Poitnino plodono pti poali 9226 Morovs[e Toplice
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ie zakljueilo promouanje 6. praznka
Ofiiru Mornske Toplice. Temu dogodku - praztiku - je namanjm dobrien
del iasopis z zuponouim mpisom in
pomtili s prirediteo, zojeti pa skuiamo
tudi ztuWski utip okofa, kakor *
kole u goqodarskih dejarno$h delouonju dnBlet in organbac{: iialjmje
ob nei je zahie tedne ztzumotnl rewlt prebiwka hoenjakouec ob rm*litvi ronske druLine. Dogodek opiruje
in o njdn razrniilja Bojal Pecek. Z mpism dbl wt. inz. Stefana Smodlla z
Zauodo zt z&austueno oarstoo in zupana zakljucttjemo tematiko o pitni uodi.
ked brati lokohe oohtr:e. Nasled-

e

nja itatilka Lipnice bo us weeCena
preldauitui kandidatou za 2upane in
kandidatnih list za obtinski s.et. hauih
preduolilnega oghkuanja u Lipnici objaoljamo na deLvti slrani le Sleaike.

Luduik Socic. urednik
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PRIZOR S PODELITW NAGRADE IN PRIZNANI - prejeli so jih: prof. Jo2e Vugrinec iz
Boqojine fioziu Costni obcan), hnetoualec August Podlesek iz Nodinec (Nagruda obdvL
loncm Alojz Bojnec iz Filouec (Velika zahoaha listina, postwtno), aktiuida loie Druarit b
Ilanec in Stefan Kuhqr k Morauskih Toplic (himanie). Na fotoqafrji na se,upan Franc
Cbot in podaupafl Joaef Matb.

V SLIKI IN
SVEEANA SEJA OBEINSKEGA SVETA

BESEDI

RASTLINJAK GREDE" ODPRT
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xt x poleg netnikou udeleiili deuilni godje,
ned drugini tudi easlna obaana JoZef Kuhor in mag. Gaa Emiia.
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V okviru priredileo ob 6. oban$ken proznilar
predan raAlinjak "Crede. u Teionoucih.

je bil nunau

VASI{E IGRE V IiRNCtr{
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C,osilci Motuarjeuec so proslauili

1l&bhtico
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Stefan Cigtit, Duian Ozuatii in
Tomoa Nemec so odliino nastopili

I lrr

uink jubilej
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V Kmcih so u zaietku augLla
potekale 7. ua*e igre obime
Morauske Ioplice.

deloooryja.

na drinvnem wetstuu.

IGOZISEE V MORAVSTM TOPLICAH

FOLI{LORM VEEER V BOGOJIM
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Motouskih Toplicth

je

bilo nammu predano ndobno lwZiiie, s priNaraunega Wka Terne 3000.

kljuaa ceso z ovefujega p@kirism

2 [tpNIC

- Uoinje KoSiaeue dneuu kulture so sklait s fokbmin
ueieron, na katerem je naiopilo kar sedem foklomih skupin

Bogojiru
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6. PNAZNII(

OBCIT{E MONAYSTE IOPLICE

RAZMISUANIE OB PRAZNII(U T{AsE OBEINE
Praznil obcise je priloZlost, da damo priznanje tistim, ki so pomembno prispevali k
in napredku naaeg3 obmocja na razlicnih podr@ih dejavnosti od kulture, glasilstva, lontarstva, gospodarstva do delova{a v lokalnlh sredinah in se
jim na ta nacin zahvalimo ter simbolicno oddoliimo za ves niihov doseda4ii prispevek
k naiemu l€piemr in bo8htejaemu vsatdaru.
lzrabljam priloZnost in uvodoma tudi ob tej priloitosti vsem iskreno aestitam!
Prejemniku naziva Castni obean, velikemu kulturniku, profesorju Joirtu Vugrinct iz
vsesplodnemu razvoiu

Botlojine.

Zahvalno listino, mojstru liudske umetnosti, loncarju Alojzu Boine$ iz Filovec' po

I

smrt lzroieno svojcem.

Letoiqiemu na{lrqiencar obdre, gospodarstveniku in kmetovalcl, Arllustu Podlesku iz

)

Nor3inec

Prejemniloma oba'i$kih priznanj, velikenu gpsilcl Stefanu Kuhariu iz Moravskih
Toplic in pobudnikr razlianih lokalnlh interesov Joietu Drvartcl lz lvanec
Franc Ciqot, ,upan

REA]LTATI NA PODROEru GOSPODARSTVA IN I$IETUSTVA
S formalnim prevzemom steklenjaka v okviru projekta GREDE
Teianovci s€ konoje pwa faza zeb pomembne[a nacrtn preshukturLanja nasega razdrobljenega kmetijstva. To pa je smer,
ki bo lahko ob pametnem trZenju kva.litetnega pridelk4 zasnovanega na ekoloiki in okouu prijazni pridelavi, v prihodnje daja.la
moznost ponovnega ofivljanja malih kmetij, ki bodo usEezno
povr-arre
zanimive tako za pridelovalce zaradi dohodkovnih
motivov kot za kupc€ zaradi zdrave prehrane. Blagovna znamka
,Prekmurska zelenjavau postaja ob prekmurskem jabolku in sadju, prekmurski Sunki in seveda prekmurski gibanici eden od temeljev bododega gospodarskega razvoja pokajine ob Muri.
Pri izgadnji steklenjak4 ki je po mnenju strokovnjakov lahko nosilec razvoja doloienih vrst zelenjave v naiem okolju
(predvsem paradiZnika), smo uspeli izkoristiti vec kot 200 mio

-

-

okolja ter delo nzlicnih vzpodbujevalcev razvoja turizma, pri katerih je obiina intenzivno vkljudena, vidi le na dolgi rok in jih
ljudje, ki stalno ZMmo v dolodenem okolju, obicajno niti ne zaprihajajo k nam v vedno
znavamo, zaznavajo pa jih €ostje,
je ponavadi najbolj viden
prizade,ranj
veoem stevilu. Realtat teh
podatkih,
pa
kot
sem
Ze prej omenil - za
k
so
v statistianih
pri
vzpodbudni
nas zelo
turizem
K pozitivnim pridobitvam na gospodarskem po&ocju je pohebno priateti tudi povecano Stevilo obrhikov in podjetnikov v

k

-

obiini in predvsem njihova velika vlaganja v lastni razvoj dejavnosti, saj vemo, da je bolj kot na velike proizvodne sisteme pohebno mcunati z manj5imi in bolj prilagodljivimi gospodarskimi
subjekti. Veliko hadicije in velikih nosilcev v obdni na tem popa posamezniki in obratovalnic€, ki ima-

SIT nepowatnih sredstev iz programov PrIARE in drfuvnih drocju sicer nimamo, so
jo dobre zamisli in cilje in i€limo si le da bodo ob skomni poskladov, sami v okini pa dodali v zadnjih treh letih prek nakupa zemljisia in infrastrukture dodatrrih 50 mio SIT. K temu pa moti ki jo lahko namenja obcina ob sodelovanju drZavnih vzje poEebno priiteti tudi vei kot 90 mio SIT sredstev nove za- podbud, sami cimprej dosegli zastavljene cilje. V sektorju malih
je letos veliko vlagalo predvsem v
druge GREDE Teianovci, ki je v SirSem smislu koristnik in ob- po$etrikov zunaj hrrizrna se
in v nekaterih drugih kajih.
Martjancih
Motvarjevcih,
Tesanovcih
razvoia
zelenjadarstva.
dinski ter Sirii nosilec
Nase gospodarsko najpomembnejie podrocje je vsekakor turizem, ki beleZi ravno v letoinjem letu izjemne rezultate, kar zaleva ustvarene prenocitve novih, predvsem nazaj naravi
usmerjenih turistov, in tistih, ki ,elijo na novo spoznati naso lepo kajino. Opazno veliko vea je turistov, ki se po naiem obmodju vozijo s kolesi in se zanimajo za na5e kulhrmozgodovinske, naravne, arheoloike in druge znamenitosti. Ljudem prijazno
torej mi sami - je
okolje, predvsem pa dobri in prijazni ljudje
bogastvo, ki nam daje tudi v prihodnje na tem podrodu veliko

k

-

ali morda najvet razvojnih mo2nosti.
Na podrocju hrizma smo v obeini lahko ponosni predvsem
na lepo urejeni naravni park Terme 3000 v Moravskih Toplicah
in v tem sklopu novih 7 igralnih polj za GOLF. Ta postaia vedno cvrstejSi del ponudbe, ki ne sme manjkati v nobeni pomembnejsi turisticni destinaciji.
V sklopu TIC-a, ki uspeSno povezuje vse turisticne subjekte
v nasi obcini in tudi Sirse, bo letos odprt prenovljeni objeh turistienega cenba v Selu ki bo postal izhodisina in informativna
totka za hnizem na vzhodnem delu Gorickega. Veliko pomembnih vlaganj je bilo v okviru zasebnih iniciative v Andrejcih, Moravskih Toplicah, Ivanovcih, Bogojini, na Suhem Vrhu in tudi v

drugih kajih, tako da se je itevilo prenoditvenih in gostinskih
zmogiljivosti spet precej poveialo, s tem pa tudi deleZ tistih, ki
vidijo v turizmu realne moZnosti za woj osebni in skupni razvoj.

Pri vseh teh vlaganjih obcina sodeluje predvsem posredno, saj se
in drugega uejanja

5. PNAZTIf, OIEIXE trOfAYSTE IOPLICE
6. do 22. september 2002
PROGRAM PRIREDITEV
Petek, 6. september 2002

-

Moravske Toplice

SVEEANA SEJA OBCINSI{EGA SVETA
Sobota 7. september 2002

-

Teianovci

OTVORITEV RASTLINJAIG,GREDE"
Petek, 13. september 2002

-

Selo

OTVORITEV INFIORMATIVNEGA CENTRA TIC
Sobota, 14. september 2002

-

Moravske Toplice

VL RETNEATTVM KOLESARSI{I MARATON
,TERDIE 3OOO"
Nedelja, 15. september 2002

AVTO.MOTO RALLY

-

-

Sebeborci

IO%

Sobota. 21. september 2002

Kanievci - PREVZEM IIRLISXE VEZICE
Vucja Comila - OTVORITEV ASFALTIRANIH CEST
Nedelja,22. september 2002 - Filovct
PREVZEIU GASILSHEGA VOZILA

udinki novih cesL vodovodov, kanalizacij

3

6. PNA // rl( oBe INE iIORAVSKE TOPTICE
-

Svet:na seja Obcinsk€ga weta

Y Z]IIAIIENTU POLETA LEIATA
Sveiana seja Okinskega sveta Moravske Toplice je izzvenela

v znmenju premnogih prispodob iz sveta letalstva. Za iztocnico ie poskbel 2upan Franc CipoL ki je v slavnosh€m govoru delo Obcine Moravske Toplice v zadnjem obdobju primerjal z letom letala. ki se je kljub sorazmemo mirnemu poletu proti znanemu cilju od casa do casa znaSlo v turbolencah. V znamenju dobrih zelja po mirnem letu, s cim manj
turbolencami, o vamem pristanku... so izzyenele fudi pozdravne aestitle gostov: Rudija Horvata, podzupana MO trlurska Sobota, poslanca Geze DZubana, puconskega Zupana
Ludvika Novaka, mag. Ceze Emisa" Skofa Evangelicanske
cerkve v Sloveniji, Franca Slihthubra, Zupana Obcine Gomji
Pe&ovci, Ludvika Orbana, Zupana hodoike obcine, in Geze
Farkaia, predstojnika Upravne enote Murska Sobota.
Na svetani seji so podelili dve vrsti priznanj. Dobitnike
obiinskih priznanj in nagrade predstavljamo na prvi strani
Lipnice Turisticno-informativni center (TIC) Moravske Toplice pa je podelil priznanja nalepSe urejenemu kaju v obcini
zd ldlo 2@2 (Andrejci), tuli (DOS Prosenjakovci) ter zmagovalcema nzpisa ,Naj Er0nt", dndini Pelec iz Martjanec (najlep5e urejena domaaija) in druZini LainSiek iz Moravskih
Toplic (najlepSe urejena kmetija).
V kultumem proElramu sta nastopila glxbenika Mojca
in Ladislav cyorek. (L. S.)
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Seveda bi si marsikatera obrhrica ali obrtrrik, podjetnica ali
podjehik v obcini, ki uspesno dela in vlaga velika sredstva v posodobitev in Siritev svoje dejavnosti in s tem odpiranje novih
delovnih mest, zasluZla za svoje delo 5ir5e priznanje. Vsako leto

je ob prazniku obiine nova priloZnost, kar zagotavlja, da se bo
Stevilo tistih, ki taKne nagrade in priznanja dobijo, vsako leto

- to pa je tudi pomembna vzpodbuda za ie smelejSe
delo vnaprej in s tem naS skupni napredek.
Leto 2002 pa bo ostalo v naii obcini zapisano tudi kot leto
stecaja podjega Pletilstvo hosenjakovci, k je dajalo neke vrste
socia.lno sigurnost - place so bile namret Ze veliko casa ilemno
nizke - vei kot 200 ljudem in njihovim druZinam tega dela GodakeEa. Clede na to, da je bila to edina towstna moznost za zaposlitev v tem koncu in p[ede na zelo tezaven polozaj tudi drugega tektilca v pokajini (Tovama Mura), je ta stecaj sprozil velike socialne probleme, ki pa bodo priili do pravega i*aza aele
&z nekaj mesecev, ko bo podpora drZave (nadomestila za brezposelnost) postala vprailjiva. Seveda pri tem obiina ni imela veliko ali pa prav nikakrsnih moznosti in vplivov, saj se steaaji velfih firm v Sloveniji kar vrstijo vzrokov za to pa gotovo ni
moZno povezovati z lokalno samoupravo, ki na tem podrocju nima pristojnosti. Sam sem se, kolikor je bilo moZno, angaZiral pri
poveieva.lo

-

4

LIPNICA

resevanju situacije takoj, ko sem dobil informacije o tem je
razpravljal tudi obtinski svet - vendar je bilo takat to ze prepozno. Seveda si Zelim, podobno kot vsi, ki so ostali brez dela, da
bi proizvodnja v tem objektu aimprej spet stekla, saj se zavedamo, da tako velikega Stevila brezposelnih ni mozno kar tako zaposliti; preteZno so to tudi Ze starejsi delavci in ni realno pricakovati, da bi se prekvalificirali v druge poklice.
Vsekakor je za ljudi propad podjega ali drugaana izguba deIa v podjetju, v katerem so preziveli pol svojega iN\enja, zelo
hud udarec in ved kot razumljivo je, da pricakujejo v tem primeru pomoa Sirie skupnosti, saj za svoj poloZaj dejansko sami
niso krivi. Obdina v tem smislu nima pomembnej5e vloge, ker
je to predvsem stvar socialnih sluZb in skladov drZave, pa vendar se moramo s tem problemom sooditi kar najbolj podrobno
tudi v lokalni skupnosti, saj je vsak drZavljan tudi in predvsem
nas kajan in obcan.
O tenl kaj je novega v kmetijstvu, je v bistvu teiko pisati, saj
je tistih, ki se ukvarjajo s tem na strokovni ravni, in predvsem
tistih, ki vedo, kako in kaj je treba na tem podroaju narediti v
,bazi*, toliko, da je nemogoce vse stniti v katek odgovor. Zato
lahko zapiSem Ie, da se je o tem, kaj je delal nas odbor za kmetijstvo v tem in prej3njem letu, sliialo veliko, da je bilo v nui z
izpladili ikode po su5i doseZenih nekaj premikov, ki so v prid
kme&emu iivlju. Da pa se stvari odvtajo pocasi, saj je veliko
tistih, ki se ne strinjajo s predlaganimi spremembami, in ti so na
poloZajih, kjer se o vsebinah ne le razpravlj4 ampak tudi odloca.
Naia obdina podobno kot cela regija Se vedno spada med
najbolj izrazita kmetijska obmoda v Sloveniji, zato se odlocitve ki
niso v prid kmetom, v naiem okolju najbolj negativno in grobo
odrazajo na kvaliteti :iivljenja ljudi. V obcini zato veliko pomagamo kmetijstru s programi subvencij in kitjem dela zavarovalne
premije, s cima Zelimo temu sektodu gospodaEtva omogociti, da
se hitreje preshukturira oztoma da izvaja vse tiste agrotehnicne
ukrepe, ki pomenijo kvalitetrejso proizvodnjo in s tem viti donos
oziroma vecjo socialno vamosl Ob tem je obdinska uprava ves
ias aktivna v pripravi in izvedbi komasacij in postophh, povezanih z njimi V leto5njem letu bi se po zakljutku komasacije v Bukovnici morala zaceti komasacija v Vucji Gomill vendar se
po'|:e
stopek odrnaknil zaradi razlidnih okoliiiin, na katere obiina preprosto ne more vplivati: pritoZbe posamemikov, pomanjkanje drZavnih sredstev, tehnicne teZave pri doloaitvi komasacijskega obmocja in drugo. Vsekakor upamo, da bo vse to reseno v letosnjem lehr in da bo komasacija stekla v naslednjem letr Talmt bi
se naj po programu za&la hrdi komasacija v Majtincih. Glede na
to, da je drzava zrnanjiala obse{ sredstev, namenjen za komasaqie, na nekaj sto miljonov SIT letno, je dejansko naia obcina po
pridobivanju teh sredstev med nair6pesnejsimi v drzavi V resnici
pridobivamo za te posege skordj vsa ddavna $edstv4 ki so za
ta namen na razpolago. Seveda upamo in Zelimq da bi nam to
uspevalo fudi v prihodnje - llre za nepowatn sredstv4 ki so samo za bukovniiko komasacijo znaSa.la vec kot 100 mio SIT, v
Vucji Gomili pa naj bi bil ta znesek blizu 300 mio SlT.
Obdina sicer sodeluje pri nadaljnji izgradnji hladilnice v Puconcih, ki je namenjena predvsem delu kmetijskih pridelovalcev, ki se
ukvarjajo s sadjarstvom. Sadjankih powsin je v nasem okolfu vedno vec, saj shokovnjaki pravijq da je goriiko jabolko eno boliSih
in kvalitetnejSih v ewopskem prostoru. O moZnostih na podrocju
zelenjadarstva je bilo lie nekaj zapisanelta, zato lahko le ponovim
s.r,oje razmiiljanje: cimprej se bo treba tudi na podrocju kmetijstva
prilaloditi novi stvamosti, ki zahteva predvsem veliko znanja in
labrainwtjA ob vsem tem pa je jasno, da je nai kmet posten in
delaven in ga ne bi smeli kar tako zaradi primerjave z erropskim
kmetom potiskati v isti kos ali ga kar prepustiti usodi. To seveda
i,e prelPJga vlogo lokalne skupnosti.

