gabor

Zlata poroka zakoncev Kolšek iz Filovcev
Pisalo se je leto 1969, ko sta v skupen zakon stopila
danes zlatoporočenca Janko in Anica Kolšek, doma
v idiličnem vinogradniškem območju Trnavski breg.
Prvič sta se poročila v cerkvi svetega Jožefa v Mariboru.
Ob praznovanju zlate poroke pa sta se udeležila zahvalne
svete maše v župnijski cerkvi Gospodovega vnebohoda
v Bogojini. Mašo ob zlati poroki je daroval župnik župnije
Bogojina dr. Stanislav Zver, ki jima je čestital za 50 let
skupnega zakonskega življenja.
Zakonca Kolšek sta večji del svojega življenja preživela
v Mariboru, kjer sta si ustvarila družino. V zakonu sta se
jima rodili dve hčerki, Natalija in Milena, v petdesetih
letih se je njun rod povečal za štiri vnuke. Vsi živijo v Mariboru in dedka in babico večkrat obiščejo v Prekmurju
v Filovcih.
Ob selitvi iz Maribora v Filovce sta se zakonca aktivno
vključila v življenje župnije Bogojina in krajevne skupnosti Filovci. Sta člana Kulturnega društva Filovci in Vinogradniško sadjarskega društva Filovci. Ob svoji stanovanjski hiši v Filovcih imata sadovnjak, vinograd in vrt,
kjer pridelata veliko sadja, grozdja in zelenjave za lastne
potrebne. Velik poudarek dajeta zdravju in rekreaciji.
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Predvsem poleti se s kolesi popeljeta po urejenih kolesarskih stezah v občini Moravske Toplice in po širšem
Prekmurju, rada pa se udeležujeta tudi pohodov. Ob tem
je Janko član društva diabetikov Murska Sobota, Anica pa
prosti čas nameni kvačkanju, ročnemu delu in kuhanju
prekmurskih jedi.
Želimo jima še mnogo skupnih dni!
Jože Žerdin

Zlatoporočenca Anica in Janko Kolšek.
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V Selu je bilo veselo
V petek, 10. januarja, je bilo v Selu spet veselo. Že
sedmo leto po vrsti so selanski Nemaki na kupu zbrali svoje gledališke prijatelje in s tem poskrbeli za še
en nepozaben večer. V nabito polni dvorani valovom
smeha kar ni bilo konca, saj se je ta večer v roku dobrih treh ur na odru menjalo kar osem odličnih gledaliških skupin, vključno z domačo.
Med nastopajočimi je bilo nekaj starih znancev selanskega odra, nekaj pa jih je bilo tukaj prvič. Prvič so nastopili
KUD Križevci pri Ljutomeru, ki so se predstavili s skečem
O, ti naša oma. Da pa jezik v dvorani ni bil izključno prekmurski, so se kot drugi na oder povzpeli člani KUD-a
Kaštel iz hrvaškega Pribislavca, ki so se nam predstavili s
skečem Zovite doktora. Za njimi pa so na oder prišli stari
znanci, Kofetkarji iz Lendave s svojo Hadik banko. Za tem
pa smo dobro napeli svoja ušesa in poslušali Radio za sve,
ki je nastal v KUD-u Mursko Središče. Ker pa nas je tedaj
od smeha že precej bolel trebuh, naša usta pa so postala
suha, je sledila krajša pavza, za njo pa so se zvrstile še štiri
odlične skupine.
V nadaljevanju so se nam s skečem Polet z balonom
predstavili Močnikovi iz Rogaševcev, zatem pa še eni

novi znanci iz sosednje Hrvaške, humoristična skupina
Ugodna preslica s skečem Dioničarka. Prvič so nas obiskali tudi iz KTD Dokležovja. Nadeli so si zanimivo ime
Bejži doj z audra, zaigrali pa so skeč z naslovom Ne laži.
Na koncu pa so na oder stopili še člani domače humoristične skupine Nemaki in s skečem Domače pa sausidove
probleme zaključili zabavni program.
Maja Cigut

Zabaven večer je zaključila domača humoristična skupina.

Štefan Puhan iz Bogojine izdeluje planšarske koče
V Bogojini smo obiskali Štefana Puhana, ki nam je ob
obisku pokazal pravi muzej planšarskih koč in drugih
nabožnih podob ter zanimivosti vasi Bogojina.
Sicer pa je Štefan sedaj upokojenec, zaposlen je bil kot
slikopleskar. Po duši je umetnik, ki ohranja staro, že pozabljeno prekmursko arhitekturo, ob tem je še planinec,
vinogradnik, gobar, športnik in ljubitelj narave ter turistični delavec. Je član planinskega društva Matica Murska
Sobota. Tako je pred leti s planinci obiskal Veliko Planino.
Tam so ga navdušile planšarske koče, ki stojijo ob kapelici
na Veliki Planini. Po ogledu kapele in planšarskih koč se
je doma v Bogojini lotil ročnega izdelovanja. Njegova
zbirka obsega kar štiri planšarske koče s kapelico. Za izdelovanje ene planšarske koče je porabil kar 86 ur. Sicer
pa planšarske koče izdeluje po zamisli, po spominu in
po slikah iz arhivov.
Štefan je bil kar 35 let predsednik cehovskega društva
(Srca Jezusovega) v župniji Bogojina. Kot je povedal, je
po naključju ob cesti zagledal staro zavrženo razpelo in
odločil se je, da bo obnovil vse dotrajane križe. Doslej je
obnovil 12 križev. Poleg križev se je lotil izdelovanja makete domače župnijske cerkve Gospodovega vneboho-

da, ustvaril je tudi maketo Bogojine in mnogo drugega.
Zbirko izdelkov vsako leto dopolni z novimi deli.
To delo mu pomeni veliko, hkrati pa na svoj način ohranja
kulturno dediščino in pravi, da bo vso bogato zapuščino
zapustil zanamcem.
Jože Žerdin

Štefan Puhan iz Bogojine je po duši umetnik. Med drugim iz naravnega
materiala izdeluje tudi makete planšarskih koč.
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Marijan Manfredo: Prekmurska kresna spominčica
82-letni Marijan Manfredo prihaja
iz Zagorja. Ob obisku Prekmurja je
naša pokrajina naredila nanj tako
močan vtis, da je o njej (tudi o naši
občini!) zapisal veliko lepega v knjigi Prekmurska kresna spominčica.
Pisec je za Lipnico povedal, da je že med študijskim bivanjem v
Prekmurju začutil dobroto prekmurskih ljudi, ob poznejših obiskih
Prekmurja pa je spoznaval tudi tukajšnje naravne in kulturne znamenitosti. Tako po besedah gospoda Manfreda njegova knjiga vsebuje šaljiv potopisni del, ki mu sledi resno poglobljena obravnava
opazovanih naravnih in kulturnih znamenitosti. Med drugim nam
pove še, da »Prekmurska kresna spominčica opisuje in razčlenjuje
tudi arhitektonske posebnosti, ob čemer je Plečnikova zasnova
prenove Bogojinske cerkve dobesedno šolski primer arhitektonske
uporabe predkrščansko znane svete geometrije«. V knjigi pa so
zajete tudi druge znamenitosti moravskotopliške občine, tako da
jo priporočamo v branje!
Janja Adanič Vratarič

MARIJAN MANFREDO
MONOGRAFSKI MONTANISTIČNI
ESEJ O NAVDUŠUJOČI LEPOTI IN DOBROTI MAVRIČNE
VEZENINE SVETLOBE, VODA IN ZEMLJE V DEŽELI ŽITA
IN VINA TER V ARHITEKTURI PREKMURJA
ALI

POVEST O SREČNIH LJUDEH
SONČNE ZVEZDE, DOBROTE IN LEPOTE ZEMLJE
MED MITI IN STVARNOSTJO

SREČANJE 39. RODA RUDARSKIH INŽENIRJEV UL 20. IN 21. JUNIJA 2018

PREKMURSKA KRESNA SPOMINČICA
360 = 36 +72 +108 +144

Knjiga, posvečena lepotam naše pokrajine.

Miklavž – potapljač
Vinogradniška družina Erniša, ki ima vinograde in vinotoč na Jelovškovem bregu, je priredila dogodek, ki je bil
prvič v naši pokrajini.
Gospodar Miran z družino in prijatelji so iz sosedovega
Gergoričevega vodnjaka dvignili nekaj deset steklenic vina.
Vino, Miklavževa trgatev 2012, izbor sorte traminec in rumeni
muškat, je v vodnjaku zorelo 6 let. Potopili so ga ob obisku
prijatelja Adama iz Pensilvanije, ZDA.
Ko so steklenice dvignili na svetlo, je sledil poskus 6 let potopljenega vina.
Vsi so bili zelo navdušeni, ker nekaj takega še nikoli niso poskusili, hudomušno pa so še pripomnili, da se je v šestih letih
Miklavž tudi naučil plavati.

Zbrani ob dvigu steklenic potopljenega vina.

Z vinogradništvom se ukvarja že peta generacija v družini.
Njihov izziv pa so vedno trgatve za predikatno vino. Vrhunec
njihovega kletarjenja je vino iz sušenega grozdja na slami –
slamno vino in sedaj še vino, potopljeno v studencu.
Miran Erniša in Janja Adanič Vratarič
Ob omenjenem vodnjaku so pred 50 leti posedali v jarku in se pogovarjali
Marička in Lajči Gergorič, Rusova Marika, Küčanov Geza, Agneška, Lajči in
Domitrov Joška.
Nada, Dragica, Olga, Miran in Mariška pa so samo opazovali in poslušali
zanimive zgodbe in dogodivščine.
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Občinski turnir v kartanju šnopsa
V soboto, 25. januarja, je v prostorih vaško-gasilskega
doma Krnci potekal tradicionalni turnir v kartanju šnopsa za pokal občine Moravske Toplice.
Turnirja se je udeležilo 54 tekmovalcev, ki so se pomerili med
seboj po sistemu izpadanja. Vse udeležence turnirja je pozdravil župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač. Poleg
župana pa sta se turnirja udeležila tudi podžupana občine
Sašo Koca in Andrej Baligač. Slednji je najboljšim na turnirju
podelil pokale. Zmagovalec letošnjega turnirja je bil Milan
Dervarič, drugo mesto je zasedel Darijo Strojko, tretje mesto pa Štefan Vučkič. Naslednji turnir bo spet naslednje leto
v mesecu januarju, zato že sedaj vsi vabljeni.
Lea Hul

Tradicionalnega turnirja v kartanju šnopsa se je udeležilo 54 tekmovalcev.

