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Konec leta smo se v naši občini poslovili tudi od častnega
občana dr. Jožefa Smeja, škofa, pisatelja, intelektualca …
in predvsem velikega človeka. Gospoda škofa sem videvala
na hodnikih Filozofske fakultete v Mariboru. Bil je zelo karizmatičen človek, obenem pa zelo preprost. Nas študente je zmeraj nagovoril in
znal najti dobro besedo. Tik pred koncem študija iz zgodovine pa naju je povezalo naključje (ali kaj drugega), saj sem za temo diplomskega dela izbrala prvo
sombotelsko vizitacijo turniške pražupnije, ki jo je v istem času raziskoval tudi
gospod škof. Za delo drug drugega nisva vedela, dokler ga nisem slišala ob neki
nedeljski maši, ravno v tednu, ko sem z diplomskim delom zaključila, govoriti
o tej najini skupni temi. S cmokom v grlu sem po maši stopila do njega in mu
razložila, da delava na isti stvari, le da jo jaz potrebujem za piko na i pri študiju.
Skrbelo me je namreč, da bi škof članek o vizitaciji objavil, preden bi jaz imela
zagovor dela. Vendar pa mi je dr. Smej brez kakršnega koli pomisleka zagotovil,
da članka o vizitaciji ne bo objavil in da naj ne skrbim. Sploh se nisva poznala
pa je storil nekaj tako velikega za nekoga popolnoma neznanega. Ta njegova
velika gesta me spremlja celo življenje. Bil je Človek, kakršnih je dandanes malo.
Ob koncu leta tako delamo inventuro v svojih zasebnih življenjih kot tudi na
poklicnih poteh. Moje delo za Lipnico se z decembrsko številko zaključuje in z
novim letom bo naše občinsko glasilo dobilo novega odgovornega urednika.
Ob tem se zahvaljujem tako županu kot občinski upravi ter občinskim svetnikom, s katerimi smo vsa štiri leta korektno sodelovali.
Posebna HVALA pa vsem vam, ki ste z mano soustvarjali Lipnico! Z vašimi prispevki, dragi sodelavci, nam je uspevalo, da smo lahko pokrili številna področja
življenja v naši občini. Hvala vam, da sem se lahko zanesla na vas!
Dragi bralci, v veliko čast mi je bilo, da sem lahko štiri leta urejala naše občinsko
glasilo. Skozi Lipnico sem zares spoznala občino, ki je pred sedmimi leti postala
moj dom. Upam, da ste naše občinsko glasilo radi prebirali in da je vsak izmed
vas lahko našel nekaj zase. Prepričana sem, da bo tako tudi v prihodnje.
Ob koncu leta nam vsem želim zdravja, saj kot radi pravijo modrejši ljudje od
mene: »Če bomo imeli zdravje, bomo imeli vse.«
Srečno!
Janja Adanič Vratarič

Tudi letos so v Mlajtincih okrasili okolico vaškogasilskega doma (foto: KS Mlajtinci-Lukačevci).
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ŽUPANOVA BESEDA

Leto, ki si ga bomo zapomnili
Spoštovane občanke in občani, dragi bralci Lipnice!
Prestopno leto 2020 prehaja v decembru proti svojemu koncu. Mnogi se boste strinjali, da si želimo, da bi ga čim prej
pozabili. Že v spomladanski Lipnici sem
napisal, da bo svetovna pandemija virusa Covid-19 imela neslutene posledice
po vsem svetu. Žal se črne napovedi v
zadnjem delu letošnjega leta uresničujejo. Drugi val epidemije je prizadel tudi našo domovino. Ob
že prej znanih težavah našega zdravstva, ki trajajo že desetletja, je epidemija pokazala vse težave našega zdravstva in tudi
domov za starejše. Čakalne vrste, pomanjkanje kadra, opreme,
neustrezni prostori so ob množičnih okužbah in obolenjih dali
v zadnjih tednih tudi več umrlih, kot bi jih bilo sicer.
Spoštovani! Danes vemo, da bo v Sloveniji začetek možnega
cepljenja šele januarja naslednje leto. Šele cepljenje v večjem
obsegu prebivalstva bi po petih tednih od prve doze povzročilo delovanje imunskega sistema posameznika proti virusu.
Če omejene količine cepiva, ki bodo na voljo v Sloveniji v prvih
treh mesecih leta 2021 najprej dobijo ranljive skupine in ljudje,
ki delajo v kritičnih družbenih sistemih, bo precepljena polovica prebivalstva do aprila. Realno torej ne moremo pričakovati
omilitve osnovnih zaščitnih ukrepov in ravnanj. Te so klasične
in dobro znane po vsem svetu in so naslednje: 1. Izogibanje
socialnim stikom (druženja ljudi v večjih skupinah). 2. Obvezno
nošenje zaščitnih mask. 3. Razkuževanje rok in osebna higiena.
4. Delo od doma ali na daljavo, kjer je to možno. 5. Odpoved
za nekaj mesecev vseh javnih in zasebnih prireditev, zabav,
obletnic in porok, tradicionalnih zimskih opravil, kot so koline
... Vem, da mnogim takšne odpovedi gredo na živce in jih vsi
skupaj težko prenašamo. Vendar je to edini trenutno znani
način na svetu, ki ustavi širjenje virusa. Žal tudi v Pomurju virus
terja svoj davek. Prav tako v naši občini Moravske Toplice. V
trenutku, ko pišem tale prispevek, je v naši občini vsak dan
med tri in deset novih okužb. Trenutno aktivnih okužb je 80.
Mnogo jih potrebuje intenzivno zdravljenje, ki pusti mnoge
trajne posledice. Veliko naših občanov je žal tudi umrlo. Res
je, da je bila večina med njimi starejših, ki so imeli tudi druge
zdravstvene težave. Vendar so to ljudje, ki bi lahko še nekaj
časa živeli. Imajo imena in priimke. So naši starši, stari starši,
tete in strici, sorodniki in prijatelji, ki so izgubili boj z virusom.
Virus namreč potrebuje živega človeka. Vendar tudi mi potrebujemo živega in zdravega človeka. Potrebujemo dedka, babico, mamo, očeta, otroke. Potrebujemo prijatelje, dobre sosede
in sodelavce. Zato vas rotim in lepo prosim. Zaradi vseh nas
spoštujmo ukrepe, ravnajmo preudarno, ne izpostavljajmo
sebe in drugih vsaj še nekaj tednov ali mesecev.
Občina v teh posebnih okoliščinah deluje uspešno. Uprava
deluje na način omejene prisotnosti na delovnem mestu in
večinoma poslujemo na način dela na daljavo oziroma od

doma. Vsak dan pa je nekaj zaposlenih na delovnem mestu, smo dostopni tudi fizično ob že omenjenih zaščitnih
ukrepih. Zaključujemo letošnje investicije in začenjamo tudi
nove v naslednjem letu. Več od tega sproti opisujejo sodelavci za posamezna področja dela. Naj izpostavim, da se je
začela gradnja zahodne vstopne državne ceste v Moravske
Toplice, ki bo izboljšala prometno varnost in tudi sam izgled
tega našega središča. Občinski svet bo na zadnji letošnji seji
odločal o rebalansu proračuna občine za leto 2020 in o predlogih proračunov za leti 2021 in 2022. Posebej bi rad poudaril
složno delo občinskega sveta, kjer se ne delimo na oblast in
opozicijo. Odločitve sprejemamo ob doseganju soglasja o
večini pomembnih stvari. Ob vseh drugih problemih, ki jih
moramo vsakodnevno reševati, je to za javnost in občane
najpomembnejše sporočilo. Nikoli ne bomo imeli ali dosegli
vsega, kar si želimo. Imamo pa jasne cilje, ki jih korak po koraku
dosegamo ob zavedanju, da smo najpomembnejši ljudje in
naše sobivanje. Potrebujemo drug drugega, zato moramo
sodelovati. Vem, da nekaterim nismo upravičili njihovih želja in
pričakovanj. Zato se v imenu vseh opravičujem in vas prosim
za podporo in potrpežljivost.
Konec novembra smo se v naši občini poslovili od škofa dr.
Jožefa Smeja. Med drugimi visokimi službami, nazivi, priznanji … je bil tudi častni občan naše občine Moravske Toplice.
Gospod škof dr. Jožef Smej! Hvala za vse vaše merljive in neizmerljive talente, ki ste nam jih podarili. Hvala, ker smo lahko
bili nekaj časa vaši sopotniki tukaj. Počivajte mirno v zavetju
Vršiča in Plečnikove lepotice ob naših prednikih.
Letošnji božični in novoletni prazniki bodo drugačni. Vzemimo jih kot dejstvo in delajmo stvari, ki jih običajno nimamo
časa. Ob tem dovolite tudi mojo osebno zahvalo dosedanji
urednici Lipnice gospe Janji Adanič Vratarič. Janja, iskreno se
vam zahvaljujem za vse Lipnice, ki ste jih urejali in oblikovali
in nam vsem polepšali trenutke ob branju vsega zanimivega
iz naše prelepe ožje domovine.
Iskrene čestitke tudi ob slovenskem državnem prazniku samostojnosti in enotnosti. 26. decembra leta 1990 smo Slovenci
izglasovali na plebiscitu svojo pot v samostojno in suvereno
državnost našega naroda. Tudi takrat so bili strahovi, dvomi in
bojazni. Vendar smo bili pogumni. Verjeli in upali smo. Stopili
smo skupaj. Bodimo takšni tudi ob teh velikih preizkušnjah.
Verjamem, da zmoremo tudi tokrat.
Želim vam blagoslovljene božične praznike. V novem letu
2021 pa obilo sreče, zdravja in veselja.
Ostanimo zdravi.
župan Alojz Glavač
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13. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice je tokrat
potekala na daljavo
13. redno seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice,
ki je potekala na daljavo 10. novembra 2020 s pričetkom
ob 15.30, je vodil podžupan Sašo Koca. Po ugotovljeni navzočnosti je občinski svet soglasno sprejel zapisnik 12. redne
seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice in dnevni
red, posredovan z vabilom:
1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta sprejetih na
12. redni seji.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci
Občine Moravske Toplice – skrajšani postopek.
3. Soglasje k spremembam sistemizacije delovnih mest v
javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice za šolsko leto 2020/2021.
4. Predlog sklepa o dopolnitvi načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019 in 2020.
5. Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru poslovanja OŠ Bogojina za leto 2018.
6. Imenovanje članov sveta zavoda OŠ Fokovci in OŠ Bogojina.
7. Imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.
8. Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
9. Pobude in vprašanja.
10. Razno.
Občinski svet je bil seznanjen s Poročilom o izvršitvi sklepov
Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, sprejetih na 12.
redni seji.
Na pobudo ravnateljice Vrtcev občine Moravske Toplice je občinski svet po skrajšanem postopku sprejel Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci občine Moravske Toplice in podal soglasje k
naslednjim spremembam sistemizacije delovnih mest v javnem
vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice
za šolsko leto 2020/2021:
1. V enoti Moravske Toplice se dodatno sistemizira delovno
mesto spremljevalec otroka s posebnimi potrebami 40
ur/teden za določen čas od 16. 11. 2020 do veljavnosti
zapisnika Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo
obravnavo oz. spremembe ravni izobraževanja. Stroške
spremljevalca financira Občina Dobrovnik.
2. V enoti Moravske Toplice se dodatno sistemizira delovno
mesto spremljevalec otroka s posebnimi potrebami 20
ur na teden za določen čas od 16. 11. 2020 do veljavnosti zapisnika Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo
obravnavo oz. spremembe ravni izobraževanja. Stroške
spremljevalca financira Občina Moravske Toplice.
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Sprejet je bil sklep o dopolnitvi Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019 in 2020. Občinski svet se je seznanil s poročilom nadzornega odbora o opravljenem nadzoru
poslovanja Osnovne šole Bogojina za leto 2018.
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je občinski svet sprejel sklep, da se v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci kot predstavniki
ustanovitelja Občine Moravske Toplice imenujejo:
1. MARJETA KLEMENT VELNER, VUČJA GOMILA,
2. VLADO VUČKIČ, SELO,
3. LIDIJA BOHNEC, SUHI VRH.
V svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Bogojina pa se kot predstavniki ustanovitelja Občine Moravske
Toplice imenujejo:
1. DUŠAN PUHAN, Ivanci,
2. JOŽE TRAJBER, Martjanci,
3. SLAVKO ŠKERLAK, Sebeborci.
Občinski svet predlaga Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, da za člana sveta območne izpostave JSKD Murska Sobota
imenuje naslednjega kandidata: OSKAR MAKARI, SELO.
Za mandatno dobo štiri leta je bil imenovan Svet za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu v sestavi:
1. ŠTEFAN HUL – predstavnik občinskega sveta,
2. IGNAC GABOR – predstavnik občinskega sveta,
3. SIMONA KELEMEN – predstavnik občinske uprave,
4. FRANC MARIČ – predstavnik AMD Štefan Kovač M. Sobota,
5. JOŽE ALBERT – predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov M. Sobota,
6. EMIL TRAJBARIČ – predstavnik Policijske postaje M. Sobota,
7. DUŠAN NEMEC – predstavnik osnovnih šol in vrtcev v
občini,
8. ANDREJ ŠTEVANČEC – predstavnik Čiste narave, d. o. o.,
Tešanovci.
Župan Alojz Glavač je podal informacijo, da bo zadnja seja občinskega sveta v letu 2020 v drugi polovici decembra. Pojasnil je, da
glede na to, da epidemiološka slika ni najboljša, občinska uprava
dela od doma, da pa je vedno nekdo dežuren in na razpolago
tudi v prostorih občinske uprave. Povedal je še, da je v vrtcu 23
otrok, ki varstvo nujno potrebujejo, ter da je v osnovnih šolah
zagotovljen topel obrok učencem, ki to potrebujejo. Povedal
je, da se bo še letos začela gradnja ceste na vhodu v Moravske
Toplice, zato bo oviran promet, ter pojasnil, da je strošek občine
izgradnja pločnikov in javne razsvetljave. Izrazil je zaskrbljenost,
ker se zatika pri Pomurskem vodovodu, saj še vedno ni podpisan
sofinancerski sporazum.
Občinska uprava

IZ OBČINE

Odbije polnoč in leto mine.
Podarja izkušnje, uspehe, spomine.
Poti so odprte za upe in želje in nove načrte.
MIRNE BOŽIČNE PRAZNIKE
IN ZDRAVO NOVO LETO 2021
vam želi Občinski svet in Občinska uprava Občine Moravske Toplice.

S toplino božič naj vas greje,
srce naj vaše pomiri,
a novo leto naj zaseje vse,
kar srce vam poželi!
LEPE BOŽIČNE PRAZNIKE IN POZITIVNO LETO 2021
vam želi Gasilska zveza Moravske Toplice,
Občinska športna zveza,
Štab civilne zaščite OMT in
Društvo upokojencev Moravske Toplice.
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Spoštovane občanke in občani!

Tisztelt polgárok!

Leto, ki se izteka, je bilo zahtevno leto.
Soočali smo se z epidemijo koronavirusa, ki je v marsičem spremenila naša
življenja. Stvari, ki so nam bile prej samoumevne, kot je druženje, svoboda
gibanja, objemi, so nam kar naenkrat
postale težje dosegljive. Prepričan
pa sem, da je epidemija kljub težkim
trenutkom prinesla tudi pozitivne trenutke – okrepila je našo medsebojno
povezanost, pomoč drug drugemu,
solidarnost, sodelovanje. V najbolj zahtevnih časih, ko je v Sloveniji primanjkovalo zaščitne opreme, smo videli, da je prijateljstvo
med Slovenijo in Madžarsko zelo močno, kar se je pokazalo tudi
v donaciji zaščitnih mask bolnišnici v Murski Soboti in prebivalcem na narodnostno mešanem območju.
Kot poslanec madžarske narodne skupnosti si ves čas svojega
mandata prizadevam za krepitev solidarnosti in sodelovanja
med narodi, za razvoj in blaginjo območja, kjer živi madžarska
narodna skupnost ter s tem za širši razvoj Prekmurja.
Med dosežke, na katere sem v tem letu najbolj ponosen, spada
dosežen Dogovor o sodelovanju poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti z Vlado RS. Gre za zelo pomemben
mejnik v zgodovini, saj podpisan dogovor ni le podlaga za izvajanje in zagotavljanje ustavnih pravic avtohtonih narodnih
skupnosti, temveč tudi uresničitev konkretnih projektov: dvig
strokovne usposobljenosti pedagoških delavcev na narodnostno mešanem območju, obnova vrtcev in šol, podpora kmetijam in podjetjem na narodnostno mešanem območju, dodatna
podpora razvojnim projektom, začetek izgradnje kolesarskih
stez in pešpoti ter ureditev in asfaltiranje povezovalnih poti na
narodnostno mešanem območju itd.
Med že uresničenimi dogovori je podelitev statusa nacionalne
mladinske organizacije Pomurskemu madžarskemu mladinskemu društvu, v katerem delujejo tudi mladi z narodnostno
mešanega območja občine Moravske Toplice. Podeljen status
bo mladim omogočil številne priložnosti za učenje, izpopolnjevanje in rast ter s tem okrepil možnosti za njihovo boljšo
prihodnost. Vlaganje v naše otroke in mladino, omogočanje
možnosti za njihov uspeh je ena najpomembnejših stvari, za
katere si pri svojem delu še posebej prizadevam.
Nadalje so na podlagi moje intervencije ponudniki televizijskih
programov v svoje sheme začeli dodajati madžarske programe, z vlado sem dosegel dogovor, da se večji delež sredstev,
namenjenih madžarski skupnosti, lahko nameni za investicije.
Spoštovane občanke in občani, ob prihajajočih praznikih vam
želim obilo zdravja, miru, družinske sreče, veselja. Naj nam novo
leto 2021 prinese obilo upanja in skupnih trenutkov.

Az idei év sok szempontból nehéz volt. A koronavírusjárvány miatt életünk alaposan megváltozott. Ami korábban
önmagától értetődő volt, mint a társalgás, a szabad mozgás, az
ölelés, mintha fényévnyi távolságba került volna. Ugyanakkor
hiszem, hogy a járvány, a nehéz pillanatok mellett, pozitív
dolgokat is hozott: elmélyítette összetartozás-tudatunkat, a
szolidaritást és az együttműködést. A legnehezebb időkben,
amikor Szlovéniában hiány volt védőfelszerelésből, láthattuk,
hogy Szlovénia és Magyarország között szoros a barátság, ami
abban is megnyilvánult, hogy védőmaszkokat ajándékoztak a
muraszombati kórháznak és a nemzetiségileg vegyesen lakott
terület lakosainak.
A magyar nemzeti közösség parlamenti képviselőjeként mindig is
a nemzetek közötti szolidaritás és együttműködés elmélyítésére,
a magyar közösség lakta térség, ezzel pedig a teljes Muravidék
fejlődésére és jólétének megteremtésére törekszem.
Az egyik eredmény, amire ebben az évben a legbüszkébb
vagyok, az olasz és magyar nemzeti közösség képviselőinek a
Szlovén Köztársaság kormányával való együttműködéséről elért
megállapodás. Ez egy nagyon fontos történelmi mérföldkő, mivel
az aláírt megállapodás nemcsak az őshonos nemzeti közösségek
alkotmányos jogai megvalósításának és biztosításának alapja,
hanem konkrét projektek megvalósítását is lehetővé teszi: a
nemzetiségileg vegyesen lakott területeken tanítók szakmai
képességeinek emelése, a nemzetiségileg vegyesen lakott terület
óvodáinak és iskoláinak felújítása, a gazdaságok és vállalkozások
támogatása, támogatás a fejlesztési projektekhez, kerékpárutak
és gyalogutak építésének megkezdése, valamint az összekötő
utak rendezése és aszfaltozása a nemzetiségileg vegyesen lakott
területen stb.
A már megvalósult megállapodások közül megemlíteném
a Muravidéki Magyar Ifjúsági Egyesületnek megítélt nemzeti
ifjúsági szervezeti státuszt. Az egyesület tagjai között működnek
a Moravske Toplice Község nemzetiségileg vegyesen lakott
területén élő fiatalok is. Ez a státusz a fiataloknak számos
lehetőséget biztosít a tanulásra, a tovább fejlődésre és a
növekedésre, ezzel pedig bővülnek a szebb jövőt illető
esélyeik. Számomra az egyik legfontosabb feladat, amelynek
megvalósítását folyamatosan szorgalmazom, a gyerekek és a
fiatalok támogatása, sikeresélyeik javítása.
Továbbá kezdeményezésemre a műsorszolgáltatók elkezdtek
magyar adókat is felvenni programkínálatukba, és sikerült
megegyeznem a kormánnyal, hogy a magyar közösségnek szánt
támogatások nagyobb részét fejlesztésekre lehessen fordítani.
Tisztelt polgárok, a közelgő ünnepek alkalmából kívánok
önöknek jó egészséget, békességet, családi boldogságot,
örömöt. Hozzon a 2021-es új esztendő újabb reményeket és
bensőséges pillanatokat.

vaš poslanec Ferenc Horváth

Horváth Ferenc, az önök képviselője
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IZ OBČINE

Kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog,
eredményes és egészségben gazdag új
esztendőt kíván a
Moravske Toplice Községi MNÖK Tanácsa!
Prijetne božične praznike, srečno, uspešno
ter zdravja polno novo leto vam želi
Svet MNSS Občine Moravske Toplice!
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IN MEMORIAM
»Med nebom in zemljo pojoč ovčar …«

(V spomin škofu msgr. dr. Jožefu Smeju)

V soboto, 21. 11. 2020, nas je
v devetindevetdesetem letu
življenja zapustil rojak, g. škof
dr. Jožef Smej. V večnost se
je sklonilo drevo, katerega
krošnja, osončena z žarki Vsemogočnega, je v svojih vejah
rodila in nudila mnogovrstne
sadove. Kot sopotniki rajnega
smo jih lahko nabirali iz osebnih srečanj z njim, iz njegovih
knjig, razprav, meditacij, referatov, pesmi, knjižnih prevodov, iz raznih študij (zlasti prekmurske) preteklosti, skratka
iz razkošja njegovega, občudovanja vrednega, duhovniškega in škofovskega, pastoralnega, znanstvenega, kulturnega življenja in dela. Zato naj bodo pričujoče vrstice
zgolj in samo miselna drobtina spomina odkrhnjena od
življenjskega kolača rajnega g. škofa, ki nam naj približa
zgolj skromno silhueto njegove duhovne podobe.
Spominjam se, kako nam je študentom teologije odličen
profesor filozofije dr. Janez Janžekovič pri enem izmed
predavanj povedal: »Francoski filozof Maurice Blondel
je bil velik kot mislec, še večji kot človek, a največji kot
kristjan. Da bi lažje in plemeniteje krmaril svoje življenje
se je kot laik strogo držal dnevnega reda: maša, pogosto
prejemanje obhajila, premišljevanje in rožni venec. Šele
potem je sledilo mnogotero delo, ki je bilo spet natančno
razvrščeno po urah dneva. In med vprašanji za izpraševanje vesti ob sklepu dneva je bilo na prvem mestu: Ali sem
upošteval bežnost in ceno časa? Vse to, torej kot vernik.«
Ta misel mi je nemalokrat privrela na plan, ko sva se srečevala z g. Smejem, saj sem v njem tipal prostorje, kjer
se je zgled Blondelovega življenja še bolj razcvetel. Dokaj dobro sem namreč poznal škofov »duhovni dnevni
red«, ki se je vedno zjutraj (rano) začenjal, kot tudi zvečer
sklepal pred Najsvetejšim, ali pa z branjem Božje besede.
Vmesni čas dneva pa je bil vpet v okvir odgovornosti,
do dobre uporabe vsake minute. Nič čudnega potem,
da je postal njegov dan, pa naj je bil to »petek ali svetek«, eno samo natančno »prevajalsko delo«. Seveda tu
ne mislim na njegove prevode določenih knjig Sv. pisma,
niti ne na prevode knjig iz madžarščine, kot npr. Atila bič
božji, Božji sužnji ali Zlata krsta …, ampak na »prevod«
Božjih zamisli in sporočilnosti iz veselega oznanila, zlasti
iz njegove sredice, torej evangelijskih blagrov, v osebno
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bivanje, življenje.
In prav ta prevod, torej knjigo njegovega duhovnega lika,
v katerem se je živo, v besedah in dejanjih, odstiral evangelij, sem prepričan, da je »bralo« več ljudi, kakor jih je
skupaj bralo vse njegove knjige. Mimogrede, teh ni bilo
malo: Psalmi vaškega župnika, Po sledovih zatega peresa,
Ivanocyjeva skrivnost, Kaplja na vedru, Posvečena tihota
…, če omenim samo nekatere. Da je to res, potrjujejo ob
njegovem odhodu ne nazadnje tudi vsa izražena sožalja
Nadškofiji Maribor, Škofiji Murska Sobota, Župniji Bogojina in to s strani visokih predstavnikov Cerkve in države,
župnij in občin, krajevnih skupnosti in raznih društev, pa
tja do družin in posameznikov, iz cele Slovenije kot tudi
iz zamejstva. Vsebina vseh pa je več ali manj naslonjena na lastninjenje duhovnega ozadja, ki ga je izžareval
g. škof. V potrditev: nekdo je med drugim zapisal: »Ko
sem v nedeljo poslušal radijski prenos maše in sem slišal
nadškofa Cvikla, da je g. škof Smej odšel h Gospodu, so
me oblile solze. Nato je sledila misel: 'Kmalu svet', kot je
ljudstvo vzklikalo ob slovesu pp. Janeza Pavla II., sedaj že
razglašenega za svetega … Ta vzklik gotovo velja tudi za
našega dragega g. škofa J. Smeja.«
»Prevajanje, posedovanje in posredovanje« iz Božjega
je njegovo podobo življenja predstavljalo pred vsakim
človekom v – celo človeškim čutom zaznano – globoko
čutečo duhovno pričo; vedno je bil ves osončen. Globoko religiozno bogastvo mu je dajalo pečat tako, da je
njegova navzočnost povsod, kot razlomljen domač kruh,
rosila vonj Božjega duha na vsakogar, ki je stopil z njimi
v besedo ali korak.
Tudi njegova »uradna« podajanja (beri: pridige, predavanja, razlaganja …) so bila preprosta, jasna in zazrta v
besedo učlovečene Besede, pospremljena pa s ponižno
človečnostjo. Celo osebe, liki iz njegovih literarnih del
stopajo pred bralca polni skoraj idealne dobrote in ga
medvrstično vabijo k posnemanju.
Sicer pa, kar je rajni oznanjal v pisani ali govorjeni besedi,
se je trudil sam praktično živeti. Naš čas, v katerem postaja
»imeti« ideal in borba zanj za mnoge ciljni življenjski izziv,
je bil škofu Smeju zgolj polje razdajanja, ne kopičenja, saj
je bil en sam živ »Karitas« do ubogega in pomoči potrebnega, pa naj je bil to bolnik, berač ali klošar. Film o
njem, Kaplja na vedru, je to odtisnjeno stran evangelija v
njegovo življenje lepo poudaril.
In dalje, mar skozi naš čas ne bobni resnica, ki jo poudarja
Papež Janez Pavel II. v svoji okrožnici Redemptor hominis,
kjer pravi: »Človeka ogrožajo njegove lastne stvaritve, zloraba različnih dosežkov znanosti – naravnost apokaliptičnega orožja ….« Ogrožajo ga torej stvaritve njegovega
lastnega duha in nagnjenje njegove volje, ker se sodoben
človek (pogosto v imenu humanizma) zanaša zgolj nase.