-

-

6. PNAZilIt( OBEIilE
STANJE NA PODROqIU IMRASTRUKTT]RE
CESTB, VODOVODI, KANAI,IZACUE

-

Prevec Zelja je Se neizpolnjenih, da bi lahko v enem stavku zapisal, da smo zadovoljni z doseZenim. Pa vendar smo bili v lehr

2002 nadpovpreino uspeSni pri pridobivanju drZavnega in
ropskega denada za velike naloZbe

v tovrstne projekte v

ev-

nasi

obtini Za vodovodni sistem v Prosenjakovcih, ki reSuje problem
oskbe z vodo v Prosenjakovcih in omogoaa glede na koliiino
vode, vodno zajetje in zbiralnik vode normalno pokitje vodnih
potreb tudi v iL5em prostoru - Selo, Fokovci, Pordaiinci, Motvarjevci, Berkovci, eikedka vas
skegla sklada Sapatd. Gre

-

MONAVSTE IOPLICE
cala in obiine (ne samo nasa) bodo dolge kilomehe za eno samo oddaljeno hiso tezko zagotavljale. Ljudje, ki prispevajo k izgradnji ceste do 150 tisoc SIT, se morda niti ne zavedajo, da
vsakih 100 m asfultirane ceste danes stane cca 1,5 mio SIT in
da je za kilometer ceste potrebno v obiini naiti 15 mio SIT!
Teh cest namyea drZava ne sofinancira- Seveda sem 5e vedno
optimist in upam, da bomo cimprej koncali to tezavno l|Iadnio,
vendar tudi pritakujem, da ljudje razumejo, da gre pri tE izgtad'
nji za eno najviijih stopenj solidamosti.

smo pridobili sredstva ewop-

za nepowaha sredstva v viSini 60

mio SIT. Pribliino 30 mio SIT bo prispevala drZava iz naslova
reSevanja begunske problematike v Prosenjakovcih. Tudi to so
nepowatna $edstva Ker sicer o problemu oskbe z vodo pi5em
v posebnem sestavku, je poEebno dodati le to, da je medtem ze
bila opravljena javna razpnva za nadaljevanje vodovodnega si-

l

stema v Selu in Fokovcih in da zdaj poteka zbiranje informacij
o tem, kakien je dejanski interes za iz€radnjo vodovoda Glede
na pomantkanje vode sem preprican, da se bo vedina odlocila za
takojsnji pristop.
Konano so se zacela dela na cistilni napravi in kanalizaciji v
Bogojini. Zakaj konino? Predvsem zaLo, ket je bilo o tem projektu toliko razprav in razlicnih oviranj zacetka lfadnje, da smo
v nekem trenutku b i:c zelo blizu, da letos tega ne bo moZno
zaieti, saj je skajni rok za porabo sredstev, ki smo jih uspeli
dobiti za ta projekt v obcini iz Ministsstva za okolje nekje v mesec1l oKobru in upamo [e, da bo vse poteka.lo po programu in
da bomo teh 42 mio SIT spet nepowatnih sredstev lahko
izkoristili Siccr pa je to eden od projektov, ki je z vidika varova-
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BOGOJNA
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zaeela se
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izgradnja dslihe nopraue-

nja okoUa vee kot nujen. Vsekakor bomo z lz*adnjo dstilne naprave in kanalDacije v Bogojini reiili enega najbolj oiihtih onesnaievanj podtalnice v tem okolju in preprican sem na veselje
vseh Bogojinaanov, ki so k projektu prispevali znatni del sredstev, tudi resili ta zelo obiskani turistieni kaj v naii obiini, nadleinega in neprrehega vonja.
Na podrocju izgradnje kanalizacij je sicer izredno veliko projeklov 5e pred nami, tako, da bo lobiranje in drugi nacini pidobivanja nepowatsrih sredstev tudi v prihodnje ena bistvenih nalog za uspeanost gradqie, saj so ti projekti Slede na Stevilo prebivalcev v podeZelskem okolju izjemno dragi in jih ne obdina ne
krajani z lastnimi sredstvi ne morejo izgraditi.
Ceste v obcini so posebno poglavje, saj se cloveku dozdeva,
zelimo eimprej uresniaiti program
da jih je vsak dan ved.
,asfalha c€sta do vsake naseljene hise{, potem bo pohebno ob
tempu, ki ga zmoremo sedaj, pocakati vsaj Se kakino leto ali
dve. Cena izgadnje cest se je v zadnjem casu spet mocno pove-
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Uofua rui'vcja

Sicer pa letos poteka nadaljevanje towstne lradnje v Vucji
Gomili, Fokovcih, Andrejcih in Ra&ovcih
Letoinja najvecja investicija pri nas in najvecji uspeh pri pridobivanju sredstev pa nam je uspel pri razpisu za sofinanciranje

regonalnih cesL Od heh projektov, ki smo jih prijavili, smo
uspeli z enim: preplxtitev ceste NorSinci-I'llajtinci in Lukacevci.
za cesto nam je uspelo pridobiti iz drZavnih skladov 100 mio
60% wednosti investicije iz nepowatnih sredstev. Cesto,
pomeni
kondno ureditev navedenih naselij, bomo dokoncali v
ki
letosnjem letu in s tem Se pred zimo uredili nevzdrZne vozne
razmere te zelo prometne lokalne ceste v obcini. Sweda pricakujem, da bodo krajani za celotno ureditev, ki pomeni tudi
odvodnjavanje crste z robniki in plooriki, prispevali dogovorjeno
udeleZbo in s tem dejansko omogoaili zakljuaek investicije. Na
razpisu sta zaradi pomanjkanja sreGtev na drZavni ravni izpadli

Sn a[

cesti ProsenjakovciSredisae in Prosenjakovci-Cikeika vas, ceprav
sta izpolnjevali vse kiterije. Glede na to lahko upraviceno pricakujemo, da bosta uwsaeni v prioriteto v nxlednjem letu, ko se
bo ponovil regionalni razpis. Cxprav vem, da ie tezko cakati leto
za letom, pa sem vseeno preprican, da liudje razumejo tudi teZave drZave, k ji primanjkuie sredstev tako kot nam v obdini
za vse potrebe in Zelje. Obiina bo seveda storila vse, da se naslednje leto ti dve cesti znajdeh med tistimi, ki bodo uspeino
zakliudile razpis, saj bo na ta nacin resen kar pomemben del
preostanka neasfaltiranega ceshega omreZja pri nas, hkrati pa
bosta po najkajii poti povezani obe narodnostno meSani naselji
s cenbom narodnostrto mesanega obmoeja pri nas. To je tudi
obljuba drZave in njena obveznos! zato upam, da bomo to vpra'
Sanje uredili 5e pred formalnim vstopom naSe driave v EU-

-
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AZNII( OBCINE MORAVSI(E TOPIICE

Seveda v sklopu cestnega omreaa ne smemo pozabiti na
dve zelo pomembni pridobitvi v letoSnjem letu: kroZis& v Moravskih Toplicatq kjer smo uspeli pridobiti nekaj vea kot 40 mio
nepowatnih drzavnih $edstev in s tem na najlepsi naiin zaokoZili urejanje dovoza do novozgrajenega turistiinega centn Terme
3000. S tem je tudi celoEro naselje Moravske Toplice dobilo bistveno drulhano podobo in centralni infrxtrr:khrmi turisticni ots
jekl Podobno velja za kriZi!& regionalnih cest v Prosenjakovcih,
s katerim je bistveno popravljena in izbolsana predvsem prometna vamosl Za lo l<rriii,ixje bilo iz drZavnih sredstev namenjenih cca 40 mio SIT nepowahih sredstev.

t
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STANJE-IN DOGAJANJA NA PODROCJU
SOLSTVA, SPORTA, rIJLTI,'RE IN GASILSTVA
Pomemben del delovanja obdine, ki se odraia v kvaliteti fivljenja
obcanov, je po\rean z druZbenimi dejavnoshni, zato je ruDJmljivo, da s€ tem v prora-unu ohine vsa leta namenja posebna pozomost in se kljub pohebam po gadnji komunalnih objektov
vedno znova poskuia najti dovolj sredstev za to, da se bogat
proElram in vsebing ki so nujne za delovanje posameznih podro-

dj, lahko izvedejo.

,Grede* Teianovci

PRVI KITOGRAMI
PARAI'IZilITA ZE Y TEH
DNEH

ltot pllotski projekt

Cotovo ni pohebno izgubljati bes€d o pomenu towstne
investicjje za kmetijstvo v obcini pa tudi na regijskem nivoiu
saj Ere za prvi objekt te wste v drZavi, ki se ogireva z odpadno Eeotermalno vodo. I$plova wednost presella 320 milijonov tolarjev. Skoraj ketjino je bilo nepowahih sredstev Evropske unije iz programa PHARE, pribliZno enak deleZ sta
zagotovili minishstvi za kmetijstvo in gospodarstvo, sredstva
sta prispevali hldi Obcina Moravske Toplice in novoustanovljena Zelenjadarska zadruga Grede.
V steklenjaku je ie sredi pole[a na hidroponski nacin
stekla proizvodnja paradiinika in kot je na otvoritvi povedal
Zupan IYanc Cipot, bodo tej vrtnini tudi v prihodnje namenili celobre pow5ine objekta, kjer je v okviru javnih del dobilo
zaposlitev l2 liudi. Poleg tega bodo za lashe potrebe in pobebe hga gojili hidi sadike. Kot je znano, je celotna infrastruktun pri rasdrraku urejena tako, da omogoaa Siritev na
hektarjev.

Na priloZnoshri slovesnosti ob predaji novega rx0injaka
sta ob Zupanu spregovorila 5e dr. Rado Genori, koordinator
pri Vladi Republike Slovenije, odgovoren za prollrame ewopskih skladov, ter drzavni sekretar v kmetijskem ministrstvu
mag. Darko Simondi. Oba sta pohvalila towsha prizadevanja
loka.lnih skupnosti, da z dowSenimi in vsebinsko konkurencnimi kmetijskirni programi cim bolle izkoristijo sredstva iz skupne ewopske blagahe kot ene od oblik predpristopnih pomoii Dwopske unije. Nista pa skivala niti zadovoljstva o pomenu tovrsh€ pridobitve za regjski in celotri nacionalni prostor.
Ceza Crabar
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Mojca in Ladisla| G!6re* med naslopom.

Zatdo se je novo Solsko leto in v eni od naiih Sol, v Osnovni
aoli Bogojina, so zaieli obiskovati solo tudi najmlaj5l ki se bodo
Solali po prognmu devetle&e. Kljub temu, da je bila Sola v BogG.
jini nazadnje rekonstruirana leta 1995 z izgradnjo nove telovadnice in dodahrih prostorov, je bilo nujno vloZfi kar velika sredstva v
prenovo Solskega prostora, da bi zagotovili normalno izvajanje devettetke. Cepnv so vs€ bi osnovne Sole v obcinl OS Bogojina in
OS Fokovci ter Dvojuicna osnovna Sola ftosenjakovci, bile zgyajene v zadnjih 30 letih in so Solska poslopja prej nova kot doh-ajan4 je poaebno
inajuie devetletnega progr?ma v vseh iolah
veliko dodatnih vlaEanj. Ker se zavedamo, da je znanje ena od
najpomembnejsih prednosti slehemega posameznika pri njegovem
osebnem razvoju, bomo kljub pomanftanju sredstev tudi v &iavni blagajni morali v prihodnjem proradrnu obcine najtj re5itev za
posodobitev oziroma prenovo. Sicer pa na podrocju izobnZevanja
predstavfa naiecji problem v obeini ilemno velik sto5ek prevoza
Sr:lskih obok Clede na to, da je osnovna sola obvezn4 bi monla
driava yonet del stroSkov kot svojo obveznosL O tem teaejo
pogajanJa Z€ nekaj casa, vendar jim ni videti ugodnega konca za
nas. Ravno zaradt lega imamo relativno manj moznosti za vzpodbujanje imbraZevanja na vEjih stopnjah, kot to delajo v nekaterih
dru$h obcinah, ki prevoznih stroskov preprosto ne paznajo. Ne
glede na teZave s finantnimi sredstvi pa lahko za celotro vsebino,
'tmbraintanjem, zapiiemq da se kvaliteta 'tmbnirvaWvezatlro z
nja v osnovnih Solah iz leta v leto poveoje, kar se odraZa v podatku da se nenehno poved.re hrdi Stevilo atudentov. To pomeni
da tudi na tem podr€u pocasi izenaoremo polozaj poderelskega
okotra z u$animi sredinami
Podrocje predSolske vzgoje v obcini je po ustanovitvi zavoda
Vrtci dobro organizirano in program, ki teae v vseh wtcih, je
kvalitetno zastavljen. Nasi vrtci so v preteklosti dobili pomembna
priznal:,ja za svoje ustvadalno delo, zato je itevilo okoh ki obiskujejo enote vrtca v Moravskih Toplicah, Martjancih, hosenjakovcih, Fokovcih, Bogojini in Filovcih, iz leta v leto vecje, teprav
je dejansko Stevilo otrok manjSe. To pomeni, da je deleZ ohok,
ki ne obiskujejo vrtca pred vpisom v osnovno 5olo, izjemno majhen. Seveda je tudi za to podroge znacilno, da so problemi bolj
poveani s finaninimi moZnostrni kot z vsebino. Bistveno je, da
so otroci vkljuieni v \,Ttce, v njihovo vsebinsko, vzgojno in izobra'Zevalno vsebino; na to tudi najveckrat opozarjamo predstavnice zavoda, ko se sootamo z njihovimi zahtevami po dodatnih
sredstvih. Predvsem obmofe Moravskih Toplic in okolice se sreiuje s prostorskim pomanjkanjem, zato je v programu za naslednje obdobje izgradnja novega lrtcz v Moravskih Toplic:]r, saj
je sedanji lociran v prostorih, ki so last cerkvene obcine v Moravskih Toplicah, kot zacasna reaitev. V zadnjem letu se kaZejo

a

Natllucje je hotelo, da ro natanko ob 40. obletntd od.
lar Je lnititut v Stockholnu na Sverlskem potrdtl, da Je
voda lz vrffne v Moravdh zdravllna, namenu predali ie
kmetilrkt objekt, H se bo napajal z geotermalno energliio
lz lste vrtlne. Rasdlqiak ,Grede. v Teianovdh je bil na
povr;ld enega hektarja v nekql vea kot letr dri zlFElco
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teZave predvsem pri zagotavljanju placil stariev. Z naraiianjem
Stevila tistih, ki so ostali brez dela zaradi stecaja podjetij ali D
drugih razlogov, se dohodkovna osnova dru,jin moino poslabsu-