Delovanje Rotary kluba Martjanci
Prvi Rotary Klub je bil ustanovljen v Chicagu leta 1905.
Ustanovili so ga štirje prijatelji, ki so bili različnih veroizpovedi.
Prvi slovenski Rotary Klub je bil ustanovljen leta 1930
v Mariboru. Na pobudo mariborskih kolegov pa je bil
ustanovljen tudi prvi in edini Rotary Klub v Pomurju, ki je
dejaven že 16 let in ima sedež v Martjancih. Rotary klub
Martjanci je član velike družine Rotary Internacional, v katero je vključenih 35 000 Rotary Klubov, ki imajo skupno
1 200 000 članov. V Sloveniji je registriranih nekaj čez 50
klubov Rotary, včlanjenih pa je 1200 slovenskih Rotarijcev. Rotary Klub Martjanci ima 16 članov, ki so različnih
poklicev, pogledov in nazorov. Skrbimo pa tudi za svoj
podmladek v sklopu Rotaryakt Martjanci, kjer se povezujejo mladi od 18 do 30 let, ki so dejavni in organizirajo
razne dobrodelne prireditve.
Delovanje Rotarijcev temelji na spolni, verski, rasni, kulturni in nekaterih drugih enakopravnostih. Vsi člani morajo imeti visoka moralno-etična načela, ki ne zajemajo
zgolj dejavnosti v klubu, ampak tudi ravnanje na svojih
delovnih mestih in drugih življenjskih področjih. Vse kar
delamo, mora biti pravično, saj delamo v dobrobit in ne
v škodo sočloveka. Poleg druženja je temeljna dejavnost
rotarijstva humanitarnost. Rotary Klub Martjanci organizira tradicionalne prireditve, na katerih zbiramo sredstva
za humanitarne namene. Kot primer lahko omenimo Ferijev pohod, ki se vsako leto izvaja meseca oktobra. Organiziramo tudi razne dobrodelne gledališke predstave,
saj smo med drugim tudi soorganizator dobrodelnega
koncerta Objem srca, ki ga prirejamo v sodelovanju z
OŠ Franca Prešerna iz Črenšovcev in turističnega društva
Črenšovci. V zadnjih letih smo pomagali dvema socialno ogroženima družinama, 50 otrokom smo plačali prispevek za letovanje v Baški, sodelovali smo pri izgradnji
klančine za invalida, saj oseba z invalidskim vozičkom ni
mogla iz hiše, pomagali pa smo tudi dvema perspektiv-

nima glasbenikoma pri plačilu šolnine in nakupu glasbenega inštrumenta.
Polovico sredstev, ki so bila zbrana 1. 12. 2019 na dobrodelnem koncertu Objem srca v Črenšovcih, smo namenili
naši občanki Nives Casar iz Lukačevcev. Nives je težko
gibalno ovirana 7-letna deklica in večino časa preživi na
invalidskem vozičku. Deklica je popolnoma odvisna od
pomoči odrasle osebe. Poleg terapij, kij jih plača Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, jo starši dvakrat na
teden vozijo na nevrofizioterapije. Tovrstne terapije so
samoplačniške. Zbrana sredstva (približno 2000 €) so bila
namenjena za plačilo omenjenih samoplačniških terapij.
Rotarijci bi si želeli svet, v katerem bi bilo mogoče življenje, kjer ne bi potrebovali humanitarnosti.
Naš cilj je, da bi bilo čim manj solz, lakote, strahu, revščine in več razumevanja med ljudmi. Pomembno je sočloveku nesebično pomagati, saj nas prav to bogati.
Jože Trajber, predsednik Rotary kluba Martjanci

Fotografija je z dobrodelnega koncerta Objem srca, ki se je odvijal 1. decembra 2019 v Črenšovcih. Na fotografiji je Nives Casar z družino in člani
Rotary kluba Martjanci.
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Že enajstič lüjpali bučno seme in česali perje
Kulturno društvo Antal Ferenc iz Središča je zadnjo januarsko soboto že enajstič priredilo svojo tradicionalno prireditev obujanja starih časov, to je lüjpanje bučnoga semena in
česanja perja. Vaško-gasilski dom se je zelo hitro napolnil
z gosti, ki so prišli od blizu in daleč.
Predsednica kulturnega društva je v svojem pozdravnem govoru
poudarila: »Središče je majhna, obmejna vasica, kjer se danes v
zimskem mrazu kadi le iz nekaj dimnikov. A kljub naši majhnosti
imamo cilj in se trudimo, da bi ohranili dva stara, zimska običaja,
kot sta česanje perja in lüjpanje semena. Minilo je natanko 20
let od tega, ko je na novo nastalo kulturno društvo organiziralo
prvo tovrstno prireditev z velikim uspehom in zanimanjem.«
Večer je minil z delom, pogovorom, petjem in prijetnim druženjem ter z ohranjanjem naše kulturne dediščine. Gostoljubje in Česanje perja./Tollfosztás.
dobrosrčnost domačinov ter seveda prijetno vzdušje pa uspe vedno znova in znova v vas priklicati veliko število gostov.
Leonida Šanca

A 11-ik tollfosztás és tökmagköpesztés
A Szerdahelyi Antal Ferenc művelődési egyesület 2020. január
utolsó szombatján, immár 11-ik éve rendezte meg hagyományos múltidéző estét, a tollfosztást és tökmagköpesztést. A faluotthon hamar megtelt az utolsó helyig közelről és távolabbról
érkező vendégekkel.
Az egyesület elnök asszonya köszöntőjében hangsúlyozta:„Szerdahely egy kicsi határ menti magyar lakta falu, ahol a téli hidegben sajnos mára már csak néhány ház kéménye füstölög. De
kicsiségünk ellenére is az a célunk, hogy megmaradjon a múlt
hagyatéka az utókor számára. Húsz éve múlt, amikor 2000-ben
az újonnan alakult szerdahelyi művelődési egyesület megszervezte az első hagyományőrző estét, akkor is hatalmas sikerrel és
érdeklődéssel. Ahogy tették egykor elődeink, őseink, úgy tesszük
Lüpanje bučnega semena./Tökmagköpesztés.
azt ma mi is.”
A tollfosztás és a tökmagköpesztés mellett minden jelenlévő jól érezte magát, hiszen a társalgás, a beszélgetés, az éneklés és az
egymásra való figyelés azok a fontos elemek az ember életében, amelyekről a mai rohanó világban sokszor megfeledkezünk.
Szerencsére azonban a szerdahelyiek vendégszeretetének segítségével sikerül ezt évről évre felidézni.
Šanca Leonida

Blažev pohod
Lepo sončno vreme je na prvo soboto v februarju, ko Športno društvo Bogojina in Turistično društvo Bogojina organizirata tradicionalen Blažev pohod, privabilo blizu 150 pohodnikov vseh starosti in iz lepega števila krajev Slovenije.

vseh koncev Pomurja so bili očarani nad kulturnimi in naravnimi danosti naših krajev ter s samo zahtevnostjo pohoda, zato
so obljubili, da se vrnejo naslednje leto.
Tomaž Gregorec

Pohodnike (veliko jih je o s štirinožnimi ljubljenčki) je 10,5 kilometrska pot vodila skozi vas Bogojina, mimo Plečnikove umetnine
Bele golobice, Posestva Podlipje, po njivskih poteh do Kmetije
iz POP TV-ja v Vučji Gomili, ob kateri so se pohodniki okrepčali,
nato pa skozi gozd, preko vaškega griča Vršiča, mimo kapelice
Sv. Urbana, po vzhodnem robu vasi do Vaškega doma Bogojina,
kjer so pohod zaključili s pogostitvijo.
Pohodniki iz Ljubljane, Žirov, Ptuja, Pragerskega, Maribora in
Pohodnikom Blaževega pohoda je bilo naklonjeno tudi vreme.
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Tradicionalne koline v Prosenjakovcih
V organizaciji KTD »Ady Endre« Prosenjakovci, MNSS Občine Moravske Toplice in Občinske skupnosti Magyarszombatfa, so v soboto, 1. februarja, v Prosenjakovcih pri
gasilskem domu potekale tradicionalne koline, in sicer
na način, kot so jih to opravljali naši predniki.
V preteklosti so bile koline na tem področju tudi praznik za
vso vas ali kraj, ki je v veselem razpoloženju povezalo staro in
mlado in tako vzdušje je bilo tudi 1. februarja na tradicionalnih
kolinah v Prosenjakovcih.
S kolinami so pričeli ob 8.00 uri, sledil je tradicionalen zajtrk,
katerega so letos pripravili prebivalci sosednje Magyarszombatfe, postregli so namreč z domačo žujco in perecem, ni
pa manjkalo domače palinke in vina, ki so ga pridelali člani
vinogradniške sekcije KTD »Ady Endre« Prosenjakovci.
Moški del je pod taktirko glavnega mesarja opravljal delo zunaj, ženske pa so v kuhinji gasilskega doma začele pripravljati
značilne jedi za koline.
Po smojenju s slamo in čiščenju, je sledilo tradicionalno jahanje svinje. Temu so se najbolj veselili otroci, in seveda starejši,
ki so podoživeli koline iz svojih otroških dni. Medtem je iz
kuhinje že zadišalo po pečeni krvi, ki velja za nekakšno specialiteto na kolinah, ter jo ponudili vsem zbranim.
Sledilo je razpravljanje, precviranje, priprava kosila in večerje…

Za kosilo so ženske pripravile svinjska jetra, pörkölt, restan
krompir ter solato.
Na večerji pa so si sodelujoči in gosti lahko postregli z ocvirki,
pečenko, z zeljem s svežimi kostmi, krvavicami in prilogami,
ter s pogačami in drobnim pecivom, ki so jih za ta dan spekle
pridne gospodinje iz Prosenjakovcev in iz okoliških vasi.
Zbrani so ob zvokih žive glasbe, tradicionalni hrani in dobri
kapljici dolgo v noč obujali spomine na preteklost in dogodivščine na domačem prazniku.
MNSS OMT

Rezanje slanine ter priprave k precviranju./ Szalonna szeletelés, és
készülődés a zsír kisütésére.

Hagyományos disznóvágás Pártosfalván
A pártosfalvi Ady Endre MTE, Moravske Toplice Község MNÖK és a magyarszombatfai helyi önkormányzat szervezésében, február elsején, a pártosfalvi tűzoltóotthonnál, a régi szokások szerint szervezték meg
a hagyományos disznóvágást.
Régen a disznóvágás valódi ünnep volt a faluban, vidám
hangulatban vettek benne részt fiatalok és idősebbek
egyaránt. És ilyen volt a hangulat a pártosfalvi, február
elsejei hagyományos disznóvágáson is.
Az esemény 8 órakor kezdődött, a hagyományos reggelit
az idén a szomszédos magyarszombatfai lakosok készítették. Házi kocsonyát és perecet készítettek, és persze
nem hiányozhatott a pártosfalvi Ady Endre MTE borászati
tagozata által felszolgált pálinka és bor sem. A csapat férfi
része, a főböllér irányításával végezte a kinti munkát, míg
az asszonyok, a tűzoltóotthon konyhájában elkezdték a
disznótoros ételek készítését. A perzselést és tisztítást követően hagyományosan meglovagolták a disznót, aminek leginkább a gyerekek örültek, de az idősebbeket is
visszarepítette gyerekkorukba az élmény. Közben pedig
a konyhából már érkezett a sült vér illata, amit hagyományos disznótoros ételként kínáltak körbe. Aztán a disznót
feldarabolták, a zsírt kisütötték, jöhetett az ebéd, majd
később a vacsora… Ebédre az asszonyok májat sütöttek,

pörköltet, tört burgonyát és salátát készítettek, vacsorára
pedig tepertő, pecsenye, friss csonttal készült káposzta,
hurka és köretek kerültek az asztalra, és persze a legvégén most sem maradhatott el a pártosfalvi és környékbeli
asszonyok sütötte kalács és aprósütemény.
Az egybegyűltek élőzene, hagyományos ételek és finom
italok mellett idézték fel emlékeiket az egykori disznóvágásokra, amelyek annak idején, igazi ünnepet jelentettek.