Življenjsko oznanjevanje škofa Smeja, ki je slonelo tudi na
bogatem teološkem, zgodovinskem in modroslovnem znanju, pa je bilo oblečeno v Božjo bojno opravo vere in moč
Jezusa Kristusa ter kot blagovest dobrega nudeno ljudem.
Sv. pismo nam poroča, da je Stvarnik »ob gradnji babilonskega stolpa« ljudem, da bi se ne prevzeli, »zmešal«
jezike. Gospod škof pa jih je »zbiral«, saj je bil pravi poliglot in jih kot tak tudi uporabljal v svojem molitvenem
odnosu do Stvarnika in v korist ljudem. Koliko ljudi je
bilo zastonjsko deležnih raznih strokovnih prevodov ali
sestavljenih prošenj v francoščini, nemščini, madžarščini,
latinščini …?
In ne nazadnje, eden najbolj odsevnih in barvitih kamenčkov iz mozaika njegovega življenja je bila njegova
globoka duhovna povezanost z Marijo, kar je pričalo tudi
njegovo škofovsko geslo: »Milosti polna, spomni se!« In
zanimivo: Na praznik Brezmadežne leta 1944 je bil v Sombotelu posvečen v duhovnika in na god Marijinega darovanja odpoklican s steze duhovno bogatega zemeljskega
popotovanja. Mar ni tudi zaradi naveze z Materjo Besede
iz škofa vela pristna (prekmurska) mehkoba in toplina do
slehernika?
Še vrsto opaznih darov iz prevoda »Božjega« v knjigo življenja škofa Smeja bi lahko nanizali, verjetno jih bo tudi
(znanstvena) prihodnost iskala, o njih pisala in razpravlja-

la, toda že omenjeni so nam ostali kot žlahtna duhovna
dediščina, ki lahko, še kako lepo in koristno krasijo police
naših življenj. Sicer pa, »Kdo more povedati vse, kar se skriva v človekovem srcu,« ki je »…nedoumljivo in brezmejno
kraljestvo, kamor nihče ne prodre,« kot ugotavlja v svoji
knjigi Po sledovih zlatega peresa g. Jožef sam.
Zazrt v to resnico lahko samo sklenem:
»Spoštovani in dragi rojak! Bili ste duhovnik, škof, torej
teolog, pisatelj, pesnik, prevajalec, kulturnik, globok krščanski mislec, ambasador dobrote, zaljubljenec v našo
očetnjavo, plemenit človek …; predvsem pa ste bili:
»Med nebom in zemljo pojoč ovčar«:
- katerega življenja pesem je bila ena sama ljubezen do
Boga in ljudi;
- in peli ste, peli to pesem, ne da bi med vrsticami obstali in naredili vdih počitka, ampak ste medtem z odprto
dlanjo nenehno semena dobrote sejali v brazde src ljudi;
- se nikoli pritoževali, še manj sodili.
Hvala vam za prelestno bogat raztros duhovnih in snovnih darov. Osončeni z žarki Večnega, na priprošnjo Milosti polne, se radi spominjajte svoje rodne Okrogline in
župnije.
Stanislav Zver

ŠKOF DR. JOŽEF SMEJ
(1922–2020)
V soboto, 21. novembra t. l., dan pred nedeljo Kristusa kralja, se je v 99. letu starosti od nas poslovil
msgr. dr. Jožef Smej, upokojeni mariborski pomožni
škof, tudi zgodovinar, literarni zgodovinar, pisatelj,
pesnik, prevajalec, urednik, predavatelj, organizator simpozijev itd. In dobri, zlati človek. Človek vere,
duhá in dobrote. Častni občan mestnih občin Maribor
in Murska Sobota in naše – Občine Moravske Toplice.
Zdaj – smo prepričani – nebeščan.
Rodil se je 15. februarja 1922 v Bogojini v dokaj premožni
kmečki družini, zapisani veri, slovenstvu in delu za domačo župnijo. Osnovno šolo je končal v Bogojini, gimnazijo
v Murski Soboti, teologijo pa začel študirati v Mariboru
in jo (zaradi vojne) moral nadaljevati v Sombotelu (madž.
Szombathely), kjer jo je tudi končal in kjer je bil 8. decembra 1944 posvečen v duhovnika. Morda na tem mestu ni
odveč poudariti, da je vse stopnje izobraževanja opravil
z odliko.
Duhovniško službo je kot kaplan opravljal najdlje časa v
Turnišču (1945–1948) in Murski Soboti (1948–1965), kjer
je bil naslednja štiri leta (1965–1969) tudi župnik in dekan.
V Maribor se je preselil 1. septembra 1969. V lavantinski
škofiji je službo stolnega kanonika in generalnega vikarja

opravljal do leta 1983, do binkoštnega ponedeljka, 23.
maja, ko je bil posvečen v škofa. Predvsem imenovanje
za mar. pom. škofa je vse vernike v pokrajinah ob Muri in
Rabi na moč vzradostilo in navdalo s ponosom, s katerim
so ga médse sprejemali donedavna.
Slovenski visoki dostojanstveniki vseh krščanskih veroizpovedi, predvsem pa evangeličanski, s katerimi je v
ekumenskem duhu sodeloval že kot soboški župnik, so
ga izredno cenili, pa to ne le zaradi njegove svetovljanske priljudnosti, temveč tudi zaradi dobrega poznavanja
Svetega pisma in tujih jezikov. Duhovniki so ga imeli radi
zaradi njegove pripravljenosti pomagati jim pri verskih
obredih, duhovnih vajah, spovedih in drugem. Bili so ga
veseli, ko je v njihove župnije prišel mladim podeljevat
zakrament sv. birme. Izobraženci so ga spoštovali zaradi
njegovega širokega znanja na verskem in posvetnem področju, ljubitelji leposlovja pa tudi zaradi njegovih sijajnih
literarnih stvaritev in odličnih prevodov tujih del. Verniki
so radi prisluhnili njegovim pridigam… Verni in neverni
so ga v nebo kovali zaradi njegovega asketskega življenja,
pobožnosti in modrosti. In dobrote.
Kaj vse je škof dr. Jožef Smej vrednega, dobrega postoril
v 98 letih svojega življenja, je nemogoče oceniti. Zato
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bomo v tem našem spominskem zapisu našteli samo nekaj njegovih najpomembnejših del. Dr. Smej namreč ni
bil – kot je že povedano – samo duhovnik, temveč tudi
znanstvenik in umetnik. Eden od prvih njegovih znanstvenih prispevkov je zagotovo članek Cerkev v Soboti
(1071–1971), ki ga je objavil v prvih Stopinjah, katerih
pobudnik za nastanek in prvi urednik je bil prav on. Od le-teh pa do letošnjih je v njih objavil okrog 260 prispevkov
in bil ves čas tudi član uredniškega odbora. Žal zadnjih
(za leto 2021) ni dočakal; če bi, bi se jih gotovo zelo razveselil, saj praznujejo zlati jubilej, zato bo ob njih izšel še
zbornik Zlate stopinje, ki bo pomenil tudi zahvalo škofu
in poklon 50-letnemu izhajanju tega pomembnega katoliškega koledarja, ki je skozi desetletja postajal zbornik
prispevkov z vseh področij človekovega dela in življenja,
ne le verskega. V Stopinjah je objavljal zapise s področja
teologije, duhovnosti, zgodovine, leposlovja, nekrologe, različne priložnostne spise in drugo. Znanstvene in
strokovne razprave je objavljal še v samostojnih edicijah,
znanstvenih revijah in zbornikih. Od le-teh naj jih nekaj
na kratko predstavimo.
Znanje madžarskega jezika in velika ljubezen do domače
zemlje sta namreč storili, da je Smej s predano zavzetostjo
proučeval življenje in delo tistih prekmurskih osebnosti,
ki so našo pokrajino ohranjale slovensko, pa naj bo to
mlajših, tistih, ki so v njej delovale v zadnjih desetletjih
19. in v prvih 20. stoletja, ali onih, ki so zanjo pomembne
v 18. stoletju. Med prve, ki sodijo v t. i. Ivanocyjev krog,
moramo poleg samega dr. Franca Ivanocyja uvrstiti vsaj
še Jožefa Klekla st., Ivana Bašo in Jožefa Bagáryja. Prvi večji rezultat Smejevega študija te generacije prekmurskih
duhovnikov je njegova disertacija Pastoralna dejavnost
Ivanocyjevega kroga, s katero je leta 1974 na Teološki
fakulteti v Ljubljani doktoriral, izdal pa v knjigi leto dni
kasneje. V njej je prikazal delo Ivanocyja in njegovih sodelavcev na pastoralnem in kulturnem področju (imenovani
in mnogi drugi duhovniki imajo velike zasluge za izhajanje prekmurske katoliške publicistike – Marijinega lista,
Kalendara Srca Jezušovega, Novin idr). Predvsem sklepna
ocena v disertaciji nam skuša dokazati, da so Ivanocy in
njegovi stanovski kolegi med našimi ljudmi opravili pomembno dušnopastirsko poslanstvo, vplivali pa tudi na
prebujanje narodne zavesti, z izdajanjem že omenjene
periodike in širjenjem mohorskih knjig za dvig kulturne
ravni svojih vernikov itd., tako da so z vso svojo raznoliko
dejavnostjo pustili močne sledi celo v naš čas.
Njihova dejavnost na pastoralnem, kulturnem (kamor spada tudi slovenski jezik – narečje in knjižni) in nacionalnem
področju je duhovnika Jožefa Smeja zanimala že v 50.
letih, o čemer nam pričajo njegovi tipkopisi iz tistega časa,
med njimi npr. Bogojanski gospod plebanoš Ivan Baša
(M. Sobota 1948–50), iz katerega spoznamo pastoralni
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profil tega člana Ivanocyjevega kroga, pa Ivanocyjeva
kronika tišinske župnije v Smejevem rokopisnem prevodu Podatki k zgodovini tišinske župnije (M. Sobota
1950–60). Vsaj deloma v ta okvir sodita tudi dva rokopisna
zvezka – Spominčice z duhovniških grobov (M. Sobota
1950, 1957), v katerih najdemo življenjepise nekaterih
prekmurskih duhovnikov, pa tipkopis z naslovom Bogojanski župniki in njihove kronike (od 1886 do 1956)
(Maribor 1976), vsekakor pa članek Prekmurski pisatelj
Jožef Bagáry in milenij madžarske države leta 1896 (Časopis za zgodovino in narodopisje 49, zv. 1 /1978/, str.
115–123). In še: ob 100-letnici Ivanocyjeve disertacije je
le-to prevedel in s spremno besedo izdal v knjigi Sveto
pismo in klinopisni spomeniki (Maribor 1985).
Od starejših prekmurskih duhovnikov sta dr. Smeja kot
znanstvenika zanimala predvsem njegov daljni bogojinski rojak Jožef Košič, etnolog in zgodovinar, in bedenički
Mikloš Küzmič. O Košiču je pisal strokovne članke predvsem v zbornike Košičevih tednov kulture, ki pa – žal –
izginjajo iz nekdaj bogatega bogojinskega kulturnega
prostora. Mikloš Küzmič, najpomembnejši prekmurski
katoliški pisec, pa je bil sploh glavni navdih za Smeja pri
njegovem znanstvenem in leposlovnem delu. Pri znanstvenem moramo omeniti dve stvari(tvi) – knjigo Muza
Mikloša Küzmiča in objavo enajstih Pesmi Mikloša Küzmiča zemljiškemu gospodu (Časopis za zgodovino in
narodopisje 52, zv. 2 (1981), str. 273–293). V prvi (izšla je
pri Pomurski založbi M. Sobota 1976) je zbral, uredil in
komentiral Küzmičeve pesmi in nam ga torej predstavil
kot pomembnega verzifikatorja tedanjega časa, v Pismih
pa spoznamo avtorjevo skrb za socialni položaj njegovih
ljudi, njegovo lastno revščino in veliko ljubezen do pokrajine, iz katere je izšel.
Najbolj iskrivo in estetsko dovršeno pa je pisatelj Smej
predstavil Küzmiča v obsežnem biografskem romanu
Po sledovih zlatega peresa (PZ M. Sobota). Iz umetniške stvaritve spoznamo osebnost in ustvarjalnost tega
začetnika prekmurskega katoliškega slovstva, a tudi čas,
v katerem je ta naš pisec živel, to je drugo polovico 18.
stol., zato moremo knjigo do neke mere imenovati celo
zgodovinski roman. Prav gotovo je pisatelj Smej z njim
obogatil ne preveč dolgo vrsto biografskih romanov v
slovenski literaturi, a hkrati veliko prispeval k poznavanju
znamenitega Prekmurca med nami, njegovimi zdajšnjimi
rojaki, in širše – v slovenskem prostoru. In tudi zategadelj
je škof leta 2004, ob 220. obletnici Küzmičeve smrti – skupaj z Občino Moravske Toplice in Pomurskim pastoralnim
področjem – organiziral simpozij o njem in sodeloval pri
projektu postavitve spomenika v Ivanovskem dolu. Poleg
spomenika je rezultat simpozija tudi zbornik z naslovom
Pisec sedmerih luči (Občina M. Toplice, UDŠF Petanjci,
2005). Druga velika škofova proza za Küzmičem pa je roman o Ivanocyju – Ivanocijeva skrivnost (Župnijski urad

Tišina, M. Sobota 2012), v katerem nam predstavi življenje
in delo že prej večkrat omenjenega dr. Franca Ivanocyja, ki
je poleg Küzmiča pomenil drugo najmočnejšo inspiracijo
za Smejevo znanstveno in literarno delo. Kot zanimivost
naj omenimo, da je prvi – Küzmič - v sedanji naši občini
deloval, drugi – Ivanocy – pa bil v njej rojen (župnija Sveti
Benedikt, vasi Kančevci in Ivanovci).
Med prej omenjena romana se časovno in po tematiki
uvrščajo Smejevi Psalmi vaškega župnika (Mohorjeva
družba Celje, 1992), zanimiva romaneskna pripoved o še
eni pomembni osebnosti Ivanocyjevega kroga – bogojinskem župniku Ivanu Baši. V njem poje s pesmimi (psalmi)
in prozo hvalo in čast svojemu krstitelju in graditelju nove
bogojinske cerkve Gospodovega vnebohoda. Zanimivo,
da avtor polaga besede in povedi v usta glavnega junaka:
zgodbo o njegovem življenju in sorodnikih, o življenju in
delu njegovih župljanov, zidanju bogojinskega Plečnikovega sakralno-umetnostnega spomenika neminljive lepote in vsebinske bogatosti, o verskih resnicah, Slovenski
okroglini v času Avstro-Ogrske države, domovini Sloveniji
in drugem Baši, pripovedovalec je v Smejevem imenu
torej župnik Baša. Knjiga je zaradi zgodovinskih podatkov,
lepih Smejevih misli, citatov cerkvenih učiteljev in knjig
nabožne vsebine vredna branja. Na zadnjih straneh jo bogati slovarček narečnih izrazov s knjižnimi sopomenkami
ter dokumentarne fotografije iz arhiva dr. Vilka Novaka,
Baševega nečaka.
Smej je bil poliglot, aktivno je obvladal več tujih jezikov,
bil dober govorec v njih in dober prevajalec. Prevajal je iz
latinščine, madžarščine, francoščine in nemščine. Prevajal
dela verske vsebine in leposlovje in bil celo sodelavec
prevajalcev pri Svetem pismu Nove zaveze, soprevajalec
bogoslužnih molitvenikov in drugih edicij ter listin. Na
področju beletristike nam je skušal približati nekatera dela
iz madžarske in francoske literature. V njegovem prevodu
lahko beremo npr. dve deli madžarskega pisatelja Geze
Gárdonyija: Atila, bič božji (PZ, M. Sobota, 1973) in Božji
sužnji (PZ, M. Sobota, 1977). Daleč nazaj v zgodovino je
škof dr. Jožef Smej posegel tudi s prevodom obsežnega
romana prav tako Madžara Ferenca Móra Zlata krsta (samozaložba, Maribor 2013). To je roman iz časov cesarja
Dioklecijana (tak je tudi podnaslov), iz časov rimskega
cesarstva, ko to doživlja razkol med pogani in kristjani. Posebej ga krasi ljubezenska zgodba s tragičnim koncem. Iz
francoščine pa je prevedel dve tragediji – Pierra Corneilla
Mučenec (Majšperk1983) in Jeana Racina Ifigenija v Avlidi (Maribor 1989). Obe pesnitvi nam našega ustvarjalca in
poustvarjalca razkrivata tudi kot odličnega verzifikatorja.
Zato nas ni mogla posebej presenetiti njegova pesniška
zbirka Kaplja na vedru (Maribor 1992), v kateri je dal natisniti izbor pesmi, ki so nastajale že v letih med 1942 do
1947 v Sombotelu (bogoslovec) in v Turnišču (kaplan).

Zbirka, ki prinaša predvsem religiozne motive, povezane
z motivi iz prekmurske zgodovine, pokrajine in življenja v
njej (npr. cikli Marijine božje poti, Moj drugi brevir, Križev
pot, Bratu Ivanu, sonetni venec z naslovom Marijin venec
in še nekatere druge pesmi), pomeni pravo obogatitev
take vrste poezije na Slovenskem, čeprav avtor v uvodni
pesmi, po kateri ima knjiga naslov, v svoji skromnosti o
njih pravi:
Moj skromni psalm
ne seže do višine palm,
globin človeških ne preorje.
Je kapljica, nikakor morje,
neznatna kapljica na situli.
Morda pa v krošnjah vaških lip
odžeja ptico vsaj za hip
in bolj kot vsi bleščeči tituli.
(str.6)
Smejevo ustvarjalno delo je ogromno, zato ga na tem
mestu ne moremo niti našteti, kaj šele podrobneje
predstaviti. Nismo omenili vsebin v nekaterih njegovih
monografijah, v katerih piše o naših vaseh – Strehovcih,
Lukačevcih, Satahovcih, o Bukovnici in njeni kapeli je pisal
v Stopinjah 2005 …, le o rojstnem kraju Bogojini nam ni
zapustil samostojne knjige. Članke že, a monografije ni
napisal, čeprav je bil za tako delo večkrat zaprošen od
tistih, ki so mu bili blizu. Sicer pa več o škofovem delu in
o njem samem lahko izvemo iz bogate dokumentarne
knjige Draga Sobočana z naslovom Ob 85. življenjskem
miljniku škofa dr. Jožefa Smeja (2007) in iz bibliografij, ki jih je za različna obdobja Smejevega udejstvovanja
na prej naštetih področjih pripravil Franc Kuzmič in objavil v več edicijah (npr. v Zbornikih soboškega muzeja,
Košičevih dnevih, Stopinjah). Na tem mestu dodajmo k
njegovi bibliografiji samo še zanimiv zapis Od Bogojine
do papeža Frančiška (Stopinje 2015, str. 149–150), ki je
ponatisnjen še v Družini 14. dec. 2014, str. 18). Iz njega
izvemo, da papeža Bergoglio vežejo sorodstvene vezi s
potomci izseljencev, zakoncev dr. Franca Bajleca iz Bogojine in Zorke Košir iz Maribora.
Za konec: Jožef Smej, katoliški škof, visok cerkveni dostojanstvenik, človek znanja, modrosti in svetosti, je bil tudi
in predvsem dober človek. Svojo dobroto je trosil med
preproste ljudi, med izobražence, politike, ustanove … Bil
je ves čas svoje škofovske službe tudi dobrotnik soboške
knjižnice: knjižnici je podarjal domoznansko gradivo, svetoval svojemu ožjemu rojaku pri delu, podpiral njegovo
prizadevanje za gradnjo nove knjižnične stavbe v Murski
Soboti, vzpostavljal njeno sodelovanje z madžarskimi
kulturniki, posebej z arhivarko Mário Kiss v sombotelskem škofovskem arhivu, madžarskimi kulturnimi ustanovami, moralno podpiral delo knjižnice med porabskimi
Slovenci na Madžarskem itd. Dober je bil do prav vseh.
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Brez njegove pomoči npr. ne bi končalo bogoslovja kar
nekaj prekmurskih bogoslovcev, brez njegovih tehtnih
utemeljitev najbrž Pomurci ne bi prišli do svoje škofije.
Veliko je pripomogel k službi božji v slovenski besedi v
Porabju, dobro sodeloval z madžarskim klerom in prevajal
dela madžarskih književnikov. Zato tudi ni čudno, da je
dobil visoka državna odlikovanja: madžarski zlati križ za
zasluge in slovensko državno odlikovanje red za zasluge
za življenjsko delo in bogat prispevek k duhovni kulturi
Slovencev. Soboška knjižnica in bogojinska župnija se mu
je večkrat za njegovo dobroto zahvalila na različne načine
(razstave in prireditve ob njegovih jubilejih, Košičevi tedni
kulture so bili kar dvakrat posvečeni njemu, prvi je prejel
zahvalno listino KTK itd.).
In še: Pisec te skromne skice o škofovem življenju in delu
je ob njegovi smrti v virtualno Žalno knjigo, ki jo je odprla
naša občina, ob koncu zapisal vrstico iz Lukovega evangelija, ki so ga duhovniki brali na dan škofove smrti: »Bog
pa ni Bog mrtvih, ampak živih« (Lk 20,38). Kar pomeni, da
»Bog živih« prinese novo življenje. In táko novo življenje
– smo prepričani – naš dobri človek že živi.
Jože Vugrinec
Smejevo ustvarjalno delo je bilo zelo raznoliko in obsežno

ŠTEVILKA ZA PSIHOLOŠKO PODPORO PREBIVALCEM OP EPIDEMIJI
080 51 00
Aktualna dogajanja in negotove razmere, ki jih s seboj prinaša drugi val epidemije, v mnogih ljudeh krepijo občutke
negotovosti, nemoči in izgube nadzora. Nekateri ljudje se lažje
soočajo z izzivi, nekaterim pa predstavlja aktualna situacija realno grožnjo z vidika izgube zdravja, zaposlitve, socialno-ekonomskega preživetja. Že obstoječe težave lahko postanejo za
posameznike v prihodnje še težje obvladljive.
Z namenom razbremenitve ter psihosocialne podpore posameznikom, ki so se znašli v stiski zaradi sedanjih razmer,
so se številne organizacije, ki so že v prvem valu nudile telefonsko pomoč, povezale v telefon s skupno številko 080 51 00 .
Telefon je namenjen krajšim pogovorom za:
• čustveno podporo pri obvladovanju tesnobe, strahu,
jeze in drugih čustvenih stanj ter z njimi povezanih odzivov;
• podporo obolelim in svojcem oseb z boleznijo COVID-19;
• podporo ob izgubi bližnjega zaradi bolezni COVID-19;
• podporo ob soočanju z izgubo zaposlitve, čakanjem na
delo ali težavah, povezanih z delom od doma;
• priporočila in podporo pri usklajevanju delovnih obveznosti in družinskega življenja;
• podporo pri soočanju z osebnimi stiskami in s težavami
v medosebnih odnosih v času izolacije;
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• podporo pri drugih izzivih, ki jih prinaša trenutna situacija.
Za vsa vprašanja v zvezi s koronavirusom SARS CoV-2 (boleznijo COVID-19) in ukrepi, povezanimi z njim, pa še vedno
velja, da se obrnete na Klicni center za informacije o novem
koronavirusu 080 1404 ali obiščete spletno stran NIJZ oz. vladno spletno stran.
To, da se obrnemo po pomoč in delimo svojo stisko, je znak
naše moči.