je, to pa pomeni, da vedno ved druiin placllje le minimalna

- L i. prvi placilni razed, zaLo pa se poveclje deleZ obiine, ki mora pokivati nastalo razliko.
Za duhovno popesEitev, ki cloveka bogati in ohnnja vitalnega,
v okini Ze \sa leta skbijo poleg ostalih tudi kultuma drustva s
svojimi zanimMmi programi in SDorha drustva z razlicnimi oblisredstva

kami Sportno-rekeativnih prireditev in tekmovanj. &prav veliko
energije vlagamo v lasten nzvoj in delo in imamo vse manj moZnosti za udejstvovanje na kulhrmem in Sportnem podrofil pa se
vedno znova najde dovof tistih, ki so pripravljeni nameniti del
prostega aasa hrdi za to, da v oko[u pripravljo prireditve, ki pomenijo za lfudi dolocene moinosti sprostitve in nabinnja novih
moci. hedvsem folklome skupine v Bogojini Tesanovcih in Motvarjevcih ter pevsh zbori v F ovcih" Bogojini, Pros€njakovcib MG
ravskih Toplicah in Martjancih so tisti, ki vedno znova poskbljo,
da so na.e kulhrme prireditve kvalitetne in Zive
Tudi v letoinjem lefu smo tako prica prazniku kulture v Bogojini v okviru KoSieevih dnevov, prazniku lollture na narodnostno mesanem obmoou v okviru pnznovanja pripadnikov nase narodnosti ter pnzniku kulture ob sloverxkem kultumem prazrriku.
Seveda pa je v sklop teh prirediter, potrebno vkliuciti tudi dogajanja lonaarske delavnice in loncankih dnevov v Filovcih, ki postajajo tudi pomembna turistiana prLeditev, ter vsakoletno slikarsko
kolonijo, ki poteka v Moravskih Topl.icah. Za obcino, ki nima cenhalnega kultumega hram4 lahko z gotovostjo trdimo, da je Stevilo prireditev taksno, da s€ lahko mimo primerjamo z okolji kjer
imajo za to angaiirane profesionalno zaposlene ljudi. Ob tem pa
moramo z ne€htivnim prizvokom oceniti deja\Trost, povalrro z
Art centrom v SrediSil, ki kljub relativno velikim vlaganjem drZave in obdine nikakor ne more zaaeti svojega prvohega poslanstva"
V zadnjem aasu se sicer stvari premikajo, vendar bo za pozitivno
oceno potrebno pocakati se kar nekaj casa.
S kultumim okoljem in vsebinami je povezan tudi problem
financiranja Pokrajinske in Studijske knjiZnice v Munki Soboti ki
v zadnjem casu z vso intenziteto prihaja na powsje. Cre za pokajinsko instib:cijo in problematiko, ki ie povezana s sistemshm
nadinom financiranja teh institucij v Sloveniji to sprejegu zakona
na tem podrodu. Potrebno je omeniti le to, da obdna Ze brez
financiranja te institucije namenja za kulturo v proraaunu sorazmemo veliko vei sredstev kot nekatere obaine, ki so v tem
smislu sofinanciranja domicilne. Ob tem, da naSa obdina korektno izpolnjuje woje obveznosti pri sofinanciranju izgadnje nove
knjiznice v Murski Soboti, bi naj v letoinjem letu namenila hrdi
velik del sredstev za financirdnje programa te knjiZnice. To pa bi
pomenilq da moramo vse vsebine, povezane s kulfuro v naii
obaini, v bishu v celoti ukhiti, sat je deleZ sredstev, ki naj bi jih
namenili za delovanje PISK, Se enkat veaji od sredstev, ki jih

namenjamo za kulturo
moremo pdshti.

v naii

obcini. Na

to pa nikakor

ne

V obiini je bila v letoinjem letu sklepna prireditev olimpUskih tekov in olimpijske kartice z geslom ,Slovenija Eee za
zdravje*, kar pomeni, da sta se nala Sporha zveza in naie okolje uveljavila kot dobra organizatoda v slovenskem prostoru. Na
ta naain imamo vse moZnosti, da tovrstna rekreativna prireditev
preraste v mnoaano prireditev, ki bo imela pozitiven odsev hrdi
na gospodarskem, predvsem pa na turistitnem podroaju. Ker v
okolju ni veliko gospodarskih subjektov, ki bi bili sposobni sponzorirati Sportne prireditve in delovanje 5portnih klubov, se le-ti
lahko obdrzijo le z izjemnim entuziazmom posameznih ljubiteljw
Sporta in rekeacije ter dosegajo izjemne rezultate. V prvi wsti je
potrebno omeniti klube v slovenski nogometni li$, predvsem NK
earda, ki Ze vrsto let posega po najviSjih mestih v tretji ligi

-
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vzhod. Veliko dela in prostega casa je vloZenega hrdi pri delu
preostalih uspesnih nogometnih sredin, kot so: NK Rotunda Selo, NK Prosenjakovci in NK Bogojina. Velika popestsitev na tem
podrocju so predvsem klubi v malem nogometu, ki imajo organizirano ligo na obmocju obcine. To tekmovanje je 2e preraslo v
pravo nogometno evforijo, saj so posamezne tekme pravi derbUi,
na katerih se zbere veliko Stevilo privzencev te zanimive igre.
V letosnjem letu so izjemen rezultat dosegle tudi igrd.lke kluba hokeja na travi iz Moravskih Toplic, ki so na drZavnem prvenstvu osvojile prvo mesto. Vse to in vsakoletni hadicionalni
kolesarski maraton, ki glede na vedno vecje Stevilo udeleZencev
samo potrjuje tezo, da se vedno ved ljudi vraca k naravi, pa je
dokaz, da smo v obdini wpodbudili n ade in starejse k aktivne-

mu rekeacijskemu Zivljenju.
zvezi je bila v leto5njem letu zaupana
gasilskega
organizacija najvecjega
tekmovanja v Sloveniji, memoriala MatevZa Haceta, meseca maja v Moravskih Toplicah. Ze samo dejstvo, da je bilo takno tekmovanje sploh prvia organizira-

Naii obcinski gasilski

no v Pomurju, pa dokazuje, da so naii prostovoljni gasilci zelo
dobro organizirani in predstavljajo tudi v Sirsem prostoyu po-

Kobsrski mqaton Teme

3M

D poCadileu obcinskega proaika:
tekmoualci pred dojnico filouskih dru*eo

memben del gasilskega mozaika. eeprav na tekmovanju niso
imeli svojih tekmovalcev, pa so vsi ilemno dobro ocenjevali organizicijo. Seveda je glede na Stevilo prostovoljnih gasilskih druStev v obiini in Zelje po novi opremi v proracunu obdne zelo
teZko najti dovolj sredstev ?a yse. Zato je toliko bolj pomembno,
da so ljudje ie vedno pripravljeni tem humanitamim zdnsnnjem
priskoiiti na pomoc tudi z lastnimi sredstvi, ti pa se jim Zelijo
oddolTiti predvsem s stalno in nesebicno pripnvljenos$o pomagati pri varovanju njihovega premozenja. V letolnjem letu kar
nekaj gasilskih dru5tev proslavlja visoke oblekrie, v Motvarjevcih
110 lel v Loniarovcih, kar pomeni da je hadicfa delovanja gasilcev v naiih kajih izjemno dolga in je ne smemo zanemariti
ali prekinifl &prav je jasno, da bo hrdi v prihodnje na tem podroiju vedno primanjkovalo sredstev. Pa vendar; naii gasilci so
trdo2ivi, kar so pokazali Ze velikoka! in verjamem, da se hrdi v
prihodnje ne bodo vdali.

DEJAVNOST TI,]RISTIENM DRUSTEV
Dejavnost bJisticnih drustev v obcini s€ weljavlja tudi v letosnjem
letu, predvsem kot prirediteljevposameznih prireditw, k imajo Sinii
turisticni znacaj. Tako TD Moravci v Monvskih Toplicah ze wsto
let uspeSno organizira prvomajsko kesovanje, ki se ga vsa leta
udeleZuje veliko Stevilo turistov in domacinov, podobne prireditve
ob pruem maju pa organizirajo tudi nekatera turisticna spoftra in
kultuma druStva v Sebeborcih, Martjancih, Teaanovcih, Bogojini
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Filovcih in drugod. Zelo pomembne postajap prireditve ob postavUanju klopotcev in martinov pohod; slednji dobiva glede na to, da
se Stevilo udeleZencev iz leta v leto povecuje, vse bolj znaca., Sinie
pdreditve. To pa je tudi v bistlu osnovni namen prireditve. Izjemno uspesno organizirana prfueditev je bila letos ob postavitvi
klopotca v hanovcih. V to skupino prireditev pa je mozno uwicati hrdi L i vaske igre, ki so letos kljub slabemu wemenu privabile
v Kmce kar veliko ljudi. Naloge turisticnih druitev v posameznih
kajih so zelo razli&ro zastavljene: kultumo-hristidno dru5tvo v
Prosenjakovcih skrbi, na primer, za lepo urejene cvetliane aran.Zmaje v vasi v drugih kajih pa se ljudje sami moino angaZiajo
pri polep5evanju svojih domadij, tako da lahko z gotovostjo trdimo, da je prisohost turistov in gostov v naiem okolju vzpodbudiIa veliko naiih krajanov, da veliko vea aasa kot kdaj prej namenjajo urejanju okolice wojih domov. Vsako leto imamo ocenjevanje najlepsega kraja" nolepSe Sole in najlepiega gpsilskega doma v
obtini, kakor tudi najlepSe domadje in kmetije. Nagrajencem, ki

i-

*

trEryF?€t

lrl

lf
--

v okviru

letoSnjega praznovanja obcinskega
praznika, ob tej priloZnosti iskeno tf,stitam.
Veliko furistianega obiska je v zadnjem iasu povezanega z
dvema najmanjSima naseliema v obcini, Bukovnico in Londarov-

ci. Oba kaja bosta zaradi woje specificne lege in dodatrih vsebin - tuisticnih zanimivosti lahko tudi v prihodnje ena od ciljnih moznosti za airao turistiino promocijo. Z novimi pridobNa.
mi v Andrejcih in v Filovcih pa je pricakovati, da bo turistov tudi v teh kr-ajih vse vea Za turisticne animatorje v turisticnih
dru5tvih je to lahko pomemben izziv.

AJ{TUALNA PROBLEMATIKA
Z vidika bodode podobe obcine kot turistituega srediica pokajine
ob Muri je zelo pomembno, da se je premaknil z mrtve to&e
projekt Rimska carda. Zdraviliide bi naj bilo zElrajeno ob vrtini v
k. io. Sebeborci (Rimska carda) in bi bilo namenjeno predvsem
ziravljenju psoriaze luskavice. O projektu je bilo veliko zapisanega, dejstvo pa je, da raino v tem aasu postaja stvamost, saj je obcina z ustanoviMjo zavoda ki bo poskbel za pripnvo infi-ashuk.

ttJre

z

zaif,iek izgradnje novega zdraviliaa4 napravila najpo-

k realizaciji zastavljenega cilja" Zdravili5& bo gotovo eno od pomembnih dodatnih moZnosti za zaposlitev ljudi in
predvsem spodbuda za razvoj hristi-ne dejavnosti v posameznih
krajih in pri zasebnih ponudnikfi turistiinih storitev. To je eden
izmed velikih projektov, pri katerem bo obiina akt no sodelovala
in poskuSala podobno kot pri projektih ,Hotel Vivat(, ,Grede( v
Teianovcih in nekaterih drugih odigrati vlogo, ki bo prinesla namembnejsi korak
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Spostovane obcanke in obcani!

lo med letom tudi veliko nepotrebnih nagajanj in predvsem zavajanj ljudi z uporabo mojega imena. V zadnjih Stevilkah Lipnice, do volitev, se bo verjetno to ae samo stopnjevalo. S to milo

g

u Sefu

so dobili priznanja

iim obcanom dolocene moZnosti tudi na dohodkovnem podrocju
Za Rimsko cardo so Ze zagotovljena nepovratna sredstva drzave,
5e veliko pa jih pricakujemo v prihodnjem letu, saj je projekt postavljen v prioriteto na re$onalni ravni. To pa pomeni, da bo v
sklopu projekta resevano tudi vpraaanje komunalne ureditve, kanalizacije in distilne naprave v Sebeborcih in morda 5ir5e.
V prejSnjem mesecu nas je sosednja okina Murska Sobota kot
pravi romska druzrna Sandorja Kovaca in Veronike Horva! presenetjla z nenavadno hitro in skivnosho Ueselitvio druZine iz Murske Sobote v Prosenjakovce. Nxilni priselitvi romske druZine so se
kajani Prosenjakovec odlocno uprli in to izrazili z zavmiMjo leto5nje osrednje proslave v Prosenjakovcih, ko bi odprli in predali namenu veliko investicijo v zgndnjo vodovoda- Veliko negativnega
naboja med ljudmi je bilo usmerjeno tudi na naso obcino, &prav
dejansko pri tem ni imela prav nobene vloge. Romska druiina ki
sedaj stanuje v Proserlakovcih 51, seveda pri tem ni nii kiva in se
je bila v bistvu prisiljena preseliti v hiso v Prosenjakovce, k sh jim
jo poiskala Stnnovanjski sklad meshe obcine in socialna sluZbaSami pravijo, da bi Zeleli nazaj v Mursko Soboto. Videl.i bomo, kako se bodo v prihodnje odvijale stvari Dejstvo je da je osnoma Zelja vseh v obihi, da bi ljudje Ziveli mimo in v skladu s standardi,
ki jih dandanasnji imajo ljudje v naii drZavi Vsekakor je preselit€r,
romske druZine pustila dolot€ne posledice v odnosih ljudi tudi do
naSe obcine, zato je Skoda toliko ve{a. ObZalujem, da se take zadeve dogajajo med dvema sosednjima okinama-

Vedeho ni brez pomena na ob tej priloZnosti zapisati, da je bi-

t
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MORAVSKE IOPLICE

besedo poimenujem vse obtoZbe na svoj radm s strani razliarih
bojevitezev, ki pa seveda ne morejo zamegliti in pokvariti sicer
dobrega sodelovanja z ljudmi. Dobro je sicer, da ljudje lahko hitro spoznajo dloveka in si brez velikih teiav ustvarijo svoje mnenje o posameznikih, ki seveda nimajo veliko pokazati o svojem

dosedanjem delu. Zato bi bilo dobro, da najprej, kot pravimo,
pometejo pred svojim lashim pragom.
Nekaj o tem, kako uspesni ali neuspe3ni smo Gti, ki kmilimo obiinsko barko po velikokat razburkanem politicnem prizorisiu, pove vsekakor Stwilo projektov, k jih vodimo v naii obdni in za katere vedno znova uspemo pridobiti veliko nepovrabrih
sredstev. Ali morda Sirsa prepoznavnost obdine v slovenskem
prostoru in fudi v zamejstvu. Sicer pa se Xrdi mi zavedamo, da
idealnih rezultatov ni vedno so lahko 5e boljSi ali pa tudi veliko
slabsi-.. Za zdaj nam uspev4 da os0ajamo na visokem nivoju in
Ellede m prolyame in visoko zastavljene cilje sem preprican, da
nam bo 5e veliko stvari uspelo. Seveda de bomo znali tako kot
velikokat doslej najti re5itve, ki bodo sprejemljive za veliko vedino vseh, ki Zivimo v tej lepi in bogati obaini Naj velja naSe geslo Bogab smo, ker se zavedamo, kaj vse imamo!
Morda za konec razmiiljanja ob letosnjem prazniku obiine
ni nepomembno zapisati, da je Obcina Monvske Toplice na dobri poti, da uresni-i svoj osnovni razvojni cilj moZnosti vseh
ljudi, ki so zainteresirani za reievanje svojega statusa v okviru
furisticnega delovanja, da se jim to omogoai oziroma da se turistiani uhip zaauti tudi na najbolj oddaljenem kaju naSe obdne.
NaS namen je, da bi z Dgadnjo kolesarskih poti v prihodnjem
obdobju to tudi dobesedno uresniaili v praki.