Delo v kuhinji./ A konyhában.
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Prešernov pohod v Tešanovcih
»Tešanovci so bili spet Slovenija v malem,« je ob robu
zelo množično obiskanega pohoda na sam slovenski kulturni praznik zadovoljno dejala ena od najbolj
prepoznavnih pohodnic Prešernovega pohoda Marija
Slavič. Rojena Tešanovčarka, ki z družino živi v Radencih, je namreč manjkala le na enem dosedanjem
pohodu. Vselej pa na njem viden delež prispeva h kulturnemu programu, ki ga med pohodom pripravijo
kar udeleženci sami. To je tudi posebnost in dodana
vednost tega vse bolj priljubljenega pohoda.
Med skoraj 300 ljubitelji hoje, ki so prišli tako rekoč iz vse
Slovenije, so organizatorji, domače kulturno-turistično,
nogometno in prostovoljno-gasilsko društvo, na zaključku
v domači dvorani vaško-gasilskega doma, kjer so se okrepčali z grajovim zelđon in kasneje kljub težkim nogam
zavrteli ob taktih Dua Nostalgija, tudi letos podelili nagrade. Kot najmlajša jo je prejela 5-letna Lara Hočevar iz
Višnje Gore, od koder je bila tudi najstarejša, 81-letna Cilka
Groznik. Najmlajši je bil 6-letni Jožek Petek iz Bogojine.
Iz soseščine, iz Ivancev, pa je bil 81-letni Martin Horvat
kot najstarejši. Najdlje so tudi letos prišli iz zaledja Nove
Gorice; največja skupina pa je bila iz Višnje Gore, kraja,
s katerimi gasilci in njihovi tešanovski stanovski tovariši
sodelujejo že natanko 25 let. Tudi skupino več kot 20 iz
Velenja velja omeniti.
Sicer pa je na sončno praznično soboto pisana druščina s koraki po poljskih poteh in čez gozdove premerila
slikovito pot čez Bogojino, Vučjo Gomilo in Suhi Vrh. 14
kilometrov, so povedali. Okrepčali so se pri vse bolj priljubljeni turistični točki Podlipje ob Bogojinskem potoku
in na vinotoču Janija Erniše. Tam je bil tudi priložnostni
kulturni program.

V njem so sodelovali Marija Slavič, Martin Horvat in nekdanji moravskotopliški župan Franc Cipot, sicer domačin
iz Tešanovcev. Slavičeva, rojena Šavel, je poudarila pomen
Franceta Prešerna v slovenski književnosti. Potem ko je
spomnila na troje stvari, ki se v življenju nikoli ne vrnejo,
čas, zamujene priložnosti in izrečene besede, je doživeto
deklamirala Aškerčevo Slovensko legendo. Ob Prešernu
namreč v smislu ohranitve slovenske besede ne smemo
pozabiti tudi na Primoža Trubarja, očeta prve slovenske
knjige, je še dodala. Tudi Horvat in Cipot sta bila v svojih
nastopih izvirna. Slednji je tudi zbrane spodbudil, da so
vsi skupaj zapeli prekmursko ljudsko Micika v püngradi
roužce berej.
Organizatorji obljubljajo, da bodo prihodnje leto pri izvedbi pohoda morali uvesti nekaj novosti, saj je več kot
300 pohodnikov naenkrat v organizacijskem smislu težko
obvladati.
Geza Grabar

Spontani kulturni program Martina Horvata. Levo ob njem Franc Cipot.

Kulturni dan v Bogojini
V nedeljo, 9. februarja, dan po slovenskem kulturnem
prazniku, smo se v prireditvijo poklonili slovenski kulturi in vsem njenim kulturnikom.
S kulturno prireditvijo smo se spomnili našega rojaka, dr.
Jožefa Smeja, ki s svojim kulturnim doprinosom pomembno
vpliva na naš kraj, kakor tudi širše. Na prireditvi so se s pesmijo predstavile pevke pevske skupine Njegov glas in Bistrice,
domači mešani pevski zbor Ignacij Maučec, mladi folklorniki
iz Bogojine ter otroci z branjem in recitiranjem del škofa Jožefa Smeja in Franceta Prešerna. Kljub bogatemu programu
se je prireditve udeležilo le malo gledalcev. Želimo si, da bi
se vsi bolj zavedali pomena kulture, ki pomembno vpliva na
naše odnose in doživljanje sveta.
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V Bogojini so ob kulturnem dnevu pripravili prireditev, s katero so se spomnili rojaka, dr. Jožefa Smeja.
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Kar 44 mladih z novo gasilsko preventivno značko
Komisija za delo z mladimi pri GZ Moravske Toplice, ki jo v tem mandatu kot predsednik vodi Jože
Herman, je po decembru 2018 konec januarja in v
začetku februarja letos pripravila že drugo usposabljanje mladih za bronasto, srebrno in zlato preventivno značko »Preprečujmo požare«.
Tudi tokrat so predavanja glede na vrsto značke potekala
v prostorih gasilskih domov v Moravskih Toplicah, Tešanovcih in Kobilju, tudi tokrat pa jih je zaznamoval množičen obisk mladih, kar samo potrjuje, da se tudi v naši
gasilski zvezi ni potrebno bati za nadaljevanje 130-letne
gasilske tradicije. Usposabljanje in testiranje je za bronasto značko opravilo 19 mladih, 17 za srebrno in 8 za
zlato, prišli pa so iz osmih prostovoljnih gasilskih društev.
Kot je ob koncu tečaja zadovoljno dejal poveljnik GZ Moravske Toplice Štefan Cmor, so se v preteklosti v gasilskih
vrstah usposabljali le odrasli gasilci; v današnjem času
pa tudi v tej zvezi v svoje vrste vključujejo že zelo mlade
člane, takoj po 6. letu starosti. »S tem želimo, da bi mladi
kakovostno preživljali svoj prosti čas. Ker želimo, da se
mladi izobražujejo in usposabljajo za poznejše aktivno
operativno delo v gasilski organizaciji, smo v zadnjih štirih letih v društvih, članih zveze, usposobili kar 15 novih
mentorjev mladine. Tako je trenutno z vezi že 24 mentorjev, ki se ukvarjajo z mladimi gasilci,« je še poudaril Cmor.
Uspehi dela mentorjev, društev in mladinske komisije
GZ Moravske Toplice se kažejo v odličnih rezultatih na
tekmovanjih mladih v kvizu in orientaciji za mlade, saj
ekipe iz društev, članic zveze, dosegajo dobre rezultate

na regijskih tekmovanjih in se redno uvrščajo na državna
tekmovanja, je še izpostavil.
A to niso edina usposabljanja naše gasilske mladine. Na
sporedu so tudi na vsakoletnih poletnih taborih Mladi
gasilec. Na minulem so jih denimo urili v orientaciji, delu
z ročnimi radijskimi postajami, poznavanju gasilske opreme in razvrščanju. Glede na to, da so bili s strani Gasilske
zveze Slovenije potrjeni novi »Temeljni programi usposabljanja mladih gasilcev«, bodo v organizaciji mladinske
komisije GZ Moravske Toplice po opravljenih kvizih za
mlade (na nivoju GZ Moravske Toplice bo v soboto, 29.
februarja na OŠ Fokovci) izvedli še prvi tečaj za PIONIRJA
I. Tečaj za PIONIRJA II pa je načrtovan to jesen.
Geza Grabar

Mladi gasilci, polni znanja in veščin.

Ekumensko srečanje
V nedeljo, 12. januarja, je v evangeličanski cerkvi
v Križevcih potekalo ekumensko srečanje z verniki
katoliške cerkve v Kančevcih.
Srečanje se je začelo z božjo službo, ki sta jo vodila duhovnik Mitja Andrejek in župnik br. Jurij Štravs. Po božji
službi pa je sledilo prijetno druženje s pogostitvijo. Za
pogostitev so poskrbeli verniki evangeličanske cerkve v
Križevcih in katoliške cerkve v Kančevcih.
Srečanje je prejšnje leto že potekalo v katoliški cerkvi v
Kančevcih in želimo, da se bodo takšna srečanja nadaljevala tudi v prihodnje.
Uroš Podlesek
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Postavili prvo stalno razstavo o netopirjih v Sloveniji
Ali se netopirji zapletajo v lase? Ne, ker so odlični letalci. Ali
netopirji pijejo človeško kri? Ne, saj se pri nas prehranjujejo
izključno z žuželkami. Ali so netopirji nevarni za ljudi? Ne,
razen če jih boste poskušali ujeti in vas bodo ugriznili. Gre
za izmišljene predsodke, s katerimi so odrasli v preteklosti
strašili otroke, ker so se jih iz neznanja tudi sami malo bali.
Od lani imajo prebivalci in obiskovalci Goričkega odlično priložnost, da s pomočjo prve stalne razstave o netopirjih v Sloveniji,
ki smo jo v Javnem zavodu Krajinski park Goričko (JZ KPG) skupaj
z Župnijo Kančevci postavili v nekdanji šoli v Kančevcih, bolje
spoznajo te nočno aktivne in zelo koristne živali.
Zakaj prav v Kančevcih? Ker je na podstrešju nekdanje šole v Kančevcih eno od dveh znanih kotišč malega podkovnjaka, ene od
16-ih vrst netopirjev, ki živijo na Goričkem. Mali podkovnjaki se
tam zadržujejo med aprilom in oktobrom. Za dolgoročno ohranitev tega pomembnega kotišča je bil v okviru projekta Gorička
krajina, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, z lastnikom stavbe, Župnijo Kančevci, sklenjen dolgoročen dogovor o varstvu netopirjev.

DRUŠTVO

Kje torej lažje predstaviti netopirje, kot tam, kjer živijo.
Slavnostna otvoritev razstave se je zgodila 13. septembra 2019
v okviru Mednarodne noči netopirjev. Razstavo odlikuje celovita
predstavitev netopirjev z njihovim spremljanjem v živo preko
nameščenih kamer in njihovih življenjskih prostorov z izjemnim
prikazom zvezdnega neba. Vabljeni, da jo obiščete.
Gregor Domanjko

Prvo stalno razstavo o netopirjih v Sloveniji si lahko ogledate v Kančevcih
(foto: Gregor Domanjko).