IZ OBČINE

Biodiverziteta je umetnost življenja
Pojem »biodiverziteta« čedalje pogosteje zasledimo v
vsakdanjem življenju.
Toda kaj sploh pomeni? Sopomenke pojma biodiverziteta
so biotska raznovrstnost, biotska pestrost, tudi raznoživost.
Lahko jo opišemo kot raznolikost vseh mikroorganizmov,
rastlin, gliv in živali, ki živijo na nekem območju. Takrat
govorimo o vrstni pestrosti, vendar biodiverziteta niso le
različne vrste, temveč tudi razlike med osebki iste vrste in
razlike med življenjskimi prostori. Svet je zaradi biodiverzitete veliko bolj pisan in zanimiv. V JZ Krajinski park Goričko
skupaj z drugimi partnerji izvajamo projekt LIFE NATURAVIVA,
v katerem razširjamo razpoznavnost pojma biodiverziteta,
predstavljamo pomen biodiverzitete za naše življenje, njeno
ohranjanje, predvsem pa izpostavljamo veliko biodiverziteto v Sloveniji. V JZ Krajinski park Goričko z različnimi aktivnostmi predstavljamo biodiverziteto Krajinskega parka

Goričko. Vrtcem, osnovnim in srednjim šolam organiziramo
brezplačne naravoslovne dni, za splošno javnost prirejamo
tematska predavanja in vodenja, številne delavnice in promocijske nastope po Sloveniji, organiziramo razstave in natečaje, poletna kina na prostem in številne druge dejavnosti
ter izdajamo novičnike.
Zaradi aktualnih razmer smo nekatere aktivnosti preklicali,
prestavili ali preoblikovali v digitalno obliko. Informacije o našem delu in aktivnostih so dostopne na spletni strani našega
zavoda www.park-goricko.org in projekta www.naturaviva.si.
Občane in občanke vabimo, da raziščejo naše aktivnosti,
hkrati pa jim želimo mirne in zdrave božične praznike ter
uspešno leto 2021.
Tomaž Koltai

Želite pomagati redkim vrstam hroščev v vašem gozdu?
Javni zavod Krajinski park Goričko (v nadaljevanju JZ
KPG) je na svoji spletni strani www.park-goricko.org
pod zavihkom Javni razpisi 2020 objavil javni poziv, v
katerem vabi k sodelovanju lastnike gozdov na območju katastrskih občin Čikečka vas, Selo, Vučja Gomila,
Motvarjevci in Bukovnica.
V projektu Gorička krajina, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj, bo JZ KPG z lastniki gozdov sklenil pogodbe, v okviru
katerih bodo morali lastniki obročkati drevesa debeline od
35 do 70 cm. Drevesa se obročka na način, da se jim z motorno žago na višini približno 1,3 m odstrani skorjo in del lesa
v dolžini 20–30 cm (primer na fotografiji). Obročkano drevo
tako postopoma odmre in postane primeren življenjski prostor za redkega hrošča, kot je škrlatni kukuj. Po obročkanju
bodo morala drevesa ostati v gozdu naslednjih 20 let.
Lastnik gozda bo za stroške obročkanja enega drevesa prejel
90 EUR. En lastnik lahko obročka največ 15 dreves na območju ene ali največ 30 dreves na območju dveh ali več katastrskih občin. Za obročkanje so primerna drevesa robinije,
hrasta gradna, hrasta doba, čremse, trepetlike in črne jelše.
Pred podpisom pogodbe bosta lastnik gozda in zaposleni v
JZ KPG skupaj določila število in ustrezna drevesa za obročkanje. Rok za oddajo izpolnjenih obrazcev, ki so objavljeni
skupaj s pozivom, je 8. januar 2021. Za dodatne informacije
kličite na tel. št. 02 55 18 861 ali pišite na gregor.domanjko@
goricko.info. Po zaključku poziva bo obročkanje na terenu
prikazano za vse prijavljene upravičence.

Obročkano drevo za škrlatnega kukuja (foto: Boštjan Mali).

Gregor Domanjko
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AKTUALNE INVESTICIJE
Rekonstrukcija križišča z mostom na vhodu v
Moravske Toplice
Občina Moravske Toplice občanke in občane obvešča, da bosta
izvajalca del Pomgrad, d. d., in podizvajalec del GMW, d. o. o.,
pričela z rekonstrukcijo križišča na vstopu v naselje Moravske
Toplice, katere naročnik je Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo in sofinancer Občina Moravske Toplice.
Gradnja bo potekala v času od 7. 12. 2020 do 17. 8. 2021.
Delna in popolna zapora je predvidena od 7. 12. 2020 do 1.
4. 2021 med 7.00 in 17.00 uro na državni cesti R2-442/1318
Martjanci–Dobrovnik od km 2,868 do km 2,943. V času delne
zapore bo zagotovljen izmeničen enosmerni promet, urejen
s semaforji.

protipoplavne varnosti. Na potoku Lipnica se je izvedla regulacija dela struge.
V okviru javnega naročila je bil za izvedbo gradnje izbran
najugodnejši ponudnik za izvedbo del, to je podjetje
Pomgrad, d. d.
Vrednost gradbenih del bo znašala 178.822,35 EUR. Projekt
je sofinanciran s sredstvi Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin.

Ureditev javne poti v naselju Vučja Gomila
V času popolne zapore bo obvoz urejen po začasni deviaciji ob gradbišču.

Uredilo se bo križišče na regionalni cesti R2-442/1318 Martjanci–Dobrovnik od km 2+800 do km 3+150 v naselju Moravske
Toplice, ki bo izboljšalo preglednost in prometno varnost vseh
udeležencev v prometu, izboljšana bo odvodnja meteorne
vode s ceste, razširil se bo prepust čez potok Lipnico z ureditvijo struge, obnovila se bo cestna razsvetljava in horizontalna in
vertikalna signalizacija.
V času gradnje prosimo občanke in občane, voznice in voznike
za upoštevanje organizacije gradbišča, predvsem pa za razumevanje in potrpežljivost.

Ureditev območja Podov v Moravskih Toplicah
Občina Moravske Toplice je pristopila h komunalni ureditvi
območja Podov. Ureditev nove ulice in celotne komunalne
ureditve se začne s priključitvijo na ovinku Levstikove ulice
in leži ob potoku Lipnica, Na območju je prostora za 7 novih
parcel stanovanjske individualne gradnje, od katerih je že ena
pozidana.
Izgrajena bo nova cesta v dolžini 190 m z enostranskim hodnikom in javno razsvetljavo. Za nove parcele se gradi komunalna
kanalizacija s priključitvijo na glavni kanal na Levstikovi ulici,
meteorna kanalizacija za cesto in parcele z iztokom v potok
Lipnico in vodovod ter elektronske komunikacije (Telekom,
Telemach) in elektro kanalizacija. Območje je bilo potrebno
nasipati na koto določeno s strani Direkcije RS za vode zaradi
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V naselju Vučja Gomila je bila izvedena ureditev javne poti JP
766011v dolžini 400 m z odvodnjavanjem. Izvedena je bila
asfaltna prevleka v širini 3,50 m z obojestranskimi bankinami
in ureditvijo obstoječih jarkov z prepusti.
Izvajalec del je bilo domače komunalno podjetje Čista narava, d. o. o., ki je javno pot uredilo za 45.000,00 EUR.

IZ OBČINE

Investicije na področju prometne in
okoljske infrastrukture
Občina Moravske Toplice je izvajala in izvaja investicije na področju prometne in okoljske infrastrukture:
1. V mesecu oktobru je bila zaključena 2. faza
gradnje rekonstrukcije obst. kanalizacije mešanega tipa v naselju Moravske Toplice. Območje je zajemalo Levstikovo in Kratko ulico. Zajeta je
odvodnja z vozišča in odvodnja s parcel – strešine.
Iztok je v bližnji potok Lipnica. Vrednost gradbenih del ločevanja meteornih vod, ki jih je izvedlo
podjetje Čista narava, d. o. o., je 94.037,56 €.
Naselje Moravske Toplice ima delno mešan, delno
pa ločen kanalizacijski sistem. Zaradi preobremenitve obstoječega sistema in posledično ČN ter
zaradi zmanjšanja obratovalnih stroškov prečrpališč in ČN se je izvedlo ločevanje na območju, kjer
je mešan sistem odvodnje. Območje odvodnje je
vezano na gravitacijsko zmožnost odtoka v potok
Lipnica. Glede na iztok v potok je bila izvedena
nova meteorna kanalizacija vzporedno z mešanim
sistemom, ki je tako po prevezavah postal ločen
sistem za komunalne vode. Meteorna kanalizacija tako služi za potrebe odvodnje ulic – vozišča
in hodnikov ter za odvodnjo s parcel – strešine.
Izvedena je bila prevezava obstoječih cestnih požiralnikov na novo meteorno kanalizacijo. Iztoki
v obstoječi mešan sistem so bili zatesnjeni. Za
potrebe odvodnje s parcel se je izvedel dodatni
vtočni jaški na parcelah – cca 1 m na parcelo ali
ob parceli. Ločevanje meteorne vode in komunalne vode na parceli si je uredil vsak lastnik parcele
sam.

4. Dela pri odvodnem kanalu v Sebeborcih v dolžini 90 m je izvajalec del Čista narava, d. o. o., izvedel v vrednosti 19.000,00 EUR.
Odvodni kanal bo služil za ureditev zalednih voda ob in z javne
poti JP 765 631 Sebeborci–Muzga. Izveden je bil meteorni kanal
z vhodnim meteornim jaškom in vmesnim jaškom ter iztokom v
neimenovani potok, ki ima iztok v Sebeborski potok.
5. Kanalizacija Žlaki 2 v Sebeborcih: Investicija je predstavljala
nadaljevanje komunalne kanalizacije s črpališčem in iztokom v
obstoječo kanalizacijo.
V sklopu 1. faze izgradnje kanalizacije Žlaki 2 Sebeborci je bilo
izgrajeno črpališče in tlačni vod v dolžini 95 m do parcele 640/7
k. o. Sebeborci. Urediti je bilo potrebno NN dovod za potrebe črpališča, predhodno pa služnost za potek tlačnega voda in parcelo
za postavitev črpališča. T. i. 1. faza je bila izvedena s strani Čiste
narave za 17.900,00 EUR.
Komunalna kanalizacija je predvidena naprej vse do HŠ 97 po
ureditvi lastništva za ureditev ceste.
Ostale investicije, ki so se izvajale na terenu po občini, so bile še
sanacija plazu na cesti v Vučji Gomili, JR Sebeborci na javni poti
JP 765611 in JP 765512, odvodnja Bogojina Čereg, odvodnja v
naselju Ivanci ...

2. V naselju Selo je bila izvedena ureditev ceste
javne poti JP 766322 do HŠ 103A, ki je zajemala
asfaltiranje obstoječe gramozirane poti v dolžini
65 m, v širini 3.00 m s pripadajočimi bankinami
in ureditvijo odvodnje. Dela so bila izvedena s
strani Čiste narave, d. o. o., v mesecu oktobru za
9.200,00 EUR.
3. Rekonstrukcijo javne poti št. 766496 LONČAROVCI–MOČVAR v dolžini 215 m je izvajalec
del Čista narava, d. o. o., zaključil v začetku meseca novembra za vrednost 54.598,84 EUR.
Ureditev javne poti je zajemala rekonstrukcijo
spodnjega ustroja javne poti, zgornji ustroj v asfaltni izvedbi širine 3,00 m z ureditvijo pripadajočih bankin in jarkov. Jarki so delno urejeni s hudourniškimi kanaletami zaradi terena. Na dolžini
posega je bil izveden tudi vodovod.

Odvodnja v Ivancih.

Simona Kelemen
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Izdelava Občinskih podrobnih prostorskih načrtov v Suhem vrhu,
Andrejcih in Sebeborcih
Leta 2017 je bil sprejet Odlok o občinskem prostorskem
načrtu Občine Moravske Toplice, ki določa skupno kar
35 območij, na katerih je predvidena izdelava občinskih
podrobnih prostorskih načrtov (OPPN).
Na teh območjih niso dopustni nobeni posegi, razen izjem,
kot so: vzdrževanje, rekonstrukcija, nadzidave in dozidave ter
odstranitev obstoječih objektov, pridobitev gradbenega dovoljenja za obstoječe objekte in naprave, gradnja, rekonstrukcija,
vzdrževanje in odstranitev gospodarske javne infrastrukture
ter drugih omrežij in objektov v javni rabi, gradnja enostavnih
in nezahtevnih objektov ob obstoječih objektih, sprememba
namembnosti obstoječih objektov ali delov objektov, gradnja
infrastrukture za potrebe priključevanja obstoječih objektov,
gradnja objektov za izvajanje nalog zaščite reševanja in pomoči
in zaščitnih ukrepov ter za zagotavljanje osnovnih življenjskih
pogojev, parkirne površine, dostopne ceste do obstoječih
objektov, vodnogospodarske ureditve, naprave za potrebe
raziskovalne in študijske dejavnosti, ki jih določa 63. člen OPN.
OPPN smo začeli pripravljati na tistih območjih, kjer smo zaznali največji interes lastnikov zemljišč za gradnjo. Tako je občina
pristopila k izdelavi OPPN za območje dela EUP SV 3 (Jelovškov
breg v Suhem vrhu), območje EUP AD 10 (Naselje Andrejci –
južni del) in območje EUP SB 2 (Škaličev breg – Berketov breg
– Podžlaki – Macedonija v Sebeborcih). Pogodbeni izvajalec je
ZEU Murska Sobota, ki je v ta namen v Suhem vrhu v mesecu
oktobru 2020 že izvedel geodetsko snemanje terena, ki je osnova za nadaljnje postopke izdelave OPPN. Geodetsko snemanje
terena bo v Andrejcih in v Sebeborcih potekalo predvidoma v
prihodnjih mesecih. Po pripravi geodetskih načrtov se bo pristopilo k pripravi izhodišč za vsak posamezen OPPN. Izhodišča
se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora. V
ta namen občina pri oblikovanju izhodišč zagotovi sodelovanje
zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb,
javnih posvetov ali delavnic in se posvetuje z nosilci urejanja
prostora in drugimi udeleženci urejanja prostora. Na podlagi
navedenega zainteresirano javnost vabimo, da spremlja objavljena gradiva na spletni strani občine ter vabimo, da sodeluje
ob objavah izhodišč OPPN s svojimi predlogi in pripombami pri
oblikovanju le-teh. Z načrtovanimi OPPN se bodo na posameznem območju določili prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo
objektov in določil potek gradbeno inženirskih objektov, v kolikor le-ta še ni urejena.
Sprejem posameznega OPPN bo lastnikom zemljišč omogočil
gradnjo, zato vse lastnike pozivamo, da spremljajo posamezne
faze in morebitne pripombe podajajo v predpisanih rokih.
Občina bo glede na možnosti in izražen interes za gradnjo
nadaljevala s postopki izdelave OPPN na drugih območjih oz.
na določenih območjih poskušala omogočiti gradnjo v okviru
sprememb OPN Moravske Toplice.
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Anita Gomboc
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OBVESTILO

o predvideni spremembi
Občinskega prostorskega načrta Občine Moravske
Toplice
Leta 2017 je bil sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS 67/2017, 66/2020), ki
je prostorski akt, s katerim se določajo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega
pomena ter določajo pogoji umeščanja objektov v prostor.
OPN velja za celotno območje občine in je podlaga za izdajo
dovoljenj za posege v prostor.
Občina Moravske Toplice obvešča vse občane, lastnike
zemljišč in vso drugo zainteresirano javnost, da je pričela
s postopkom sprememb in dopolnitev OPN Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju SD OPN). Pobude, predloge,
pripombe in mnenja se zbirajo od 11. decembra 2020 do
vključno 15. februarja 2021.
Za enotno evidentiranje in obravnavo pobud, predlogov, pripomb in mnenj je Občina Moravske Toplice pripravila obrazec
za oddajo pobud, ki je dostopen na spletni strani Občine Moravske Toplice: https://www.moravske-toplice.si/.
Pobude, predlogi, pripombe in mnenja se lahko nanašajo na:
- spremembo namenske rabe zemljišč iz kmetijskega ali
gozdnega zemljišča v stavbno zemljišče,
- spremembo stavbnega zemljišča v kmetijsko ali gozdno
zemljišče,
- spremembo prostorsko izvedbenih pogojev (tekstualni
del odloka OPN),
- neusklajenost namenske rabe v veljavnem prostorskem
načrtu z dejanskim stanjem.
Vse lastnike objektov na območju občine Moravske Toplice pozivamo, da preverijo usklajenost namenske rabe v veljavnem
Občinskem prostorskem načrtu (OPN) z dejanskim stanjem

Občina Moravske Toplice na podlagi 11. in 3. odstavka 108.
člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS 61/2017)
OBVEŠČA
občane, lastnike zemljišč in vso drugo zainteresirano
javnost, da bo v času od 11. decembra 2020 do vključno 15. februarja 2021 sprejemala pobude, predloge,
pripombe in mnenja za spremembe in dopolnitve
Občinskega prostorskega načrta Občine Moravske
Toplice (SD OPN).

svojih objektov in nam v primeru odstopanj in neusklajenosti
dostavijo kopijo dovoljenja, na osnovi katerega je bil zgrajen
objekt (gradbeno dovoljenje, lokacijsko dovoljenje, priglasitev
del, lokacijska dokumentacija …). Pobude, predlogi, pripombe
in mnenja naj bodo konkretni oziroma ustrezno prikazani in
utemeljeni.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN bodo upoštevane
le pobude, ki izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih
omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in
možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.
Občina bo v okviru sprememb in dopolnitev OPN obravnavala
samo pobude, ki bodo prispele v razpisanem roku. Pobude,
prejete po preteku navedenega roka, ne bo mogoče obravnavati v postopku sprememb in dopolnitev OPN. Če so pobude
podane izven ustrezne faze postopka, jih je mogoče upoštevati le, če pripravljavec akta zagotovi nemoten potek njegove
priprave brez ponavljanja predpisanih faz izvedbe dodatnih
postopkov in brez dodatnih stroškov.
Pobude, predloge, pripombe in mnenja se lahko podajo v pisni obliki na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica
3, 9226 Moravske Toplice ali po elektronski pošti na naslov:
obcina@moravske-toplice.si .
Za dodatne informacije se lahko obrnete po telefonu ali po elektronski pošti na uslužbenki občinske uprave Občine Moravske
Toplice, Anito Gomboc, telefon 02 538 15 03, anita.gomboc@
moravske-toplice.si, ali Sandro Sukič, telefon 538 15 19, sandra.
sukic@moravske-toplice.si .
To obvestilo se objavi na spletni strani Občine Moravske Toplice, na oglasni deski Občine Moravske Toplice ter v občinskem
glasilu Lipnica št. 173, ki izide v mesecu decembru 2020.
Moravske Toplice, 10. 12. 2020
Številka: 350-0007/2020-1
Župan:
Alojz Glavač, l. r.
Pobude, predloge, pripombe in mnenja je potrebno pod
pogoji, navedenimi v obvestilu župana, objavljenem na
spletni strani občine in v občinskem glasilu Lipnica št. 173,
posredovati na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
ulica 3, 9226 Moravske Toplice ali po elektronski pošti na
naslov: obcina@moravske-toplice.si.
Moravske Toplice, 10. 12. 2020
Številka: 350-0007/2020 -2
Župan:
Alojz Glavač, l. r.
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Reševanje problematike pretočnih razmer na vodotokih
V zadnjih letih smo priča vedno bolj intenzivnim neurjem,
ki so letos, pa tudi v preteklih letih, prizadela našo občino.
S ciljem, da zmanjšamo škodo ob takih dogodkih, smo na
Direkcijo Republike Slovenije za vode, ki upravlja z državnimi vodotoki, podali pobudo za ureditev oziroma izvedbo vzdrževalnih del na Kobiljskem potoku, Ratkovskem
potoku ter na vodotokih v območju naselja Tešanovci.
Direkcija je predlagana dela vključila v program dela gospodarske javne službe urejanja voda.
Za dodatna pojasnila o nameravanih delih smo se obrnili na Pomgrad – Vodnogospodarsko podjetje, d. d., ki bo
kot koncesionar gospodarske javne službe urejanja voda
izvedlo vzdrževalna dela.
Občinska uprava
Pretočne razmere na vodotokih se z leti spreminjajo, kar je posledica različnih dejavnikov, kot so zaraščanje brežin, erozija, intenzivno kmetijstvo … Vsi našteti dejavniki imajo na pretočno
sposobnost pretežno negativen vpliv. Poleg navedenega pa tudi
intenzivne padavine, katerim smo priča v zadnjih letih, pripomorejo k hitrim povišanjem vodostajev in razlivanj iz osnovnih
strug. V sklopu rednih vzdrževalnih del na porečju reke Mure so
s strani Direkcije Republike Slovenije za vode (Sektor območja
Mure) v letu 2021 predvidena tudi dela na območju Občine
Moravske toplice, na vodotokih Kobiljski potok, Ratkovski potok
ter v območju naselja Tešanovci.
Na območju naselij Prosenjakovci in Motvarjevci (strugi Kobiljskega in Ratkovskega potoka) gre za sonaravne, neregulirane odseke vodotokov, kjer zaradi trenutnega stanja prihaja do
zastavljanja plavja (suhih dreves, podrtih dreves, polomljenih
vej, listja) in posledično do poškodb na brežinah ter odlaganja
materiala na dno struge potoka. Vsi našteti dejavniki negativno
vplivajo na pretočnost struge. V Tešanovcih so bile v preteklosti
struge regulirane, vendar je tekom let zaradi nanosov prišlo do
zmanjšanja pretočnega profila.
Pri ureditvah vodotokov je v skladu z zakonom o vodah potrebno preprečiti škodljivo delovanje voda. Korito vodotoka mora
prevajati zadosten pretok, da ne prihaja do povzročanja škode.
Plavje, ki ga poplavne vode nosijo s seboj, dodatno zmanjšuje
pretočno sposobnost. Idealno bi bilo, da bi struge bile širše, območja, kjer lahko vodotoki prestopijo bregove, pa nepozidana
oz. obdelana na način, da jim poplava ne povzroča škode. Ker
pa marsikje ni tako, je potrebno s strojnimi deli povečati pretočnost obstoječih strug in zmanjšati škodo v primeru poplav. V
nasprotnem primeru se bo proces zmanjševanja pretočne sposobnosti nadaljeval, poplavna ogroženost območji ob strugah
pa povečevala.
Po ogledih na terenu je ugotovljeno, da zaradi neurij z vetrom
prihaja do porušitve večjih in dotrajanih dreves ob strugah potokov, ki tako povzročijo zamašitve v strugi in s tem zastajanje
vode. Zaradi kritičnih razmer na vodotokih, ki se pojavljajo vse
pogosteje, so v naseljih ogrožena življenja in infrastruktura, zato
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bo potrebno izvesti vzdrževalna dela. Izvedba ukrepov bo zajemala (po potokih):
1. Kobiljski potok (Motvarjevci)
Izvedba čiščenja struge potoka v skupni dolžini cca 3300 m. Izvede se odstranitev lesne in druge zarasti na severni strani potoka
v smeri proti naselju, kar predstavlja dolvodno levo brežino vodotoka. Zaradi nanosov naplavin in zoženj struge v meandrih se
izvede strojno čiščenje struge z odmetom odvečnega materiala
na rob brežine, kjer se formira manjši nasip. Zaradi zagotavljanja
večje pretočnosti v času povečanih pretokov se smiselno uredi
obstoječo staro mlinščico dolvodno od sotočja Kobiljskega in
Ratkovskega potoka, ki bo ob večjih pretokih služila kot razbremenilnik. Na območju stare struge se struga mlinščice očisti,
njen profil pa se do določene mere poveča.
2. Ratkovski potok (Prosenjakovci)
Izvedba čiščenja struge potoka v skupni dolžini cca 2500 m.
Izvede se odstranitev lesne in druge zarasti na severni strani potoka v smeri proti naselju, kar predstavlja dolvodno levo brežino
vodotoka. Zaradi nanosov naplavin in zoženj struge v meandrih
se izvede strojno čiščenje struge z odmetom odvečnega materiala na rob brežine, kjer se formira manjši nasip. Struga potoka se
očisti predvsem v urbanem delu naselja in dolvodno od naselja
Prosenjakovci. Nad naseljem Prosenjakovci, kjer relief terena dopušča, je smiselno, da se voda v konici poplavnega vala razliva.