-

-

In ob koncu, spoitovane obcanke in obcani, upam, da ste
tudi vi zaznali ukip obdne v svojem okolju in se skupaj z nami
veselili novih pridobitev ob letoinjem naaem prazniku.
Ftanc Cbot, zuwn
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tOTAtNE VOTIIYE
PRED REIDNIMI VOLITVAMI

cunov osetxsxrx

svETov

rt iuplxov

hedsednik DriavDqp zbon Borut Pahor je v skladu s pristojnostrni razpisal letoiqle redne volitve z: predsednika drzave
ia orlpne lokalnih skuptrosi za 10. nolember 2002. Republiika volilna komis[ia je kotrec avliulta rprejela rokovnik volilnlh opravil, H so zacela teci 2. septembra. V 45 dneh morEio politicne statrke h volilci (s podporo na predpisanih obrazdh) dolodti kandldate, kandidature pa morajo biti vloiele do 16. oktobra 2002 do 19. ure. Seznam katrdidatur iD lista
kandidatov morata biti doloteni 23. oktobra 2002, potrjen senzam pa javno objavljen 26. oltobn 2002. Tega dne predvideramo - bo izila prerholilna Lipnica.
&ednit
Na podlagi 8. alena Zakona o volilni kampanji (Uradni llst

62194 a 17 /971 in 16. cl€na Statuta Obcine
Moravske Toplice (Uradni list RS, sL ll/99, 2/01, 24/01
in 69/02) je Obcinski svet Obdine Moravske Toplice na 35.
redni seji dne 26. avgusta 20O2 sprciel
RS,

at

OI'tOK

V skladu z dolocili 14. in 15. clena Odloka o izdajanju javnega

O NAEINU IN POGOJIH PLAJGTIRANJA V EASU
VOLTLNE IG"I{PANJE V OBEIM MORAVST(E TOPLICE

l.

tlen

S tem odlokom se dolocajo nadn in pogoji plakatiranja na plakatnih mestih v Obcini Morarske Toplice v dasu volilne kampanje.

2.

ij.en

NameScanje plakatov z volilno propagandnimi sporocili je dovoljeno na vseh obstojeiih plakatnih mestih ki so v lasti obiine.
Na navedenih plakaErih mestih Obtha Moravske Toplice
enakopravno in na celotnem obmocju obcine zagotavlja vsem
organizatorjem volilne kampanje objavo volilno propagandnih
sporocil.

Objekti s ponoaio katerih se izvaja voliha kampanja so:

-

enoskan-ske table
dvostranske table
panoji.

3. clen

Plakatiranje zunaj plakatrrih mes! navedenih v 2. clenu tega odloka je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno Ie s soglasjem
lxtnika objekta, na katerem se bo izvedlo plakatiranje.

4. ilen
\4oge in volilni propagandni material je potrebno najprej 40 dni
pred dnem glasovanja dostaviti Obtinski upravi Obeine Moravske Toplice, ki izda dovoljenje za plakatiranje. Pooblaiteni izvajalec plakatiranja CISTA NARAVA d.o.o., Tesanovci bo namestil dostavljeni materia.l. Organizatorja volilne kampanje bremenijo shoski lepljenja oziroma namescanja.

5. clen

ki niso urejena s tem
ksitev tega odloka, se

Za vsa rpraianj4
sankcioniranjem

doloile Zakona o volilni

PRAVITA
za predstavitet kandidatov in kandidatnih list
za obainske volitve 2002
v Lipnici, glasilu Obclne Moravske Toplice

odlokom, vkljucno s
smiselno uporabljajo

kampanji.

glasila Obcine Moravske Toplice, 5. dlena Zakona o volilni kampanji in 55. dlena Zakona o medijih objavljamo pravila za volilno
kampanjo v obcinskem Elasilu Lipnica.
Predstavitev programov kandidatov/kandidatk in politicnih
stranl( oziroma kandidatnih list za organe Obiine Moravske
Toplice (brez krajevnih skupnosti) bo objavljena v dvobarvnem
tisku (irna, zelena barva) v predvolilni Stevilki Lipnice, ki izide
predvidoma 26. oktobra 2002.
Za predstnvitev prollramov je kandidatom in strankam,4istam
brez pladila na razpolago prostor v naslednjem obsegu:
1. Kandidati za htparra:0,5 (polovio) casopisne st-ani,
2. Kandidatrre liste za obdinski svet; 0,5 (polovica) casopisne
shani,

3. Kandidati volilne enote, kjer se volita wehika madiarske narodnosti: po 0,3 (tretjina) casopisne sb:ani v slovenskem in
madZarskem jeziku

Polovica casopisne sk'ani obsega najved 3.200 znakov (Steto
s presledki), tretjina strani obsega 2.133 znakov (Steto s presledki), vkljuino z morebihim ilushativnim gradivom (logotip, por'
het a.li &uga fotografij4 geslo itd.).
Kandidat ali kandidaha lista lahko zakupi dodatni oglxni
prostor (pol shani ali celotrro sban) in ga placa po ceni dejanskih stroskov liraficne priprave (vkljucno s honorariem urednika)
in tiska v vtini 18.000 SIT (z DDV a pol st-ani in 36.000 SIT
z DDY za celobro shan. PooblaS&ni zastopnik kandidata skanke ali kandidatne liste pred predajo gradiva v tajnistvu obaine
podpiie narocilnim za zakup dodatnega prostora za predstavitev
programa.
Predstavitveni prolram kandidata oziroma strdnke,4iste spre
jema tajnica ga. Marjanca Granfol do ponedeljk4 14. oktobra
2002, do 12. ure. Do tega casa lahko gradivo poSljete tudi po
elekhonski poSti na naslov Obcine (obdna.moravsketopli-

c@moj.net).
Kriterij za zaporedno razvrstitev kandidatov oz. kandidatnih
list je abecedni red (crke priimka kandidata oziroma uradnega
imena stranke/liste).

Seznam obstojecih plakatnih mest v Obcini Moravske Toplice je
dostopen v tajnistvu obcinske uprave.

6. ilen

Pricakujemo, da predlagatelj predloZi osnutek oblikovanja
(razpored besedila in ilustrativnega lyadiva, izbrana tipografija);
ae le-ta ni priloZen, predloZeno besedilo oblikujemo v tipografiji

Republike Slovenije.

Lipnice (Clearface).
Uredniitvo ne bo leKortalo predstavitev prollramov.
Sprejeto na seji uedniikega odbora 21. avgusta 2002.

Stevilka: 006-07/02-6 os
Monvske Toplice, dne 26. 08.2002

Moravske Toplice, 21. 8. 2002

Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Urddnem listu

ht4n:
20

reolemb€r 2002

h@1c CiNt, utiu.

dbl org,

*ou L t

Ludv* Soiia, odgor'mi uredni*
9

IURI t/

I

IIC IUDI V SETU

Naravni park Terme 3000 Moravske Toplice

PANONSTE TERttIE
V VSE BOL' ZAOI(ROZENI PODOBI
V Zdraviliis Moravske Toplice. ki so v skladu z ran;olto stratelljo in z namenom se usp€tuejscga aastopada na domaiem in na tujih trgih izdelali novo ce.
Ioetno podobo in spremenill ime druibe, ki se sedai glasi Naravni park Terme
3000 Moravske Toplice, so tudi v poletnih mesec-lh uresniaevali projekt, aigar

namen je povezafi turistituo ponudbo na severovzbodu dtaale pod, skupno bla.
govno znamk€ Panonske terme.

PREVZEM PTUJSKIH TERM

ODPRLI HOTEL ELIZABETA

je Ze konec julija s Kmetijskim
kombinatom Ph-rj podpisalo pogodbo o
nakupu Term ftuj, s timer je moravskotopliSko z&avilisce postalo 72-odstotni
lastnik Term. Kot so povedali ob tem po-

V povezavi s strategijo razvoja zdraviliSkega
hlizma v severovzhodni Slovenli in kapitalskih povezav je Zdraviliide Moravske Toplice v spomladanskih mesecih za 115 milije
nov toladev kupilo tudi hotel Elizabeta v
Lendavi, ki je wsto let sameval. Zdraviliace
je wello nz obnovitvenih del, katerih skup
na wednost znaia 18 milijonov tolarjev, in

Zdravilisde

membnem dogodku predstavniki omenje-

nih podjetij, s povezovanjem z&aviliSa severovzhodne Slovenlje oba podpisnika
podobe uresnicujeta tudi interes lokalnih
skupnosti severovzhodne Slovenije, pose-

bej pa 5e Ptuja

in

ga sredi septembra tudi uradno odprlo.
Hotel Elizabeta z 22 dvoposteljnimi sobami in enim aparbnajem - poleg vseh
sprenrljajodh objektov pa ima tudi varovane
parkime prostore ter ploicad pred hotelom
v izmeri 1.500 m2 - obratuje kot hotel s
Stirimi zvezdicami. Namenjen je poslovnim

Siriega tamkajSnjega

obmocja $ede usklajenega in pospeSeneEa ra oja t'nizma.
Moravske Toplice so se v pogodbi zavezale, da bodo do leta 2004 v Termah

gostom za prenocevanje

za organizacijo seminar-

jev in zakljudnfi

E-

rl
dl L
I

I

\1

l,

poslov-

.I

nih sesbnkov, za orEafizacto posebne gostinske
ponudbe, ki se bo vkljudevala v turisticno in hifumo dog;ajanje mesta

-,

bo tudi dopolnjeval

, 1,,

po-

Zaradi lokacije stro

-,2

Skov obratovanja

Z izgra&jo igriio za goll * je pouecolo zanimonje za Molat)ske
pottsi pa se Wemiflja tudi sttuktura z&aoiliikih gostou.
Toplice,
Posnetek je s fiuega tumda za pokal Obeine Morat)ske Toplice.

primemo povetale tudi vodne powSine.
Kot je znano, je kupec za nakup vetinskega deleZa odStel 650 milijonov toladev,
od tega je bila polovica kupnine nakazana
v gotovini, polovico pa bo zdravili5de pla-

calo v delnicah. Dru2ba Terme ftuj je v
prvih Sestih mes€cih leto5njega leta poslovala uspesno, saj je prihodek druibe za
13 0/o vecji kot v enakem obdobju lani,
dobicek pa se je poveai.l z 2,7 mthjona na
9,6 milijonov tolarjev.
Naj ponovimo, da so Moravske Toplic.e ite y z*tel&u leta postale vedinski lastnik Term Lendava, nacrtujejo pa kupiti Se
zdraviliski del Radenske. Pogajanja o nakupu z lastnikom, Pivovamo Lasko, tre-

nuho
10

Se mirujejo.

ceotra) Moravske Toplice, Nekdanja
izhodiScrra

l&ka Uine poti

Selo 1e s

tem dobila novo namembnosl

kr{

s

airaim zaledjem pa rovo moinost ae
boli raziirjene turlsticne ponudbe in
uveliavltve. Na to so Da otvoritveni
prireditvi v okviru 6. obcimlega pra.

znika opozorili vsi triJe govorniki:
vodja TIC Moravske Topllce Elica
Horvat, iupan Fraac Cipot in Oskar
Makarl predreddk vaikega odbora
Selo. Kulturni protFam so Bestavili
ucenci Osnolae inle Fokovci otroSki
zbor in nlada gfusbenika.
Selo seveda gostom doslej ni bilo nezrnnq
nasprotno, ves cas je priljubljena izletniSka
destinacija predvsem zaradi edinstvenega

-

arhitektumega spomenika romanske rotunde iz srede 14. stoletja in odlicne go-

F
L

s

a':a

il

Lendav4 po pohebi pa
nudbo Term Lendava.

Ptuj zgradile hotel katellorije Stirih zvezdic
z najmanj 250 leZiSii in da bodo temu

V li<r brunarici na parkirisor v nepo
sredni bEiini rotuade v Selu bo odslej
pisarna TIC (Turidicno-informativne{h

in vo-

denja je hotel na podlagi
pogodbe o dolgorocnem
najemu predan v upnvljanje Termam Lendava.

REKORDEN AVCUST

Z letosnjo turistiino sezono so v ZdraviliSau Moravske

Toplice zelo zadovoljni. saj

so presegli Stevilo lanskih noditev v tem
obdobju. Noditve so samo v avgustu v
hotelih presegli za 9 odstotkov, v kampih
so te na lanski ravni, v apartrnajih pa se
je Stevilka povetala skoraj za petino.

V Moravskih Toplicah se sicer zavedajo, da tako skokovitega poveaanja stevila
gostov, kakor so ga predvsem zaradi novih vlaganj beleZili lansko poletje, ne morejo pricakovati, kljub vsemu pa so optimisti in prepriiani, da so njihove kopalne
in hotelske zmoglljivosti postale vse bolj
zaniniye za preiivljanje prostega casa in
da so s tem iz zdravilisca prerasle v turistiani center.
C,ea Ctubu

Zbrcne je n4jprej nagowrila Elica Horuat,
oodja TIC Moravske Toplice.

stinske ponudb€. Turisticnc.informacijski
center lahko prizadevanja na novo poveZe
in promovir4 poleg informacij in nasvetov
pa gostom ponudi razElednice, zlozenke,
knjige in drugo literahro o ln-aju in pokajini, spominke domace pridelke (med raznowstslo domace sadno Zganje kvalitetno
vino...) in izdelke loncarstv4 medicarstva in
druglh domacih obrtl Ali, kot je poudaril
iupan ,... pomeni otvoritev cenba moznost
zaa€tka Viertja Gorickeg4 razvoj hnizma v

primami obliki

-

ob tem, da obiskovalce

opozorimo, kaj lahko vidifu, kaj lahko dorvijo, lahko domadni ponudijo vse tistq kar
imajo. Pri tem lahko vsakdo najde in weljavi svoj interes."
Turistiini center bo odprt ves dan, od
9. do 17. ure. V pisarni bodo obiskovalci
dobili kljud rohrnde in po Zelji tudi vodenje. Na dan otvoritve centra je vzorcno
vodenje z obilico zgodovinskih podatkov

in nazomo raz lago arhitektumih elementov ter slikarskih odlik tega umetnostnozgodovinskega bisera opravil umel zgod.
Janez BalaZic. (Ludvik Socic)
20
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VOI'A I{ASA YSAI(DAil'A
PROBTEII OSI(RBE Z VODO NA GORTETEM IN V CETOTNI OBEINI
Zavedati se, ka.ko pomembno bogastvo predstav[ia zdrava pitna vod4 je miselni preskok, ki mora pri [iudeh doznred oziroma lla mor4io liudje zaznati, da bi se odnos posameznlka do okolia tudi deJansko sptemenil. Naaino!, kako se to lahko
z8lodl, je vsekakor vec, nqiboti trda in direktna pa je pot, ko vode zma{ka ali je trqino prinanjkuje - in ravno to se dog{a tra naiem obmocju, ki je a€ pred nekal led vefalo za obmocje. kjer je vode toliko, kot je rabii in 6e ves saj je na
vsatem mestu, kjer si v zemljo zabil cev, naletel na nahaialiice dovo$ velikih kolicin vode.

VODA JE DOBRINA
Danes je voda postala iskana dobrina in
pricakovati je, da bo v relativno kratkem
casu njena wednost izjemno porasla, zato
je potrebno kar se da hitro in organDira-

no ukrepati. Dvig sbndarda in natin

Ziv-

k

povecanju dnevne porabe vode (pralni stroji,
kopalnice, WC, zalivanje zelenic pranje
artomobilov...), hkrati pa klimatske spremembe in dru$ vzroki rplivajo na bistve-

ljenja ljudi sta bistveno prispevala

no zmanjiano kolidino padavin oziroma
na to, da so padavine razporejene tako,
da je njihov vpliv na obnovo podtalnice
neznaten (zime brez snega...). Ob vsem
tem so ,strokovnjaki" generacije, ki danes
odhaja v pokoj. v preteklosti z velikimi in
nestrokovnimi pose$ na podrocju melioracU in shahov pred tako imenovano
l00letro vodo os omaaili obmoQe tudi s
tisto vodo, ki se je na naravne nadine
akumulirala v tem prosloru. Tu so se
gramoznice in drulii nekontroltani posegi
stanje je taksno, kot se
v
nam kaZe naiih studencih: vode ni ali
je le 5e za vzorec
Seveda je takino pomanjkanje vode
alarmantna situacja v vsem okolju, ki vodo rabi. In ker je eden od pomembnih
dejavnikov pri tem lokalna skupnost - torej obcina - je naloga vseh, ki v tej obdni iivimo, predvsem pa nas, ki smo na

v podtalnico - in

Goriakem Zeleli ostati na Esvojem( vodovodu posamienih studencih ali manjSih
skupnih vodovodih, ae5,mi ne bomo ni-

-

komur placevali svoje voden. Bilo bi preneumno, da bi ljudi silili v nekaj, aesar sami na noben naain ne zelijo storiti. Osebno sem ljudi velikokat preprideval, da ne
grc za od\zem njihovih osebnih stvari,
temvea da bodo z vkljucitvijo

v skupni

vo-

dovodni sistem pridobili pravico zahtevati
od obaine in drZave, da s€ jim takrat ko
vode ne bo dovolj ali ce voda ne bo neoporecna, zagotovi normalna oskba z vodo. eeprav so me posamezniki v obaini
opozarjali, da bo imela v primeru prevzema teh vodovodov obdina teZave, ker se
lahko zgodi, da bo vode zmanjkalo ali da
bo nepitna (nezdrava) in bo pohebno za
re5itev problema nameniti veliko sredstev,
sem s tem 2elel predvsem ljudem zmanj-

jo pomanjkanje vode

pomena
ta nadin prevaliti vecji del bremena za reSitev te problematike na skupnosl PosaSati stisko, ki

ni za posameznika in gospodinjstva in

mezniki so me zaradi tega ,prevzemanja
vodovodov" velikokat kitizirali na razlidnih sejah, sestavkih v Lipnici pa tudi prek
drugih

medUev.