UPOKOJENCEV

MORAVSKE TOPLICE

REDNI LETNI ZBOR ČLANOV
Redni letni zbor članov DU Moravske Toplice bo v četrtek, 12. marca 2020 ob 10. uri v dvorani Turistične kmetije Zver-Gutman
v Bogojini. Zbor članov sestavljajo vsi člani društva, praksa je, da poverjeniki iz posamezni vasi povabijo na zbor člane glede na
število članov (nepisano pravilo: na vsakih deset članov DU - en član na zboru). Zbor bo razpravljal o delu v letu 2019 in si zadal
delovni program za to leto (o njem v naslednji številki). Navajam nekaj podatkov iz letnega poročila.
Število članov in viri financiranja. Stanje članstva obnovimo vsakokrat v mesecu marcu, ko poverjeniki predajo podatke o članih
in pobrano članarino za tekoče leto. V marcu 2019 smo zabeležili 587 članov. Bistveni del dohodkov društva je letna članarina
(10 evrov po članu). Sredstva za kulturne dejavnosti in šport pridobivamo iz občinskih virov. Našo dejavnost že vrsto let podpira
MNSS; drugi viri so: različne donacije, pozitivne razlike pri organizaciji prireditev in izletov, kotizacije na športnih prireditvah, ki jih
organiziramo …
Dejavnost društva. Statut opredeljuje društvo kot »nepridobitno, samostojno, stanovsko, humanitarno in dobrodelno organizacijo«, katerega namen je »medsebojno povezovanje članov«, »spodbujanje dobrodelnosti in humanitarne dejavnosti ter razvijanje
oblik prostovoljne družbene pomoči in samopomoči med starejšimi« … »spodbujanje rekreacijsko-športnih, kulturnih, izobraževalnih in družabnih srečanj« … K tem ciljem je usmerjena tudi večina naših akcij; družabnost skušamo ohranjati in razvijati prek
številnih družabnih srečanj, družabnost in spoznavanje pokrajin gojimo na vsaj dveh izletih v letu; omogočamo in spodbujamo
tako delo kulturnih skupin (3 glasbenih, ročna dela in zasnova dramske dejavnosti kot tudi športnih ekip (pikado m/ž, kegljanje
m/ž, šah), članom pa omogočamo kopanje v kopališčih Term Vivat po subvencionirani ceni.
Društvo podpira vse akcije, ki so usmerjene k izboljšanju socialnega položaja starejše generacije. Ne smemo prezreti prizadevanj na izobraževalnem področju. V letu 2019 smo pripravili predavanje o demenci, pred koncem leta še tečaj računalniškega
opismenjevanja.
V letu 2019 smo ponovno ocenili domove naših članov in podelili priznanja in nagrade v akciji »Moj dom – lep in urejen«.
Tekoče skušamo spremljati zdravstveni in socialni položaj naših članov, obiskujemo najstarejše in bolne člane, nove možnosti na
področju socialne integracije bo pomenilo vozilo Penzion Servisa za brezplačne prevoze članov.
Zahvala donatorjem in drugim podpornikom. Naše delo skrbno spremljata in podpirata Občina Moravske Toplice in Madžarska narodna samoupravna skupnost OMT, med donatorji in podporniki moramo omeniti podjetja ter ustanove: Cerop d. o.
o. Puconci, Zavarovalnica Triglav, GMT … kot tudi nekatere krajevne skupnosti (Tešanovci, Sebeborci, Noršinci in druge…) ter
številna društva, od ŠD Filovci do LD Prosenjakovci, ki so nam prijazno odstopila svoje prostore in objekte za naše prireditve. Za
uresničevanje nekaterih nalog se povezujemo z društvom Penzion Servis Ptuj.
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Ludvik Sočič, predsednik društva

Razstava v Galeriji Murska Sobota
Tik pred slovenskim kulturnim praznikom smo v Galeriji
Murska Sobota odprli dve novi razstavi.
V mali galeriji se s svojimi slikami in videom predstavlja akademska slikarska Natalija Šeruga Golob iz Radencev, v veliki galeriji
in na balkonu pa so na ogled risbe in slike akademskega slikarja
Aleksandra Vukana iz Moravskih Toplic. Kustos obeh razstav je
Robert Inhof, direktor soboške galerije. Slednji v razstavni zloženki
zapiše, da odločilen segment Natalijine razstave predstavlja video
z naslovom Vestibul in podnaslovom In Memoriam Avgusta Fapanni. Umetnica po svojih potovanjih po evropskih mestih ne
obiskuje samo muzejev in galerij, temveč tudi mestna pokopališča. Pokopališča ji ne govorijo le vzporedne zgodbe o mestu,
saj v posameznih detajlih in momentih umetnico neposredno
nagovorijo in postanejo del njene osebne izkušnje.
Vukanov ustvarjalni interes je namenjen predvsem aktom, tihožitjem in portretom. Te motive slikar dosledno postavlja v interierje,
ki jih razume in interpretira kot klavstrofobične in hermetično
zaprte prostore. Zunanji prostor, ki se na njegovih slikah varljivo
nakazuje kot tisto, kar se nahaja izza naslikanih oken in vrat, dobi
značaj ornamenta, ki te hermetične zaprtosti ne rahlja, temveč

Odprtje razstave umetnikov iz pobratenega mesta
Ingolstadt:
Barbara Schölß (slike in kolaži), Michael Schölß (slike),
Hans Dollinger (skulpture)
Odprtje bo v petek, 17. 4., ob 18. uri. Na ogled bo do
ponedeljka., 18. 5. 2020.

jo na takšen način še dodatno poudarja. Vukan svoje interierje
izpolnjuje z neko posebno, nervozno in nezadovoljno atmosfero,
ki jo doseže predvsem s samo postavitvijo svojih aktov in tihožitij,
s ustvarjanjem močnih barvnih kontrastov in s prav nič kromofobično uporabo in sopostavljanjem izredno živih barvnih ploskev, je še zapisal Robert Inhof v spremljajoči razstavni zloženki.
Obe razstavi bosta na ogled do 31. marca 2020. Vabljeni k ogledu.
Irma Brodnjak, višja kustodinja

Aleksander Vukan. Slike in risbe.

Trenutni razstavi:
Natalija Šeruga. Vestibul (slike in video) – mala galerija
Aleksander Vukan. Slike in risbe – velika galerija
Obe razstavi trajata do 31. 3. 2020.

Ob zaključku minule velike obletnice – stoletnice priključitve sprašujemo se, kje smo doma, zanima nas, kdo nas
pozna, ugibamo, po čem nas nekdo ceniti zna …

TU SMO DOMA …

1 Doma smo tu, kjer se rumeno sonce smehlja z neba
našim obmurskim ljudem veselje in srečo da.
2 Doma smo na obrobju velike, ravne panonske nižine
Ter v varnem zavetju visoke alpske planine.
3 Reka Mura po svoji strugi hitro in poskočno navzdol hiti,
Ob obeh zečenih bregovih ponosne ljudi pusti.
4 Zemlja domača radodarno in bogato rodi,
V nas navezanost na rodno grudo znova budi.
5 Mehka in blagozvočna je naša panonska govorica,
Ta še naprej ostaja zgodovinska in prava resnica.
6 Ljudje smo tu različnih kultur in religij,
ta raznolikost ostaja naš dragocen privilegij.

7 Naš človek je skromen, delaven in klen,
ostaja velika želja, naj te vrline kaže navzven.
8 Daleč naokrog sta gibanica in šunka poznani,
Okusen bograč je kot najboljši priznani.
9 Doma smo tam, kjer violine in cimbale nežno zvenijo,
tako močno lirične pesmi nas vedno znova duhovno krepijo.
10 Radi rečemo … Mili naš rodni kraj –
Ostani nam najdražji in »pravi« raj …
11 Ujme in viharji naj mimo nas drvijo,
našo naravo in zeleno okolje v miru pustijo.
12 Samo tu je naš ljubi dom,
le tu do konca bival bom.
J. Č.
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Peter Kolar
(1855–1907)
Za prekmursko zgodovino – predvsem nacionalno in versko
– je pomemben še eden od naših znamenitih prednikov z
območja sedanje občine Moravske Toplice. To je Peter Kolar
(tudi: Kollár), katerega 165. obletnice rojstva se bomo spominjali letos.
Duhovnik Peter Kolar je bil namreč rojen 18. junija 1855 v Ratkovcih. Bil je zelo nadarjen otrok, zato je po prvih letih šolanja
v domači pokrajini le-to nadaljeval v Železni županiji, v mestih
Kőszegu in Sombotelu (madž. Szombathely, nem. Steinamanger).
Tu, v Sombotelu, je tudi končal študij teologije, mašniško posvečenje pa prejel v Győru 11. julija 1882. leta. Kaplanske službe je
v letih od 1882 do 1901 opravljal v Črenšovcih, pri Gradu, v Bogojini, Murski Soboti, Beltincih in v Turnišču. Od 1901 do 1907 je
bil župnik v Beltincih. Umrl je tu, še mlad, v 53. letu starosti - 31.
decembra 1907.
V kratkem nekrologu trem duhovnikom je pod naslovom Zsetva
szmrti leta 1907 dr. Franc Ivanocy v Kalendaru Srca Jezušovega za
leto 1909 na str. 73 o Petru Kolarju med drugim zapisal: »Zse kak
diak szo bili jako krotek cslovek i to so obdrzsali do szmrti… Kak
dühovnik szo bili jako lepoga oponasanja i kak predgar i razglasziteo recsi bozse … imeniten po celoj szlovenszkoj kajini.« Kolarjevo
prerano smrt pa je utemeljeval tudi s povedmi, kot: »Dokecs szo
kapelan bili, zdravje szo meli, …kak szo plebanos gratali, na kratko
vremen zacselo je njihovo zdravje pobegnoti… Beltinszka fara je
dnesz den takoteska, da eden plebanos kak stecs je mocsen, dugo
na njoj nemore vüu presztati, csi scse szvojo csaszt szpuniti…«.