Ratkovski potok v Prosenjakovcih (vzpostavitev pretočnega profila).

3. Vodotoki v območju naselja Tešanovci
Vzdrževalna dela na Sukičevem potoku obsegajo delno odstranitev prekomerne zarasti, sanacijo bočne erozije v dolžini cca
15m ob parceli št.: 341/1 ter vzpostavitev pretočnega profila
v skupni dolžini cca 1600 m. Hkrati se bo zaradi zagotavljanja
večje pretočne zmogljivosti vzpostavil pretočni profil na potoku
ob čistilni napravi od mostu pri gasilskem domu do sotočja z
Lipnico v skupni dolžini cca 700 m ter na potoku na začetku
vasi iz smeri Moravskih Toplic ob starem vodnjaku od sotočja z
Lipnico gorvodno v dolžini cca 1600m.
Tadej Vučko, Vodja javne službe Pomgrad – VGP, d. d.

KOMUNALNI KOTIČEK

Spoštovani občani!
Naj vas na koncu koledarskega leta spomnimo še
na nekaj novosti ali pa tudi dejstev, ki smo jih že
večkrat objavili
VODOVOD: Vsem uporabnikom svetujemo, da zavarujejo
vse izpostavljene zunanje priključke ali njihove dele, ki so v
neogrevanih prostorih (pipa na vrtu, v garaži …), saj lahko
zaradi nizkih temperatur inštalacija zmrzne in poči, iztekajoča voda pa lahko povzroči precej neprijetnosti.
FEKALNA KANALIZACIJA: Poudariti želimo, da je kanalizacija namenjena izključno odvajanju komunalne odpadne
vode. V kanalizacijo ni dovoljeno odlagati:
- ostankov pripomočkov za osebno higieno (čistilnih robčkov, higienskih vložkov, britvic, vatiranih palčk);
- uporabljen sanitetni material, strupenih snovi in snovi, ki
razvijajo strupene pline ali eksplozijske mešanice, jedkih snovi (kisline, alkalije in soli), barv, lakov in naftnih derivatov,
maščob in odpadnega olja, ostankov hrane, pepela, kosti,
gnoj, gnojevko, odpadne vode iz kmetijskih objektov, škropiv, rastlinskih ostankov, trupel poginulih živali, ostankov kolin, mavca ali betona, peska, tekstila, lesa, perja, dlake, stekla,
žagovine, plastike in drugih predmetov;
- radioaktivnih snovi, kužnih snovi, zdravil.
Uporabnik kanalizacije je materialno odgovoren za škodo,
ki nastane na objektih in napravah javne kanalizacije zaradi
nestrokovnega ali malomarnega vzdrževanja kanalizacijskega priključka oz. interne kanalizacije.

POKOPALIŠČA: Po novem je obvezna prijava pokopa umrlih
na obrazcu PRIJAVA POKOPA – trajna evidenca umrlih, ki
ga morajo izpolniti svojci umrlega in nam ga dostaviti ali
osebno oz. preko e-pošte.
CESTNI KORIDOR: Še enkrat pozivamo lastnike parcel ob
občinskih cestah, da odstranijo vse polomljene veje, podrta
drevesa, ki visijo na cesto in predstavljajo nevarnost za ljudi
in promet na njej. Prav tako se naj obrežejo krošnje dreves
in grmičevja, ki segajo v varovalni pas in ki na kakršen koli
način ovirajo normalen pretok prometa po občinskih cestah,
izvajanje zimske službe in hojo po pločnikih.
KMETIJSKA DEJAVNOST: V kolikor želite uveljavljati oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja pri
opravljanju kmetijske dejavnosti v letu 2021, je potrebno
do 31. 01. 2021 oddati novo vlogo. Obrazec najdete tudi
na naši spletni strani.
ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST: Zimske razmere so pogosto
nepredvidljive, zato pozivamo vas občane, da spremljate vremenske napovedi, se na pot odpravite pravočasno, z ustrezno zimsko opremo, upoštevaje prometno signalizacijo ter
hitrost vožnje prilagodite razmeram na cestišču
Čista narava, javno komunalno podjetje, d. o. o.,
Tešanovci
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TUKAJ SMO DOMA

Predsednik Krajevne skupnosti Fokovci: »Moja velika želja je, da bi se
najprej uredila vodooskrba«
V uredništvu Lipnice smo v okviru rubrike Tukaj smo
doma za oris preteklosti in sedanjega utripa v Fokovcih
poprosili tamkajšnjega predsednika krajevne skupnosti Stanislava Gorčana, ki je v sestavku zapisal zanimiva
dejstva o razvoju vasi in tudi njegove želje za vas in sovaščane.
Zgodovina vasi sega v daljno leto 1340, ko se omenja zaselek
z imenom Felseulak v dolini Sv. Nikolaja (po njem se imenuje
Romanska rotunda v Selu). Ime vasi se je v zgodovini večkrat
menjalo (Foukouch, Feulak, Falkholch in Falkowcz). V času Rimljanov je skozi vas potekala z granitom tlakovana cesta kot
najkrajša povezava med Kijevom in Barcelono. Po letu 1850
se je v vasi začelo poučevanje otrok. Poučevanje je potekalo
po hišah. Leta 1871 je bila v Fokovcih zgrajena šola, katero
so obiskovali tudi otroci iz okoliških vasi. V letu 1880 je v vasi
živelo 22 judov, kar je vplivalo na pomemben razvoj vasi. Leta
1911 je bil zgrajen zvonik na pokopališču, katerega so v večji
meri financirali judje. Posebnost tega zvonika je, da na vrhu
nima križa, ampak je na vrhu Davidova zvezda. V teh letih (do
začetka I. svetovne vojne) je v vasi živelo čez 500 prebivalcev
in je bilo v vasi 15 (petnajst) obrtnikov. Za časa madžarske
okupacije se je vas imenovala Úrdomb (Gospodov breg). Po
osvoboditvi se je zgradil večnamenski objekt (sedanji vrtec),
v katerem je pozneje bil sedež pošte, trgovine in zadruge.
Začetek elektrifikacije sega v leto 1956.
Trenutno v vasi živi 175 prebivalcev. Od tega je 11 predšolskih
otrok, 7 šoloobveznih otrok, 8 jih hodi v srednjo šolo in 5 študira. V vasi je čez 60 upokojencev, od tega je 28 starejših od 70
let. Delavno aktivni so zaposleni v različnih podjetjih, službah
ali v tujini. V vasi je trenutno pet obrtnikov (avtomehanična
delavnica, gostilna, frizerski salon, peka slaščic in servis dvigal),
na eni kmetiji opravljajo dopolnilno dejavnost – vrtnarstvo.
Zaživelo je tudi posestvo »Vidov brejg«, kjer pridelujejo različna ekološka zelišča. Na žalost pa vedno manj »kmetij« opravlja
kmetijsko dejavnost in se s tem kmetijske površine zaraščajo.
Trenutno se z govedorejo ukvarjajo samo tri kmetije, od tega
dve oddajata mleko. Na dveh kmetijah pa gojijo drobnico.
Leta 1925 je bilo v vasi ustanovljeno gasilsko društvo, ki deluje
še danes. V svojem 95-letnem delovanju so člani društva dosegali vidne rezultate v gasilstvu, predvsem na tekmovalnem
področju. Leta 2007 je bilo ustanovljeno kulturno-turistično
društvo CEKER, ki prav tako deluje še danes. Od leta 2015 v
vasi deluje tudi strelsko društvo »KALIBER«.
Fokovčani (večina) smo zelo družabni in veseli ljudje. Že v
20-ih letih prejšnjega stoletja je bila v vasi glasbena skupina
Pücovska banda (Picovje – konjederci), pozneje je na zabavah
in gostijah igrala Ciganska banda, v 70-ih letih Veseli Goričanci,
pozneje pa še ansambel Palme, Biseri … Tudi v današnjem
času je v vasi kar nekaj glasbenikov. Če samo omenim, da
iz družine Kianec igra pri Pihalnem orkestru Murska Sobota
20 | Lipnica 173

kar šest članov. Leta 1985 je bil v Fokovcih posnet zaključek
prvega porno filma v Jugoslaviji (začetek snemanja v Sarajevu)
z naslovom OAZA.
Vaščani se v zelo velikem številu radi udeležujejo prireditev,
ki jih organiziramo v vasi (Fokovski piknik – tekmovanje v kuhanju bograča), gasilskih tekmovanj, pohodov in vaških iger
občine Moravske Toplice. Na slednjih smo v zadnjih letih dosegali zelo lepe rezultate.
Zadnje večje investicije so bile izgradnja »Prosenjakovskega
vodovoda«, ki je sedaj sestavni deli Pomurskega vodovoda
sistema B, izgradnja občinskega zbirnega centra za odpadke
(Saubermaher), ureditev avtobusnega postajališča, ureditev
zelenega otoka in asfaltiranje pred »staro pošto«.
Ne smemo pa pozabiti tudi investicije v obnovi Osnovne šole
Fokovci, ki jo trenutno obiskuje 70 otrok, in vrtca Fokovci, ki
ga obiskuje 22 otrok (čeprav so ga želeli v preteklosti zaprti).
V vasi se še vedno soočamo s pomanjkanjem vode na posameznih domačijah, zato je moja velika želja, da bi se najprej
uredila vodooskrba in bi vsa gospodinjstva v vasi dobila
pitno vodo. Obljubljeno je, da se bo v začetku naslednjega
leta začela širitev vodovodnega sistema B in bo ta naša želja
uresničena.
Po načrtu bi se prav tako naj ob glavni cesti v letu 2021 zgradil
pločnik, položilo električne vode v zemljo in naredila ulična
razsvetljava. V kolikor bo prišlo do izgradnje pločnikov, bomo
poskrbeli za asfaltiranje parkirišča pri pokopališču. Po izgradnji
pločnikov pa je potrebno preplastiti republiško cesto, saj je en
del v obupnem stanju.
Kot predsednika sveta KS me zelo skrbi trenutna demografska
slika naše vasi in tudi drugih vasi na Goričkem. Pred 20 leti sem
opozarjal, da šolski sistem ni dober. Res potrebujemo visoko
izobražene ljudi, vendar za le-te ni služb v naših krajih in zato
odidejo tja, kjer pač službo dobijo. Že takrat sem predlagal,
da naj več mladih gre v tehnične in strokovne šole. Posledice
so vidne sedaj. Ne moreš ali zelo težko dobiš pleskarja, zidarja,
elektrikarja, vodoinštalaterja itd. Mladim, ki bi se odločili ostati
na domačih majhnih kmetijah, je potrebno ponuditi nove
možnost, recimo reja drobnice, po kateri bo povpraševanje
v bližnji prihodnosti zagotovo raslo. Vzporedno je potrebno
zgraditi tudi mesarsko predelovalne obrate, da se bodo prodajali izdelki z večjo dodano vrednostjo.
Želim si tudi, da bi se čim več sovaščanov več družilo, se pogovarjalo, dajalo predloge, pobude in tudi rešitve. Če želite
res nekaj dobrega za svojo vas, kandidirajte na naslednjih lokalnih volitvah. S tem, da boste stali samo ob strani in izražali
nestrinjanje z delom vodstva, ne pripomorete razvoju vasi.
Ob koncu leta 2020 želim vsem sovaščanom in drugim občanom občine Moravske Toplice vse dobro, ostanite zdravi in z
optimizmom strmite naprej.
Stanislav Gorčan, predsednik sveta KS Fokovci

TUKAJ SMO DOMA / PROJEKTNA STRAN

Fokovčani na vaških igrah v Ivancih.

GardEN – čezmejna turistična ponudba med Moravskimi Toplicami in
mestom Lenti
V projektu GardEN, ki se izvaja v okviru programa sodelovanja
Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020 in se počasi zaključuje, se je vzpostavilo prvo tovrstno sodelovanje med destinacijami Moravske Toplice in mestom Lenti na Madžarskem. V
preteklem triletnem obdobju smo vzpostavili mrežo turistične
ponudbe na tem čezmejnem območju, regijo drobnih čudežev
izven turističnih središč s poudarkom na energiji in produktov
podeželja.
Vzpostavljena je Energetska pot GardEN, pot štirih elementov,
ki vodi do energijskih, blagodejnih in zdravilnih točk. Vije se
mimo številnih lokalnih ponudnikov in turističnih zanimivih
točk. Pot poteka med mestom Lenti–Energijski park Sv. Jurija
(Lenti)–Vrata Hetésa do naselja Márokföld–Kobilje–Bukovnica–Bukovniško jezero–Moravskimi Toplicami–Lukačevci.
Skrajšana varianta je skozi Park prijateljstva mimo Filovcev do
Moravskih Toplic in naprej Lukačevcev. Ob poti so postavljena
4 energijska počivališča, 2 na slovenski (Bukovnica, Lukačevci)
in 2 na madžarski strani (Márokföl, Lenti), kjer se lahko spočijete
in naredite sproščujoče vaje.
Za krepitev privlačnosti podeželskega okolja smo razvili produkte, osnovane na majhnih čudežih čezmejnega okolja s poudarki
na bezgu, ajdi, velikim zvončkom, vilinskih vrtovih ter orhideji. Na mednarodnem javnem natečaju so bili oblikovani
spominki za navedene produkte.
Za popularizacijo navedenih produktov smo organizirali etno-kulinarične festivale, ki so bili zelo dobro sprejeti tako s strani
obiskovalcev kot ponudnikov. V Moravskih Toplicah smo organizirali in izvedli Festival Dišeči bezeg in Festival Zdravilna
Ajda ter Festival orhidej v Dobrovniku. Na madžarski strani
so izvedli Festival Velikega zvončka ter Festival Vilinski vrtovi v obnovljenem objektu Gastrodvorv mestu Lenti.
Za produkt ajdo, bezeg in orhidejo smo za splošno populacijo izdelali letake z nasveti in recepti v slovenskem, nemškem,
angleškem in madžarskem jeziku , ki so združeni v lični ovojni
mapici. Recepte za navedene produkte je prispeval kuharski

šef Boštjan Lačen. Prav tako so madžarski partnerji izdali
nasvete in recepte za uporabo poljskih cvetic in cvetic iz gozda,
zdravilnih zelišč ter letak o vilinskih vrtovih.
Promocija projekta in aktivnosti ter razvitih produktov se je izvajala na sejmih v Ljubljani in Budimpešti. Izdelani so bili promocijski kratki filmi, vzpostavljena nova spletna stran ter spletne
podstrani projekta. Promocija projekta je potekala tudi skozi
oglase in objave v različnih medijih, na družabnem omrežju
Facebook in z Google AdWords kampanjo.
Projektni partnerji pa niso pozabili na otroke in jim na igriv način
predstavili rastlino bezeg z ustvarjenima pravljičnima likoma
Markom in Manco Bezeg ter pripravili igrivo pobarvanko, v kateri je predstavljena zdravilna rastlina bezeg, njena uporabnost
in blagodejni učinki. Igriva pobarvanka je izdana v slovenskem
in madžarskem jeziku.
Več o projektu Garden lahko izveste tudi na spletni strani TIC
Moravske Toplice (http://www.moravske-toplice.com/GardEN/).

Mateja Pajalić
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KMETIJSKI NASVETI

Ustrezen način kmetijstva kot pogoj za zdravo prehrano v obliki živil
Dobro zdravstveno stanje prebivalstva je integralni
del uspešne sodobne družbe in je kot tako v tesni
povezavi z zdravimi in varnimi prehranjevalnimi navadami ljudi.
En del tega, kar dandanes predstavlja termin hrana, so
živila. Slednja sodobnemu potrošniku ne predstavljajo le
potešitev lakote, temveč so tudi vir življenjsko pomembnih snovi, ki ohranjajo organizem zdrav, ga krepijo in varujejo pred čedalje bolj pogostimi sodobnimi boleznimi.
Karakteristike zdravih, kvalitetnih in primernih živil za krepitev in ohranjanje zdravja ter dobrega počutja ljudi ter
ostalih živih bitij bi predvsem morale vključevati vitalnost
in prvinskost rastlin in živil ter dajati veliko prednost s
kemičnimi oz. fitofarmakološkimi sredstvi netretiranim
rastlinam, vse od semen dalje.
Brezpomensko je 100-odstotno zagotavljanje mikrobiološke varnosti in kakovost živil po eni strani ter neupoštevanje oz. zanemarjanje kontrole kakovosti živil, kar se tiče
vitalnosti, živosti, netoksičnosti, vsebnosti hranilnih snovi
ter vpliva živil na zdravje živih bitij itd. na drugi strani. Kot
primer lahko vzamemo industrijsko obdelana živila na policah večine trgovin. Sestavine v teh živilih so v veliki meri
zdravju škodljive, toksične, saj vsebujejo rafinirane maščobe, rafinirane sladkorje in rafinirano moko. Tovrstna živila
so obdelana tudi s celim spektrom najrazličnejših toksičnih
oz. strupenih kemikalij, ki imajo poguben vpliv na živa bitja
oz. na ves planet. Kljub porastu novodobnih bolezni na
račun neprimerne, nezdrave in toksične hrane ter posledično na račun nezdravega, toksičnega okolja, v katerem
živimo, je tovrstno početje žal še zmeraj dovoljeno.
Biodinamika velja za uspešno alternativo konvencionalnemu kmetijstvu. Tovrsten način kmetovanja je hkrati
najstarejša metoda ekološkega kmetovanja, saj njen začetek sega v leto 1924. Poudarja pomembnost potrebe
ohranitve vitalnosti prsti ter nego humusa in opozarja
na škodljivost uporabe fitofarmakoloških sredstev, vse od
škropiv do gnojil. Proizvodi biodinamičnega kmetijstva so
v zahodni Evropi označeni z oznako Demeter.
Ker se živila, pridelana po biodinamični metodi, odlikujejo z visokimi vsebnostmi hranil in vitalnostjo rastlin in so
pridelana na ekološki način ter rastejo v zdravih tleh oz.
prsti brez mineralnih gnojil in brez kakršnihkoli kemičnih
sredstev, biodinamična metoda pa upošteva poleg fizične
ravni tudi duševno in duhovno plat ter višje ravni bivanja
in resničnosti, kar je med drugim vključeno in ima zelo
pomembno vlogo pri celostni hrani človeka, dajemo poudarek tovrstni pridelavi živil ekološkega izvora. Biodinamično pridelana živila so dokazano najkvalitetnejša.
Biodinamiko je utemeljil filozof, znanstvenik in ustanovitelj
antropozofskega gibanja, dr. Rudolf Steiner. Ta način kmetovanja upošteva načela kolobarjenja, zaključenega krogotoka hranil in energij, živalim primere in prijazne živinoreje,
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uporabo naravnih, bioloških gnojil ter lokalno pridelavo
in prodajo hrane. Ima zmožnost ohranjanja dobrih pogojev za kvaliteten in zdrav napredek ter za dobro usmerjen
razvoj na Zemlji. Razen tega je zmožno ohranjati trajno
plodnost tal, ekološko ravnovesje in zdravje ter reprodukcijsko sposobnost rastlin. Slednje so eden izmed ključnih
virov zdravja v prehranski verigi tako živalim kot človeku.
Biodinamika je zavestni, participativni in odgovorni način
kmetovanja in bivanja v svetu, ki prinaša zdravljenje in rodovitnost prsti, rastlinam, živalim, ljudem in planetu. Vsak
edinstven in samooskrben kmetijski organizem velikodušno prispeva k ekološki, ekonomski, socialni in duhovni vitalnosti svoje okoliške skupnosti in celotne žive Zemlje.
Z biodinamiko lahko dostopamo do novih zmogljivosti
človeške ustvarjalnosti in zaznamo potrebe Zemlje ter se
odzovemo nanje in na živ in dinamičen način razkrijemo
nove rešitve.
Biodinamične kmete spodbuja želja po zadovoljevanju
resničnih potreb ljudi in Zemlje, kar pogosto presega pridelavo hrane. Večina biodinamičnih pobud skuša utelesiti
trojni pristop (ekološka, socialna in ekonomska trajnost),
pri čemer navdih črpa iz Steinerjevih spoznanj o družbenem, gospodarskem in duhovnem življenju ter kmetijstvu. Mnogi biodinamiki po svetu sodelujejo v kreativnih
partnerstvih z drugimi kmetijami, šolami, zdravstvenimi
in wellness ustanovami, restavracijami, hoteli, domovi za
socialno terapijo in drugimi organizacijami. Biodinamika
je tako radikalen koncept regenerativnega kmetijstva, kot
tudi močno gibanje za nova razmišljanja in prakse na vseh
področjih življenja, povezanih s hrano, celostnim zdravjem
in zemljo. Naravne danosti naše prečudovite dežele so več
kot idealne za razvoj v to smer.
Sonja Bertalanič, magistrica varne prehrane, KGZS Zavod Murska Sobota