V zelo kn&em casu pa s€ je pokazalo,
da moje razrniSljanje ni bilo hko narobe!

TRENUTEK RESMCE

pomembnih funkcijah, da skupno najdemo reSitve, ki bodo pripeljale k iimprejsnji
resitvi nastale situacije. Pri tem predvsem
poskusamo biti realni, saj je veliko stvari

TYenutek resnice pa je tah da se na slabih

vedno odvisno od finaninih zmoZnosti
obcine in ljudi ki to vodo nbimo.

vati

OSTALI SO NA
TSVOJIHT VODOVODIH

O problemu oskbe z vodo smo se zadeli
pogovarjati Ze ob samem zaaetku delovanja te lokalne skupnosti, pa tudi Ze
prej, v stari obcini, saj se je Ze takat nacrtoval in izgyajeval skupni sistem oskbe
za celohlo Prekmurje. Po weljavitvi novih
obain so se prioritete Eradnje predvsem
na Coridkem zamenjale s prioritetno gradnjo cest (oboje zaradi premajhnih sredstev

moZno), saj je takat bilo v studencih vode dovolj in ljudje problema niso neposredno zaznavali. Kljub temu smo
vsako leto v okviru obcinskega proElrama
investicij pomemben del sredstev namenili

ni bilo

vodovodom

in

novim vodnim

zajetjem.

Vendar pa so ljudje v veiini primerov na
20
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odlodtvah v preteklosti ne da gyaditi novih
reaitev, temvec je pokeben velik skupen cilj
- potrebo po zdnvi pirri vodi uresnict-

-

v praki s

skupnim nastopom vseh
porabnikov, obcine in driave ReSitev po
manftanja vode smo zashvili kot prioritetni cilj razvoja Prekmuria in predvsem Goritkega na re€iona.lni ravni in pricakujemo
pomemben deleZ sofinancinnja iz drZavnih
sredstev in evropskih skladov.

V obiini Moravske Toplice smo prvi
del tega projekta zaaeli uresniaevati

5e

pred formalnim zadetkom izgradnje siste-

ma oskbe z vodo prek regionalnega
programa. havijo, da se je potrebno s
problemom spoprijeti takal ko je ta 5e
na za&tku, pozneje bo tistih, ki bi radi
vpnianje oskbe z vodo

reSevali

prek prej

omenjenih programov, toliko, da bo spet
potrebno cakati vet let preden bo iz vodovodne pipe pricurljala tako Zelena voda.
Koncuje se vodovodno omrele Prosenjakovci z vodovodnim zajetjem v ftosenjakovcih, ki flede na kolicino vode omogo-

ca oskbo vasi ftosenjakovci, Pordaiinci,
Motvarjevci, Berkovci, Cikeaka vas, Selo
in Fokovci. Za navedene vasi je 2e pripravljena ali pa je v pripravi dokumentacija, tako da je zdaj naloEa vseh, da se angaaramo pri zagotovitvi financnega poki-

te investicije. Pricakovati je nadaljevanje gadnje Ze v letosnjem letu, predvsem

Ua

pa naj bi se gradnja intenzivirala v naslednjem lehr Velko pomanjkanje vode je

tudi

v

delu vasi lvanovci, Kan&vcih in

Ratkovcih, kjer zacasno racunamo na povezavo z vodovodnim zajetiem v Kantevcih (sv. Benedikt) - trajno pa naj bi se ta
naselja skupaj z Andrela, Ivanovci in Kmci reSevala v sklopu povezave regijskega
vodovoda od Sebeborec do Cubra v Moravshh Toplicah, predvidoma v letih 2003,
2004 in 2005. Regionalni projekt pokiva
hrdi naselja Bukovnica, Loncarovci. lvanjSevci

in

Sredisce.

Z zziAkom

gradnje vodohrana

v Bo

gojini bi se naj v letu 2003 aktiviralo vodovodno zaje$e v Vucji Gomili in se s tem
reSevala problematka vodooskrbe

v tej

naj-

vecji katastrski obeini v obdini Moravske
Toplice. To pa v bistvu pomeni, da ie glede na postavljene cilje - celotrro Goridko v naii obcini pokito z vodovodnimi
omreri in trajnim virom vode. Vse to naj
bi bilo dokoncano v manj kot petih letih

-

tako predvideva Studija oskbe z vodo Go
ri&ega kot prioritehi razvojni proji:kL
Na ravenskem delu obcine se s problemom pitre vode srecujejo predvsem v
Nor5incih, kjer je predvidena povezava s
primamim cevovodom Martjanci-Moravske
Toplice ali s primamim vodovodom od
Mlajtinec, ki bo vezan na vodni vir iz no
ve rdine v Mlajtincih. Ker je za ta del vo-

po posebni pogodbi zadolZena
Komuna.la Murska Sobota kot upravljalec
re$onalne4la vodovoda, je priiakovati, da
bo do resitve prislo z zacetkom izEradnje
dovoda

vodohrana v Bogojini. kamor naj bi se
prikljuail hrdi novi vodni vir iz Mlajtinec.
Preostala naselja na ravninskem delu obcine, ki niso vkljuaena v regionalni vodovod, imajo za sedaj 3e lastne vodovode
(Filovci. hanci, l, artinci, Lukaaevci). je pa
tudi za ta naselja predvideno, da se prikljucijo regionalnemu vodovodu. Kdaj bo
to, je odvisno predvsem od njih samih in
od dejsha, s katerim sem zaael sestavek:
da se problema vode zavemo ponavadi
Sele takrat ko je v pipi ni dovolj ali pa je
voda nezdrava.
Ft@tc C;pot, iLpon

15

3

EII'SIYO

oDLteEN irLADr RoD oRAeEv

tz

NASE oBerNE

Da imamo v aaSi obclni vse bo[iie orade z dvobrazdnimi plugi krajniki. smo pisali ie latrsko leto, Letos lahko z njimi de'
limo ae vecje veselie, sEi so z uspehi, ki so jih dosegli na zadnjih tekmovaqiih, resnidro potrdili, da lahko od njih tudi v
prihodnje pricakujemo vrhunske rezultate. Po stopinjah 2z.letnega Tomaia Nemca iz Bukovnice, Studetrta 3. letnika Fakultete za kme(istvo Univerze v Mariboru, n4ibo[iiega pomurskega oraca, uspeatro sropEio hldi Stefan Cigiit iz Noriinec'
Dusan Ozvatia iz Berkovec ter Dejan Norclc iz Sebeborec, dijaki Sredde kmetiiske 3ole v Rakicanu.
Ze reglijsko tekmovanje v oranju pri Murse je posebej toakovalo za
prvenstvo Prekmurja in hlekije je potrdilo, da so oraii iz naie obiine, ceprav z
ne ravno prevelikimi izkuSnjami, med najboljiimi v Pomurju.

ski Soboti, ki

To je v prvi wsti potrdil Tomaz Nemeg ki je v konkurenci kar 24 tekmovalcev osvojil naslov najboltega oraaa na le-

vem breEu Mure in ulhal tudi svojega velikega vzomika in najuspeSnejaega sloven-

skega orada zadnjih let ter veakratnega
udeleZenca svetovnih prvenstev, Jozeta
Zvera iz Brez,o\icp pri Lendavi. Na omenjenem tekmovanju sta se z absolutno

petim- oziroma Sestim mestom izkazala
tudi Stefan Cigut in Dusan Ozvatii; Dejan
Nordt je delil 13. mesto.
Tudi na drzavnem prvenstvu v Turjancih pri Radencih, kjer so mladi tekmova.li v
oranju na shniscu, so bil orad iz naae obcine odlicni. Na driavnem tekmovanju dih-

kov srednjih kmetijskih iol je

sodelovalo

19 tekmovalcev. Stefan Clgrit osvojil izvrstno 5. mesto, Dusan Ozvatic pa je bil dvanajsti V ekipnem seStevku sh osvojila drugo mesto, v skupnem sestevku vseh disciplin (spretnosha voznja" zaganje trlodovina
menjava gume) pa sta s Se kemi sosolci
postala najboljsa

v driavi

Tomaz Nemec pa s€ je uspesno kosal z
mnogo starejSimi in bolj izkuSmimi onci za
naslov najboljsega v driavi in s tem za voutvnicn za svetovno prvenstvo oracev prihodnje leto v l/ranadi. Oranje na strniicu
mu ni 5lo ravno po pricakovffi, vendar si
je z odlicnim oranjem na ledini prioral zavidanja wedno 5. mesto in ponovil lanski
uspeh. Skupaj z vmmikom Joietom Zverom
sh osvojila naslov najbo$Se ekipe v dr2avi
TomaZ pa je prvic doslej posegel po

kipcu sejalca - glavni na6yadi za prvo
mesto na tadicionalnem tekmovanju v
oranju za pokal kmetijsko-2ivilskega sejma

v Gomji Radgoni.

(G. G.)

Kmetiia easarjetih iz Mlqitinec

MED NAIVEEIIMI V OBEINI
V Ml4itindh, tipitaem obcerhem panorskem nase[iu med reko Ledavo in potokom Lipnico, na jugu fih om€juje robinijev log
Budina se ,e od nekdd ulvariaio s kmetm,arjem. Po8of zatrj so dobd bko da je
hrdl danes kar precej napredno usnerjenih
-Gospodar
kme(i, Med njini lzstopa Casarjeva kme(ia ki se wrlca nei n4ivecp v obcini.
Viktor iir qjegov sin Ronan benut
ao obdelujeta 74 hektarjev po'riir. Parcele, vec kot 50 jlh je, Ie2iio tudi v sosedqjih Moravskih Topttcah in Teianovcih,
PRIDELI( Z NJIV IN PRASIEEREJA
,Prav Ezparcelinnost je v nasi vasi med krnetijci najveda

teZava in

karr, da bo tako kljub vloZenemu komasaciiskemu zahtarku ostalo Se
nekaj casa- Porpreoro Stevilo parcd na hektar tod namrec znasa 3,3
parcele, da bi se lahko zac€l komasacijski postopek, pa bi morale
hekhr v porprecju tvoriti najmanj Stiri parcele,. nas seznani Viktor.

terem imajo za pobeb€ krmljenja praiiiev uskladE&no celotno kolidino doma pridelane osnovne kme. Od njih potem sgoti dobivajo
kmne mq<anice, sestavlFne po recepturi za pra.iierejsko proizvodnjo kmetijskega gospodarstva. Najpomembnejsi poudarek je povecanje skupne powsine oMelovalnih zemljiSi na olaog sto hektadw.
, Ne smemo pa zaobiti tudi oshlih druZinskih clanov: Viktorjevi zeni
Sarik, ki je kot kuharica zaposlena v bli.hjem moravskotopliskem
zdnvfliidq s€ je pred leti pridruZ a brdi mlada gospodarica, snaha Mar$a, prav
l(ullarica Zandi hcerkice Ines, ki predstavlja ip ts€t1o ge-tako
neracijo Casad€ve druZing je v tem casu na porodniikem dopushr-

Y>
\-

--

KRAJ HITRO DOBNA NOVO PODOBO
Obisk pri Casarjevih pa sem izrabil tudi za predstavitev Zivljenja in
dela vasi. Viktor je aktiven na atevilnih podroqih: je obainski svetnik, predsednik Prekmurskega pmsicerejskega druSha, predsednik
nadzomega odbora NK Mura, deluje v odborih soboske obmocne
enote KGZS, okinskih odborih mimolrede: bil je med pobudniki
in organizatorji julijskega Stlajka km€tov in Se k.ie. Ze hi leta je
namrea hrdi predsednik Krajevne skupnosti Tesanovci. Kot pnvi, so
v tem obdobju v vseh petih kajih kajevne skupnosti naredili zares
veliko, zanimalo pa nas je predvsem, kaj je novega v Mlajtincih.
,Vsega v nekaj stavkih ni mogode nasteti, zato naj omenim le
najpomembnejse projekte, katerih skupna wednost presega 15 milijonov toladev. Rad bi posebej poudaril sanacijo divjega odlagaliica
na vzhodni shani kaja, odkoder smo odpeljali kar okog 15.000 m3
odpadkov, temeljita obnova vaikogasilskega dom4 ureditev Sportnega centra z Zarometi ter ureditw kanalizacijskeg omrerja z navfz)vo na centralno cistilno napravo v Lukaievcih. Vsega tega brsz l(rajevnega samoprisp€vka, ki se bo pri nas iztekel leta 2005, ne bi doselili, zato razmialjamo, da bi eno od oblik namenskega zbiranja
sredstev od obcanov imeli hrdi v prihodnje.- O tem, da je kraj v
zadnjih letih temeuito spr€menil wojo podobo, k temu pa so veliko
prispevali pridni knjani sami, ki so lepo wedili svoje domove in
kmetije ter njihovo okolico, se lahko preprica vsakdo, ki se zapelje

-

dsarjeut nomon" Maria, Iner, Sarika in Vrktor
V predstaviM sodobno oprenljene in vzomo urejene kmetije posebej izpostavi da ima vse pomembnejso vlogo pri kmetovanju njegov sin Roman, ki je kot poslovodja trgovine s kmetijskim reproduk-

cijskim materialom zaposlen pri Kmetijski zadrugi Martjanci. ,V njegovi domeni je poliedelswo; letos je kar 40 hektarjev odpadlo na
spravilo paenice, ker smo opustili pridelavo sladkome p€s€, pa smo
imeli zasejanih tudi 12 hektarjev oljne ogrSdce- Ostalo odpade na
koruzo, jeamen in krmni grah. Jeamen in lrah namrea predstavlja
osnovno krmo za praiiderejsko proizvodnjo, ki j€ naia druEa pomembna kmetijska panoga. Imamo tako imenovani zaokoZeni kog
reje: od 25 do 30 plemenskih svinj z lehro proizvodnjo okog 600
bekonov,* nam nadrobno predstavi svojo dejavnost, zaupa pa nam
hrdi parherski odnos do Kmetijskega gospodaEtva Rakican, pri ka-

I6

-

skozi Mlajtince.
Geza Crabor
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POTETNE PRIREDIIYE
Krnci

7. VASKE IGRE V OBEIN! iI. IOPLICE
ll, avgusta, so potekale v vasi Krnci irB *dme vaike igpe v naai obeinl Sodelqjoae eklpe so se pomerile v v€a razlicalh igpah. Nekatere ige { ie
tradiclonalno na vsakih igrah in se vleaejo kot rdeca nit, nekal iger pa je bilo
tudi letoa povsem novilL
V nede[o,

Nova je bila igra metanje kogle, kjer so
imeli najboljsi rezultat domaaini, ki pa zaradi vlozenih jokerjev drugih ekip niso dobili
najvec toak. Domaaini so bili najboljsi pri
igri luscenje koruze, hoji s hoduljami, sestavljanju kmeikega voza in metanju zoge na
kos. Pri zaganju dw so bili najhibejsi dlani
ekipe iz lvanov€q pri igri presenecanja pa je
osvojila najvecje atevilo tock ekipa iz Ra&ovec Tudj pri vletenju \rvi so bili najmocnei
!i alani ekipe iz Ratkoveq ki bodo naslednji
gostitelji vaskih iger v letu 2003.
Koncna razvrstitev ekip: 1. mesto Kmci
(79 tock), 2. mesto Ratkovci (61 tock), 3.
mesto Vucja Comila (58 toak), 4. mesto TeSanovci (54 toike), sledijo ekipe iz vxi Fo

Posebno pozomost pa je hldi tokat pritegnila igra preseneaenja. V iEii je poleg vod.ie ekipe sodelovala 5e tekmovalk4 h je metala hjca Vodja ekipe je mora.l piblino iz, razdalje desetih meuov wiena kokoSja jajca ujeti v aaku. Marsikatero vrzeno jajce je precej
zgesilo cilj in mnoga jajca so se nzbila ob
tem, ko so jih poskuiali ujeb v aaku Poleg
tekmovalcev so bili tako deleZni nzbitih jajc
tudi Sledalci ki so bili preblizu dogajaniu.
Zalosho dejstvo je, da se je tokatnih
iger udeleZilo le osem vasi s svojimi ekipa-

kovci, lvanovci, Sebeborci in Selo.
Posebej velja pohvaliti domaiine, ki so
se na igre temeljito pripravili. vendar jim je
hudo zagodlo vreme. Skoraj ves cas je
namrea dezevalo, kar je povzrocalo precej
teiav pri izvedbi iger. Nekatere igre, ki bi
se lahko odvijale na lepo pripravljenem terenu, so bili prisiljeni organizatorji zaradi