Mala Biblia (naslovnica).
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Za našo lokalno zgodovino je bil Peter
K olar pomemben
predvsem zaradi treh
stvari: 1. zaradi svojega slovenstva, ki ga
je javno izkazoval, 2.
zaradi predane službe
dušnega pastirja na
vseh svojih delovnih
oziroma življenjskih
postajah in 3. zaradi
dveh prevodov verskih knjig za šolo. Kot
Prekmurec je z dejanji
in ravnanji dokazoval,
da je Slovenec in ne
Vend (kar je bilo pejorativno, slabšalno
ime za takratne naše
ljudi). Takih zvestih

slovenskih duš v 2. polovici 19. stol. in na prehodu v 20., je bilo med katoliškimi duhovniki le
peščica; ob njem npr. še dr. Franc Ivanocy, oba
Jožefa Klekla, Ivan Baša in morda še kdo. Več
jih je bilo kasneje, mlajših od prej imenovanih.
Kot tak narodnjak, kot priljuden človek, odličen
razlagalec verskih resnic in odličen pridigar ter
kot prevajalec dveh poučnih biblijskih knjig za
otroke si je Peter Kolar ob 165. obletnici rojstva
prav gotovo zaslužil ta naš zapis v Lipnici.
Obe knjigi imata podobne, dolge naslove, zato
jih v celoti ne bomo navajali. Prva je Mála biblia
z-kejpami ali zgodba zvelicsanya za málo decsiczo za I-II razréd normálszke sóle… Budapest,
1897. V naslovu sta ( v vseh izdajah) navedena še madžarski avtor teksta József Gerely in
avtor slik G. Morelli. Ponatis te knjige je nato
izšel še leta 1898, ko je izšla tudi knjiga za 3. do
5. razred. Pri naslovih je vredno omeniti še to
razliko, da ta natis za tri višje razrede navaja tudi
prevajalca: Na szlovenszko obrno Kollár Peter…
Razlika je tudi ta, da je kraj natisa (tako kot že v
ponatisu), Szombathely in ne Budimpešta (Gl.
sliko naslovne strani). Obe knjigi hrani (skupaj s ponatisom tiste iz leta 1897 v letu 1898)
tudi Pokrajinska in študijska knjižnica Murska
Sobota.
Če na kratko zapišemo vsebino Kolarjevih prevodov, naj omenimo, da drugi npr. prinaša tri
poglavja, in sicer: I. Od sztvorjenya szvejta do
narodjenja Jezusa Krisztusa, II. Jezus Krisztusa
naroddjenyé, zsitek, szmrt i gori sztanejnye ter
III. Nasztanejnye i razsirjenye kersztsánszke Sz.
M. Czérkvi. Tem poglavjem (z mnogimi podpoglavji) sledi še dodatek (Pridavek) z naslovom
Nikeliko pobozsni düs z-biblicski zgodb. – Obe
Kolarjevi priredbi iz madžarskih predlog sta
precej obsežni, saj štejeta nekaj nad 200 strani.
Da so bili Kolarjevi prevodi biblijskih vsebin
v času, ko so izšli, zelo dragoceni za ljudi na
levem bregu reke Mure in za njihove otroke,
priča ne le to, da so bile po prizadevanju dr.
Ivanocyja uvedeni kot obvezni učbeniki na slovenskih šolah sombotelske škofije, temveč tudi
faksimile izdaje iz leta 1898, ki smo ga dobili v
letu 2013.
Jože Vugrinec
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Obisk »potujoče knjižnice«
Tudi v dvojezičnem vrtcu Prosenjakovci želimo otrokom privzgojiti ljubezen do knjig in preko različnih literarnih del obogatiti njihov besedni zaklad.
V vrtcu imamo zato knjižni kotiček s slovenskimi in
madžarskimi knjigami, ki jih otroci zelo radi listajo.
Kljub raznovrstnim knjigam na naših policah se vsak drugi
torek odpravimo v potujočo knjižnico, kjer si otroci lahko izposodijo knjigo po svoji želji. Otroci se obiska zelo
veselijo, saj je na izbiro veliko različnih slovenskih in madžarskih knjig, predvsem takih, ki jih v vrtcu nimamo. Vsak
otrok si lahko izbere po eno knjigo, ki jo nato odnese
v vrtec. V vrtcu so si otroci naredili kartončke, v katere
vpisujemo knjige, ki so si jih izposodili, in šele nato lahko
knjigo odnesejo domov.

Otroci skupaj s starši preberejo izposojeno knjigo in se
o njej pogovorijo. S skupnimi močmi tako skrbimo za to,
da bi naši najmlajši vzljubili knjige in da bi knjiga postala
njihova najboljša prijateljica.
Bernarda Koroša Pantović

Nálunk járt a »mozgókönyvtár«
A pártosfalvi kétnyelvű óvodában is célunk a könyvek megszerettetése a gyerekekkel, hogy különböző
irodalmi művekkel gazdagítsuk szókincsüket. Az óvodában így kialakítottunk egy olvasósarkot szlovén és
magyar könyvekkel, amelyeket a gyerekek örömmel
lapozgatják.
Noha könyvespolcainkon számos érdekes könyv található,
minden második kedden ellátogatunk a mozgókönyvtárba, ahol a gyerekek tetszésük szerint kölcsönözhetnek
könyveket. Ilyenkor a gyerekek nagyon örülnek, hiszen
számos olyan szlovén és magyar könyv között válogathatnak, amelyek az óvodában nem állnak rendelkezésükre. Mindegyik gyerek egy könyvet választhat, amit aztán
magával hoz az óvodába, ahol a gyerekek által készített
kartonra jegyezzük fel a kikölcsönzött könyveket, és csak
ezt követően vihetik haza magukkal azokat.
Otthon a gyerekek a szülőkkel együtt olvassák el a könyvet, majd megbeszélik annak tartalmat. Közös erővel arra
törekszünk, hogy a legkisebbek megszeressék az olvasást,
és a könyvvel örök barátságot kössenek.

Otroci prosenjakovskega vrtca v potujoči knjižnici./ A pártosfalvi óvodások
a mozgókönyvtárban.

Preizkušamo spretnosti
Vrtec Moravske Toplice, oddelek 1–2 let, obiskujejo najmlajši
otroci. Svojo radovednost preizkušajo z vsemi možnimi čutili
(vidom, sluhom, tipom, vohom).
Tokrat so se seznanili s praznikom in običaji ob pustu. Preko dejavnosti premagujejo strah pred masko. Njihovi prsti, ki so zelo spretni,
so se preizkusili v fini motoriki. S pomočjo lupin pistacije in plastenk
so izdelali ropotulje, s katerimi preizkušajo zvočnost ter svoje slušne
sposobnosti. Radovedne oči, ušesa in roke imajo vedno polne roke
dela, hkrati pa se ob tem veliko naučijo.
Katja Hozjan

Preizkušanje spretnosti naših najmlajših.
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S skupnimi močmi do nove pridobitve
V vrtcu Bogojina smo se zaposleni in starši otrok dogovorili,
da s skupnimi močmi naredimo nov korak za srečo otrok.
V ta namen smo zbirali star papir, ustvarjali, organizirali
ustvarjalno delavnico s starši in priredili dobrodelno prireditev z naslovom Skupaj zmoremo vse.
In res smo zmogli! Zbrana sredstva smo po predhodnem dogovoru s starši in vodstvom vrtca namenili za potrebe vrtca
Bogojina. Kupili smo senzorično – čutno kabino za sproščanje
otrok, ki bo omogočala slehernemu otroku individualen umik
in sprostitev.
Spočetka so otroci občudovali novost v igralnici, zatem pa so se
pojavila ugibanja in občudovanja menjajoče se barvne svetlobe,
ki je na njih delovala blago in pomirjajoče.
Pogovor, na videz spontan, v bistvu pa bogat z izkušnjami, nas je
vodil v čas ustvarjalnosti, skupnih druženj in doživetij. Takrat smo
vsi čutili in želeli enako, vsi smo težili k enotnemu cilju. Vztrajali
smo in zdaj že lahko zatrdimo, da smo z novo pridobitvijo omogočili slehernemu otroku sanjati svoje otroške sanje.
Spoštovani starši in vsi, ki ste kakor koli prispevali svoj delež, velik
HVALA.
Marjana Kolar

V vrtcu Bogojina so otroci navdušeni nad novo pridobitvijo.

Šola v naravi za učence petih razredov OŠ Bogojina
V tednu od 20. do 24. januarja 2020 so učenci 5. razreda
bivali v centru šolskih in obšolskih dejavnosti, v domu
Jurček sredi slikovitega Kočevja.
Odvijalo se je veliko aktivnosti, ki so se zvrstile skozi celoten
teden. Najprej smo raziskali mesto Kočevje z okolico, kočevska vodna področja, kraške jame ter živali v okolici. Vsak dan
smo izvajali daljše pohode, se naučili preživeti v naravi ter

Petošolci Osnovne šole Bogojina so teden preživeli v naravi.
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odkrivali druge športne dejavnosti (lokostrelstvo). Postavili
smo taborni ogenj in si pripravili malico kot nekoč. Ob večerih pa nas je spremljalo petje, plesanje in sklepanje novih
prijateljstev z učenci druge šole. Vse se prav zagotovo ne
moremo naučiti iz učbenikov, zato je dobro preživeti nekaj
časa z našo največjo učiteljico življenja – naravo.
Katja Vrbančič in Jošt Slavič
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Božično-novoletna Voščilnica
18. decembra 2019 je na Osnovni šoli Bogojina potekala božično-novoletna Voščilnica, dobrodelna
prireditev za Šolski sklad OŠ Bogojina.
Letošnja je bila drugačna od vseh ostalih, saj smo jo malce obogatili. V okviru tehniškega dne so učenci prve triade skupaj s starši oziroma starimi starši izdelovali punčke
iz cunj, ki smo jih potem ponudili na prodajni razstavi.
Nastale so čudovite punčke, vsaka s svojo zgodbo in namenom.
Maja Gaves Lovrenčec

Božično-novoletno Voščilnico so na OŠ Bogojina obogatile punčke iz cunj.

Dan samostojnosti in enotnosti na OŠ Fokovci
»Ne hodi pred menoj, morda ti ne bom sledil.
Ne hodi za menoj, morda ne bom vodil.
Hodi ob meni in bodi moj prijatelj.« (A. Camus)
December je mesec praznovanj, mesec dobrih mož in tudi
mesec, ko se spominjamo dogodkov izpred tridesetih let,
ko so se začele prve aktivnosti za pridobitev samostojnosti
naše države. Spomin na te dogodke smo obeležili tudi pri
nas s kratkim kulturnim programom, v katerem so nastopili
naši učenci in učenke. Z mislimi o preteklih tridesetih letih
in domoljubnimi pesmimi smo ozavestili pomen odločnosti,
narodne samozavesti in enotnosti za dosego skupnih ciljev,
pa naj gre za državotvorno dejanje, ali za kaj drugega. Ob
tem prazniku smo tudi letos v našo UNESCO šolsko skupnost
sprejeli prvošolčke, ki so svečano prisegli, da bodo spoštovali načela prijateljstva in sodelovanja. Ob tej svečanosti so
tudi prejeli majhna darilca, ki jih bodo spominjala na ta dan.

Ker pa je to tudi čas obdarovanj, je Božiček našim učencem
poslal tudi skromna darila, saj so bili vse leto aktivni, ustvarjalni, inovativni in polni energije, s čimer so pripomogli k
mnogim uspehom naše šole. Za konec pa smo si zaželeli še
lepe praznike in vse najboljše v novem letu.
Suzana Deutsch

Pester zaključek leta 2019 na OŠ Fokovci.

Na OŠ Fokovci smo proslavili Prešernov dan
Predpraznični dan, petek, 7. februarja, smo na naši šoli
začeli slavnostno. Imeli smo spominsko uro ob slovenskem kulturnem prazniku.
Učenci in učenke in tudi učitelji smo ob vodenju Zare Dobrijevič in Nike Smej s pomočjo časovnega stroja prepotovali
220 let nazaj, v čas, ko se je rodil naš veliki pesnik. Ob zelo
zanimivem vodenju skozi čas smo spoznavali življenje in
delo Franceta Prešerna od rojstva do smrti, vmes pa uživali
ob deklamacijah njegovih pesmi. Potovanje nam je popestril
še naš pevski zbor s petjem lepih slovenski ljudskih pesmi.
Z mislimi na Franceta Prešerna in na njegov pomen smo
nadaljevali z delom, vendar smo se večkrat spomnili, kako
pomembno je, da poznamo svojo preteklost, da negujemo
svoj jezik in kulturo ter spoštujemo tudi druge.
Suzana Deutsch

Na OŠ Fokovci so proslavili slovenski kulturni praznik.