Z NAŠIH KMETIJ

Šolnik, ki kmetuje in kali mlade orače
Vzorčen primer tipičnega kmeta sredi gričevnatega Goričkega bi lahko bil Dejan Kočiš, učitelj strokovnih in praktičnih znanj s področja kmetijske mehanizacije na Biotehniški šoli Rakičan, ki živi in po službi dela tudi na domači
kmetiji. Ker bi rad nadaljeval dolgo in uspešno tradicijo
kmetovanja Kočiševih, ob tem pa še naprej opravljal pedagoški poklic, se je odločil za model kmetovanja, vreden
posnemanja.
S 36 hektarji kmetijskih zemljišč od Kančevcev na eni do Berkovcev na drugi strani in 11 hektarji gozda so se Kočiševi že leta
2010 odločil za zasuk v govedoreji. Po reji krav molznic in pitanju
goveda so se preusmerili v pašno rejo krav dojilj in govedi. Z njo
je povezana tudi pridelava krme, precej tržnih viškov s polj pa
tudi prodajo. Dejan opravlja še strojno storitev žetve.
Kot že ime pove, se krave in druga živina na širših območjih travnatega sveta doline Ratkovskega potoka pase. Največjo čredo
tvorijo krave in teleta, tudi do 30 jih je na leto, odstavljena teleta
pa pri 250 kilogramih gredo v skupino pitancev. Do končne
teže se potem spitajo v hlevu proste reje. Skupaj se v bližnji
okolici Kočiševe kmetije sredi sezone pase tudi do 32 repov.
Od zgodnje pomladi do pozne jeseni.
Veliko časa pa živina preživi zunaj tudi pozimi. Krave zunaj tudi
telijo, tudi pozimi, za naravni pripust na paši skrbi licencirani
bik. Čeprav ima živina možnost, da bi lahko bila v hlevu, se po
naravnem nagonu raje zadržujejo zunaj. Tudi ponoči in pozimi.
Vrnili so se konji
Kot smo že omenili, je nosilec kmetije Dejan, v veliko pomoč
pri delu s kmetijsko mehanizacijo pa mu je tudi brat Franc, ki je
tudi zaposlen. Še vedno nepogrešljiva za marsikaj sta starša, oče
Franc in mama Slavica, od katerih je Dejan kmetijo kot mladi
prevzemnik leta 2014 tudi nasledil. Zaposlena je tudi njegova
partnerka Marjana, hčerki Nina in Jana pa sta srednješolki in
prav tako močno navdušeni nad pašno in drugo živino.
Že od nekdaj je bila Kočiševa kmetija med večjimi daleč naokoli: imeli so hlapce, za lažje delo pa konje, ki jih je že leta 1968
zamenjal traktor. Da bi se na kmetijo vrnili konji, z njo pa tudi
veliko nostalgija na stare čase, so pred tremi leti nabavili jahalno
kobilo Mitro. Ta je v veliko veselje hčerama, pa tudi oče se tako
nostalgično spominja časov, ko so na kmetiji imeli nekaj parov
delovnih konjev.
Papirji dušijo razvoj
Dejan pravi, da je v našem kmetijstvu še preveč papirologije in
birokracije, in če znaš prav delati s papirji, je to za državo in EU
pomembnejše, kakor pa bi uspešno kmetoval. To je narobe,
pravi, saj fizične pridelave hrane, s katero smo vse skromneje
samooskrbni, s papirji ni mogoče doseči. Spomni se, koliko
napora je moral vložiti, da se je kmetija preusmerila, da so bili
potem upravičeni tudi do razpisnih sredstev za posodobitev
strojnega parka, obnovo in rekonstrukcijo hleva za rejo krav

dojilj in govejih pitancev, postavitev pašne armature, ureditev
dvorišča in skladiščnih prostorov. Za primerjavo spomni na nedavne preproste razpise Zavoda za regionalni razvoj madžarske
narodnosti, ki ga je v naših obmejnih območjih izvedla Madžarska.
Med načrti podjetni Dejan navaja, da bi radi doma želeni nivo
kmetovanja ohranili in ga še izpopolnili, obenem pa skrbeli za
krajino, ki je del Krajinskega parka Goričko, kakovostno pridelovali poljščine in opravljali strojne storitve. Tudi o prodaji izdelkov
s kmetij (meso in mesni izdelki) razmišljajo; morda pa se bo
nekoč katera od hčera odločila za sprostitveno oziroma terapevtsko jahanje ali dopolnilno dejavnost, vezano na sedanjo
usmeritev kmetije.
Mentor mladim oračem
Zaradi poklica, ki ga opravlja in se vsak dan na delo po slabih
lokalnih cestah vozi skoraj 20 kilometrov daleč, je že skoraj 20 let
močno vpet tudi v tekmovalno oranje. Bil je med pomembnimi
členi pri pripravi tekmovališča in pri organizaciji za svetovno tekmovanje v oranju, ki je bilo leta 2009 v naši občini, pri številnih
lokalnih in nekaj državnih tekmovanj, nazadnje lani. Na šoli pa
je že dobrih 10 let mentor številnim mladim oračem, ki so se
doslej na tekmovanjih srednjih kmetijskih oziroma biotehniških
šol proslavili z vrsto državnimi naslovi: Nekateri pa so se udeležili
celo svetovnih prvenstev.
Med njimi je tudi plejada odličnih oračev iz naše občine. Spomnimo se nekdanjih dijakov kmetijske šole Štefana Cigüta ml.
iz Noršincev (kot državni prvak je bil celo na dveh svetovnih
tekmovanjih), Dejana Norčiča iz Sebeborcev, Romane Kumin
iz Berkovcev …
»V veliko veselje mi je delati z mladimi. Na vsak njihov uspeh
sem posebej ponosen. Prepričan sem, da bomo skalili še kakšnega dobrega orača ali oračico tudi v naši občini,« je razmišljal. Kot tajnik domačega društva je Dejan vpet tudi v gasilstvo,
kot dolgoletni predsednik krajevne skupnosti pa tudi v lokalno
življenje. Je tudi tajnik Društva oračev Pomurja, aktiven v Klubu
ljubiteljev stare kmetijske in ostale tehnike Pomurja in še kje.
Geza Grabar

Dejan Kočiš: »Kmet je lep poklic. Je pa res, da se je zanj potrebno zelo dobro
organizirati. Kmetijstvo je posel, v katerem ni možnosti odlaganja na jutri.
Če je potrebno neko delo postoriti danes, ga ne moreš opraviti čez dva dni
ali pa čez teden. Je pa res, da je potrebno ogromno napora, dokazovanja,
da kmetje končno stopimo iz neke sence …«
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Attila Bogdan se po koncu študija želi zaposliti na dvojezičnem
območju
V naši občini ne manjka mladih perspektivnih
ljudi, med njimi je tudi mnogo perspektivnih
študentov. Eden izmed njih je Attila Bogdan iz
Motvarjevcev, ki študira na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.
Najprej se nam, prosim, na kratko predstavi.
Sem Attila Bogdan, prihajam iz Motvarjevcev in
obiskujem 3. letnik Fakultete za naravoslovje in
matematiko Univerze v Mariboru, smer predmetni
učitelj, izobraževalna fizika in tehnika. V prostem
času se ukvarjam s poljedelstvom na manjši družinski kmetiji. V veliki meri pa, kot večina mladih,
svoj prosti čas preživljam tudi pred računalnikom.
Zlasti v sedanji situaciji, ko se namesto druženja
v živo s prijatelji družimo kar v virtualnem svetu.
Po uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju na Dvojezični srednji šoli Lendava
si se odločil za študij predmetnega učitelja,
smer izobraževalna fizika in tehnika. Zakaj
ravno ta študij?
Že od malih nog sem sleherno igračo zelo hitro
razstavil na »prafaktorje«, potem pa jo s težavo
ponovno sestavil. Pozneje se je ta moj nagib le
stopnjeval in se prenesel še na fiziko. Ker sta ta dva
predmeta tako v naravi kot tudi teoretično povezana, sem se odločil za študij te vezave. Mogoče
je k moji usmeritvi pripomoglo tudi dejstvo, da je
mama učiteljica matematike in fizike.
Študiraš torej v Mariboru. Kakšne so po tvojem
mnenju prednosti in slabosti študija v štajerski
prestolnici? Si morda kdaj razmišljal o študiju kje
drugje, v Ljubljani ali v tujini denimo?
Za študij v Mariboru sem se odločil iz več razlogov.
V prvi vrsti zaradi oddaljenosti kraja, saj Maribor ni
ravno daleč in tako sem bil bližje domu, družini in
prijateljem. K študiju na tej fakulteti me je spodbudilo tudi dejstvo, da je kakovost študija na tem
oddelku cenjena tudi izven državnih meja. Ko pa
sem pred vpisom bil na predstavitvi tega oddelka,
nisem več niti pomislil o študiju kjerkoli drugje.
Pogosto se pritožujemo nad prometnimi povezavami javnega linijskega prevoza. Kakšne
pa so tvoje izkušnje s tem na relaciji Motvarjevci–Lendava in Motvarjevci–Maribor?
Po odločitvi, da se vpišem na Dvojezično srednjo
šolo v Lendavi, je bil največji problem organizacija mojega prevoza v Lendavo, saj takrat avtobus
na tej relaciji ni vozil. Po pogovoru s predstavniki
APMS se je situacija nekoliko rešila. Motilo me je
le to, da sem moral v Dobrovniku prestopati. Bi24 | Lipnica 173

stveno lažje pa je bilo takrat,
ko sem naredil vozniški izpit
in sem se v šolo lahko vozil
sam. Tudi sedaj se v Maribor
vozim z avtom.
Ker si že v tretjem letniku, kar je nekje polovica
študijske poti, me zanima,
kakšne so tvoje želje in ambicije za prihodnost.
O tem še ne razmišljam preveč, a moj namen je, da bi
se zaposlil na dvojezičnem
območju, kajti aktivno govorim oba jezika, slovenskega Attila študira na Fakulteti za naravoslovje in
in madžarskega. Vsekakor bi matematiko Univerze v Mariboru./ Attila a Maribori
rad zaposlitev našel na svo- Egyetem Természettudományi és Matematika Karának
hallgatója.
jem področju.
Trenutno tudi tvoje študijske obveznosti potekajo na daljavo.
Je tebi osebno ta pristop blizu ali pogrešaš osebni pristop na
fakulteti in zakaj?
Imam občutek, da je študij na daljavo otežil moj vsakdan. Menim da
imam več obveznosti sedaj, kot če bi se predavanja izvajala v živo.
Najtežje je pri praktičnih vajah, ki jih izvajam doma, namesto da bi
s pomočjo boljših pripomočkov delal na fakulteti. Prednost dela v
živo je tudi v tem, da lahko zmeraj za pomoč prosimo profesorja
ali asistenta.
Kakšne se ti zdijo možnosti za zaposlitev v naši občini za mlade izobražence nasploh in zate osebno? Meniš, da bi se lahko
zaposlil v domači občini?
Menim, da so možnosti za zaposlitev mladih izobražencev v naši
občini na področju naravoslovja nekoliko omejene. Mogoče je to
nekoliko boljše na drugih področjih (turizem, gostinstvo ipd.). Kljub
temu da so v naši občini tri osnovne šole, je otrok vedno manj in
ne vidim večje perspektive pri zaposlovanju mladega pedagoškega
kadra.
Kako na splošno ocenjuješ življenje v občini Moravske Toplice?
Kaj so prednosti in kaj slabosti življenja v njej?
Ker je naša občina površinsko kar velika, so tudi življenjske razmere
v njej raznolike. Drugačne v turističnem središču Moravskih Toplic
kot na obrobju. To predvsem vpliva na odseljevanje mladih v mesta. Kljub urejenim cestnim povezavam mladi pogrešajo možnost
zaposlitve bližje domačemu kraju.
Želiš našim bralcem še kaj sporočiti?
V sedanji situaciji upoštevajte navodila stroke, da bomo lahko čim
prej zaživeli življenje, kakršnega smo ga bili vajeni pred epidemijo.
Maja Cigut
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Bogdan Attila tanulmányai befejeztével a kétnyelvű területen
szeretne elhelyezkedn
Községünkben nincs hiány ígéretes fiatalokból,
köztük több egyetemista is van. Egyik közülük a
szentlászlói Bogdan Attila, aki a Maribori Egyetem
Természettudományi és Matematikai Karának
hallgatója.
Kérlek, mutatkozz be röviden az olvasóknak.
Bogdan Attila vagyok, Szentlászlóról jöttem, a Maribori
Egyetem Természettudományi és Matematikai Kara
fizika-technikatanári szakának harmadéves hallgatója
vagyok. Szabadidőmben kisebb családi gazdaságunkban
mezőgazdasági munkát végzek, de mint a fiatalok többsége,
a számítógép előtt is sok időt töltök. Különösen a jelenlegi
helyzetben, amikor nem találkozhatunk a barátokkal, és
inkább a virtuális térben társalgunk.
Miután sikeres érettségit szereztél a lendvai kétnyelvű
középiskolában, fizika-technikatanári pályát
választottál. Miért éppen ez mellett döntöttél?
Már kiskoromban minden játékot „őselemeire” bontottam,
aztán nagy nehezen újra összeszereltem. Később ez a
hajlamom csak fokozódott, és a fizikára is átterjedt. És
mivel ez a két terület mind a természetben, mind pedig
az elméletben is összefügg, úgy döntöttem, erről többet
szeretnék tudni. És talán valamilyen szinten döntésemet az
is befolyásolta, hogy édesanyám matematika-fizika tanár.
Tehát Mariborban tanulsz. Melyek stájeri központi
egyetem előnyei és hátrányai? Gondolkodtál esetleg
arról, hogy máshova járj egyetemre, mondjuk
Ljubljanába vagy külföldre?
Maribor mellett több érv is szólt. Elsősorban a közelsége,
mert hiszen Maribor azért nem esik annyira távolra, közelebb
vagyok az otthonomhoz, a családomhoz és a barátaimhoz.
Másrészt ennek a karnak nagyon jó a hírneve, és nemcsak
itthon. Amikor a beiratkozás előtt eljöttem megnézni a
tagozatot, fel se merült többé, hogy máshova menjek.
Gyakran panaszkodunk a kedvezőtlen
tömegközlekedési feltételek miatt. Milyen
tapasztalatokkal rendelkezel a Szentlászló-Lendva és
a Szentlászló-Maribor útvonalat illetően?
Miután annak idején a lendvai kétnyelvű középiskolát
választottam, a legnagyobb gondot éppen az jelentette,
hogyan eljutni Lendvára, mert akkor még nem volt
rendszeres buszjárat. A muraszombati buszvállalattal
egyeztetve aztán valamelyest javult a helyzet, egyedül
a dobronaki átszállás zavart. Aztán amikor jogosítványt
szereztem, már könnyebb lett a dolgom, hiszen kocsival
jártam iskolába. És most Mariborba is kocsival járok.

Mivel már harmadéves vagy, vagyis a tanulmányaid
felénél tartasz, érdekelne, milyen ambíciókkal nézel
a jövőbe, mit szeretnél?
Még nem gondolkodom rajta túlságosan, de
szándékomban áll a kétnyelvű területen elhelyezkedni,
mert mindkét nyelvet, a szlovént és a magyart is aktívan
beszélem. Mindenképpen a szakterületemen szeretnék
munkát találni.
Jelenleg távoktatás zajlik, ti is így tanultok. Számodra
ez könnyebb vagy hiányzik a személyes jelenlét az
egyetemen?
Úgy érzem, hogy a távoktatás megnehezítette a
mindennapjaimat. Azt hiszem, most több felelősségem
van, mintha élőben hallgathatnám az előadásokat. A
legnehezebb az itthon végzett gyakorlatokkal, mert
könnyebb lenne jobb segédanyagok segítségével
dolgozni az egyetemen. Az élő munka egyik előnye az is,
hogy bármikor kérhetjük a tanárunk vagy az asszisztens
segítségét.
Szerinted milyen elhelyezkedési lehetőségeik vannak
községünkben a fiatal értelmiségieknek, vagy
személy szerint neked? Gondolod, hogy el tudsz majd
helyezkedni a község területén?
Véleményem szerint községünkben a természettudományi
végzettségűek elhelyezkedési lehetőségei eléggé
korlátozottak. Néhány más területen talán valamelyest
könnyebb (idegenforgalom, vendéglátás stb.). Igaz
ugyan, hogy községünkben három általános iskola
működik, viszont egyre kevesebb a gyerek, és így nem
sok lehetőséget látok a fiatal tanárok munkalehetőségére.
Hogyan értékeled általánosságban Moravske Toplice
község életét? Milyen előnyei és hátrányai vannak
annak, hogy itt él az ember?
Mivel községünk területe meglehetősen nagy, az
életkörülmények is eltérőek. Más Moravske Toplice
turisztikai központjában, és más vidéken. Ez elsősorban a
fiatalok városokba történő elvándorlását érinti. A jó közúti
kapcsolatok ellenére a fiatalok hiányolják a lehetőséget,
hogy otthonukhoz közelebb kapjanak munkalehetőséget.
Mit üzensz olvasóinknak?
A jelenlegi helyzetben tartsák be a szakértői utasításokat,
hogy minél előbb visszatérhessünk a járvány előtti
megszokott életünkhöz.
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Domen Ian Morovič: »Vse potrebno znanje in izkušnje lahko prejmem
v Sloveniji.«
Med mladimi perspektivnimi študenti naše
občine je tudi Domen Ian Morovič, ki prihaja iz
Prosenjakovcev in je študent četrtega letnika
farmacije na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani.
Najprej se nam, prosim, na kratko predstavi.
Sem Domen Ian Morovič, star sem 23 let in študiram farmacijo na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani.
Živim v Prosenjakovcih. V prostem času se veliko
družim s svojim papagajem Kokojem. Zelo rad kaj
skuham, všeč mi je predvsem azijska kuhinja. V preteklem letu sem začel sodelovati pri organizaciji raznih projektov v okviru Društva študentov farmacije Slovenije. Oktobra bi moral potekati 1. ŠSSFD
(Študentska sekcija Slovenskega farmacevtskega
društva) kongres, pri katerem sodelujem kot vodja izobraževalnega programa. Kongres smo zaradi
koronavirusa morali prestaviti na marec. Sem tudi
vodja organizacijske ekipe Inkubatorja inovativnosti
– tekmovanja, namenjenega študentom Fakultete
za farmacijo, kjer tekmovalci pripravljajo rešitve za
izzive različnih farmacevtskih podjetij, letos sta to
Lek in MSD. Še posebej sedaj, v času koronavirusa,
pa kar nekaj časa preživim tudi za računalnikom.
In zakaj ravno študij farmacije?
Ves čas osnovne šole so me zanimali naravoslovni
predmeti. Pri vseh teh predmetih sem imel požrtvovalne in prijazne učiteljice, omeniti želim Kornelijo
Torhač Horvat in Gyöngyike Kranjec, ki jima ni bilo
odveč nameniti več časa in pozornosti učencem, ki
so jih ti predmeti zanimali. Prav kemijo sem nadvse
vzljubil že v osnovnošolskih klopeh.
Po končani devetletki sem se vpisal na Gimnazijo
Franca Miklošiča Ljutomer, kjer sem ponovno »imel
srečo« s profesorji naravoslovnih predmetov. Profesorica Nina Žuman je poskrbela za to, da je predmet
kemije postajal iz dneva v dan zanimivejši.
Ko sem začel razmišljati o vpisu na fakulteto, je bila
prva misel študij kemije. Po globljem razmisleku pa
sem se odločil za študij farmacije, saj me je pritegnil
enoviti magistrski študij, pa tudi to, da gre vendarle
za več kot le kemijo.
Študiraš v slovenski prestolnici. Kakšne so po
tvojem mnenju prednosti in slabosti študija v
Ljubljani? Si morda kdaj razmišljal o študiju v
tujini ali o kakšni študijski izmenjavi?
S študijem v Ljubljani sem nadvse zadovoljen. Naša
prestolnica je raznolika in prijetna, hkrati pa dovolj
majhna, da je vse na dosegu roke. Dovolj pestra
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je tudi ponudba študentske
hrane. Ima pa študij v prestolnici tudi svoje slabe plati.
Najem stanovanja predstavlja
kar precejšen finančni zalogaj.
Seveda so na voljo študentski
domovi, bivanje v teh je relativno poceni, vendar sem tip
človeka, ki potrebuje mir tako
za učenje kakor tudi za kvaliteten spanec.
O študiju v tujini sem sanjal
že v osnovni šoli, vendar sem
ugotovil, da lahko vse potrebno znanje in izkušnje prejmem Bodoči farmacevt pravi, da se bo po končanem študiju
v Sloveniji. Univerza v Ljublja- verjetno zaposlil v Ljubljani./ A jövőbeli gyógyszerész
ni mogoče res ni v samem azt mondja, hogy az egyetem után, valószínűleg,
Ljubljanában fog elhelyezkedni.
svetovnem vrhu, vendar je še
vedno med boljšimi univerzami na svetu. Tudi večina profesorjev in
asistentov na Fakulteti za farmacijo je zelo sposobnih, svoje široko
znanje na zelo zanimiv način podajajo naprej.
V prihodnosti bi se rad udeležil prakse v tujini, ki se je lahko udeležimo študentje naše fakultete. Gre za prakso, ki traja 2 tedna ali več. V
program je zajeta večina evropskih držav, ZDA in Kanada, Avstralija,
nekaj azijskih držav in pa kar nekaj afriških. Prav v eni od slednjih,
Keniji, Namibiji ali Ruandi, bi imel rad tako prakso tudi sam. Upam, da
bo kljub koronavirusu to slej ko prej možno, če ne v tem študijskem
letu, pa v naslednjem.
Ker si že precej blizu konca študija, me zanima, kakšne so tvoje
želje za prihodnost. Kje se vidiš?
Po končanem študiju se bom po vsej verjetnosti zaposlil kar v Ljubljani. Zaposlitvenih možnosti za farmacevte v Prekmurju ni veliko. V
glavnem je to delo v lekarni, le-te pa ne iščejo novih delavcev prav
pogosto.
Kako v splošnem ocenjuješ življenje v občini Moravske Toplice?
Kaj so prednosti in kaj slabosti življenja v njej?
Življenje v naši občini ima svoje prednosti, a tudi pomanjkljivosti. Naši
kraji so v prvi vrsti prečudoviti, glede same narave ter s tem povezanimi turističnimi zmožnosti imajo veliko za ponuditi. Žal pa velikokrat
naletimo tudi na dokaze, da je občina, kakor tudi večina Prekmurja,
napram ostalim delom države enostavno manj razvita. Cestna infrastruktura je na določenih delih naravnost obupna. Moram in želim
pa še omeniti telekomunikacijske pomanjkljivosti. V Prosenjakovcih
včasih sploh nimamo mobilnega omrežja ali pa je to zelo slabo. Sam
imam že več kot 5 let enako hiter internet. Le še en dokaz, da se je
pri nas čas kar ustavil.
Maja Cigut
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Morovič Domen Ian: Szlovéniában az összes tudás és tapasztalat
elérhető
Községünk ígéretes, fiatal egyetemistái közé tartozik
a Pártosfalváról érkező Morovič Domen Ian, aki a
ljubljanai gyógyszerészeti kar negyedéves hallgatója.
Kérlek, mutatkozz be röviden az olvasóknak.
A nevem Morovič Domen Ian, 23 éves vagyok, a ljubljanai
Gyógyszerészeti Karon gyógyszerész szakon tanulok.
Pártosfalván élek. Szabadidőmben sok időt töltök Koko
papagájommal. Nagyon szeretek főzni, különösen
az ázsiai konyhát kedvelem. Tavaly óta, a Szlovén
Gyógyszerészhallgatók Egyesületén belül, különböző
projektek szervezésében veszek részt. Októberben
terveztük megtartani az ŠSSFD (a Szlovén Gyógyszerészeti
Társaság hallgatói tagozata) kongresszusát, amelyen
az oktatási program vezetőjeként vettem volna részt.
A koronavírus miatt a kongresszust márciusra kellett
halasztanunk. Jómagam vezetem az Innovációs
Inkubátor szervezőcsapatát a Gyógyszerésztudományi Kar
hallgatóinak versenyén, ahol a versenyzők megoldásokat
készítenek a különféle gyógyszeripari vállalatok, az idén a
Lek és az MSD kihívásaira. Különösen most, a koronavírus
idejében, én is viszonylag sok időt töltök a számítógép
előtt.
És miért pont a gyógyszerészetet választottad?
A természettudományi tantárgyak már az általános
iskolában is érdekeltek. Ráadásul ezeket a tantárgyakat
önfeláldozó és kedves tanárok tanították nekem, meg
szeretném említeni Torhač Horvat Korneliját és Kranjec
Gyöngyikét, akik szívesen fordítottak több időt és figyelmet
az említett tantárgyak iránt érdeklődő diákokra. Aztán
az általános iskolában megszerettem a kémiát, majd
beiratkoztam a ljutomeri Franc Miklošič gimnáziumba,
ahol ismét „szerencsém volt” a természettudományi
tanárokkal. Žuman Nina professzor asszony gondoskodott
arról, hogy a kémia tantárgyat napról-napra, egyre inkább
megkedveljem.
Amikor elgondolkodtam azon, hogy beiratkozom
az egyetemre, első gondolatom a kémia szak volt.
Aztán alapos megfontolás után úgy döntöttem, hogy
gyógyszerészeti tanulmányokat folytatok, mivel vonzott az
egységes mesterképzés, valamint az a tény, hogy ez azért
sokkal többről szól, mint a kémia.
Tehát a szlovén fővárosban tanulsz. Véleményed
szerint milyen előnyei és hátrányai vannak a ljubljanai
tanulmányoknak? Fontolgattad már valaha a külföldi
tanulást vagy a tanulmányi cserét?
Nagyon elégedett vagyok a ljubljanai egyetemmel.
Fővárosunk sokszínű és hangulatos, ugyanakkor elég kicsi
ahhoz, hogy minden kéznél legyen. A diákmenzák kínálata