T

dezja prenesti na drugo mesto ali celo v
Sotor, kar je predvsem mnogim gledalcem
zelo oteiaralo normalno spremljanje iger.
Svoje so k temu prispevali tudi nujno pohebni, toda precej moted dezniki. Kljub teZavam z wemenom so se tokat tako gledalci kot tekmovalci obnaiali zelo Sportno,
kar je tudi precejsnja zasluga dobrega in
korektnega sojenja sodnikov. Morda pa je
k temu nekaj prispevalo tudi weme, ki je
sproti hladilo vse in ne le najbolj razgrete
tekmovalce in Eledalce.
Zelo veliko zanimanje gledalcev je na tokratsfh ignh priteOila poleg vlecenia uvi se
hoja na hoduljah. Izkazali so se tako rnladi
ki hodulj skonj ne uporabljajo vec, kot tudi
nekateri starejai, ki jim je bila v preteklo$i
hoja rn hodulirh prfehE ohoska zabava

mi, ceprav

je v obiini kar 28

naselij. Vzrok
slabega

za tako slabo udelezbo je poleg

wemena potrebno iskati 3e kje druge kajti

Prekmurska Sunka

TUDI TEIOS IZVRSTilE
iIESNINE tZ NASE OBCINE
Na poti z:rlitte geografskeg

pore&h
prekmurske aunle je I)ruitvo za proml}
ciio io za.Eito prekmurrkih dobrot tudi
letos pripravtlo tradicionaho oceqlevarjc
te edhltveoe meoine z ler.egr brega Mure. Oceqieeat\iu je rledfl ic 6lrokovni posvet s predCavitviro vseh vzorcev. Tudi
totral so na oceqrwaqiu izltopali vzrrci
pridelovalcev iz mie obtfoe.
Pridelovalci - v $ar,nem ljubitelji, nekaj je bilo tudi zasebnih mesno.predelovalnih obratov
ter lastnikov vinotocev in turisticnih kmetij -

v ocenitev na Spanovo domacijo v Mo
icancih prinesli petnajst izdelkov, za katere k

so

suokotna komislia pod vodstvom dr. Bod-

dada Zlenderja

z

BiotehnEke fakultete v

Ljubljani odJocila. da tri mesnine zpolnjujejo
pogoje za srebne ter p€t za bronaste medalje
Podeljenih ie bilo se Det uiznanj.
Med tremi srebrnimi medaljami sta bili
hrdi Sunki Vinotoca Lipii-Passero iz Tesanovec ter Antona Vogrina iz Ivanec. Dngo
Passero. prav talo D Te3anovec, pa je za
Sunko prejel bronasto priznanje. Na ocenjevanju so sodelovali tudi vinotoca Marija-lvli-

ran Emiaa in Anica Emiaa iz TeSanoveq
dn ina Maria iz Sebeborec Costia(e Aleksander Smodii ter Igor Smodi5 D Moravskih Toplic Vsi so prejeli priznanje.
Sklepna ocena predsednika Druitva za
promocijo prekmwskih dobrot Janeza Kodile je da se kljub naporom in prizadevanjem
drustva za kar najbolj kakovostno proizvodnjo teh mesnin, ki bi z mnoZicnejso proizvodnjo za marsikatero kmetijo lahko bila

t4z
I,

7'

7t
'j

2 nekaterih majhnih vasi (Ratkovci) je prisla
na iEi€ skoraj polovica vseh prebivalcev,
medtem ko s€ precej vecjih vasi iger ni udeignh je bilo kljub slabemu weme"

leZilo. Na

nu tudi sorazmemo dosti otrok Morda pa
se Mo tudi po njihovi zaslugi stvari v prihodnosti le spremenile.

Jde

Skalic

pomembna dopolnilna dejavnosL ocenievanja
Se vedno udelsiuje premalo izdelova.lcev, pa
Se med temi je glavnina lfubiteljskih. V petih
letih jih je bilo na ocenjevanju med 12 in
20 vzorci na leto. Dr. Zlender, ki je ocenievalnim komisljam preds€doval na vseh dosedanjih ocenjevanjih, je poEdil, da se kakovost Sunk tudi po napotkih iz predhodnih
ocenjevanj iz leta v leto izboljSuje; izdelki so
precej iz€naaeni tako po oblrti kakor po kakovosti pa hrdi po t€hnologiji pridelave med
njimi ni vec velikih odstopanj. /G G..,1

Ivanovci

NA' TERASA 2OO2
17. avgusta

je iz vasi lvanovci Radio Murski

val direkbro prenaial slovesnost ob podetitvi
nlslova Noj leroe 2002. To laskavo piwanje si je z glasovi bra.lcev Vestrika in posluSalcev

ndia prislu2ila Gostilna Rahik iz lva-

novec Zakljucno prircditev je ob pomoii natfajenca-gostitelja in sponzorjev pripravil Radio Munh val z agencijo VeneraNagrdj€ni gostine( Eoris Ratnik s s.rojimi
sodelavci je bil priznanja izredno vesel, saj je
to zanj, kot je poudaril, nagrada za dosedanje in izredno velika vzpodbuda hrdi za nadaljnje delo. Priznanje izredno veliko prispeva
tudi k promociji in razvoju tega obmocja
Za zayJqcno prireditev je bil ob Vino
gradniakem cenbu Goriako v lvanovcih po
stavljen velik Sotor, ki so Eh poleg terase in
dvori.ca napolnili StE ilni obiskova.lci od btizu
20

seolember 2002

in dal€c Kar nekaj skupin obiskovalcev se je
toleat odlocilo in so se na prireditc,v pripeljali z altobusi Na ta nadn so lahko brezskbno uiivali ob pijad in dobri kani ki so jo
gostitelji pripravili za to pdloznost, odpadla
pa ie tudi marsikatera skb s parkiranjem.
Poleg dobre glasbe in glasbenih gostov je
prireditev popestrilo trdi vec dnEih gostov,
ki so podrobno predstavili vas hanovci, drustvo vino6fadnikov in druge znacilnosti okolice obiskova.lce je s svojim obiskom pocastila
celo vinska kaljica
To priloinost so vinolfadniki izkorisbli tudi
za zdaj Ze tradicionalno postavitev klopotca ob
Vinogndniikem centsu Goricko v hanovcih.
Domace turisticno druitvo je ob tej pr oZnosti v druitvenih prostorih Dnstva vinoElrad-

nikov pripnvilo nzshvo domadll dobrol

h

so

jih spekk elanioe druitva" Razshvline dobrote
je b o tolsat mogoae celo poizkusiti, po zaaetku direkhega ndijskegp prenosa pa so vse
dobrote koncale kar na mizah obiskovalcev.

Poleg iskrenih aestitk naErajencu je tuposebej pohvaliti dlane
druatva vinogradnikov, alane domaiega turistia[ega drustva in predvsem mnoge domaaine. ki so sodelovali pri pripravi in
izvedbi te prireditve. Tudi tokat se je ponovno potrdila Ze stara resnica: prireditev
je uspesna in Ziva lq de je pripravljena s
srcem in ie z njo Zivijo tudi domaaini. To
za vas lvanovci ni vea zgolj nakljuije, kar
so dokazali tudi tokal

di tokat potrebno

tonez Skalic
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CIGANI LETI'O V NEBO
ALI: SE PREIDVOLIUI COI.Ii I(UHA V PROSENIAKOVCIH?
Pravzaprav

ROMI V MESTU
je zgodba znaailna, kot bi jo ustvafil dober

scenarist:

romska dnrZina s socia.lnega roba se prebija skozi vsakdan. Scasoma se vseli v stanovanjg ki je (po nal$ucju ali ne) v srediiiu
mesta. V zastareli hi.i, provizoriju kot mu pravijo, iittio z drugtmi, ki so tudi na socialnem robu Romi, neromi, to ta hip ni oomembno. V stanovanju, aeprav seveda ni razkoino, se disto v redu potutijo. Obdasno prihaja k njirn policjja zaradi krSenja jamega
reda in minl saj je v provizrriju veliko razliinih ljudi z nzlicnimi
temperamenti- hav zaradi tega meStani, ki :'ivijo v hilah okog
provimni4 vedoat posredujejo pri mestni oblasti, des: ,Naj nam
dajo mir, hoiemo imeti normalne sosedeh In c€ je provimrij se
eno zadnjih zdtctiai za brezdomcg lfudi brez prave prihodnosti, je
to tudi kaj, kjer imajo urbanisti povsem woje nadfte. Pozidava
mestnega srediiaa v nobenem primeru ne more vkljuievati propadajodega objekta s prebivalci, k jih niha€ noce za sos€de. Zato je
interes mestne oblasti diamebalno nasproten prebiva.lcem provizG.
rija- Ti bi dali celo premoZenje (lrr Ca itak nimajo), da bi Se naprej
stanovali tamkaj, s{ imajo vse pnkticno na dlani - Solo, tgovino,
zdravstveni dom... Tako si undne inSb'tucije prizadevajo Romom
najti ustrezno nadomestno biva.li5ce- To seveda ni niti najmanj
enosta!,no, saj Sest bolj ali manj crnih gSlav prakticno nihce v tej
deZeli ne mara. Sef dru.iine je Sandor Kovac. tako imenovani
,nobody*. elovek, ki je priSel od nekod nekam. Nima pojma, kje
so njegove korenine, nima drZavljanstva ne drug;ih papirjev. pred
leti je kot begunec prispel k nam in Zivi v zunajzakorski skupno
sti z Veroniko Horvat Ta ima Ze od prej l4-leEro hcerko Verico.
potem pa so privekali na svet 5e desedeha Sandn, dve leti mlaj5i Sandro in dveletrri Bihar. V bistvu so veseli, da imajo sheho
nad glavo, saj nekateri njihovi sonarodnjaki nimajo niti tega.

VASICA ONTRA.I MESTNEGA VRVEZA
Dalei onkraj meshega vrveZa je narodnoshlo meSana vxica ob
meji z MadZarsko. Okog 200 dui se pre.iivlja vedinoma s kmetijstvom. Se nedavno je bil pravsnji socialni korektiv tamkajsnja
tektilna tovama, ki pa je po nekafletrrem iivotarjenju propadla.
In z njo Stevilna delovna mesta za domacine, ki so slabe volje
Ze od sporov z driavo, saj jim je ta dobesedno iez noi ielela
vsiliti tako imenovane kontejnerje (zabojnike, kjer bi prebivali
prebeZniki). A so se jih ubranili. Pa vendar je prav pri njih Cenler za tticp, ki si od casa do casa na domacijah ,sposodijo" L,aj
za pod mb, placo ali obleko. Domadini, ki so v slovenski drZavi
tudi sami manj5ina, sicer niso ksenofobi, niso nestrpni do druEaanih, so pa posebE obcltljivi za towstna vpra^<anja" Zato je bil
zanje 20. avgust (eden najvecjih praznikov mad,.Zarske drZave)
posebej dramatiien: prej omenjeni Romi so se namrea na hitso
vselili v eno vaSkih hi5, ki jo je le kakSno uro pred njimi izpraznil prejSnji lashrik nekje s itajerskega konca. Ko so zvedeli, da
so jim brez kak5negakoli namiga vsilili romsko druZino, se je

zacel pravi punl Prihiteli so policisti, ki jih je nekdo obvestil, da
so domaiini ,oboroZeni" z lopatami in vilami, a se je k sred 2kazalo, da je imel nekdo ob prijavi policistom slab obcutek za
humor. Selitev je sicer povzrocila obilico hude krvi, a do mnoZiinih protestov ni priSlo. Romi so se vselili brez posebnih teZav,
ki pa so se zacele za ftosenjakovaane.

ROItfl SO TU, VRSTUO SE SESTANI(
St isti veaer so se sestali vaicani in na bumi seji nzpredali o tem,
zakaj so pnv oni naieckat tepeni. Enkat jim tujce vsiljuje dazava, drugia obiina, ob tem pa so Ze tako ali tako demognfsko
oEfozeni Seveda ni bilo nikogar, ki bi jim lahko ponudil odgovore
na temeljne dileme, predvsem pa zakaj so romsko druZino preseIili prav k njim in to brez poprejsnjeEh soglasja vaiaanov. Razmeram primemo so sprejeli vec ostih sklepov. Med druEim hrdi, da
zawaiajo romsko dru.Zino, da bodo bojkottali jesenske loka.lne volitve in da se odrekajo pripnvi osrednje proslave ob obiinskem
prazniku Odstop je tudi dosedanji vaiki predsednik Janez Vukan,
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ki .ie bil posebej nzocaran nad Uudmi v lashri obcini preprican je
bil da so ti za selitev Romov vedeli, a mu niso nii povedali S podobno ihto se je nadaljevalo naslednjega dne, ko se je sestal varnoshi sosvet obtine Moravske Toplice. Ceprav so uradne osebe
skujale umffi sfasti, ceS da obdina za selitev ni vedela in da si
prebivalcev ne more izbirati so domacini iz Prosenjakovec ostali
pri svojem: romske dnrZine ne spre&m4jo, celo vei: obcina naj poslafbi za to, da se bodo Rorni vmih v Mursko Soboto.
V napetem vzdusju je bila nato 5e seja obdinskega sveta,
kjer opisovane problematike sprva ni bilo na dnevnem redu. A
takrat (zakaj \e ik prcj?l je stopil na sceno Tibor V6r6a, narodnoshi poslaneg N se je zavzel za Prosenjakovdane. Na njegovo
pobudo in oditno nejevoljo Zupana Ferija Cipota in tajnika obcine Nade Lutarii so se svehiki priklonili volji Uudstva. Sklenili so,
da mora mestna obcina "vzeti Rome nazaj* sklep, ki obvezuje
sosednjo obcino in ne lastne, je verjetno eden od vmrcnih, rpraianje pa je, koliko je realen. A vseeno ostaja uradna zahteva, da
se Romi v 30 dneh izselljo iz Prosenjakoveg po moZnosti nazaj
v mestno obaino. Svehik VOr6a je celo obljubil, da bo kot svetnik madZarske populacije sam poskbel za morebitni nakup no-
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ve hiSe Romom.

PISMO KUEANU IN DRNOVSXU
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Domacija, na kateri so se naselili Romi.

lE LIPNICA

,iia,F..

Medtem se je

Sesterica Romov masla kot se nomadski narod pai
znajde. Prebivaliice so si za silo uredili, ceprav jih vseh Sest spi v
eni sobi Osnovne pogoje za bivanje tra;jo,
zdaj ob podpori hu-

a

manitamih organizacij tudi ni problemov z iiteiem n prceozom
starejSih treh otrok v 6olo v oddaljeno Mursko Soboto. Veieho
20
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da so odili iz kaja, kjer je bilo veliko prepirov s soshnovalci
provizoriju. Imajo woj mir in kot pravijo, spoShrjejo sosede, Sprva

je sicer med njirni zavladal pravi preplah,. saj

qdy !9
Sir- t,i*oait
b1:$ iii a

EV E

ho3sai 6, gazdag ha$romanyalr6l
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priselitvi dobili mnozicen obisk kaks*
oTb:,P*1g- Az 6nk6ntesazfi,z,olrfuEeg
evfordd6,
amebet a nen-re6iFen rnnepet.
lbnqiftih
ni so ie mislili, da se je uresnicila njihova.panika pred hitrin
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dovolj vsega-za preirvetje druiine. Celo vet:
kaj potre- franc Cipot 'pofgimester, poironec Mdria 6r Geza Dilban
'Ce,kdo
buje", pravi Sandor Kovag ,mu lahkg to tudi podarim!" Zdaj
k6pviset6k 6s lokar m&ok,
di Z€ pomaga sosedu pri manj5ih avtomehanicnih opravilih. Zeli
biti dober sosed, deprav v isti sapi trdi. da mu slovenska driava
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bo'drudi strani si Romi ,"riio
niso prisli prostovoljno v Prosenjakovce, d"
*'jnv.r.tt es szew{Jzeti kulturais, trrsadalmi 6s e!y6b, az em1"
nagovorili ljudje iz meshe oblasti
ga.so hldi ryr$*u
mi€nkhez hason'1
ji seveda ij'f',"lepuleseken ez rendkivtrli jelentds6ggela bir.nancno plat posla- Veronika bi se takoj
'A
Tit",-T^li
priskbeli primemo prebivallide. Zdaj ima okrog,180 tisocakov m0ltj6ra €s ennek
fobLU.l- visszatekintett a,
socialne pomoci, za katero nihce ne more reii, da je madi Jra- legfontosabb m6rf6ldkdveire: az 1906-ban
"ge.,i.t
vdsjroh k€zifecskend6
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5elj. Konec koncev je v Prosenjakovcih. in okolicilor
eg]izen 1956-ig szolg6l! amikor a Savica motoros fecskend6
Zin, ki so z2radi steaaja tovarne skoraj brez vsakrSnih dohodkov. ,iltottu fel A [atvan-as €vekben tfizolt6szert6rral es gar1zzsal
Mestna obcina pravi, da je selitev zasebna zade,ta n z rom- kieg€szftettck a mfu lctezl faluotthonL A korsz€r0 ziider mosko druZino zdaj nimajo nie Matiana. moravskotopliska, sicer 16165 t0zolt6fecskend6t 1969-ben v6sdrolu.k. Tiz ewel kes6bb a
oporeka moralnost tovrstne ,skbi* za Rome, a po tehnidni plati $2q116-1g152sreles es a t6zolt6k szallitdsdra alkalmas eredeti
zadevi ne more oporekati. Zato so Rome pat sprejeli take,
pdtkocsit v6sirolhattak a szentldszldi t0zolt6k. Az egyesolet
so z vsemi dobrimi in slabimi lashostmi (kdo jih pa nima).
m(kOd€senek 90. €rforduldja kapcsin kibontottik az egyesulet
taki naaelni sta.lisai obcin sta nesprejemljivi predvsem za Prose- z6szlajdl 1983-ban megszuletett a t0zolt6aut6 vastuhsrr6l szdl6