Lipnica 168 | 29

IZ ŠOL IN VRTCEV / ŠPORT

Odbojkarice tudi na OŠ Fokovci
OŠ III Murska Sobota je razpisala področno prvenstvo
osnovnih šol v odbojki za deklice, letnik 2005 in mlajše.
Ob veliki vzpodbudi ravnateljice in dogovoru z učenkami ter po
lastnem prepričanju, da to zmoremo, smo se odločili, da bomo
sodelovali, saj je to priložnost, kjer učenke doživijo tekmovalno-športni duh, hkrati pa spoznajo nove prijatelje.
Tekmovanje je potekalo v torek, 14. januarja, v telovadnici OŠ III
MURSKA SOBOTA ob 13.00. Tekmovanja so se udeležile 4 šole:
OŠ Puconci, OŠ Cankova, OŠ III Murska Sobota in naša šola, OŠ
Fokovci.
Prvi dve tekmi sta se odigrali z OŠ Puconci in OŠ III Murska Sobota.
Kljub velikemu trudu in borbenosti učenk se je izkazalo, da sta ti
dve šoli bili premočni za nas. Sledila je tekma z OŠ Cankova. Ta
tekma je pokazala več enakovrednosti med ekipama, saj smo
izgubili šele v zadnjem nizu po skrajšani igri. Rezultat je bil 2 : 1
za OŠ Cankova.

Kljub porazom, ki smo jih doživeli, tekmovanje za nas ni bil poraz.
Domov smo se vrnili bogatejši, predvsem pa ponosni, da smo
zmogli in si upali. Vsi skupaj smo še bolj prepričani, da se tudi v
manjših šolah lahko dogajajo stvari, ki se včasih zdijo neizvedljive.
Vse se zmore, če je dobra organizacija in motivacija predvsem s
strani vodstva šole in medsebojna podpora sodelavcev.
Luka Ivanič

V OŠ Fokovci se lahko pohvalijo z ekipo odbojkaric.

Odprto prvenstvo Občine M. Toplice v šahu
OŠZ M. Toplice in šahovsko društvo Pomgrad sta v nedeljo, 12.
januarja, organizirala v Gostilni pri Štorklji v Moravskih Toplicah
Odprto prvenstvo Občine M. Toplice v šahu. Prvenstva se je
udeležilo 42 šahistov iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske. Na
začetku tekmovanja sta šahiste pozdravila predsednik OŠZ
M. Toplice Branko Recek in podžupan Občine M. Toplice Sašo
Koca, ki sta tudi na koncu podelila priznanja najboljšim šahistkam in šahistom.
Branko Recek

Šahovskega turnirja se je udeležilo kar 42 šahistov!

Skupaj
• 1.mesto: Skuhala Jernej (1998) ŠD Pomgrad 7.5 točk
• 2.mesto: Borchy Marcell (2005) Madžarska 7 točk
• 3.mesto: Titan Matej (1992) ŠD Pomgrad 7 točk
Najboljši nižjekategornik
• Brunčič Janko (1956) 6 točk
Najboljši kadet do 12 let
• Liberecz Lenard (2009) Madžarska 3 točke
Najboljši mladinec
•
Meglič Jaka (2001) ŠD Pomgrad 5.5 točk
Najboljša ženska
•
Kovač Majda (1963) ŠD Pomgrad 5 točk
Najboljši senior
•
Kovač Boris (1954) ŠD Pomgrad 6 točk
Najboljša šahistka in šahist Občine M.Toplice
Šahistka
• Novak Simona (1962) Bogojina 3.5 točke
Šahist
• 1. mesto Klasinc Kristjan (1974) Martjanci 5 točk
• 2. mesto Kreft Franc (1957) Sebeborci 4.5 točke

Zimski turnir za pokal OŠZ M. Toplice
25. januarja se je v telovadnici OŠ Bogojina odvijal zimski
turnir v malem nogometu za pokal OŠŽ Moravske Toplice.
Prvo mesto je zasedel KMN Mlajtinci, drugo ŠD Filovci in tretje
KMN Tešanovci. Najboljši vratar turnirja je bil Darko Zver (KMN
Mlajtinci), najboljša strelca pa Damjan Gomboc (KMN V. Gomila)
in Titan Goran (KMN Mlajtinci), ki sta nasprotnikovo mrežo zatresla
devetkrat.
uredništvo
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Zimski turnir klubov malega nogometa v Bogojini.

TIC-ova stran / SLOVENIA GREEN

Late night savna program ob
sobotah v februarju in marcu
Terme 3000 - Moravske Toplice vas vabijo, da si privoščite
late night savna program in kopanje v kopališču hotela Ajda,
ki poteka vsako soboto v mesecu februarju in marcu med
18.00 in 24.00.
Cena: 15,00 €/osebo za zunanjega gosta. V ceno so vključeni
trije vodeni savna programi ob 21. uri, ob 22. uri in ob 23 uri.
Prav tako si postrezite čaj, sadje, pripadajoči piling in kremo.

Vabilo talentiranim posameznikom
iz občine Moravske Toplice

Terme Vivat v sodelovanju
s Studiom Kalamar prejele
arhitekturno nagrado Big See
TourismAwards 2019
Terme Vivat so za projekt v sodelovanju s Studiom Kalamar prejelee arhitekturno nagrado Big See TourismAward
2019 za izgradnjo nadhoda, ki povezuje hotelsko bazenski
kompleks, izgradnjo notranjega bazenskega kompleksa in
zunanjega svet savn.

Obvladate posebno spretnost, premorete svojevrsten talent
ali veščino, ki bi jo radi pokazali javnosti?
To je lahko petje, igranje inštrumenta, ples, artistična točka
ali katerakoli druga animacija, tudi igranje na nenavadna
glasbila (glavnik, sod, kosa) ali improvizirane inovativne inštrumente. Izvedba je naj zanimiva in zabavna.
Pošljite nam video predstavitev in mogoče boste ravno vi
med nastopajočimi na eni izmed naših prireditev. Ne oklevajte s prijavo in nas seznanite z vašimi aduti.
Kontakt za prijave in dodatne informacije: TIC Moravske Toplice, 02 538 15 20, info@moravske-toplice.com.

Primer dobre prakse trajnostnega ponudnika

PANONSKA VAS – PRVI CERTIFICIRAN PONUDNIK TRAJNOSTNE
NAMESTITVE V DESTINACIJI MORAVSKE TOPLICE
Destinacija Moravske Toplice je nosilka bronastega trajnostnega znaka Slovenia Green. Znak Slovenia Green je
osnova za zeleno promocijo in zelena doživetja v destinaciji Moravske Toplice. Občina Moravske Toplice je ob
pridobitvi znaka za zeleno destinacijo pričela spodbujati lokalne ponudnike turističnih storitev in nastanitev v
občini k usmeritvi v trajnostno delovanje in poslovanje.
Turistično naselje Panonska vas je s prejetim znakom
EU za okolje za turistične nastanitve (Ecolabel ali okoljska
marjetica) prvi turistični ponudnik trajnostne namestitvev destinaciji Moravske Toplice.
Znak EU za okolje za turistične nastanitve - Eko marjetica
se podeli različnim ponudnikom nastanitev (hotelom,
termam, turističnim kmetijam, kampom, sobodajalcem in
podjetjem), ki ravnajo bolj okolju prijazno kot povprečje
evropskih ponudnikov.
Izvajanje visokih okoljskih zahtev in zadovoljevanje visokih kriterijev je povezano z varčevanjem z energijo

in vodo, rabo obnovljivih virov energije, skrbjo za odpadno vodo in preprečevanjem nastajanja odpadkov,
tudi izvajanje trajnosti v procesih upravljanja podjetja
in podobno.
Več o trajnostnih aktivnostih podjetja Panonska vas pa
nam bo v nadaljevanju skozi intervju zaupala Sanja Zelko,
vodja marketinga v podjetju Panonska vas, d. o. o.
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INTERVJU: TRAJNOST NA PRIMERU TURISTIČNEGA NASELJA
PANONSKA VAS
TIC Moravske Toplice: Zakaj ste se odločili za postopek certificiranja in vaše podjetje usmerili v trajnostno poslovanje?
Panonska vas: Naše turistično naselje v veliki meri gosti specifičen segment gostov, ki poleg kakovostne namestitve zahtevajo
še delček več. To so aktivni turisti, ki veliko potujejo, in so glede
na življenjski slog ljubitelji narave. Varovanje in ohranjanje okolja
je v njihovi zavesti in to pričakujejo tudi od nas. Tako smo v letu
2018 pričeli z nadgradnjo energetske učinkovitosti z vidika same
infrastrukture in opreme, v letu 2019 pa pričeli z aktivnostmi obveščanja zaposlenih in gostov. S pridobitvijo certifikata EU marjetica
želimo izpolnjevati merila tega segmenta gostov, pritegniti nove
goste, predvsem iz tujine, in povečati prepoznavnost Panonske vasi.
Vključili se bomo tudi med Slovenia Green Accomodation ter tako
pridobili možnost doseganja prepoznavnosti v tem segmentu.
Vsekakor pa je družbeno odgovorno delovanje vseprisotno v naši
skupnosti Panonske vasi. Poleg skrbi za zaposlene, ki prihajajo predvsem iz ranljivih skupin, je v naši zavesti tudi odgovorno vedenje v
oziru do okolja in to sporočilo želimo prenašati tudi v naše lokalno
okolje ter med naše goste.
TIC Moravske Toplice: Kaj pomeni certifikat EU marjetica?
Panonska vas: Certifikat lahko ponudnik turistične nastanitve prejme s strani ARSO, če izpolnjuje zastavljene kriterije in doseže določeno število točk. Potrebno je izpolnjevati 22 obveznih kriterijev, ki
so vezani na okoljsko politiko, izobraževanje zaposlenih, obveščanje
gostov, načine ogrevanja, specifike zunanjih ovojev stavb, porabnike električne energije, sistem spremljanja porabe ter vzdrževanja.
Preostalih 45 kriterijev je opcijskih in skupno mora turistični ponudnik zbrati več kot 20 točk (višina točk nekoliko variira glede na
pestrost ponudbe). Ti kriteriji se dotikajo obnovljivih virov energije,
sistema zbiranja in obravnave odpadkov, porabe sanitarne vode,
rabe kemičnih sredstev za čiščenje, spodbujanja okolju prijaznih
prevoznih sredstev, izbora dobaviteljev opreme, materiala, hrane,
rastlinja in odnosa do zaposlenih.
Kriteriji so objavljeni v Uredbi komisije EU iz leta 2017 in turističnega
ponudnika vodijo, da je pozoren na vse aspekte delovanja, ki lahko
kakorkoli izboljšajo njegov vpliv na okolje. Po našem mnenju je pomembno, da ponudniki poznajo in upoštevajo specifike kriterijev
ob gradnji ali prenovi nastanitvenih kapacitet, saj bodo tako na trg
ponudili energetsko in tudi stroškovno optimalno ponudbo.
TIC Moravske Toplice: Kakšne so okolju prijazne počitnice pri
vas in opišite vašega idealnega gosta?
Panonska vas: Panonska vas se nahaja v podeželskem, naravnem
okolju in prav je, da ga tako neokrnjenega in lepega tudi ohranjamo
– tako prebivalci, kakor tudi gostje. Naš idealni gost svoj dan preživi
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na prostem – kolesari, pohajkuje ali se sprošča ob
našem jezercu. Zjutraj in zvečer uživa v notranjosti
avtentičnih hišk. Po pripravi zajtrka v hiški ločuje odpadke, pri tuširanju in umivanju zob varčuje z vodo
ter ob odhodu iz apartmaja skrbno ugasne klimo,
luči ter zapre okna.
TIC Moravske Toplice: Nam lahko konkretno
predstavite vašo okoljsko politiko in trajnostne
aktivnosti.
Panonska vas: Naša okoljska politika zajema vse aktivnosti v smeri zagotavljanja »Okolju prijaznih počitnic«. Prizadevamo si za okoljsko odgovornost pri
izbiri dobaviteljev, nakupu opreme, sistemu čiščenja,
menjavi brisač ter na splošno porabi energije in sanitarne vode. Pri gostinski ponudbi ne uporabljamo
odmerkov za enkratno porabo, izbiramo lokalne dobavitelje ter kompostiramo nastale biološke odpadke. K preživljanju okolju prijaznih počitnic spodbujamo tudi naše goste na vsakem koraku koriščenja
naše storitve. O aktivnostih okoljske odgovornosti
usposabljamo tudi naše zaposlene na vseh področjih dela ter z raznimi dogodki o tem osveščamo
tudi splošno javnost. Želimo si biti eden od glavnih
akterjev na področju turizma v Pomurju, ki stremi k
izpolnjevanju okoljskih smernic.
TIC Moravske Toplice: Kakšni so prvi odzivi gostov, ki se odločijo za okolju prijazne počitnice?
Panonska vas: Gostje naše informacije in navodila
vzamejo pozitivno. Kakor opažamo, je trend okoljske
odgovornosti že prisoten v njihovih domovih in pri
nas najdejo še kakšne dodatne ideje, kako lahko določene aktivnosti v tej smeri izboljšajo tudi doma.
TIC Moravske Toplice: Kam so usmerjeni vaši nadaljnji trajnostni načrti v prihodnje?
Panonska vas: Svoj trajnostni načrt želimo nadgrajevati predvsem v dve smeri, in sicer v izobraževanje
zaposlenih ter lokalnega okolja, da bi celotna destinacija delovala v smeri okoljske odgovornosti, trajnostnega razvoja. Kot drugo pa spodbujati uporabo
okolju prijaznih prevoznih sredstev tekom počitnic
(kolesa, električna kolesa ali še kakšna inovativna
oblika prevoza za izlete v naši okolici).
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TIC Moravske Toplice: Kako lahko z enim stavkom navdušite še kakšnega ponudnika turističnih namestitev iz
občine Moravske Toplice, da pristopi k pridobitvi znaka
za okolje? Pa tudi, da se še prej udeleži predavanja Trajnostni znaki za bolj trajnostne ponudnike? (Vabilo na
predavanje sledi v nadaljevanju)
Gostje obiščejo naše kraje zaradi mirnega oddiha v naravi,
svežega zraka, zdrave vode – poskrbimo, da bo ta naša prednost trajna in vedno bolje vrednotena. Ohranimo naše okolje
zdravo in to odgovornost do varovanja okolja prenesimo
tudi na naše turiste