is meglehetősen változatos. A fővárosi tanulmányoknak
azonban vannak árnyoldalai is. A lakásbérlés meglehetősen
nagy pénzügyi terhet jelent. Természetesen rendelkezésre
állnak egyetemi kollégiumok, viszonylag olcsó bennük élni,
de én az a fajta ember vagyok, akinek mind a tanuláshoz,
mind a minőségi alváshoz szüksége van a nyugalomra.
Már általános iskolás koromban arról álmodtam, hogy
tanulmányaimat külföldön folytatom, de rájöttem, hogy
Szlovéniában megszerezhetem az összes szükséges tudást
és tapasztalatot. Lehet, hogy a Ljubljanai Egyetemet nem
sorolják a világelsők közé, de még mindig a legjobb
egyetemek közé tartozik. A Gyógyszerésztudományi Kar
professzorainak és asszisztenseinek többsége szintén
nagyon felkészült, széles körű ismereteiket nagyon érdekes
módon adják át.
A jövőben szeretnék a karunk hallgatói számára is elérhető
külföldi gyakorlaton részt venni. Ez olyan 2 vagy több hetes
szakmai gyakorlat, amely elvégezhető a legtöbb európai
országban, az USA-ban és Kanadában, Ausztráliában,
néhány ázsiai és jó néhány afrikai országban. Ez utóbbiak
egyikében, Kenyában, Namíbiában vagy Ruandában
szeretnék magam is ilyen gyakorlaton részt venni.
Remélem, hogy a koronavírus ellenére ez előbb-utóbb
lehetséges lesz, ha nem is ebben a tanévben, akkor a
következőben.
Mivel már eléggé tanulmányaid vége felé tartasz, mik
a jövőbeni terveid, kívánságod?
Az egyetem után valószínűleg Ljubljanában fogok
elhelyezkedni. A Muravidéken nem sok lehetőség várja
a gyógyszerészeket. Többnyire gyógyszertárban tudnak
elhelyezkedni, de hát azok nem túl gyakran keresnek új
munkatársakat.
Milyennek látod az életet Moravske Toplice
Községben? Milyen előnyökkel vagy hátrányokkal jár
az, hogy itt élsz?
Annak, hogy itt élünk, nyilván vannak előnyei, de hátrányai
is. Térségünk, vidékünk csodálatos, rengeteg a látnivaló,
különösen a természeti adottságok, és a kapcsolódó
turisztikai lehetőségek. Sajnos azonban több minden
bizonyítja, hogy a Muravidék nagy része kevésbé fejlett
az ország más részeihez képest. A közúti infrastruktúra
bizonyos szakaszokon egyenesen kétségbeejtő. Aztán meg
kell említeni a távközlés hiányosságait. Pártosfalván néha
egyáltalán nincs mobilhálózatunk, vagy nagyon gyenge.
Jómagam több mint 5 éve azonos sebességű internettel
rendelkezem. Csak egy újabb bizonyíték arra, hogy itt
megállt az idő.
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Žiga Barbarič: »Menim, da je pomembno, da izbiramo svoje vire
informacij izmed verodostojnih in ne le preko družbenih omrežij.«
Žiga Barbarič iz Filovcev je absolvent na Fakulteti za
medicino na Univerzi v Ljubljani. V Lipnici smo ga že
predstavljali, tokrat pa nas je zanimal njegov pogled na
spopadanje naše družbe z boleznijo COVID-19.
Kako potekajo predavanja v času šolanja od doma za vas,
študente medicine?
Predavanja potekajo preko spletnih platform (Zoom, Webex),
prav tako predklinične vaje, klinične vaje pa še naprej potekajo
v živo v učnih bolnišnicah, predvsem v UKC Ljubljana.
Kakšno je vaše osebno mnenje – so vsi strogi ukrepi, ki
so bili sprejeti s strani vlade, zares potrebni?
O primernosti ukrepov je težko soditi med samo epidemijo,
saj ne vemo natančno, kako se bodo stvari odvijale. Zagotovo
so ukrepi pomembni in potrebni, saj bi brez njih zdravstveni
sistem hitro kolabiral pod težo dotoka pacientov s COVID-19.
Večina ukrepov se mi zdi smiselnih, saj predstavljajo temelj
za upoštevanje priporočil, ki dokazano zmajšujejo možnost
prenosa virusa: ohranjanje socialne distance, nošenje mask ter
redno razkuževanje. Seveda bi lahko marsikaj naredili bolje, pri
tem v glavnem mislim na pristop k sporočanju ukrepov javnosti, saj bi bolj umirjen in premišljen pristop zagotovil manj
nejevolje in nejasnosti pri komunikaciji. Marsikdo reče, da
zakaj nismo sledili zgledu Švedske, kjer so ukrepi dosti blažji,
vendar je pri tem pomembno poznati tudi razliko med nami
in Švedi. Tam celoten odziv na epidemijo predstavljajo priporočila oblasti, ki se jih državljani držijo, na tak način imajo tudi
zastavljen zakon o nalezljivih boleznih. Pri nas pa žal vsi vemo,
da priporočila ne zaležejo dosti, zato so potrebni bolj rigorozni
ukrepi. Pomembna razlika je tudi v kapacitetah v zdravstvu in
delovanju družbe nasploh.
Kaj lahko mi kot posamezniki storimo v obrambi pred
virusom, razen da vzdržujemo socialno distanco?
Kot že omenjeno, so trije glavni ukrepi pri omejevanju širjenja
virusa vzdrževanje socialne distance, pravilno nošenje mask
in redno razkuževanje rok. Glavno je, da se v času epidemije,
kolikor je le mogoče, izognemo druženju izven kroga najbližjih. Kar pomeni na primer, da hodimo v trogivno le, ko je
nujno potrebno, da se izogibamo javnim površinam z velikim
pretokom ljudi ter da se izogibamo tudi zasebnim druženjem
in zabavam. Pomembno je, da v vseh okoliščinah, kjer prihajamo v stik z drugimi, nosimo masko ter si redno umivamo
ali razkužujemo roke. Pomembno pa je nenazadnje tudi, da
se poskusimo izobraziti o samem virusu in bolezni, saj smo le
tako lahko pozorni na morebitne znake in simptome (povišana temperatura, kašelj, nahod, izguba vonja in/ali okusa ipd.)
sami pri sebi in tako pravočasno poskrbimo za samoizolacijo
ali testiranje.
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Kakšno je vaše mnenje o t. i. vplivnežih, ki predvsem na
družbenih omrežjih širijo novice, da virus ni tako nevaren,
kot v resnici je?
V današnjem času so vplivneži del našega vsakdana, če smo
vsaj malo aktivni na družbenih omrežjih. Tam lahko objavljajo
skorajda, karkoli želijo, kar pa predstavlja velik problem, saj ljudje
bolj verjamejo njim kot pa stroki. Tako početje pa je nevarno za
učinkovitost vseh sprejetih ukrepov, saj mnogokrat vplivneži ljudi celo nagovarjajo h kršenju le-teh. Menim, da je pomembno
da izbiramo svoje vire informacij izmed verodostojnih in ne le
preko družbenih omrežij. Obenem pa se morajo vplivneži zavedati odgovornosti, ki jo prinaša njihov vpliv in ne le ugodnosti.
Kaj bi sporočili kot mlad bodoči zdravnik mladim, ki ne
želijo upoštevati navodil stroke in se kljub odsvetovanju
druženja izven družine družijo?
Najprej bi želel poudariti predvsem, da naj pomislijo na svoje
najbližje, saj imajo v svojih družinah zagotovo predstavnike
ogroženih skupin – kronične bolnike, starejše in podobno, kajti
ti so najbolj ogroženi v primeru okužbe. Nenazadnje je majhna
žrtev s strani nas mladih, da smo doma, ležimo na kavču, pogledamo kakšno serijo, se sprehodimo po domačem kraju in
morda okrijemo kak nov skriti kotiček naše občine in tako ohranimo sebe in svoje bližnje varne. Obenem pa bi jih rad pozval,
naj potrpijo še malo, dokler ne bo na voljo učinkovito cepivo,
ki bo zagotovo olajšalo prehod nazaj na stare tirnice življenja. V
vmesnem času pa vsem, mladim in malo starejšim prebivalcem
naše občine, želim vesele božične praznike, ki bodo letos za vse
potekali v krogu najbližjih, ter obilo dobrega v prihajajočem
novem letu, ki ga bo najbolje pričakati doma.
Janja Adanič Vratarič

Bodoči zdravnik mladim priporoča, da se naj v trenutnih razmerah raje
zadržujejo doma.
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Nadja Balažic iz Martjancev riše že od ranega otroštva
Nadja Balažic iz Martjancev je dijakinja 4. letnika
murskosoboške gimnazije. Njena velika strast je
risanje, v zadnjem času pa
tudi slikanje. Da so njena
dela dih jemajoča, se lahko
prepričate tudi sami.
Kdo te je navdušil za likovno ustvarjanje?
Nadja je samoukinja.
V bistvu ni bilo nikogar, ki bi
me direktno navdušil za risanje. Že od ranega otroštva sem
precej veliko risala, mogoče sem se kar sama s tem navdušila.
Kje najdeš navdih?
Iskreno, navdih pride kar sam od sebe, največkrat pa ravno
ob neustreznih trenutkih. K njemu pa definitivno pripomore
dobra glasba in sproščeno vzdušje.
Kakšen je proces nastajanja tvoje risbe oziroma slike?
Najprej je potrebno najti dobro fotografijo osebe ali živali, ki jo
nameravam narisati. Pomembno je, da je slika jasna in ostra,
da se da razbrati kar največ detajlov. Naslednji korak je skica
– ta del je najpomembnejši, saj je od tega najbolj odvisen
končen rezultat. Sledi pa ji najlepši del – detajli.
Si v 4. letniku Gimnazije Murska Sobota. Glede na to, da
se boš letos morala odločiti, kam na študij, bo le-ta povezan z umetnostjo?
Zaenkrat nameravam umetnost obdržati samo kot hobi, ampak nikoli se ne ve, kaj bo prinesla prihodnost.
Imaš kakšnega vzornika na tem področju? Se mogoče
kaj izobražuješ/izpopolnjuješ?
Pogosto me navdihnejo posamezna dela najrazličnejših ume-

Njena dela lahko vidite na instagram računu @ndj.art.

tnikov širom sveta, nimam pa točno določenega vzornika, po
katerem bi se popolnoma zgledovala.
Drugače sem pa samouk. Nisem se udeleževala nobenih
tečajev, pa tudi knjige mi niso ravno pomagale. Najlažje se
učim tako, da preizkušam različne načine risanja; seveda pa
sta najpomembnejši vaja in moralna podpora bližnjih.
Kje lahko bralci Lipnice vidijo ali mogoče tudi kupijo tvoje risbe in slike?
Večino svojih del objavim na svojem instagram računu (@ndj.
art), kjer so le-te vidne širši publiki.
Čeprav sem že večkrat narisala kakšen portret družinskim
članom in znancem, se s prodajo še nisem začela ukvarjati.
Bi se pa v prihodnosti definitivno rada spustila tudi v te vode.
Janja Adanič Vratarič

Nika Smej je najobetavnejša mlada igralka
Ljubiteljska gledališka skupina Prefrigani Zgrebaši iz Pečarovcev
je letos pripravila 14. festival skečev, katerega se je prvič udeležila tudi dramska sekcija kulturno umetniškega društva Avgust
Gašparič iz Vučje Gomile.
Festival pa je tokrat zaradi trenutnih razmer potekal nekoliko drugače. Kot mnoge druge dejavnosti se je tudi gledališče preneslo
na splet. Tako smo skupine svoje skeče posnele in jih posredovale organizatorju, ta pa je sestavil več kot dve uri dolg festival
skečev, ki si ga lahko ogledate na spletu. Skeče si je ogledala tudi
strokovna komisija in sporočila zmagovalce v različnih kategorijah. V kategoriji najobetavnejša mlada igralka je slovela naša
mlada zelo aktivna članica društva Nika Smej iz Vučje Gomile.
Nika bo svoje priznanj prejela na podelitvi priznanj, ki bo po izboljšanju zdravstvenega stanja v državi potekala v živo. Niki iskreno čestitamo, obenem pa se ji zahvaljujemo za soustvarjanje
na področju kulture in ji želimo še ogromno odrskih podvigov.
Maja Cigüt, predsednica KUD Avgust Gašparič

Na fotografiji so od leve proti desni mlade članice društva: Nika Smej,
Maja Cigüt in Lara Štefanec.
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Zavidanja vredno opremljanje in tekmovalni dosežki PGD
Prosenjakovci
Društvo se uvršča med najstarejša v občini, saj je bilo
ustanovljeno daljnega leta 1896, torej bo prihodnje leto
staro že 125 let.
»Naš kraj sodi med območja z narodnostno mešanim prebivalstvom, kjer je sožitje med Slovenci in pripadniki madžarske narodnosti na visoki ravni. To je bilo vseskozi prisotno
tudi v našem društvu in pri nudenju pomoči potrebnim,« je
začel pogovor Zvonko Špilak, ki funkcijo predsednika opravlja že od leta 2005. Ponosen je, da je društvo največji preboj
na področju opremljanja in v tekmovalnem smislu doseglo
v zadnjih nekaj desetletjih.
Vseskozi pa so bili gasilci tudi v Prosenjakovcih nosilci družabnega dogajanja in razvoja sploh, v zadnjih treh, štirih desetletjih so se jim pridružila tudi druga domača društva, ki so
doslej družno organizirala številne odmevne prireditve – od
tekmovalnih, družabnih, etnoloških do zabavnih.
Avtocisterna, brizgalna, prapor, kombi …
V času od samostojne države (1991) so bili leta 1992 v Prosenjakovcih gostitelji velikega medpokrajinskega tekmovanja
gasilcev, ki se ga je iz treh držav udeležilo kar 48 ekip. Do
njihove 100. obletnice je bil zgrajen novi in prostorni gasilski
dom, ki je doslej že večkrat gostil tudi letna srečanja gasilskih
veteranov iz Gasilske zveze (GZ) Moravske Toplice.
Velik mejnik so v društvu in sploh kraju postavili leta 2004, ko
so namenu predali novo avtocisterno GVC 16/24, 4 x 4 Atego
918 (zamenjala je že leta 1982 kupljeno TAM 5500, ta pa prvo
iz leta 1975) in motorno brizgalno Ziegler. Gasilci so novi
prapor razvili leta 2007, leta 2011 pa kupili še novo vozilo
za prevoz moštva (GVM-1) in priklopnik za prevoz opreme.
V zadnjih letih so obnovili novi gasilski dom: zamenjali so
garažna vrata, obnovili streho, balkon in fasado, postavili
nadstrešnico ter položili keramične ploščice.
Sektorski in občinski prvaki
Obdobje intenzivnega opremljanja so združili z načrtnim
usposabljanjem in izobraževanjem članstva ter delom z mladimi, za kar ima največ zaslug poveljnik Štefan Kovač, ki mu
je ta dolžnost zaupana že od leta 1987, in podpredsednik
ter mentor mladine Ernest Malačič.
Samo v letih od 1999 do 2015 se namreč lahko v društvu pohvalijo z izjemno bero tekmovalnih uspehov. Enota članov
A je v tem obdobju na občinskem tekmovanju nastopila kar
11-krat, pionirjev pa 5-krat.
Starejši so enemu naslovu občinskega prvaka dvakrat dodali
3. in dvakrat 4. mesto; v tem času pa se ponaša tudi s kar
štirimi sektorskimi naslovi (od tega še trikrat 2. in trikrat 3.
mestom) ter 8. mestom na regijskem tekmovanju. Pionirji
pa so bili od leta 1999 kar 8-krat zmagovalci na sektorskih
vajah, po enkrat pa občinski prvaki in občinski podprvaki.
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Člani društva./ Az egyesület tagjai.

Živahno tudi po 120 letih
Po veličastnem jubileju ob praznovanju 120. obletnice prosenjakovski gasilci z nezmanjšanim tempom nizajo uspehe
na organizacijskem in tekmovalnem področju tudi v zadnjih
štirih letih.
Zaradi vse pogostejših poplav so kupili motorno črpalko za
črpanje blata, mulja in blatne vode, dokupili zemljišče pri
gasilskem domu, pripravili ali se udeležili več taktičnih vaj ter
sodelovali na nekaj intervencijah. S svojima enotama, člani
A in pionirji, so nastopili na vseh štirih skupnih tekmovanjih
GZ Moravske Toplice, ki jih zveza prireja od leta 2016. Enako pa se mladi prosenjakovski gasilci in gasilke udeležujejo
tudi občinskih in regijskih kvizov gasilske mladine Mladi in
gasilstvo. Leta 2018 so bili tudi gostitelji tega tekmovanja
na občinski ravni na Dvojezični osnovni šoli Prosenjakovci,
s katero dobro sodelujejo. Bili pa so tudi med udeleženci
tabora gasilske mladine na Rogli. So tudi redni udeleženci
srečanj gasilcev dvojezičnega območja matične občine Moravske Toplice in sosednje Madžarske. Lani so bili gostitelji
tega srečanja.
Letošnja pandemija koronavirusa je močno zarezala tudi v
njihovo delovanje. V prvi vrsti so skrbeli za brezhibnost opreme in vozil, intervencij pa na srečo letos niso imeli.
Geza Grabar

Praznovanje 120. obletnice leta 2016./ A 120. évforduló ünneplése 2016-ban.

VSAKDANJI UTRIP

A Pártosfalvi ÖTE irigylésre méltó felszereltsége és
versenyeredményei
A község egyik legrégebbi egyesületét 1896-ban
alapították, vagyis jövőre ünnepli fennállásának 125.
évfordulóját.
„Településünk a nemzetiségileg vegyesen lakott területen
van, ahol békésen élnek együtt szlovének és a magyar
nemzeti közösség tagjai. És ez természetesen egyesületünkben és a rászorulóknak nyújtott segítségnyújtásban is
megnyilvánul” – mondja el beszélgetésünk elején Špilak
Zvonko, aki 2005 óta tölti be az egyesület elnöki tisztségét.
Büszkeséggel teszi hozzá, hogy az egyesület mind a felszereltség, mind a versenyeredményei alapján az utóbbi néhány
évtizedben volt a legsikeresebb.
Ugyanakkor a pártosfalvi tűzoltók a kezdetektől fogva a
társasági élet és a fejlődés hordozói voltak, ami különösen
igaz az utóbbi három-négy évtizedre vonatkozóan, amikor
további hazai egyesületek csatlakoztak hozzájuk, és számos
versenyt, társasági, néprajzi és szórakoztató rendezvényt
szerveztek.
Tartálykocsi, fecskendő, zászló, kombi…
Az önálló állam megalapítása óta (1991), 1992-ben, Pártosfalván látták vendégül a tűzoltók régiók közötti nagyversenyét,
amelyen három országból 48 csapat vett részt. A 100. évfordulójukra megépült az új, tágas tűzoltóotthon, amely már
többször fogadta Moravske Toplice Község Tűzöltószövetsége veteránjainak éves találkozóját.
Az egyesület és a település életében is valódi mérföldkőnek számít a 2004-es év, amikor átadták rendeltetésének
az új GVC 16/24, 4 x 4 Atego 918 tűzoltótartálykocsit, (ez
lépett az 1982-ben beszerzett TAM 5500, illetve az 1975ben beszerzett elődje helyébe) és a Ziegler motoros
tűzoltófecskendőt. A tűzoltók új zászlójukat 2007-ben bontották ki, majd 2011-ben megvásárolták a csapatszállító új
kombit (GVM-1) és a felszerelés szállítására alkalmas utánfutót.
Az utóbbi években felújították a tűzoltóotthont: lecserélték
a garázsajtót, felújították a tetőzetet, az erkélyt és a homlokzatot, esőbeállót építettek és csempéztek.
Területi csoportos és községi bajnokok
A felszerelés intenzív beszerzési időszakában is folytatták a
tagság képzését és felkészítését, valamint a fiatalok bevonását.
Ennek a küldetésnek a teljesítése elsősorban Kovač Štefan parancsnok érdeme, aki 1987 óta tölti be ezt a tisztséget, illetve
Malačič Ernest alelnöknek és ifjúsági mentornak köszönhető.
1999 és 2015 között, a csapat, számos rendkívüli eredményt
ért el. Az A tagok egysége ebben az időszakban 11, a pionírcsapat pedig 5 alkalommal vett részt a községi versenyeken.
A felnőttcsapat a községi bajnoki cím mellé kétszer me-

gszerezte a harmadik és kétszer a negyedik helyezést is;
ugyanebben az időszakban, négy területi csoportos címet
(ebből háromszor második és úgyszintén háromszor harmadik helyezés) szereztek meg, míg a regionális versenyen
a 8. helyen voltak. A pionírok pedig 1999 óta nyolc esetben
szerzeték meg a területi csoportverseny bajnoki címét, egyszer
községi bajnokok, és egyszer második helyezettek lettek.
120 év elteltével is élénk tevékenység
A pártosfalvi tűzoltók a jeles 120 éves évforduló után, az
utóbbi négy évben is, mind a szervezés, mind a versenyek
terén azonos ütemben folytatják a sikersorozatukat.
Az egyre gyakoribb áradások miatt vásároltak egy motoros
szivattyút sár, iszap és iszapvíz szivattyúzásához, megvásároltak egy további területet a tűzoltóotthon mellett, valamint készültek vagy részt vettek több taktikai gyakorlaton
és néhány beavatkozáson. Két csapatával, az A tagokkal
és a pionírokkal részt vettek Moravske Toplice Község
Tűzoltószövetségének a 2016 óta rendszeresen megtartott
mind a négy versenyén. A fiatal pártosfalvi tűzoltók részt
vesznek a Fiatalok és a tűzoltóság községi és regionális ifjúsági vetélkedőkön is. 2018-ban ők voltak ennek a vetélkedőnek a házigazdái, éspedig a pártosfalvi KÁI-ban, amellyel
amúgy is jó kapcsolatokat ápolnak. Részt vettek továbbá
Roglán, a fiatal tűzoltók nyári táborában. Rendszeres vendégei Moravske Toplice Község nemzetiségileg vegyesen
lakott területén és a szomszédos Magyarországon szervezett
találkozóknak is. A tavalyi találkozónak ők voltak a házigazdái.
Az idei koronavírusjárvány alaposan meghatározta
tevékenységüket, így elsősorban a felszerelés és a járművek
karbantartását tartották fő feladatuknak, szerencsére viszont
beavatkozásukra az idén nem volt szükség.
Geza Grabar

Prevzem nove avtocisterne leta 2004./ Az új tűzoltótartálykocsi átadása
2004-ben.
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Geza Vezer – prekmurski zagnani gasilec, ki ga zgodovina ni
ovrednotila
Geza Vezer, rojen 1. januarja
1889, umrl 14. januarja 1939 iz
Martjanec, je stopil v gasilske
vrste leta 19092 in je že 1921 postal poveljnik PGD Martjanci.
V društveni kroniki je med drugim
zapisano: »Popolnoma prerojeno je
društvo oživelo v letu 1921, ko je stopil
na njegovo čelo kot poveljnik prerano umrli Geza Vezer. Njemu se imajo v
Geza Vezer
prvi vrsti zahvaliti za dvig gasilstva ne
(foto: arhiv PGD Martjanci) samo naše društvo, ampak tudi druga
društva v Prekmurju. Bil je tudi ustanovitelj Gasilske župe v
Martjancih, v katero so bila takrat včlanjena vsa tukajšnja in
okoliška društva. Geza Vezer je bil požrtvovalni gasilski delavec in nosilec večjih višjih domačih in tujih gasilskih odlikovanj.« Dodajmo, da ga je smrt pokosila na dolžnosti predsednika PGD Martjanci, namestnika predsednika Gasilske
župe Murska Sobota5, poveljnika Dravskega področja, tudi
častnega člana PGD Lendava in PGD Strukovci.
Leta 1923 in 1924 je bil med pobudniki ustanovitve Gasilske župe Murska Sobota. Kot zaveden Slovenec se ni
strinjal z zaostalim delovanjem gasilstva v Prekmurju in je
leta 1925 ustanovil Gasilsko župo Martjanci, ki je zajela del
Goričkega in Ravenskega področja z včlanjenih največ 15
društvi, ki jih je večino ustanovil.
Na rednem občnem zboru Jugoslovanske gasilske zveze v
Ljubljani 15. julija 1928 je bil izvoljen kot prvi Prekmurec v
upravo Zveze do leta 1933. Uvršča se med prve Slovence,
ki so s Hrvati v takratni skupni državi bili pobudniki in
ustanovitelji Gasilske zveze (Vatrogasni savez) Kraljevine
Jugoslavije. Na ustanovitvenem zboru 8. decembra 1929
v Zagrebu je bil izvoljen v prvo upravo skupaj s šestimi
člani iz Slovenije.
Zgodovinsko pomembna vloga v predstavitvi prekmurskega gasilstva Geze Vezera sega v leto 1930, ko je bil od 1.
do 4. avgusta v Ljubljani Vseslovanski gasilski kongres kot
izjemen dogodek za Slovenijo in takratno skupno državo
Kraljevino Jugoslavijo. Pisno in z osebnim nastopanjem po
Prekmurju, posebej na rednem občnem zboru martjanske

župe 25. maja 1930, je nagovarjal prostovoljna gasilska
društva, naj se vključijo s svojo zgodovino na razstavi v
Ljubljani. Ob tej priložnosti je od predsednika Marijana
pl. Heržića prejel najvišje hrvaško gasilsko odlikovanje kot
edini Prekmurec – Častni član Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice.
Na občnem zboru martjanske župe 22. maja 1932 je kritično poročal o neizpolnjenih obljubah in izkoriščanju
gasilstva v politične namene. Banska uprava je gasilskim
župam in društvom zapovedala, da pri državnih volitvah
8. novembra 1931 poskrbe za red in mir na voliščih, ki
so obvezo izpolnile, vendar obljube niso sprejeli. Vezer
je poročal: »Da so bile te volitve takorekoč polnoštevilne v
Prekmurju in celo v murskosoboškem srezu, je v prvi vrsti prišteti gasilcem, kateri so od banske uprave njim dano nalogo
sijajno izvršili. Žali Bog zato obljubljeno od banske uprave še
do danes niso sprejeli in bi bilo torej lepo, da se takve obljube
od strani političnih oblasti tudi obdržijo, ali se nas pa pusti…«
Leta 1933, ko je prišlo do reorganizacije gasilstva v Kraljevini Jugoslaviji, je bil Vezer 10. decembra na izredni seji
novoustanovljene Gasilske zajednice Dravske banovine
izvoljen v upravo in v odbor za prvo pomoč (»samaritanski
odsek«) ter imenovan za poveljnika za Dravsko področje.
Bil je zelo aktiven do leta 1937, ko je bil menjan zaradi
zavzemanja za suverenost slovenskega gasilstva. Leta 1933
je prejel priložnostni križec PGD Lendava ob 60. letnici.
Geza Vezer je bil ob izjemnem, marljivem in nesebičnem
delu v korist gasilstva v širšem okolju zelo družbeno-politično dejaven, med drugim v dveh mandatih leta 1933
in 1938 kot župan občine Martjanci. Bil je tudi inšpektor
evangeličanske cerkve v Murski Soboti13. Prsi Vezera so
krasila mnoga odlikovanja, med drugim tudi orden sv.
Save V. stopnje.
Misel očeta slovenskega gasilstva Frana Barleta »Gasilca ne dela blesteči kroj, temveč čut ljubezni do človeka, čut
ljubezni do svojega bližnjega, čut ljubezni do naroda in do
svoje domovine« 14 je Geza Vezer dobesedno in dejansko
izvajal, posebej v prekmurskem prostoru, za kar mu nihče
zgodovinsko ni rekel HVALA.
Antun Novak

VIRI: Matična knjiga umrlih Evangeličanske cerkve Murska Sobota, prepis, leto 1939, zapor. št. 4. Matična knjiga PGD Martjanci. Bilten PGD Martjanci
ob 100 letnici 1891-1991, PGD Martjanci 1991. Gasilski koledar JGZ v Ljubljani, 1926. Morszka Krajina – Muraszombat es Videke št. 26, 29. 6.1924, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. Zapisnik ustanovitvene seje Gasilske župe Martjanci z dne 25. junija 1925. Dr. Branko Božič; Gasilstvo
na Slovenskem do 1941, GZS Ljubljana 1984. »Vatrogasni vjesnik« št. 12/1929, HSVZ Zagreb. Dr. Branko Božič; Razvoj gasilstva na Slovenskem, GZS
Ljubljana, 196. Zakon o organizaciji gasilstva v Kraljevini Jugoslaviji, »Službene novine« KJ št. 167/1933. Revija Gasilec in »Vatrogasni vjesnik« letnik 1936
in 1937. Franc Gomboc; Gasilstvo v Prekmurju 1873-2003, FG, Murska Sobota, 2009. Antun Novak; 120 let gasilske službe in 90 let PGD v Černelavcih,
PGD Černelavci, 2015
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Vina PANON izbrana v kategoriji kulinaričnih in gastronomskih
spominkov v Termalno Panonski turistični regiji.
Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem IGCAT je Sloveniji podelil naziv Evropska
gastronomska regija 2021.