Tfrj.$r-

kot

A
njakovcane in njihovega tibuna VOr6Sa. Ker ne pridakuje, da bi
obcina sama uresnitila sklepe obcinskega sveta, je vzel vajeti v
-

A jdm6 a mai napig az eredeti cClokat srclgliljd A ftgt
iskola 1987-ben elvegz.ett adaptildsdval 6j garizshoz jutottak,
svoje roke - spisal je pismo, ki ga je poslal predsedniku drZave ugranakkor pedig elnyertdk a koz6s tev€kenysegeket smEeb 6j
in vlade. Drzavo in obe obcini ultimativno zavez.ig da Rome hebis€gek hasznSlati jog6l Az e8esuleti tevekenys€g legutobbi
mova preselijo. Ce ne, pravi, bodo pripravili mnoAdne proteste, €veiben bdvitett6k a felszerel€s! [j eg/enruhrkat €s szemdlyi
pri katerih ne bodo sodelovali samo staroselci iz Prosenjakoveg v6delmi eszkozOket szerczlek be.
paa pa tudi romska druiina, saj se oboji poautijo iziEfane. Obo- ,A kozelmdtban eg/ egyes0leti rendezvdnyen mondotta a
jim da so k5ene dovekove pravice.
polg6rmester a tfizoMknak, ho$ drizz€k _meg a rendszereket €s
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dOnt€s.

ff#f:,t'Ji:9,"ffir1r$3i'j"ff*t#il'fl#""HrHf;

Ni porebno bn porrtoros za usorovithdaf, ogyjada
rylrr flo- [T.?'bHI;r'L^#ffi
mov !.rdi (ali predvsem) politicni doEqek O!v:c,'n
be .nnepi besz€d€t Zsoh6r"lstv6n.
:p"ku- '-"A'
lativno bi bilo nzpredati kaj komu usheza u:r
n
""i"'f"j"rt.
iendezvenyen, amebet a hazai nad 6s felno-tt csoportok
sb\il na to (ali ono) st-an. Tu mislim, seveda na.lokalne politicne ar"rat*a t"t m6g irnnep.besebp, kjosztottiik az elsmereseket
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faktorje, h 2e na veliko kup&4io pred jesenskimi volitvami..
6''liimnt"t*"t"t is. A sokeves tuzohdmunk6€rt jdr6 jeh€nyek
.
Ostajajo p4 mislim, objektivne ugotovitve, med katerimi
kozul hadd emlitsok azokaL akik f6l cvszizados munk6.
pwa teza, da je obdina Moravske Toplice po prepredenosti pot- jukerf vehettek et a jelv€nyl id. D6n G€za Oskar
Glavad €s Vass
ticnih interesov in odnosov med ,najlEzjimi" y
I".!,
C€-;
a
Szlov€n 'iozoltbszovets€g L foki elismer€s€t oskar
Zo bo potrebno znati pozitivno artikuk_ ati ob jesenskih volitvah. 612y1q G€ci Em6 Zsoh6r Istv6n es nob"rt laoko veheft aL
Nakopiailo se je ogfomno problemov, ki so vecinoma postali
cza &atu
di 5ir5e medijsko odmevni in se jim reae afere. Okanjali so komuno v srediS.u dogajanja o obiini se venomer govori,
piirtosfaha
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znovanja, ko bi bolj kot o teiavah morali govoriti o dosezkih.
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Kdo bo torej dejansko to teZo odnosov znal izkoristiti, vnoviiti Augusztus kozepen m0lt 0t eve, hog/ Mjlan Kudan es Goncz
na volitvah? Je vse to za zdajinjega Zupana prednost ali pa z ArpSd akkori szlovdn illetve ma$ar kOztdrsasitg eln0k unnep€bojkotom (te ga bodo uresniaili) svojih nekdanjih volilcev iz KS besen megnyitotta a Piirtosfalva-Mag/arszombatfa 6llamkdzti
Prosenjakovci izgublja? Bodo (ali so 2e) ob vsem tem 2141 p6- hat6rdtkel6t. Az evforduld tisztelet&e szervezett Unnepebt a
hat6r kdt.oldaliin el&. szAmera 2002. augusztus 25+n a Malyar
staviti piskdek ljudje 'w opozicije, ae ta sploh obstaja?

ZaijSnji kaoi kamor ne Stejem zgolj selitve Romov v Prose- Nemzeti Onigazgahisi Kozoss6E €s Moravske Toplice K6zs6g. Az
njakovce, bo gotovo imel visoko ceno. Volitve pa bodo ,o1ruru1", unnepi kulh.rmrisorban a ma$/arszombaffai citerdsoli valamint a
pdrtosfahi Ady Endre es a Szerdahelyi Antal Ferenc M0vel6d€si
kdo jo bo moral
Egyesulet csoportjai szerepeltek.
Boi@

placati.
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OBEINSI(O TEKMOVANIE POTRTIILO
DOBRO USPOSOBLIENOST GASILCEV
gosb'tcUi letoaqie{a telmovar$a Obdinske gpsilske men IOGZI Morav*e Toplice, aestega po lTsti, so bi.
li Sasilci s SuhegA Vrha" Nqipomembnejie vsakoletno guilsko tekmovanje na nivoju obcine je na prizoriii:e tekmovaqja v hi
tri vari z motorno briz,{,.lto, vAii raznoterodi ter atafetneE teku v tlanskih wshh ter v vaf z brentato in prenosom vode za
ndnlalae kategoriie privabilo 17 etrot iz 13 D4tolliih druatev s predhodnih treh sektorskih tekmovaqi. Ta so bih sredi pa
leta za sektor Manhnd v !fl{tincft, za sektor Bolpiha v Bogpjini ter za seltor Proseqialovci v eikeCld vasl Tekmovanje ie

Pttadqrni in martivi

tudi letos potrdilo dobro urposob[ienost operativnih gasilsLih desetn, kar ne d4je zadovofirstva in velite mere amozavesti saoo gpsilcem, teEvea hdi qjihorrim mentodeE, se bolj pa thsilski zvezi kot krovDi gasilski orgdzacii na lohalnem nivoiu
Tekmovalni prostor na b.avniku, ki glede na konfiguracijo terena
ni bil povsem raven, a je bil za vse nastopajoae enak, je bil dobro pripravljen. Prav neposredna bliZina gasilskega doma in s
tem vse pohebne infrastrukture za tekmovanje, tao,dasitey rezlultatov in dnrZabni del prireditve pa je gotovo bila odlocilna, da se
gostitelji niso odlodli za tekmovanje na Sportnem igriScu ali na

j

kateri drugi lokaciji.

Okinsko tekmovanje je bilo eno zadnjih dejanj gasilskih prireditev v letoSnjem letu v obcini ter s tem tudi priloinost za prve ocene vseh gasilskih prireditev v okviru OGZ Moravske Toplice. Bilo jih je veliko, n4ipomembnejSe pa je bilo drZavno tekmovanje za memorial MatevZa Haceta meseca maja v ZdnviliSir
Moravske Toplice.
In kdo so bili najbolj5i v posameznih kategorijah? Med Stirimi
ekipami pionirev je naslov najboljie ekipe pripadel nrladim gasilskim naraicajnikom iz Sebeborec, sledijo enote iz Andrejec, Suhega Vrha in Prosenjakovec Mladi so bili v svojih nxtopih zelo
izenaceni, kar daje veliko mero samozavesti njihovim mentorjem,
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Najboljii ra
tekmouLnju
so prejeli
pokole.

saj dobro delajo in bodo uspesno nasledili woje predhodnike. V
konkurenci tlanic so nastop e le domace gasilke, pri Sestih desetinah ilanov A pa je po priiakovanju b.rdi letos slav a rrsb iz S€beborec, drugi so bili Martjanci ter tsetji Filovci. Sledijo: Prosenjakovci Fokovci in SrediSde. Med Srxtimi desetinami danov B je
naslov obcinskega prvaka pripadel ekipi Kmec sledijo Moravske
Toplice, Lontarovci, Suhi Vrt! Motvarjevci in Vucja Gomila
Na podelitvi pokalov in priznanj najboljiim so ob predsedniku
OGZ Moravske Toplice Slavku Skerlaku in Zupanu Francu Cipotu sodelovali tudi predsednik GZ Slovenije Emest Eory, regijski
proveljnik JoZe Pintarii ter Stefan Jancaric, poveljnik obcinskega
Staba Civilne zaadte Moravske Toplica Vsi so si b i enobri da je
bilo letoinje leto po organizaciski plati na nivoju zveze dalec
naiusp€inejae doslej. Tudi rezultati, ki jih dosegajo njihova druitva bodisi na tekmovalnem ali organizacijskem podrocju dajejo tdno zagotovilo uspesni poinmi vamosti v obcini in regiji
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Hitra uaja z motomo brizgalno

Gaa Grubot

Teianovci

BENTOV MEMORIAL
Ket je

b

-

LETOS NOENO TEI(MOVAN'E

oekoi eden najponembnejaih ilaaov qflhorega druitva velil predvojal soboi&i i ustrialec h larodni poslalrec Jcief Bento,
rolini vasi, Te*uovdh, tudi ninulo lreddruatveoo garilsko tetmovaqie sredt julih, naoedll ryomhu m aplcga rojaka"

ro v ojqpui

Ioief Benko je zlasti v 30. letih prej5njega slc
letja na gospodarskem in politicnem podrocju
kakor tudi v gasilstlu odi$al zelo pomembno
vlogo ne le v pomurskem prosloru. temvea
kot poslanec tudi v takabri skupni drZavi. Casilci iz Tcianovec v njegov spomin vsako leto
pripravijo kadicionalno meddruatveno gasilsko
tekmovanja za ilanske mo5ke in Zenske desetine. Tekmovanje, ki poteka od 100. obletnice
ustanovitve drustva iB je doslej izostalo le enkal je bilo lelos ie sestia po wsti.
Zaradi prevea muhastega vremena in nedokoncane Ze pred leti zadete infrastrukture
na nogomeklem i$isiu, so se pdzadevni gostiteUi tudi letos odlocili preseliti prfeditveni
prostor za vaSko-gasilski dom. Odloditev se je
i€ lani pokazala kot dobra.
20

Letos je memorialnemu tekmovanju novo
in zelo mlado vodstvo drustva dodalo Se eno
novost: da bi "ujeli- tudi pravi cas. ko imajo
gasilci nekoliko vea casa. je bilo tekmovanje
prvia pod soji iarometov.
Gasilci so se ie po fadiciji pomerili v tsidel
nem napadu
suha izvedba s dmer je vsaka
ekipa nastopila dvakat na dveh razliorih poli.

-

goaitr- Za konoro razvrstitev s€ je upoSteval
boljsi rezulhl Med s€dmimi cJanskimi ekipami
veqna jih je bila z levega brega Murg so imeli
Stevilni gledalci

Eiloinost videti nastope nekaterih zelo uigranih des€tin. Kljub temu so bili pdreditelji nekoliko razocarani saj obljubUmih nas-

-

topov kar dveh olimpijskih ehp Korovec in
Steklame Rogalka Slatina letos po dolgem
casu ni bilo. Tako je prvia zmaga ostala v do

-

nai

maai gasjlski
IOCZ Mordvske Toplice) zmagali so Sebeborci, sledijo pa Roaaki vlh
(CZ Sveti Juij ob Stnvrric na drugem in Zir*i
tCZ Crensovci) na tretjem mestu. Najdlje je na
tekmovanje priala wsta iz Braslova (GZ Zalec),
ki je bila ietrt4 sledijo pa gasilci iz KrDlivnika

(CZ HodoS), Stare Core (CZ Sveti Jurij ob
ter lhec (OCZ Monvske Toplice).
Pri alanicah je nastopila le vrsta iz Cerloenjaka
v Slovenskh goriah.
Scavnici)

Spominska pdznanja

in darila vsem ter po

kale najboljiim so podeljevali moravskotopl.iski
Zupa& sicer domadn Franc Cipot poveljnik Shba Cililne zaSdte okine Moravske Toplice Stefan Jancaric, vodja sodnikov Joi€ Had ter novi
predsednik druatva Mabai Trajber, ki mu ie to
bila ksha ja!,na prirditev domacrga druatva

Gea Grobar
20 t.Dlemher
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rlO LET GASILCEV
lZ ITIOTVARIEVEC

PGD Prosedakovci

TTILADI NADAT'UIE'O BOGAIO

TRAI'ICI'O
Za nadalfevanje ved kot stoletne tradicije thsilrtva s€ v
Prosedakovcllr, krajevnem srediacu gorickegl dela obdne
Moravske Toplicr, se ni ba6. Zagotovtlo za lo ie zelo a\tivna pionlrska desetioa mladih gasilcev. ki neprekElatro
deluje Zc 3dri leta. Zaslulle za uspesro delo mladih gasilcev, ki se redno udeleiujejo tako sel$orskih kakor obcinsklh in reg$skih teknovaqi, lmata meutorja mladih lzldor
Koroaa in Natalija Kovag ki z mladini ob vadbi io skupnih druienjih preZivita veliko casa-

V desetini, ki je bila na sektorskem tekmovanju v eikedki vasi,
od koder je na3 posnetek, tudi letos edina, je vkljucena domala

-

nrladina iz Waja; tp )e potrebno
in to se je zlodilo prav v
Cikecki vasi pa pristopijo tudi mladi iz okoli5kih krajev, zlast

v_sa

-

iz Srediica in Ivanj5evec
Na omenjenem tekmovanju smo tako dobro razpoloZene
srecali Mateja Hahna, Alena Vugrinca. Simona Sanco, Mitjo Gorza, Damjana Ba.leka Miho Kercmarja, Alena Kovad Niklasa Hava5ija ter Aljo5o Koro5a.
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Jubilej,

ki

so gla nedavno pocastilt gasllci iz Motvarjevec, je

dokaa da ima gasilstvo zr,lo do@ in bogato kadiciio. Ite
stovolho gasilsko druitvo (PGD) Motvarievci je namrec
med vsemi 27 druiM v obtini drqlo nAFtarei*, saj ! bilo
ustano!'li€no leta 1892. 110-letni jubilej so gasilci ir knjani
na narodnoslno meSanen obmocju tik ob meji z Madiar*o
dodojno proslavlli, z udeleiho na wecanocd pa so ga poaadli tudi at6'ilni go{ie, gasilci ter dru$ obcanl med njimi;
predsednik Gasilske zveze Sloveniie (GZS) Ernest Eiiry, iu"
pan Franc Cipot, poslanca v driavnem zboru Mariia Pozso.
nec in Geza Dtuban ter atevilnih dnt*i
Predsednik PCD Motvarjevci Stefan Zohar je med drugim povedal:
,Tu, na obrobju Slovenijg ,e gasilstvo poleg resevanja bilo in je i€
dan6 tudi organizacija ki s svojo dejavnostjo prispeva k ohranjanju
narodne samobitsrosti in v nasi sredini tudi jezika Gasilska or€anizacia je nestdokat pobudni{, organiator in realizator Stev rnh kultunih, druzbenih in drugih aktivnosti ki ljudi zdruZujejo in povezujejo.
In pnv v manjSih naseljih, kot je nae je to zelo pomembno.n
V nadaljevanju je pregledal zgodovino dru5tva, v kateri so najpomembnej5i mejniki: nakup rocne brizgalne leta 1906, ki je svojemu
namenu sluZila vse do leta 1956, ko jo je zammjala motoma brizga.lna Savicz Ideja o gndnji nove4ia prizidka in gasilske garaie k Ze
obstojecem vaikem domu se je zatela wesniaevati v acetku 60. lel
Sodobnejso motomo brizgalno Ziegler so kupili leta 1969. Deset let
pozneje se je moharievskim gxilcem ponudila moznost za nakup
originalne prikolice za pre'toz bitzgahe z opremo in danstva Ob

ii\J

{z

Mladi gosilci iz Prowjokorxc Ob prelxdt ot Stelaw Kowol (prui z
leqe) je nattorica Notalija Kooae, wi z de&e je nalot lzidot Ko/a,a.
Na mlade nansiajnike so v druStvu ki ga vodi Stefan Kovac,
zelo ponosni" saj se zavedajo svoje vloge osrednjega drustva v tistem delu obdine, pa tudi tega, da je samo delo z nrladimi najbolj
trdno zagotovilo za nadaljevanje bogate t-adicije gasilstva" Po drugi
stani ima gas stvo tudi pomembno vlogo pri lzgoji mladih ljudi
Kot nam je povedal Stefan Kovae si v dru-stlu Ze nekaj casa prizadevajo, da bi zamenjali dotrajano orodno vozilo z gasilsko a!'tocistemo. Ker gre za precej5nja financna sredstva, saj je
cistema wedna okrog 20 milijonov tolarjeu naj bi denar za nakup zdruZili tako druitvo, obtin4 tovama Tektil Pletilstvo kakor tudi krajani Raomajo pa tudi na driavno pomoc
Gqo Grobar
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Prcdteh* OCZ
Morcuske Toplice
Stauko Ske:,hk in
Zupan Franc Cipot
podefujeta priztwtje
I. stopnk GZS