Povabilo za ponudnike turističnih
nastanitev, atrakcij in turistične
agencije
PREDAVANJE: TRAJNOSTNI ZNAKI
ZA BOLJ TRAJNOSTNE PONUDNIKE
Za vse, ki se želite usmeriti v trajnostno delovanje in poslovanje, prireja TIC Moravske Toplice predavanje »Trajnostni znaki
za bolj trajnostne ponudnike«, ki bo v četrtek, 19. marca
2020, ob 10. uri v Panonski vasi v Tešanovcih (v centralnem
objektu).
Predavanje izvaja Tina Hedi Zakonjšek, akreditirana zunanja izvajalka Slovenske turistične organizacije za Zeleno shemo slovenskega turizma, ki nam bo predstavila osem trajnostnih/
okoljskih znakov, ki jih priznava Zelena shema slovenskega
turizma. Predavanje je namenjeno ponudnikom turističnih
nastanitev, turističnih atrakcij in turističnim agencijam.
Na predavanju bo kot primer dobre prakse izpostavljeno tudi
turistično naselje Panonska vas, ki nam bo predstavilo lastno
izkušnjo s postopkom pridobitve EU znaka za okolje za turistične
nastanitve (Ecolabel ali okoljska marjetica).
Prijave na predavanje so obvezne, saj se brezplačno predavanje izvede le v primeru zadostnega števila prijavljenih (min.
10 udeležencev), najkasneje do ponedeljka, 16. marca 2020 na
e-naslov info@moravske-toplice.com oziroma na tel. št. 02 538
15 20.

Spodbuda organizatorjev
prireditev k zmanjševanju uporabe
plastike za enkratno uporabo
OBČINA MORAVSKE TOPLICE
PODPISALA DOGOVOR ZA MANJ
PLASTIKE ZA ENKRATNO UPORABO
NA DOGODKIH
Občina Moravske Toplice je podpisala dogovor za organizacijo dogodkov brez plastike za enkratno uporabo, s katerim je
Skupnost občin Slovenije (SOS) k podpisu pozvala slovenske
občine. Podpisan dogovor pomeni, da naj bi si vsi organizatorji
prireditev v občini Moravske Toplice prizadevali za organizacijo
dogodkov brez uporabe plastičnega pribora za enkratno
uporabo, zato organizatorje prireditev nagovarjamo, da na
prireditvah zmanjšate uporabo plastike za enkratno uporabo
oziroma več ne uporabljajo plastičnih krožnikov, plastičnih
lončkov, plastičnega pribora in slamic.
Cenovno dostopnih alternativ plastičnemu priboru je več kot
dovolj, zato se organizatorjem prireditev vnaprej zahvaljujemo
za upoštevanje priporočila, kajti le vsi skupaj lahko stremimo k
bolj trajnostni prihodnosti.
Janja Bürmen

Ne spreglejte pomladnih dogodkov na temo zelenih vsebin v občini
Moravske Toplice:
• Otvoritev učne poti v Lončarovcih (28. 3.)
• Občinska očiščevalna akcija (28. 3. )
• Dan odprtih vrat na razstavi ”Preživeti z netopirji” v Kančevcih (4. 4.)
• Ornitološki izlet v Fokovcih (19. 4.)
• Edinstven dogodek ob Dnevu Zemlje z bogato literarno, mitološko, arheološko in glasbeno vsebino v Filovskem Gaju (24. 4.)
• Pohod po Lončarovskih capašaj – pohod Trideželnega parka Goričko-Raab-Orseg (25. 4.)
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Vojko Gergorič: Poleg izkušenj je potrebna tudi iznajdljivost
Vojko Gergorič je lastnik podjetja Slifas s sedežem
v Moravskih Toplicah. Njegovo podjetje se ukvarja s
fasaderskimi in slikopleskarskimi deli ter tudi s suho
gradnjo. Med drugim je za Lipnico povedal, kako je z
zanimanjem mladih za poklic, ki ga opravlja.
Kako je prišlo do odprtja podjetja in kako dolgo že deluje?
Že od nekdaj sem si želel imeti svoje podjetje. V mislih sem
imel drugo panogo, vendar sem po spletu okoliščin pristal
v slikopleskarstvu in fasaderstvu, za kar mi ni žal.
Ste zaposleni samo vi ali imate še kaj zaposlenih?
Imam dva do tri zaposlene.
Kaj vse nudite vašim strankam?
Strankam nudim fasaderske in slikopleskarke storitve ter tudi
suho gradnjo.
Delo na terenu je zagotovo vedno polno izzivov. S
kakšnimi izzivi se srečujete vi?
Vsako delo je po svoje izziv, ker nikoli ni isto. Srečujemo se z
vedno novimi materiali. Potrebno je izpolniti zahteve strank,
ki so vse bolj zahtevne, kar je tudi prav. Večkrat je poleg
izkušenj potrebna tudi iznajdljivost.

Vojko Gergorič pravi, da je potrebno izpolniti zahteve strank.

Kaj so pozitivne in kaj negativne plati vašega dela?
Pozitivne stvari so osebno zadovoljstvo ob zaključenem delu
in tudi zadovoljna stranka, spoznavanje novih ljudi in krajev.
Negativne stvari za mene skoraj ni, mogoče opravljanje dela
zunaj ob nizkih temperaturah.
Kako pa je z zanimanjem mladih za opravljanje vašega
poklica?
Zanimanje mladih za ta poklic je slabo. Upam, da se bo v
bližnji prihodnosti kaj spremenilo.

Njegovo delo je zelo razgibano …

Kaj svetujete vsem, ki se podajajo v svet samostojnega
podjetništva?
Če imajo voljo, naj poskusijo in naj bodo vztrajni, ker je vsak
začetek po navadi težak in mogoče ne gre takoj vse po načrtu, kot so si zamislili.
Kakšni pa so vaši načrti za podjetje v letošnjem letu?
V letošnjem letu je cilj izpolniti vsa naročila. Načrtujem tudi
nabavo dodatnega orodja za lažje in hitrejše opravljanje
dela.
Janja Adanič Vratarič
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… in ga zelo veseli, o čemer priča tudi dejstvo, da negativnih plati zanj
skorajda ni.

NAGRADNA KRIŽANKA

NAGRADNA KRIŽANKA: Slifas, Vojko Gergorič, s. p.
Slifas, Vojko Gergorič, s. p., trem nagrajencem podarja eno izmed naslednjih nagrad:
pleskanje notranjih prostorov do cca 50 m2 (material in delo) v vrednosti 100 €, fasadna barva (15 litrov) v vrednosti 50 € in notranja barva (15 litrov) v vrednosti 25 €.
Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in PRIIMEK ter NASLOV do 5. aprila 2020 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 168.
Prijetno reševanje vam želimo!

PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 167. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: TOPLOTNA ČRPALKA.
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade podjetja Elektro in strojne
inštalacije, Janjić Andželko, s. p. Nagrajenci: Anica Petje, Berkovci 30, 9207 Prosenjakovci; Marija Marič, Noršinci 9 a, 9221
Martjanci; Ana Horvat Maučec, Štefana Kovača 29, 9000 Murska Sobota.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Prevzem nagrade je možen z osebno izkaznico na sedežu podjetja v Prosenjakovcih.
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
Pripravlja TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com
PRIREDITEV

DATUM IN KRAJ

OPIS PRIREDITVE

INFORMACIJE

marec 2020
Ustvarjalne rokodelske delavnice

Ob torkih v marcu, med 17. in 19. uro,
Vaško-gasilski dom Martjanci

Potopis: Nepal, Himalaja, Everest –
treking pod streho sveta (Tomaž Koltai) 20. 3 2020, 18.00, Gasilski dom Moravske Toplice
21. 3. 2020, 8.30
19. Memorial Marije Vild
start pri nasipu ob Bukovniškem jezeru
21. 3. 2020, 18.30
Bababal – dan žena in mater
Vaško-gasilski dom Tešanovci

TD Martin Martjanci
Irena Nemeš - 041 747 484
TIC Moravske Toplice
Predstavitev novega in najbolj kompleksnega romana Olge Gutman.
Založba Volosov hram
Praznovanje ob dnevu žena s kulturnim programom, obdarovanje vseh žena z rožo ter srčkov PGD Selo
ples z živo glasbo.
Zlatko Balaic - 031 396 208
Na otvoritvi bo potekal kratek program z predstavitvijo vsebin objektov, sledila pa bo tudi
Krajevna skupnost Lončarovci
zahvala lokalnim deležnikom ter kratka predstavitev vasi Lončarovci ter njene naravne in
Tomaž Koltai - 386 02 55 18 868
kulturno-zgodovinske dediščine. Objekta sta nastala v sodelovanju z Občino Moravske Toplice. 051 246 040
Društvo Selenca
Dramska uprizoritev oziroma kulturni program in pogostitev.
Maja Vogrin - 031 322 502
Večer skečev z gostovanjem gledališke skupine iz Kobilja. Dogodek posvečajo vsem
KUD Jožef Košič Bogojina
predstavnicam nežnejšega spola ob dnevu žena.
Stanka Sukič - 041 346 529
Vsakoletni pohod ob dnevu žena s krožno potjo v dolžini 13 km. Zbiranje pohodnikov od 9. Medičarstvo Jožica Celec
ure naprej.
041 941 175
Zbiranje vzorcev vin za ocenjevanje vina, ki bo naslednji dan, 10. 3. 2020 ob 13.00 v Vaškem
VSD Filovci
domu Strehovci.
Alojz Berden - 041 733 946
OŠ Bogojina
Prireditev za starše bo potekala v veselem pomladnem vzdušju.
02 547 90 81
KUD Avgust Gašparič Vučja Gomila
Vsakoletna prireditev je namenjena vsem ženskam.
Maja Cigüt - 041 374 851
Kulturni program in polaganje vencev pri spominskem obeležju pred vaškim domom v
MNSS Občine Moravske Toplice
Prosenjakovcih. Polaganje vencev v Motvarjevcih bo ob 18.30.
02 544 12 75
TD Martin Martjanci
Počastitev dneva žena in mater.
Danica Berlak - 031 655 320
Skozi predavanje popotnika Tomaža Koltaija bomo začutili utrip Katmanduja, spoznali najvišji KS Moravske Toplice
predel Himalaje, s 5500 metrov uživali najlepši pogled na Everest in še marsikaj.
Cveta Davidovski - 031 702 540
PD Matica Murska Sobota
Pohod po Pomurski planinski poti na relaciji Bukovniško jezero – Moravske Toplice.
Jože Ružič -041 614 672
KTD Tešanovci Male Rijtar
Kulturni program s folklornimi plesi, skeči, pesmimi.
Franc Vitez - 041 423 321

Predstavitev romana Olge Gutman –
Krivo je lectovo srce

3. 3. 2020, 18.00, Vaško-gasilski dom Tešanovci

Proslava ob dnevu žena

7. 3. 2020, 18.00,
Vaško-gasilski dom Selo

Otvoritev postajališča in učne poti v
Lončarovcih

28.3.2020 ob 13.00, Lončarovci,
glavno cestno križišče v dolini naselja

Proslava ob dnevu žena in
materinskem dnevu

8. 3. 2020,
prenovljena dvorana v Ivancih

Večer skečev (ob prazniku žena)

8. 3. 2020, 15.00, kulturna dvorana Bogojina

17. Pohod po Sladki poti

8. 3. 2020, start ob 10.00,
pred Vaško-gasilskim domom Ratkovci.
9. 3. 2020, 19.00,
Vaški dom Filovci

Prireditev ob materinskem dnevu

22. 3. 2020, 14.00, Vaško-gasilski dom Sebeborci

Kulturni program z gosti.

DKŠT Žlaki Sebeborci -031 555 474

Spomladanska rez

25. 3. 2020, 17.00,
Bogojanski ograček
28. 3. 2020, 8.00,
po naseljih v občini

Spomladanska rez starih sort jablan in brajd in začetek del v ogračeku.

TD Bogojina
Leopold Kočar - 031 234 812
JKP Čista narava
Občina Moravske Toplice - 02 538 15 12

Zbiranje vzorcev vin (za ocenjevanje
vina)
Pomladna prireditev v počastitev
staršev
Prireditev ob dnevu žena in
materinskem dnevu
Svečana prireditev ob počastitvi
madžarskega narodnega praznika
Ženski svetek

Občinska očiščevalna akcija v Občini
Moravske Toplice

24. 3. 2020, 15.00, Osnovna šola Bogojina
14. 3. 2020, 18.30,
Vaško-gasilski dom Vučja Gomila
14. 3. 2020, 19.00,
Vaški dom Prosenjakovci
14. 3. 2020, 15.00,
Vaško-gasilski dom Martjanci

Izdelava izdelkov iz raznih materialov z različnimi rokodelskimi tehnikami.

Vsakoletna občinska očiščevalna akcija po naseljih v občini. V primeru slabega vremena se
prestavi na 4.4.2020.

april 2020
Dan odprtih vrat na razstavi
”Preživeti z netopirji”
Pozdrav pomladi
Vüzen nekoč in danes
Velikonočna razstava
Velikonočna tržnica
12. Velikonočni pohod
Izlet: Ali na Goričkem še poje hribski
škrjanec?

4. 4. 2020, 10.00-16.00,
Stara šola v Kančevcih,
Dom duhovnosti, Kančevci 38
4. 4. 2020, 10.00-16.00,
Vaški dom Martjanci
4. 4. in 5. 4. 2020 od 9.00-18.00,
Vaško-gasilski dom Sebeborci
5. 4. 2020, 9.00-18.00,
Vaško-gasilski dom Prosenjakovci (stari)
9. 4. - 11. 4. 2020, med tednom od 14. ure dalje,
za vikend med 9. in 12. uro.
13. 4. 2020, 10.00, start pred Vaško-gasilskim
domom Fokovci

Obiskovalci se bodo lahko vsako prvo soboto v mesecih med aprilom in septembrom ude- JZ Krajinski park Goričko
ležili prostega ali vodenega ogleda prve slovenske stalne razstave o netopirjih, kjer bodo Gregor Domanjko
lahko izvedeli vse o teh posebnih živalih.
gregor.domanjko@goricko.info - 02 55 18 868
TD Martin Martjanci
Razstava velikonočnih in izdelkov ter izdelkov s spomladansko motiviko.
Irena Nemeš - 041 747 484
Razstava velikonočnih jedi in velikonočne dekoracije.

DKŠT Žlaki Sebeborci -031 555 474

Razstava velikonočnih vezenin in drugih dekorativnih izdelkov.

Rokodelsko društvo Vrtnica Prosenjakovci
Metka Vugrinec - 070 835 789

Tržnica z velikonočnimi izdelki. Dopolnitev tržnice z velikonočnimi vsebinami v dopoldanskih
urah 10. 4. in 11. 4. 2020.
Startnina 8 evrov zajema okrepčila in topel obrok ter spominek. Za šoloobvezne otroke
ni startnine.
V sklopu projekta Gorička krajina v sodelovanju z Društvom za opazovanje in preučevanje ptic
19. 4. 2020, 9.00 - 12.00, zbiranje pri Osnovni Slovenije potekal ornitološki izlet.
šoli Fokovci
Udeleženci bodo lahko spoznali in opazovali značilne ptice kulturne krajine na Goričkem ter
varstvene ukrepe s katerimi želimo na Goričkem ohraniti njihove populacije
Okrogla miza: problemi zaraščanja in propadanja arhitekturnih osamelcev.
24. 4. 2020, 13.00-20.00,
Literarni večer: miti in legende.
Filovci (GAJ)
Odprtje razstave glinastih figurin (boginj) po motivih arheoloških najdb in predstavitev najdb.
PANONgalerija vin
Polaganje glinastih zapisov v zemljo; NOČ, glina, ogenj. Zanimivi glasbeni gostje.

TIC Moravske Toplice - 02 538 15 20
KTD Ceker Fokovci
Kornelija Kianec - 041 810 902
JZ Krajinski park Goričko
Gregor Domanjko
gregor.domanjko@goricko.info - 02 55 18 868

PANONrevitae Filovci
Jože Gutman - 041 343 675
panonrevitae@gmail.com
Več informacij: www.moravske-toplice.com
šola Fokovci
Dan druženja in gibanja treh generacij – 25. 4. 2020, 9.00,
Dobrodelni športno-rekreativni dopoldan vseh generacij s pohodom, drugimi športnimi Osnovan
Suzana Deutsch - 041 798 722
Pohod po nekdanjih šolskih poteh
Fokovci, Osnovna šola Fokovci
aktivnostmi in srečelovom.
ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si
V Lončarovcih bo potekal tradicionalni Pohod Trideželnega parka Goričko-Raab-Orseg. Na 10 KS Lončarovci in JZ KPG
25.
4.
2020,
Zbirališče
bo
pri
gasilskem
domu
Pohod po Lončarovskih capašaj, pohod
km trasi bodo pohodniki imeli možnost odkriti eno najmanjših vasic na Goričkem in spoznati
Trideželnega parka Goričko-Raab-Orseg v Lončarovcih, začetek pohoda bo ob 10.00 njene naravne in kulturne zanimivosti. Udeležencem pohoda se priporoča uporaba primerne Tomaž Koltai - tomaz.koltai@goricko.info
izpred gasilskega doma.
051 246 040 / 02 55 18 868
obutve in ostale opreme. Pohod je vključen v knjižico pohodov po Goričkem.
26.
4.
2020,
start
ob
9.00
pred
Vaško-gasilskim
KUD Antal Ferenc Središče - MNSS OMT
9. Jurjev pohod
Pohod po razgibani pokrajini v okolici Središča.
domom
Silvija Šanca - 051 360 863
Med
tednom
od
14.
ure
dalje,
za
vikend
med
Prvomajska tržnica
Pestra ponudba izdelkov domače obrti.
TIC Moravske Toplice - 02 538 15 20
9. in 12. uro.
Kresovanje in postavitev mlaja v
30. 4. 2020, 19.00,
KS Moravske Toplice - TIC Moravske Toplice
Vsakoletno kresovanje in postavitev mlaja.
Moravskih Toplicah
Moravske Toplice
Cveta Davidovski - 031 702 540
KUD Antal Ferenc Središče
Postavitev mlaja in druženje ob meji
30. 4. 2020, 18.00, Središče – pri meji
Tradicionalno postavljanje mlaja pri madžarsko-slovenski meji z druženjem.
Silvija Šanca - 051 360 863
DKŠT Žlaki Sebeborci, PGD Sebeborci in NK
Kresovanje
30. 4. 2020, igrišče v Sebeborcih
Vsakoletno kresovanje v Sebeborcih.
Sebeborci, Majda Andrejek - 031 555 474
»Dan Zemlje«
Moč gline

