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IZ VSEBINE / ŽUPANOVA BESEDA

Spoštovane občanke in občani!
Februarja smo že slutili konec pandemije in začetek pomladi. Počasi so 
se začele odpirati dejavnosti na vseh področjih javnega življenja. Nato pa 
je prišel 24 februar. Svet so preplavile novice o velikem vojaškem napadu 
Rusije na Ukrajino. Informacije o kopičenju ruske vojske okrog Ukrajine so 
prihajale že dva meseca prej. Napad Rusije na Ukrajino se je začel točno 
po zaprtju zimskih olimpijskih iger na Kitajskem. Očitno je predsednik Rusije skrbno načrtoval 
ta napad. Začelo se je že osem let prej s priključitvijo polotoka Krim Rusiji. Sledili so nemiri 
in vojna v samooklicanih republikah Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine. Po aneksiji 
Krima je Evropska unija uvedla gospodarske sankcije proti Rusiji. Zaradi neenotnosti v Evropi 
večjega učinka te sankcije niso imele. Prej obratno. Putin je izkoristil energetsko odvisnost 
Evrope in spremenil projekt plinovoda iz Južnega toka v Evropo v projekt Severni tok. Tako 
je obšel Ukrajino in vzhodne države EU ter prišel s plinovodom neposredno v Nemčijo.  
Tedanja nemška kanclerka Angela Merkel je napačno ocenila navidezno dobronamernost 
Putina in napovedala zaprtje večine nemških jedrskih elektrarn. Vse to je potekalo ob priti-
skih zelenih in podnebnih aktivistov. Danes vemo, da je del teh gibanj v Evropi imel izdatno 
podporo Moskve. Nemčija kot največje evropsko gospodarstvo je postalo energetsko zelo 
odvisno. Naslednje velike težave EU so povzročile reke migrantov, ki so prihajali iz Sirije, 
Iraka in Afganistana zaradi vojn, ki so potekale na teh območjih. Evropske države so imele 
velike težave z obvladovanjem beguncev, saj jih je prišlo nekaj milijonov. Naslednja velika 
slabitev Evropske unije je bil Brexit. Izstop Velike Britanije iz EU je bila velika napaka EU, saj je 
postala s tem ekonomsko slabša in varnostno ranljivejša. Britanci so Bruslju očitali preveliko 
birokratizacijo in poplavo normativov, ki jih je sprejemala Evropska komisija. Spomnimo se 
samo ribjih kvot, poplave predpisov v prehrambeni in kmetijski politiki in podobno. Odhod 
Britanije iz EU je pomenil tudi izgubo brezcarinskih režimov z državami Združenega kraljestva 
in Avstralijo, Novo Zelandijo ter Kanado. V tem času je tudi popolnoma zastal širitveni proces 
EU na območje zahodnega Balkana. Danes se zdi izjava našega predsednika vlade skoraj 
preroška. Ob predsedovanju Slovenije Svetu EU lani je o potrebi širitve EU dejal: »Če se ne 
bo širila EU kot območje miru in blaginje, se bo na račun tega širil nekdo drug.«
Vojna v Ukrajini traja že dva meseca. Tudi v Sloveniji se pojavljajo debate in razprave 
o krivdi za vojno v Ukrajini. Eni pravijo, da sta kriva Amerika in Nato, pa tudi ,da so krivi 
Ukrajinci sami. Sam sem prepričan, da noben izgovor ne more opravičiti vojaške agresije 
Rusij. Vojna v Ukrajini že danes vpliva na naša življenja. Na Evropo pa ima dolgoročni in 
neposreden vpliv. Največja žrtev vsake vojne so ljudje. Tudi v naši občini imamo nekaj 
ukrajinskih beguncev, v glavnem ženske in otroke. Nastanjeni so pri sorodnikih. V naši 
občini smo med prvimi s štabom za Civilno zaščito organizirali zbiranje humanitarne 
pomoči za Ukrajino. Zbranih je bilo za 23 evropalet  hrane, higienskih pripomočkov, 
sanitetnega in drugega materiala za zaščito. Hvala vsem, ki ste pomagali.
Spoštovane bralke in bralci Lipnice. V Sloveniji so pred vrati volitve poslancev v Dr-
žavni zbor. Novi državni zbor bo izvolil naslednjo vlado. Kot župan se moram zahvaliti 
sedanjim poslancem in ministrom te vlade, saj smo izvedli nekatere projekte, ki so 
čakali več kot deset let. Ta vlada je imela posluh za probleme lokalnih skupnosti. Kdor 
danes trdi drugače, ne govori resnice. Decentralizacija države in skladnejši regionalni 
razvoj morata biti glavni cilj tudi prihodnje vlade. Pojdimo množično na volitve in se 
odločimo po zdravi kmečki pameti in ne po obljubah. 
Želim vam srečno na volitvah in prijetno pomlad.

Alojz Glavač, župan

LIPNICA – glasilo Občine Moravske Toplice. Uredništvo: Rok Šavel – odgovorni urednik, Sonja Vöröš – urednica prispevkov v madžarskem 
jeziku, Damjana Kovač – predstavnica MNSS, Anita Čontala – predstavnica občinske uprave; Jožef Gutman in Ines Zavec – programska sode-
lavca. Postavitev in tisk – Tiskarna aiP Praprotnik, d. o. o. Naklada 2200 izvodov. Lipnica ni naprodaj – brezplačno jo prejme vsako gospodinjstvo 
v občini, drugi zainteresirani pa na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice – tel.: (02) 538/15-00, spletna 
stran: www.moravske-toplice.si. Elektronska pošta glasila Lipnica: lipnica.casopis@gmail.com. ISSN 2536-3743.  
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IZ OBČINE

Z milijonsko prenovo do 
najsodobnejše šole
Projekt Novogradnja in rekonstrukcija Dvojezične 
osnovne šole Prosenjakovci je v zaključni fazi. 