V projektu za ta naziv je sodelovala tudi Turistična zveza Slovenije
z natečajem za izbiro kulinaričnih in gastronomskih spominkov.

Turistična zveza Slovenije je razpisala 2. Natečaj za izbiro
kulinaričnih in gastronomskih spominkov v Termalno Panonski turistični regiji. Natečaj za kulinarične in gastronomske spominke je bil sestavljen iz dveh kategorij: Prehranski
spominki ter Kuhinjski pripomočki.
Na razpis se je septembra 2019 odzval tudi PANONREVITAE
Zavod za revitalizacijo Panonskega prostora Filovci. Član Zavoda Metod Gutman je kandidiral v prehranski kategoriji s
spominkom Vina PANON. Strokovno komisijo za izbor najboljših kulinaričnih in gastronomskih spominkov ter spominkov
s področja kuhinjske opreme so sestavljali: dr. Bojana Rogelj
Škafar (Slovenski etnografski muzej), Darja Škufca Adlešič (Ministrstvo za gospodarstvo) in prof.dr. Janez Bogataj (Ambasador projekta ERG Slovenija). Strokovna komisija se je sestala
23. 10. 2019 in istega dne zaključila svoje delo. Izbrala je devet
spominkov, med njimi tudi Vina PANON. Vseh devet izdelkov
je bilo poslanih v Barcelono, opremljenih z nalepkami »European Region of Gastronomy – Slovenija 2021«.
Za dosežen uspeh čestitke društvu iz naše občine!
Uredništvo

Veseli december v Mlajtincih

Letošnji veseli december je nedvomno drugačen.
Kljub omejitvam zaradi koronavirusa in ob upoštevanju vseh
priporočil je letos v Mlajtincih in Lukačevcih otroke obiskal sv.
Miklavž v spremstvu dveh parkljev in dveh angelov. Sredstva
za simbolična darila je prispevala KS Mlajtinci-Lukačevci. V rahlo
strašljivem meglenem sobotnem popoldnevu se je daril razveselilo kar 50 otrok v starosti do 14 let.
Druženja ob prižigu lučk letos ne bo, tradicija okraševanja okolice vaško-gasilskega doma pa se ni prekinila. Inspiracijo za letošnjo okrasitev je dobro uigrana ekipa letos našla v ponovni
uporabi materialov. Vsi okraski so izdelani iz odpadnih palet
(fotografija okrasitve je na str. 2 v aktualni Lipnici).
Lepo urejeno vas nadgradimo z dejanji. Vključimo v naše razmišljanje ob koncu leta vse tiste, ki mogoče nimajo svoje družine
ob sebi, in jim pomagajmo po svojih močeh, da bodo praznični
dnevi za vse prijetni. Srečno in zdravo tudi v letu 2021.

Otroke je obiskal dobri mož s spremstvom.

KS Mlajtinci-Lukačevci

Jubilanti iz Občine Moravske Toplice
Območna obrtno podjetniška zbornica Murska Sobota vsako leto podeljuje priznanja in častna odlikovanja
Zbornice ob srečanju podjetnikov in obrtnikov.
Letošnji jubilanti iz Občine Moravske Toplice so:
Za 10 let dela v obrti: Kmetija Cigüt, d. o. o., Noršinci; Darko
Serec, s. p., Zaključna gradbena dela, Andrejci.
Za 20 let dela v obrti: Jožef Ouček, s. p., Elektromehanika Ouček,
Martjanci.

Za 25 let dela v obrti: Andželko Janjić, s. p., Elektro in strojne
instalacije, Prosenjakovci; Renata Vogrinčič, s. p., Frizerski salon
Renata, Mlajtinci.
Nagrajencem čestitamo in jim želimo še veliko poslovnega
uspeha.
Občinska uprava
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PGD Tešanovci podarilo zaščitne maske vsakemu gospodinjstvu
Zaradi epidemije koronavirusa se izteka čudno leto 2020.
Epidemija nas je bolj ali manj prikovala na dom in v izogib
pojavu ali širjenju bolezni smo se morali odpovedati skoraj
vsem aktivnostim. Tudi gasilke in gasilci PGD Tešanovci (GZ
Moravske Toplice) smo temu sledili.
Med drugim pa se nismo odpovedali skrbi za požarno varnost, intervencijam ob nesrečah, pa tudi skrbi za varnost
in zdravje v kraju živečih. Da bi se jim na simboličen način
zahvalili za pomoč, ki nam jo krajani pri naših različnih aktivnostih in različnih nabiralnih akcijah nudijo vsako leto,
smo se odločili, da jim tokrat mi stopimo naproti. Vsako
gospodinjstvo v kraju je namreč konec novembra dobilo
pet vakuumsko pakiranih kirurških mask, otroci pa otroške
maske. S to akcijo, ko smo tudi pri raznosu v hišne nabiralnike upoštevali stroge varnostne ukrepe, smo pokazati, da
nam ni vseeno za svoje in njihovo zdravje.
Paketom mask smo priložili tudi kratek dopis, v katerem
smo opisali namen akcije, podali smo zahvalo za njihovo
podporo in izrazili upanje, da bomo vsi skupaj hitro in s

čim manj praskami preživeli tegobe sedanjega časa in da
bomo dobro sodelovali tudi v prihodnje.
Geza Grabar

Tešanovski gasilci so sovaščanom razdelili maske.

Spoštovane športnice, športniki, predsedniki športnih društev in
občani Občine M. Toplice!
Leto 2020 se počasi približuje koncu, še nekaj dni in bomo
prestopili vsak na svoj način v novo leto, leto 2021. Upajmo, da bo leto 2021 boljše v vseh pogledih, kot je bilo
leto 2020.
Leto, ki je za nami, je bilo posebno na vse načine, je prestopno leto, dočakali smo virus COVID-19, ki nam je vsem
zagrenil življenje oziroma nam ga je obrnil na glavo. Kot
da bi se čas ustavil, naenkrat nismo smeli skoraj nič, ja,
pravzaprav se je družbeno življenje ugasnilo. S tem je
skoraj ugasnil tudi ves šport, sicer ne na profesionalni
ravni, na amaterski pa ja.
Spoštovani! Namesto teh besed, ki Vam jih pišem, bi moral biti v občinskem glasilu Lipnica razpis za športnico,
športnika … Občine M. Toplice za leto 2020, ki pa ga žal
ni. Tako smo se odločili na IO Občinske športne zveze M.
Toplice. Prireditev Izbor športnice, športnika … Občine
M. Toplice za leto 2020 sicer bo, bo pa to malo drugačna
prireditev, kot so bile prireditve do sedaj. Izvedli jo bomo
v začetku marca, seveda če nam bodo dopuščale takratne
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razmere glede virusa COVIDA-19.
Sicer je Občinska športna zveza skupaj s svojimi komisijami in društvi skoraj v celoti realizirala plan, ki si ga
je zadala. Res pa je, da sta odpadli obe veliki prireditvi
Kolesarski maraton in Prekmurski mali maraton, da je bila
okrnjena liga malega nogometa, ki jo vrhunsko vodi komisija za mali nogomet, pa vseeno, večina prireditev je
bila ob upoštevanju ukrepov realizirana. Posebej še moram navesti, da je športna zveza v času virusa COVID-19
omogočila vsem športnim društvom v Občine M. Toplice
zastonj nabavo zaščitnih mask in razkužil.
Na koncu Vam v imenu Občinske športne zveze Moravske
Toplice želim vesel in srečen božič ter vse najboljše v novem letu 2021. Naj se Vam uresničijo vse želje, športnicam
in športnikom pa leto brez poškod in leto, v katerem boste lahko nastoplali in pokazali svoje sposobnosti.
Branko Recek, predsednik OŠZ

ŠPORT

Priporočila glede telesne dejavnosti v času širjenja okužbe COVID-19
Priporočila so pripravili strokovnjaki s Fakultete za
šport in NIJZ.
Biti fit in ustrezno telesno dejaven pomembno zmanjšuje
tveganje za virusno okužbo in zmanjšuje tesnobo, ki
jo lahko povzroči (samo)izolacija zaradi preprečitve širjenja virusa. Poleg tega telesna dejavnost zmanjšuje tudi
vrsto drugih bolj dolgoročnih zdravstvenih tveganj, zato
je za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja ključno,
da smo tako otroci kot odrasli tudi v tem času telesno
dejavni skladno s splošnimi priporočili za telesno dejavnost. Otroci naj bodo vsak dan najmanj 60 minut tako
telesno dejavni, da se globoko zadihajo in spotijo, poleg
tega pa morajo dvakrat tedensko izvajati vaje za razvoj
moči. Odrasli naj bodo zmerno telesno dejavni vsaj 150
minut na teden. Več in bolj intenzivna telesna dejavnost
prinaša večje zdravstvene koristi. S pomočjo pametne
fitnes zapestnice, pametne ure in nekaterih aplikacij na
telefonu je mogoče preveriti količino in intenzivnost telesne dejavnosti. Z 10.000 koraki dnevno je posameznik
na dobri poti, da doseže priporočila za zadostno telesno
dejavnost.
Vsekakor pa je glede na okoliščine kakršnakoli telesna
dejavnost boljša od nedejavnosti. Vsak korak je boljši
od minute sedenja ali ležanja, zato tudi doma naredimo toliko korakov v hiši ali stanovanju, kot trenutno
zmoremo; če imamo v hiši stopnice, jih le uporabimo.
Pri telesnem udejstvovanju v času širjenja virusa je nujno
upoštevanje naslednjih priporočil za preprečevanje njegovega širjenja:
• Pri vseh telesnih dejavnostih upoštevajte splošna priporočila zdravnikov in oblasti, npr. higieno
rok in kašlja, medosebno razdaljo, izogibanje stikov z
ljudmi, ki kašljajo in kihajo. Vedno upoštevajte zadnja
veljavna priporočila - npr. ko/če bo na nekem področju ali v celi državi odrejena izolacija (karantena), lahko izvajate vadbo le doma in greste peš, s kolesom
ali skirojem le po nujnih opravkih.
• Če ste lažje nenalezljivo bolni, se izogibajte vsem
napornejšim vadbam. Kronično bolni poleg tega
upoštevajte priporočila osebnega zdravnika. Če
imate pogosto alergije, vadbo izvajajte zgolj doma.
• Pri sumu na nalezljivo bolezen glede na trenutno
zdravstveno stanje poskušajte ohraniti telesno
dejavnost znotraj lastnega doma, torej sami.
• Če zbolite za COVID-19, ne telovadite, dokler ne
ozdravite.
• Prepovedano je druženje in igranje skupinskih
športov z ljudmi izven vašega gospodinjstva. Četudi
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je med igralci razdalja velika, je lahko prenašalec virusa žoga. Zato je najbolje, da se s temi športi ukvarjate
samo v krogu članov gospodinjstva.
Plezala, tobogani in druga igrala (zlasti kovinska
in plastična) na otroških igriščih ter naprave za
fitnes na prostem lahko predstavljajo površino za
prenos virusa, zato jih ne uporabljajte. V tem času
naj otroci raje plezajo po drevju in ležečih deblih.
Starši, preprečite stike vaših otrok z drugimi otroki. Mladostnikom razložite nevarnost širjenja virusa
zaradi druženja pri športu.
Telesno dejavnost izvajajte sami ali skupaj s člani
vašega gospodinjstva, najbolje v naravi. Staršem
priporočamo, da čas izolacije izkoristijo za družinsko
športno dejavnost na prostem. Pojdite na izlet v gozd
ali na najbližji hrib, iščite skriti zaklad, poskušajte se
orientirati s pomočjo kompasa ali preprostih naravnih znakov, kolesarite ali se podajte na izlet s skiroji,
rolkami ali rolerji.
Telesno dejavnost na odprtih površinah v soseski
(parki, sprehajališča) izvajajte tako, da je razdalja
do drugih ljudi najmanj 5 metrov. Če imate svoje
dvorišče, najdite na njem možnosti za različne gibalne igre.
Organizirajte si vadbo doma. Prekinite svoj in otrokov oz. mladostnikov sedeči čas z gibalnimi odmori
in gibalno vadbo na malem prostoru, pri čemer lahko
kot pripomočke za vadbo uporabite priročne stvari
(npr. vrv) in pohištvo, npr. za izvedbo nalog za mišično moč s pomočjo stola in mize. Pred in po vadbi
dobro prezračite prostor. Umijte si tudi roke, če ste
vadili v skupini s kom, ki se je dotikal istih površin.
Če imate balkon ali teraso, lahko vadbo izvedete
tudi na balkonu.
S prijatelji si prek socialnih omrežij izmenjajte podatke o svoji dnevni vadbi (številu korakov, intenzivnosti,
vsebini) in zanimivih vadbenih vsebinah, ki jih najdete na spletu. Pri vadbi skušajte biti čim bolj inovativni.
Če živite skupaj s slabše mobilnimi, jim pomagajte,
da se gibljejo po stanovanju in vsaj trikrat dnevno
naredijo nekaj razgibalnih vaj in vaj za mišično moč;
če je mogoče ob odprtem oknu ali na balkonu oziroma terasi.
Izogibajte se nevarnih športov, pri katerih bi lahko
nastale poškodbe, ki bi še dodatno obremenile zdravstveni sistem.
Izogibajte se dolgotrajni naporni vadbi, saj ta v
nasprotju z zmerno intenzivno vadbo kratkotrajno
celo zmanjša odpornost na virusne in druge okužbe.
Za Lipnico pripravil Branko Recek
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Brezplačni obroki v času šolanja od doma
Tudi na OŠ Fokovci smo se odločili, da bomo ponudili
brezplačne tople obroke za učence, ki imajo subvencionirano kosilo.
Skupaj z DOŠ Prosenjakovci smo se dogovorili za sodelovanje in na naši šoli kuhamo tudi za njihove učence, njihov hišnik pa te obroke razvozi in razdeli. Tako pripravljamo obroke
za 6 učencev naše šole, za 4 učence iz DOŠ Prosenjakovci
in za 1 učenko iz OŠ IV Murska Sobota. Učenci in starši so

hvaležni za to. Ena mamica nam je napisala: »Jaz bi se pa zelo
rada zahvalila našemu kuharju in pomoči, ki jo ima v kuhinji.
Res smo hvaležni, da se za nas tako potrudi in da lahko tudi fanta pojesta tako okusna kosila. Prosim, da mu predate zahvalo. :)«
Lepo je prebrati kaj lepega tudi o delu šole in veseli smo bili
te prijazne pohvale.
Suzana Deutsch

Šolanje na daljavo in tehniški dan
Spet nas je doletelo šolanje na daljavo. Že od 19. oktobra
so učenci doma in pouk poteka na daljavo.
Delo poteka tekoče, učenci so pridni, večina jih opravlja zadolžitve sproti. Z učenci strokovni delavci ohranjamo stik preko video
konferenc, zadolžitve pa opravljajo v spletnih učilnicah. Večini
učencev gre dobro, še vedno pa so občasne težave pri vzpostavljanju povezav in prenašanju podatkov, saj so omejitve zaradi
tehničnih pomanjkljivosti. Spodbujam vse, ki so odgovorni, da se
čim prej pristopi k izgradnji širokopasovnega omrežja ali k vzpostavitvi kvalitetnih satelitskih povezav, saj je dostop do spleta v
današnjem času enako pomemben kot dostop do pitne vode.

Učenci OŠ Fokovci so ustvarjali doma.
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Naši učenci so v tem predprazničnem času kot vsako leto tudi
ustvarjali. V letošnjem letu žal ni bilo mogoče organizirati tradicionalnega bazarja, s pomočjo katerega bi na šoli pridobili nekaj
sredstev v šolski sklad. Vendar pa smo kljub temu organizirali
tehniški dan in učenci so skupaj s svojimi domačimi ustvarjali
dekoracije za prihajajoče praznike.
Utrinki z domačih ustvarjalnih delavnic so vidni tudi na naši spletni strani. Vabljeni k ogledu.
Suzana Deutsch

IZ ŠOL IN VRTCEV

Tradicionalni slovenski zajtrk
Kos kruha, na njem pa maslo in med, za napitek mleko,
nato pa še domače jabolko. To so zadnjih deset let na
tretji petek v mesecu novembru zajtrkovali vsi otroci v
vrtcu. Letošnja epidemija je za večino otrok onemogočila
tradicionalen slovenski zajtrk v vrtcu, a ravno v teh časih
je še kako pomembno zavedanje, da ima lokalno pridelana hrana močan potencial, da odžene zdravnika stran.

V našem zavodu, v enoti Moravske Toplice, izvajamo dežurstvo za otroke staršev, ki nujno potrebujejo varstvo. Za vse
te otroke strokovni delavci načrtujemo dejavnosti, ki so prilagojene trenutnim razmeram in sprejetim ukrepom. V času
od 16. do 20. 11. 2020 smo v vrtcu z otroki izvajali dejavnosti,
ki so se nanašale na Tradicionalni slovenski zajtrk. Pogovarjali
smo se o pomenu zajtrka in uživanja lokalnih živil. Z otroki
smo izdelali pogrinjek, ogledali smo si posnetek TSZ – Naša
super hrana. Kljub temu da jih je bilo v oddelkih manj, smo
se imeli lepo.
Katja Hozjan
Spomnili pa smo se tudi na otroke, ki so doma v varstvu.
Staršem sem poslala dopis in nekaj idej, kaj lahko v tem času
z otroki izdelujejo in ustvarjajo. Z njimi sem delila ideje, ki bi
jih sicer uporabila pri delu v oddelku. Prepričana sem bila, da
tudi doma lahko praznujejo Dan slovenske hrane, za zajtrk
zaužijejo hrano, ki je določena za ta dan, med poslanimi
idejami pa je bil tudi predlog za pripravo pogrinjka za zajtrk. Starše sem pozvala, da otrokom povedo kaj o pomenu
rednega zajtrka ter uživanju lokalne in sezonsko pridelane
hrane. Spodbudila sem jih, da so se skupaj z otroki lotili tudi
priprave okusnega, pa vendar zdravega obroka. Otroci so
dobri pomočniki pri gnetenju testa, dodajanju medu, okušanju sestavin.
Kar nekaj staršev se je odzvalo in mi posredovalo zahvalo za
posredovane ideje, zelo pa sem se razveselila fotografij, na
katerih sem videla nasmejane otroke.

Tradicionalni slovenski zajtrk doma.

Silvija Vukovič

Veseli december
Dodobra smo že vstopili v najbolj praznični mesec v letu
– mesec december. V vrtcu smo ga zaradi pestrosti vsakoletnih dogodkov poimenovali VESELI DECEMBER!
Zaposleni v vrtcu smo upali, da ga bomo preživeli skupaj z
otroki v vrtcu, da bomo skupaj ustvarjali in pripravili vse za
prihod dedka Mraza. A žal je v vrtcu lahko le nekaj otrok …
Zato smo se odločili, da se z ostalimi otroki in starši povežemo preko medijev. Poleg eAsistenta in spletne strani, preko
katerih že komuniciramo s starši, smo na Facebooku ustvarili
profil za skupino Vrtci občine Moravske Toplice. Namenjena je
otrokom in staršem našega zavoda, pa tudi vsej ostali javnosti.
Na tem spletnem mediju bomo delili ideje za ustvarjanje, recepte, pravljice, pesmi, različne fotografije in še marsikaj! Vse
ideje prispevajo zaposleni v našem zavodu – strokovni delavci
in tehnični oz. administrativni kader. Upamo, da se bodo v
oblikovanje strani aktivno vključili tudi otroci in starši. Vsi, ki
nimate Facebook profila, lahko dostopate do našega profila
na Facebook strani tudi preko povezave na naši spletni strani
(mojvrtec.com) pri prispevku VESELI DECEMBER.