_

pred:edniku
Slefqnu Zohodu.
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praznovanju 90-letsice je dru5tvo nzvilo prapor. lxta 1983 so sprertfi sklep o nakupu Easilske€a vozila. To vozilo sluii svojemu namenu 5e danes. Z adaptacijo stare osnovne sole leh 1987 so pridobili
novo gasilsko gani,o in pravico do souponbe novih prostorov za
dru5tvene dejavnosti" V zadnjih letih delovanja druStva so izpopolnjevali obstojedo gasilsko opremo, nabavili nove uniforme in os€bna zaiaitna $edstva.
,fted kratkim sem na eni od oblefric sliial Zupana, h ie v svo,em
nagovoru pozval gasilce, naj negujejo naziv tovariS', ki je preZivel vse
sisteme in drzave. Jaz bi ob tem 5e dodal: Na nasem konan te lepe
dEiele tu ob meji z Madianko, uponbljamo 5e lep5i madZanki izaz
to je tajt nak', kar v dobesednem prwodu pomeni ,prijatelj v nesred-. Torej: gasilci smo bili in oshjamo pri.iatelji v nesreci in v pomoc
vsakomur, kdor nas potebuje,* je zakljuol Stefan Zohar.
Na slovesnosti, katere program so popesbdle domace nrladirxke
in odrasle skupine, so podeldi tudi priznanja in odlikovanja" 0b znadkah za dolgoletno delo v gasilskih wstah naj omenimo imena gasilcev, h so prejeli pizranje za 50-letno delo: Geza Dora sL, oskar
Clavac in Geza Vass; priznanja G,ZS l. stopnje so pripadla Oskarju
Glavadr Emestu Geciju, Stefanu Zoharju ter Robertu Janku.
Gea Grabor
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SPORT

IN RETNEACIIA

KolesarsH maraton Terme 3000

TETOS

IOIN Suhi Vrh

iE NE IOLESARTEY

oEerNsr$ lN PorALNr PnvAx

Kolesarjelje v okviru rekreadlrnqh kolesarskega marato[a ,Terme 3000- - Obchtka iporbra
weza IOSA Morarske Toplice ga ie ! cillusr pdrediterr ob letoiden obcirsten praznitu pripralila i;e iestia po !'tdi - le bllo ob priiehem jesenrten sotraaem wem€nu prali uifuk. Pra!
hko tudi drurabni del ob pristnen prekour*eo bognor neporredno po pntodu na

4.

Na dveh progah, izkljucno speljanih po kajih nase obcine - krajsi in ravninski. primerni za dru'Zinsko kolesarjenje, ter daljSi in bolj
razgibani na 50 kilometrov - je v lepotah
narave uZivalo vea kot tristo kolesarjev, natancno 328, iz cclohe severovzhodne Slovenije. Tako so tudi naj5tevilcnejSe ekipe, ki so
bile deleine posebne_ pozomosti, prihajale z
obeh bregov Mue: Sportnelh druatva ttedanovci, tovame Mure in kolesarske sekcije
Sportn€ga druatva Radenci.
Kljub temq da kolesarski manton ni bil
tekmovalnega zr^czj4 Mj omenimo, da so
pedale na najkrajii progi najhiteje poganjali

Mitja Lainacak

iz

Munke Sobote,

Janez

Bedok in Zvone Puklaveg na daljsi proeir pa
loip Cigul iz Beltinec, Miha Bolkovit in Dra-

go Forjania. Tudi leios je bil najstarej5i udele-

lliroslav Mihec iz Maribora
(77 let). pIi ienskah pa Kristina Rengeo iz

Zenec maratona

Murske Sobote (76 let). N4mlajsi udeleienec
]€ bil 7-lehi Dominik Sedonja iz Rakicana-

Prireditev so z atraktivnim nastopom s
starimi kolesi popestrili clani DruStva ljubiteljor starih koles Dimek iz Behinec ter s stari"
mi motorji motoristi Motokluba Vetenni Murska Sobota. Za slehemega obiskovalca in kolesarja je bila posebej zanimiva promocljska
stoinic4 ki so jo v neposredni bliiini ltartnociljnega prostora postavila drustva iz FilovecVrle danice kultumo-turistioega druitva, vinogyadniiko-sadjarskega drustva t€r Vinogradniikega druitva Gaj so namrea ponujale
Stevilne doma& dobrota: pecivo, potice, "pajani- kruh z zaseko in a€snom ter seveda vino
z vseh treh vinorodnih bregov Filovskih goric
Zelo uspesna kolesarska prirediiev je tudi letos potekala pod pokoviteljstvom Obii
ne Moravske Toplice, Naravnega parka Terme 3000 ter Zavarovalnice Tripllav, OE Murska Sobota Kolesarski maraton pa je Stel v
sklop vseslovenske akcite Olirnpijskega komiteja Sloverije Slouenija kolesorl

GIBANIE
ZA ZDRAYIE

gosteje

ju uporabljamo pri zdravljenju bole-

zni. Od leta 2000 v Sloveniji poteka projekt
Slouotija u gibonju - z gib@1jen do zdlaga,
ki ga uvaja CINDI Slovenija skupaj s Sport-

no unijo Slovenije in zdravstvenimi delavci.
V projekt se od za&tka vkljucuje Zdravstveni dom Murska Sobota" ki ima usEezno izc

Minisffivo za

hoje na 2 km (zdravnik, medicinske sestre,
zdnvstveni tehnik, fizioterapelt).
Test hoje na 2 km uvajamo v Sloveniji
z namenom, da spodbudimo cimvei Slovencev, ki so telesno nedejavni ali premalo de-

Solstvo, znanost

in Spod

Po uvodnem predavanju pdm. mag.
Branislave Belovid, dr. med.. o zdravju in
vplivu razliinih dejavnikov na zdravje so
konec junija organizirali test hoje na 2
km. UdeleZilo se ga je
56 ljudi, ki so
preverili svojo telesno sposobnosl Vecina

k

jih tudi udeleZuje skupinske rekeativne hoje. ki poteka vsak torek v veier-

se

nem aasu,

Od septembra dalje bo 5tudijsk kroZek vsak mesec pripravil predavanje iz cF
l<la Soh a zdran liullenje, ki so si ga
zastavili kot progiam za prihodnje Solsko
leto. Krajani bodo posluiali predavanja na
teme: zdrava prehrana, telesna teza, stres,
zasvojenosL visok krvni tlak, zvisan holesterol in knni sladkor. V oktobru nacrtujejo rekreativni pohod po Pohorju in nato
ponovni test hoje na 2 km, ko bo vsak
lahko preveril, koliko so se povecale njegove telesne sposobnosti.

brulieno in usposobljeno ekipo,

n

ki

izvaja test

jatni, k pogostejai in intenzivnejsi telesni de-

javnosti. Test je dob€r in enostaven pripomotek za oceqjwanje telesne zmogljivosti.
Je hrdi motivacijsko sredstvo za v€canje ali
vzdrinank telesne dejavnosti, ker test lahko
ponovimo po 3-6 mesecih in vidimo, ali
smo telesno zmogljivost povecali ali zmanjSali. Test je primeren za normalno telesno
dejavne moike in ienske med 20. in 65. Ie-

tom starosti.

terjalo veliko prostovoljnih prispevkw, sredstev pokovi&ljev pa tudi lastnega dela
Klub, h ga vodi nekdanji igralec Mure
Ivan Merilk, predseduje pa mu Bela Ban-

ko, je letos osvojil kar dve koni: postali
so namrea obcinski in pokalni prvaki, kar
je njihov najvecji uspeh doslej.
Njihove izjemne rezultate je Ze minulo

leto, ko so prvi6 postali obiinski prvakr,
opazila tudi posebna komisija za izbor
iportnikov in iporhih klubov, saj so med
ekipami zasedli 3. mesto.
C,tzo Gtubat

Pred testiEniem vsak udeleZenec izpolni

vpraialnik o primemosti za testiranje s

sed-

rnimi vpnianji Ce udeleZenec na eno izrned
vprd5anj odgovori z da*, ni primeren za testiranje, razen ae testiranje indicin zdnvnik
Prav tako se pred testiranjem izmerijo knni
pritisk telesna teia" telesna visina in izracuna indels telesne mase. Rezultati testa se izradrnajo na podlagr petih parametrov: starosti, spola, indeksa telesne mase, easa hoje
in srcnega uhipa ob koncu testtanja. Vsi
udelezenci ob koncu testa dobijo navodila za
nadaljnje izvajanje rednih telesnih aktivnost
(kolikokat na ieden, koliko casa in s kakino telqsno dejanostio se naj ukvarjajo).
Strokovsnjaki CINDI priporocajo pol ure

zmemega gibanja dnevno, kar pomeni, da
se gibanje izvaja tako intenzivno, da se ra-

hlo oznojimo in zadihamo.

S testom hoje na 2 km nam je omogo-

&no, da preverimo svoje telesne sposobnosti
in dobimo navodila za nadaljnjo telesno dejavnosl DolZnost vsakega posamenika pa je,
da poskrbi m erok zdt*.
Joiz Trajba, oi'i mel" teJn*

I
Pred

te*om hoje

se

je potrebno

Weti in

razghati
pod uodsbom

Lilj@a Crof

bolj5e Sporhre kolektive.
Se prej je bilo potrebno urediti in uspo
sobiti igriice na Jelovskovem bregu kar je

IEST HOIE NA IDVA KILOMETRA
in aktivni slog iivljenh sta pomembna varovalna de.javnika za zdravje. Vse poGibanje

V Martjancih deluje Studijski lroipk Giba-

4ie za zdruuje, h ga organizira Ljudska
univerza Murska Sobota sofinancira pa

nesenjaki iz kraja, ki so vedno sloveli kot
odlicni mojstri okroElega usnja, ob zaeehilr
teinvah iz leta v leto stopnjevali svoje doseike hko na tekmovalnem kakor organizacgskem podrocju. Razvili so se med naj-

Gea Gtubot

Ma4ianci

Sruousxr rRoZEr

Ceprav klub malelh nogometa (KMN) Suhi
Vrh sodi med najmlajia Sportna druitva v
okini, se lahko s tekmovalnimi uspehi postavi ob bok mnogo starejiim druitvom. Z
vztrahim in zaltnanim delom so Sporti za-

fizioterapeutke.
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ZAVAROVATNICA TRIGTAV

t

EZCODNO ZAVAROVANJE OTROK IN MLADINE
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DOR
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Del iivljenja so neizogibno

Ob zaietku Solskega in itudijskega leta ne pozabite
sklenit! nezgodnega zavarovanja. V tem tasu lahko
pod posebej ugodnimi pogoji sklenete zavarovanje
v vrtcu, Ioli ali na fakuheti, na vseh poslovnih mestih

veliki previdnosti vseh nezgod ne moremo prepreiiti, s
sklenitvuo nezgodnega zavarovanja pa lahko omilimo
njihove finanine posledice.

Zavarovalnice Triglav pa tudi do konca oktobra.
Poiiiite prepoznavno zloien kol

tudi neprijetni dogodki, ki
lahko v vsakem trenutku poseiejo v naia in iivljenja
nalih otrok. Otroci in mladi so jim zaradi aktivnega in
dinamiinega iivljenja izpostavueni ie pogosteje. Kljub

KER ZIVLJENJE POTREBUJE VARNOST
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ZADI{IA SIRAN

Srrrln

Obdlnsko Ereianje upokoiencet'

MA[orER

- clsrtt

pnEDsEDNtr

Clani Druitva upokojencev (DU) Moravske Toplice - vec kot 650 jih je - so
za tradicionalno letno rrecaqie izbralt lzletniiko-kmeald turlzem Zver v Bogoji.
ni. Drur€rde je minilo v priietnem in sproaaenem ozracJu in ob veliki udelenbi,
sq, se jih je kUub velikl poletni prlpeki zbralo vec kot 250. Druirabna priredi
tev v Bogojlnl je lepo urpela. Za to so poskrbeli utenci tamkajiqie osemletke,
H so pod vodstvom ualteliice Melite Nemec pripravili prisrien in bogat kulturnl program. Tudi c{ani moakega perrskega zbora Bogojlna pod vodstvom Stefana Pucka in pevke iz Fllorec, H jih vodi Marlia Ve#, so z ubranlm peti€m nav.
duiill poslusalce z liudsldml in ponarodelini pesmimi.

je v pozdravnem nagovoru

pred-

obiskali nekatere naSe bolne ilane, do

sednik druatva Rajko lanjia seznanil med
drugim tudi z delom druitva do konca leta. ,Prva naloga je otvoritev nxih druStvenih prostorov v Te5anovcih, ob tej priloinosti pa naartujemo tudi razstavo rocnih
del naiih dlanic in dlanov. Ne bomo pa
pozabili niti na organizacijo izletov in tradicionalnih predavanj o zdravju. Tudi o literamem vea€ru razmi.lamo. V nacrtu pa
imamo hrdi utanovitev druitvenega pevskega zbora- Ze v prvi polovici leta smo

konca leta pa bomo obiskali Se preosta.le,
prav tako tudi jubilante," je bi1 izcrpen

Zbrane

7

"rl'
-

r

predsednik.

Toplice Stefanu Makoterju je

izroc

avgusta pripravilo pri Vinogradni5kem
centru Coritko v lvanovcih druge vino-

gradnisko-sadjarske igre Grozd in jabolko.
V lepem vremenu se je iger udeleZilo poleg domadnov Se Sest ekip kulhrmih in
turistiarih druStev, precej drugih obisko-

valcev si je pri$o igre le ogledaL Ekipe so
se tokrat pomerile v Sestih igah in sicer:
no3enje lrozdja, stiskanje $ozdja, stekle-

ni&nje, jabolko na vrvici, ples z jabolkom
in igra presenedenja. Domade kultumo

(

listino,

nega predsednika drustva.
Kot smo izvedeli na sreaanju v Bogojini. pa se na zatetku poletja upokojenci

i€

nekaj let srecu-

z

namenom, spo-

j, I

znati dimvei obiine

iz prve roke,

prav

tako nenehno pri-

v drugem
Letosnjega
piknika pri lovskem
pravljajo

ffi
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kraju.
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je pripravilo poleg iger Se bogat
z mnogimi dobitki.
lgre so potekale bolj v prijateljskem
kot v strogo tekmovalnem vzduiju. Tudi
namen iger je bil predvsem prijateljsko
druTenje in preZivljanje vsaj enega dneva
v prijetnem okolju med znanci in prijatelji.
Kondna razvrstitev ekip po tekmovanju:
prvo mesto je zasedla ekipa Turistianega
druStva Negova-Spodnji lvanjci drugo
druStvo

sredolov

je tako udeleZi
lo kar 140 clanov

mesto je pripadlo ekipi KLID Salovci, tretje
pa ekpi TD ,enp" Gpinci. Sledile so ekipe TD ,Vrtanek* Petrovci, KTD Dolina,
KTD Vaneca in domadini, TD lvanovci.
Ker je bfl tudi tola'ahi odziv na igre do-

druitva.

b€r, bodo igre najbrZ postale badicjonalne.

domu

v

lvanovcih

se

-1r

Cqa &aba

itAJ ex!

je v zatetku

Turistiano druStvo Ivanovci

saj so ga s sklepom upravnega odbora
DU Morarske Toplice imenovali za iast-

r

/

IABOLKO IN GROZI)

Dolgolehemu predsedniku druStva in
pobudniku za ustanovitev DU Moravske

jejo tudi na poletnih piknikih, ki jih

L.aal

Ivanovci
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