Zaposleni v vrtcu si želimo ohraniti stik z otroki, z družinami,
saj se zavedamo, da bo vrnitev otrok v vrtec na ta način lažja.
Pri tem pa se seveda tudi zavedamo, da so družine v teh
dneh močno obremenjene – posamezniki še vedno hodijo
na delo ali pa delajo od doma, morda doma tudi pomagajo
svojim šolarjem … Predšolski otroci pa seveda zahtevajo svoj
del pozornosti. Upamo, da bomo s svojimi idejami in predlogi staršem v pomoč in da nam bo skupaj s starši uspelo
pričarati nasmeh na obraze »naših« otrok.
Prepričana pa sem, da bo to zagotovo uspelo dedku Mrazu,
ki bo tudi letos obdaril vse otroke v občini v starosti od 1.
leta pa do vstopa v šolo. Sredstva za darila je prispevala Občina Moravske Toplice, organizacijo prihoda dedka Mraza pa
smo prevzeli zaposleni v vrtcu. Na kakšen način bo potekalo
obdarovanje, bomo objavili na naši spletni strani in našem
profilu na Facebooku 3 dni pred obdarovanjem. Nekaj pa
je jasno že zdaj … Zagotovo bo potrebno upoštevati vse
sprejete ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa.
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December je čas obdarovanj, pa tudi čas za izrekanje zahval
in lepih misli. Zaposleni v našem zavodu smo se zato odločili
za prav posebno akcijo. Izdelujemo namreč voščilnice, v katere bomo ročno zapisali lepe misli. Voščilnice so namenjene
najstarejšim, saj smo prepričani, da bodo prav ti najbolj cenili naš trud in da bomo prav njih z ročno napisano mislijo
najbolj razveselili. K sodelovanju v akciji vabimo vse, ki radi
ustvarjate in ljudi osrečujete lepo mislijo. Zagotovo imate v
svoji bližnji okolici koga, ki bi mu vaša voščilnica polepšala
dan, če pa želite, pa lahko voščilnice odvržete v naš nabiralnik pri Vrtcu Moravske Toplice, mi pa bomo poskrbeli, da
bodo našle pot do najstarejših v Občini Moravske Toplice.
Voščilnica naj bo podpisana le z osebnim imenom.
Mesec december nam vedno pričara čarobnost. Prepričana
sem, da bo tudi letos tako – čeprav bo vse potekalo na daleč,
brez osebnega stika … Kljub vsemu bo v zraku zagotovo
moč čutiti toplino in srčnost, saj je le-ta odvisna od nas samih, od naših dejanj. Naša dejanja lahko drugim pričarajo
čarobnost, pričarajo nasmeh na obraz, ki dolgo ne zbledi …
Simona Kaučič, ravnateljica

Kdo pa je dedek Mraz?
Dedek Mraz, pa seveda tudi Miklavž in Božiček, so ena
najlepših čarovnij otroštva.
Dobri možje, ki izpolnjujejo otroške želje in na male
obrazke pričarajo nasmehe sreče. Vendar pa ima vsaka,
tako tudi ta čudovita čarovnija, omejen rok trajanja. Prej
ali slej otrok spozna, da je dedek Mraz le del velike predstave. Zelo pomembno je, na kakšen način otrok izve,
kdo mu je vsa ta leta polagal darila pod smrečico. Do
pogovora, kdo je dedek Mraz, najpogosteje pride med
samimi otroki v šoli ali celo že v vrtcu. Navadno se zgodi,
da otrok domov prikoraka razočaran, ker so mu vrstniki
razkrili resnico o nastavljanju daril pod smrečico. Druga
zelo pogosta situacija, ki prekine čarovnijo, pa je nerodnost pri domači ali kakšni javni predstavi z novoletnim
obdarovanjem. Včasih straši neprevidno odvržejo ovojni
papir …
Večina staršev bi verjetno rada v trenutku, ko otrok izve
resnico o novoletnih paketkih pod smrečico, na njegovem obrazu videla nasmeh in slišala: »A vidva sta bila? Vsa
ta darila sta mi dala vidva!? Kako lepo od vaju.« In potem
naj bi prišlo na vrsto pripovedovanje anekdot, kako smo
bili kdaj skoraj, ampak samo skoraj zaloteni v čarovniji
nastavljanja daril.
Vendar je razkritje skrivnosti o tem, kdo je darežljiva oseba, ki v resnici nastavlja darila ob božiču oziroma novem
letu, za otroka navadno stresno. In nemalokrat so lahko
otroci tudi jezni na starše, ker smo jih vsa ta leta zavajali.
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Kako torej na dan z resnico?
Otrok sčasoma opazi nasprotja in nelogičnosti v samem
ritualu in začne postavljati vprašanja. Dobro je, da mu
starši pošteno odgovorimo. Otroci okoli sedmega leta
starosti že razumejo, da je celota sestavljena iz več delov,
tako je tudi dedek Mraz lahko sestavljen iz več različnih
dejanj in ljudi. Iz enega dobrotnika, ki razvaja vse ljudi,
se otrokova predstava posploši na vse nas, ki imamo v
sebi lastnosti dedka Mraza. Prvi korak na poti soočanja
je spodbujanje otroka, da se igra dedka Mraza, da je tudi
sam dedek Mraz. Skozi to igro bo otrok kmalu prišel do
zamisli, da bi obdaril še koga, ki ga dedek Mraz ne obišče;
spodbudimo ga, naj to tudi stori. Tako bo postalo iskanje,
izdelovanje, kupovanje, zavijanje daril za kakšne odrasle
sorodnike in prijatelje stalnica v življenju otroka. Drugi
korak je, da počakamo na otroška vprašanja in pošteno
odgovorimo nanje. Vsekakor se je na vprašanja smiselno
pripraviti. Tretji korak pa je iniciacija v »skrivnost«. Ravno
to je tisto, kar mlajše šolske otroke tudi sicer zelo privlači,
zato jih ne bo težko prepričati, da bodo igrali skrivnostno
igro dedka Mraza za mlajše brate in sestre ter postali pravi
»varuhi skrivnosti«.
Kakorkoli se bo zavrtelo soočanje otrok z resnico o dedku
Mrazu, mogoče ni odveč reči, da je resnic ravno toliko, kot
je otrok, ki sanjajo o njem. Dedek Mraz je del čudovite
pravljice in naloga staršev, varuhov skrivnosti, je tudi ta,
da prenesemo pravljico naprej.
Simona Kaučič

IZ ŠOL IN VRTCEV

Didaktična igra KDO MANJKA?
Najprej skupaj z otroki izdelamo smrečico. Ta naj bo sestavljana iz odtisov rok vseh družinskih članov (za globino lahko na
odtise nalepite izrezane odtise rok). Nato izdelamo svečke.
Vzamemo bele trakove in iz njih izdelamo »harmoniko«. Iz
rumenega in rdečega papirja izdelamo plamen in ga prilepimo na spodnji del sveče. V nadaljevanju izrežemo rdeče
kroge – okraske za smrečico. Na okraske prilepimo fotografije družinskih članov (in/ali prijateljev ali živali, predmetov …).
Starejši je otrok, več okraskov izdelamo. Namesto fotografij
lahko na okraske napišemo imena (ko otrok že zna brati). Za
vrh smrečice izdelamo rumeno zvezdo.

Na izdelano podlago božičnega drevesa položimo okraske.
Vodja igre nato odloči, kdo bo začel z igro. Ta oseba si nato
nekaj sekund ogleduje okrašeno smrečico, nato pa mora
zapreti oči. V tem času nato vodja igre odvzame poljubno
število okraskov (pri mlajših igralcih je naj manj okraskov in
naj se odvzema po en okrasek naenkrat). Vodja igre okraske
odloži nekam, kjer ne bodo vidni. Oseba, ki je imela zaprte
oči, le-te odpre in ugiba, koliko (število) oz./in kateri (ime
osebe/živali, predmeta …) okraski manjkajo: »Kdo manjka?«

Igro nadaljujemo na dva načina:
- vodja igre odvzeti okrasek
položi nazaj na smrečico in v
nadaljevanju odvzame drugi
okrasek;
- vodja igre odvzeti okrasek ne
položi nazaj na smrečico, ampak le odvzame drugega oz.
več drugih okraskov.
Z igro nadaljujemo, dokler so na
smrečici okraski.
CILJ:
- otrok rabi imena za števila/
živali/predmete …;
- otrok razvija pozornost.
SREDSTVA:
- prstne barve
- čopiči
- posode za barvo
- beli papir (trakci)
- rumeni in rdeči papir
- lepilo
- škarje
- fotografije
- šeleshamer ali karton za
podlago
Navodila zapisala in izdelala
smrečico (na okraskih so otroci
odd. 2–3 let iz enote
MoravskeToplice):
Katja Hozjan, vzgojiteljica
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BOŽO GAŠPAR
(1944-2005)
Pred petnajstimi leti je Porabje
(madž. Rábavidék) izgubilo bibliotekarja Boža Gašparja, izgubili pa smo ga tudi Prekmurci in
prav tako občani sedanje naše
občine, predvsem tisti madžarske narodnosti. Zato tudi ta
naš zapis o njem v občinskem
glasilu, saj je bil Gašpar vrsto
let posrednik med soboško območno in sombotelsko
županijsko knjižnico pri zamenjavi slovenskega gradiva
za porabske Slovence in madžarskega za prekmurske
Madžare.
Rodil se je v Gerlincih na Goričkem 6. februarja 1944 slovenskim porabskim staršem. Oče Karel Gašpar je bil učitelj, ki so ga madžarske oblasti med 2. svet. vojno poslale
opravljat učiteljsko poslanstvo na jugoslovansko stran.
Vojne razmere so bile torej »krive«, da je bil rojen v Prekmurju. Ob koncu vojne se je družina vrnila na Madžarsko,
na Gornji Senik (madž. Felsőszölnök), kjer je oče postal
ravnatelj osnovne šole, vse življenje pa je bil tudi vnet
zbiratelj duhovne in materialne kulture porabskih in prekmurskih Slovencev. Tako je Božo zgodnje otroštvo preživel
na Gornjem Seniku, mladost in zrela leta pa v Monoštru
(madž. Szentgotthárd) in v Slovenski vesi (madž. Rábatótfalu). Tu si je tudi zgradil dom in ustvaril družino. Umrl
je 27. januarja 2005.
Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Monoštru. Takoj
po končani maturi l. 1961 se je zaposlil v monoštrski mestni knjižnici, pa se hkrati vpisal na študij knjižničarstva
na Višji šoli v Szombathelyu (prekm. Sombotel), ki ga je
končal l. 1968. Že naslednje leto je postal vodja Mestne
knjižnice Monošter; to delo je opravljal dolgih 28 let, do
leta 1995. Vmes je 1977 v Državni knjižnici Széchenyi v
Budimpešti opravil tečaj za vodjo knjižnic. Upokojil se je
6. aprila 2004.
Poleg vodstvenih del je ves čas, tudi od leta 1995 naprej,
opravljal dela matične službe. Med prvimi na Madžarskem
je začel reorganizirati knjižnice na podeželju in bil pobudnik nastanka knjižnic v tovarnah. Te novosti v knjižničnem
informacijskem sitemu Madžarske so dobro delovale, so
bile uspešne, a so jih v začetku 90. let ukinili. Zadnjo v znani
tovarni kos v Monoštru, ki je tudi sama kmalu zatem nehala
delati (stala je na levem bregu reke Rabe, po kateri ima
pokrajina tudi ime, in je bila soseda Muzeja Avgusta Pavla
v severnem delu mesta. Muzej si je vredno ogledati; etnološka zbirka, ki je bila osnova za njegov nastanek l. 1983, je
bilo gradivo njegovega očeta Karla Gašparja).
Do zadnjega pa je bil Božo Gašpar uspešen v krajevnih
enotah Mestne knjižnice Monošter, v t. i. manjšinskih
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knjižnicah, kot vaške knjižnice imenujejo v Porabju, ki je
narodnostno mešano območje. Na tem področju svojega dela je zelo dobro sodeloval s slovenskimi knjižničarji,
največ s soboškimi, ki jim je bil tudi velik prijatelj. Skupaj z
njimi in ob sodelovanju nekaterih bibliotekarjev iz Železne
županije (madž. Vas megye) je ob 35-letnici sodelovanja
med županijsko knjižnico Dániel Berzsenyi iz Sombotela
in Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota ter ob
50-letnici delovanja soboške knjižnice 28. okt. 1994 najprej
v Murski Soboti pomagal organizirati t. i. Knjižničarski dan,
26. maja 1995 pa je bil v Monoštru celo gostitelj železnožupanijskih in prekmurskih bibliotekarjev na drugem Knjižničarskem dnevu. Rezultat teh dveh posvetovanj knjižničarjev in kulturnih delavcev z obeh strani državne meje
je bil izid dvojezičnega zbornika z naslovom Sodelovanje
ob meji / Együttmuködés a határ mentén, Murska Sobota Szombathely 1996. V njem je Božo Gašpar v članku Mestna
knjižnica v Monoštru / Bemuntatkozik a szentgotthárdi Városi
Könyvtár (str. 62-65) predstavil to knjižnično ustanovo, ki
jo je takrat še vodil. Iz njegovega prispevka med drugim
izvemo, da je monoštrska knjižnica sredi 90. let posedovala
6126 slovenskih knjižnih enot , katerih večina je bila plod
dobrega sodelovanja med sombotelsko, monoštrsko in soboško knjižnico, plod recipročne izmenjave knjižničnega
gradiva. Soboška je namreč kupovala slovensko gradivo za
Sombotel , Monošter in porabske manjšinske knjižnice, dobivala pa z madžarske strani v madžarščini tiskano in druge
vrste gradivo za prekmurske Madžare – za lendavsko knjižnico, za soboško in za krajevne knjižnice na narodnostno
mešanem ozemlju. V naši sedanji občini sta to bili krajevni
knjižnici v Motvarjevcih in Prosenjakovcih.
Božo Gašpar, tako smo ga klicali prijatelji z obeh strani
meje, čeprav se je uradno podpisoval z madžarsko obliko
svojega priimka in imena, torej Gáspár Boldizsár, se je zelo
razveselil tudi novega soboškega bibliobusa, ko je le-ta
začel vsak tretji teden prestopati državno mejo in izposojati
slovensko gradivo na štirih mestih v Porabju: na Gornjem
Seniku, v Števanovcih ter Monoštru (tu pri osnovni šoli in
Slovenskem domu). To se je prvič zgodilo 20. sept. 2000
in traja še danes. Človek bi morebiti pričakoval zavist, ko
pride delat »konkurenco« domači knjižnici nova potujoča
knjižnica iz Prekmurja. Pa ni bilo tako. Naš Božo jo je odprtih
rok sprejel in njeno delo med Porabci odkrito pozdravil.
Pa saj ni mogel drugače. Bil je dober, odgovoren bibliotekar, resnični prijatelj. Bil je po duši in srcu lep človek. Zato
nam prekmurskim prijateljem in knjižničarjem ostaja v trajnem spominu.
Jože Vugrinec

PO POTEH ODLIČNOSTI

Matej Gomboc iz podjetja Visko, d. o. o.: »Če si delaven in imaš idejo,
ki je prava, je uspeh tu.«
V tokratni številki Lipnice predstavljamo podjetje Visko,
d. o. o., ki deluje od leta 2016. Njihovo delo vsekakor ni
vsakdanje, saj se veliko le-tega dogaja visoko nad tlemi.
O specifičnosti njihovega dela, načrtih za prihodnost
in še čem smo se pogovarjali z direktorjem Matejem
Gombocem.
Od kod ideja za ustanovitev podjetja?
Ker sem imel že izkušnje s plezanjem in zaradi ljubezni do dreves, sem začel z obrezovanjem manjših dreves. Ko je preteklo
nekaj časa, sem si kupil profesionalno opremo za obrezovanje
dreves in začel sem obrezovati in podirati visoka in težko dostopna drevesa. Tako se je rodila ideja za podjetje.
Kakšne storitve ponujate strankam?
Od leta 2016, ko je bilo podjetje ustanovljeno, je naša glavna
dejavnost obrezovanje dreves, podiranje dreves, frezanje štorov.
Do danes smo uspešno razširili dejavnost, tako da med našo
ponudbo spada tudi najem strojev, sekanje gozdov, prevoz lesa,
odkup lesa, prodaja lesnih sekancev.
Zagotovo je vaše delo zelo specifično in tudi nevarno. Na
kaj morate biti posebej pozorni in zakaj je bolje, da ljudje,
ko gre za višinska dela, pokličejo profesionalce in ne poskušajo tega narediti sami?
Vsak posel, ki ga prevzamemo, je specifičen. Odvisno je od tega,
kje se drevo nahaja, kaj je okoli njega ali pod njim. Lahko se
hitro zgodi kakšna nesreča ali materialna škoda. Zato pokličite
profesionalce, ker imamo izkušnje s takšnim delom. Tudi orodje
se razlikuje od orodja, ki ga imajo ljudje doma ali na kmetiji.
Zelo pogost problem, ki ga opažam, je nestrokovno obrezano
drevo. Potrebno je zelo dosti časa, da si tako drevo opomore.
Če si sploh.
Kakšna izobrazba oziroma usposobljenost je potrebna za
tako vrsto dela?
Potrebno je imeti opravljen tečaj za delo na višini, tečaj za motorno žago. Pri takem delu so sicer bolj pomembne izkušnje,
saj lahko zelo hitro pride do škode ali nesreče.
Leto se približuje koncu. Kakšne načrte imate za leto, ki
prihaja?
Proti koncu gre leto, ki je bilo neobičajno, in upamo, da z njim
tudi vsi problemi, ki smo jih imeli zaradi virusa.
V prihodnjem letu imamo v načrtu vlaganje v mehanizacijo in
opremo v večjem obsegu, kot je to bilo v tem letu. Tako bomo
razširili usluge, ki jih nudimo. Za prve mesece leta 2021 nas
najbolj veseli, da načrtujemo nove zaposlitve.
Kaj pa svetujete vsem mladim, ki se podajajo na pot podjetništva ali razmišljajo o tem?
Vsem, ki se podajate v podjetništvo, svetujem, da dobro razmislite o poslovni ideji, kaj boste delali. Mislim, da je to najbolj
pomembno od vsega.

Začetek je težek, dosti je nadur, odrekanja, ampak če si delaven
in imaš idejo, ki je prava, je uspeh tu. Srečno in pogumno vsem.
Janja Adanič Vratarič

Dela na višini so nevarna …,

… zato je bolje, da ta dela opravijo ljudje, ki so za to usposobljeni.

Matej Gomboc opaža, da so drevesa pogosto nestrokovno obrezana. Drevo
tako potrebuje več časa, da si opomore, če sploh.
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Podjetje VISKO, d. o. o.,
trem nagrajencem podarja storitve v
vrednosti 100 €, 50 € ali 30 €.
Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in PRIIMEK
ter NASLOV do 5. februarja 2021 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3,
9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 173. Prijetno reševanje vam želimo!

PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 172. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: ŽAGAN LES.
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade podjetja BMV Žaga, d. o. o., iz
Motvarjevcev.
Nagrajenci: Janez Nemec, Bukovnica 19, 9222 Bogojina; Brigita Török, Andrejci 57, 9221 Martjanci; Henrik Razpotnik,
Kresnice 1a, 1281 Kresnice.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Prevzem nagrade je možen z osebno izkaznico na sedežu podjetja BMV Žaga, d. o.
o., Motvarjevci 45, 9207 Prosenjakovci. Tel. št.: 040 544 216.
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TIC-ova stran

ČAROBNE ZGODBE MORAVSKIH TOPLIC 2020
TIC Moravske Toplice je pod okriljem občine Moravske Toplice
in v sodelovanju s soustvarjalci zavodom Vrtci Občine Moravske
Toplice, Javnim komunalnim podjetjem Čista narava, gasilskimi
društvi, krajani in številnimi drugimi letos skupaj z idejno vodjo in
avtorico projekta Čarobne zgodbe iz Moravskih Toplic Zvezdano
Gorenčič Novljan, ki se je pred dvema letoma preselila in zaljubila v Goričko, odločilo, da svojim najmlajšim v občini Moravske
Toplice ponudi nekaj, kar jih bo na krilih domišljije popeljalo v čarobni svet pravljičvnih junakov prazničnega decembra. Z ekipo
igralcev, plesalcev, ustvarjalcev, snemalcev in grafičnih oblikovalcev so že pred meseci ustvarili prisrčne zgodbe Božičkove sestre
Fredriikke in njene hčerke Tuuli, plesne koreografije s plesnima
palčicama Jingle in Bello ter poučne vsebine palčka Alabastra in
Freda, ki najmlajše naučita poleg tega, kako se pravilno napiše
pismo, tudi osnov Božičkovega jezika, finščine.
Samo en KLIK na posebno praznično spletno stran
www.zgodbeizmoravskihtoplic.com (do katere lahko dostopate preko spletne strani TIC Moravske Toplice ali Facebook strani TIC Moravske Toplice) in že ste lahko del
čarobnega decembrskega dogajanja.
Miklavž je svoje otroke že nagovoril, in sicer so ustvarjalci prizore
posneli v cerkvici Sv. Nikolaja v Selu, ki je za Prekmurje izredno
pomembna arhitekturna dediščina, zato je bila njegova pojava
skupaj z nagovorom posebno in prav mistično doživetje.

geličanske cerkve v Selu nagovoril duhovnik in škof Geza Erniša.
Z vsebino čarobne spletne strani pa so povezana tudi NAGRADNA VPRAŠANJA, kajti če otroci zelo pozorno gledajo vsebine
pravljičnih videov, se jim odgovori na vprašanja ponujajo kot na
dlani. Mi pa njihovo zavzetost z veseljem nagradimo, saj srečnim izžrebancem po pošti pošljemo ljubke nagrade.
V bližino cerkve v centru Moravskih Toplic so te dni pridni poštni
palčki namestili en lep, velik in rdeč nabiralnik »BOŽIČKOVA POŠTA«. V njega bodo otroci lahko metali pisma Božičku, ki bodo
odpotovala na daljni sever, v centralno tovarno daril. Kako pa
morajo pravilno napisati pisma, pa naj pokukajo na našo čarobno spletno stran, kjer jih bo glavni poštni palček Alabaster
seznanil z osnovnimi pravili pisanja pisma na roko in pošiljanja
pisem v tujino. In ne samo to. Otrokom bo izdal naslov hiše, v
kateri celo leto biva belobradi gospod Božiček in na katerem
sprejema tudi pošto.
TIC Moravske Toplice je k soustvarjanju čarobnih zgodb pozval tudi lokalno prebivalstvo. Tako je 75-letni Stanko Golob iz
Moravskih Toplic z vami delil svoje otroške spomine na miklavževanje nekoč, svoje misli ob pisanju pisma Božičku je z vami
delila 7-letna Zarja Šebjanič iz Moravskih Toplic in o tem, kako
pomembno je ohranjati otroka v sebi in iskati čarobnost v
vsakdanu, je spregovorila 76-letna pisateljica Olga Gutman iz
Tešanovcev.
Voščila otrokom so na prošnjo Zvezdane prispevali tudi njeni
prijatelji, številni otroški ustvarjalci: Damjana Golavšek, Miša, pisatelj Primož Suhodolčan, Adi Smolar, Isaac Palma, priznana lutkarica Irena Rajh in drugi, z željo, da otrokom polepšajo praznike.
Odziv na čarobno spletno mesto je odličen in veseli nas, da smo
z ustvarjalci strani, podjetjem Eventplus, ki že več kot 20 let
razveseljuje otroška srca, in podjetjem Serpentes uspeli vstopiti
v otroška srca naših prekmurskih otrok, ki so takšni, kot vsi otroci
na tem svetu. Radovedni, iskrivi in pravljic željni.
TIC Moravske Toplice

Božiček se je letos odločil, da na pomoč pokliče 112 in na dan
22. 12. se bo skupaj s svojim šoferjem in s palčki podal po vseh
vaseh Občine Moravske Toplice, da od daleč pomaha svojim
malim prijateljem, ki ga že nestrpno pričakujejo. Kje in kdaj se
bo peljal skozi določena naselja, bo razkril na čarobni spletni
strani nekaj dni pred prihodom. Letos Božiček z ženo prispe na
Goričko že 10. 12., saj je slišal, da Prekmurje blagodejno deluje
na dušo in telo, da o njegovi ljubezni do prekmurske hrani ne
govorimo ... Vsake toliko časa se bo otrokom na posebni spletni
strani javil tudi s kakšno modrostjo.
Ob tej priložnosti naj omenimo še eno posebnost, ki so jo
ustvarjalci dorekli z obema predstavnikoma cerkva v Selu na
Goričkem: božični nagovor brata Jurija bomo za vse katolike
predvajali na božični večer iz naše čudovite cerkvice Rotunde,
medtem ko bo evangeličane na ta blagoslovljeni večer iz evanLipnica 173 | 43

Dobrodošli na FB strani TIC-a Moravske Toplice, kjer diši
po praznikih, Vas pa vabimo, da nam za našo FB stran
pošljete utrinke iz vaših domov. Vaše zažgane in nezažgane potice, vaše smešne videe in mogoče se bo
ravno vaša fotografija ali filmček znašla med prispevki
tedna. Na FB strani TIC-a Moravske Toplice bodo med
božičnim in novoletnim časom objavljali vaše fotografije najlepše okrašenih smrečic, čudovitih doma izdelanih okraskov ali video vsebine vaših skritih talentov.
Zbirali in nagradili bomo tudi fotografije vaših najbolj
domiselnih doma narejenih božičnih dekoracij, najbolj
izvirno družinsko božično fotografijo, čakamo tudi na
vašo najlepšo risbico Božička in jelenčkov. Odgovarjali
boste lahko na številna nagradna vprašanja, številne
srečneže čakajo nagrade.
Ekipa TIC-a Moravske Toplice vam želi mirne, zdrave in
ustvarjalne praznike. Želimo vam, da vsak dan v novem
letu iščete in najdete čarobnost.
Ostanite v stiku, ostanite z nami!

Božičkov nabiralnik čaka na vaša pisma Božičku.

Dragi otroci. Le en klik vas loči do zabavnih in veselih zgodb,
ki jih je za vas pripravil TIC Moravske Toplice v sodelovanju z
Občino Moravske Toplice in s podjetjem Eventplus.

RUŽI SE NAM!
PRID
Pridružite se nam, dobimo se na praznični platformi
www.zgodbeizmoravskihtoplic.com, do katere lahko pridete
preko spodnjih povezav:
www.facebook.com/TIC.MoravskeToplice
www.moravske-toplice.com