V okviru projekta Novogradnja in rekonstrukcija DOŠ Prosenja-
kovci sta si Občina Moravske Toplice in DOŠ Prosenjakovci za-
dali novogradnjo pomožne večnamenske stavbe, nadstrešek I. 
triade in rekonstrukcijo dvojezične osnovne šole z zamenjavo 
strojnih in elektro inštalacij v notranjosti objekta ter sanacijo 
sten in tal. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport v višini 702.968,50 EUR. Občina Moravske 
Toplice je prispevala 357.031,50 EUR. V prihodnje Občino Mo-
ravske Toplice in DOŠ Prosenjakovci čaka še obnova toplotne 
izolacije osnovne šole, zamenjava oken ter ureditev okolice 
v ocenjeni višini cca. 400.000,00 EUR. Zaključek projekta so 
predstavili ravnateljica DOŠ Prosenjakovci Jožefa Herman, žu-
pan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač, državni sekretar na 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Mitja Slavi-
nec, narodnostni poslanec v Državnem zboru Ferenc Horváth 
ter predsednica Madžarske samoupravne narodne skupnosti 
občine Moravske Toplice Zsuzsi Vugrinec, ključni ljudje, ki so 
pripomogli k tej zelo pomembni investiciji za našo občino.
Fazno se je najprej pristopilo k rekonstrukciji osnovne šole 
in se omogočilo, da so se učenci s 1 . oktobrom 2021 vrnili 
nazaj v svoje obnovljene učilnice. Rekonstrukcija je bila velik 
izziv zaradi velikega povečanja obsega rušitvenih del, katerih 
glavni vzrok je bila prisotnost vlage na veliko več površinah, 
kot je bilo s projektom predvideno. Notranjost dvojezične 
šole Prosenjakovci je obnovljena, veselje otrok in zaposlenih 
pa nepopisno. S celovito prenovo so pridobili obnovljene 
učilnice, svetle hodnike, prostorno jedilnico, novo učilnico 
za gospodinjski pouk, posodobljeno kuhinjo, računalniško 
učilnico in knjižnico ter preurejene sanitarije. Šola je z novo 
električno napeljavo, vodovodnim in ogrevalnim sistemom 
postala varnejša, računalniško omrežje in ozvočenje šole pa 
predstavljata pomemben korak naprej pri uvajanju novih 
vsebin in udejanjanju novih idej. Prepleskane so stene, ne-
katere stene so na novo postavljene, zamenjani so tlaki in 
podi. S takšno obnovo so pridobili učenci in zaposleni boljše 
pogoje za delo in bivanje v šoli. Dela se nadaljujejo z gradnjo 
pomožne večnamenske stavbe in nadstreška terase I. tria-
de in bodo zaključena to pomlad. MIZŠ je najavil razpis za 

športne objekte, kjer se v prihodnje nadejamo tudi zunanje 
športe ureditve DOŠ Prosenjakovci.

Občinska uprava

Milliós befektetéssel a 
legkorszerűbb iskoláig
A pártosfalvi KÁI bővítése és rekonstrukciója című 
projekt a befejező fázisában van.
A pártosfalvi KÁI bővítése és rekonstrukciója projekt keretében 
Moravske Toplice Község és a pártosfalvi KÁI egy többcélú 
melléképület, az első harmados tantermek előtető szerkezete 
megépítése, az épület belsejében pedig épületszerkezeti 
és elektromos berendezésék cseréje, valamint a falak és 
padlóburkolat felújítása mellett döntött. A projektet az Oktatási, 
Tudományos és Sportminisztérium 702.968,50 euró összegben 
támogatta, Moravske Toplice Község pedig 357.031,50 euróval.
A jövőben mind a község, mind az iskola tervezi az általános 
iskola épülete hőszigetelésének a felújítását, az ablakok cseréjét, 
valamint a környék elrendezését, amely értéke mintegy 
400.000,00 euró. A projekt befejezését Jožefa Herman, a 
pártosfalvi KÁI igazgatója, Alojz Glavač, Moravske Toplice Község 
polgármestere, dr. Mitja Slavinec, az Oktatási, Tudományos és 
Sportminisztérium államtitkára, Horváth Ferenc, nemzetiségi 
országgyűlési képviselő és Vugrinec Zsuzsi, Moravske Toplice 
Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség elnöke 
mutatták be, azok a kulcsfontosságú személyek, akik nagy 
mértékben hozzájárultak a községünk számára nagyon fontos 
beruházás megvalósításához.
Az iskola épületének rekonstrukciója fázisok szerint indult el, 
így lehetségessé vált, hogy a tanulók 2021. október 1-jével 
visszatérhettek a felújított tantermekbe. A rekonstrukció nagy 
kihívást jelentett, főképp a megnövekedett bontási munkálatok 
miatt, amelynek fő oka az volt, hogy a projektben tervezettnél 
sokkal nagyobb területen volt jelen a nedvesség. A pártosfalvi 
KÁI belső tere fel lett újítva, a gyerekek és a dolgozók öröme 
pedig leírhatatlan. A teljeskörű felújítás által így az iskola felújított 
tantermeket, világos folyosókat, tágas ebédlőt, új háztartástan 
tantermet, modernizált konyhát, számítástechnikai tantermet 
és könyvtárat, valamint felújított mosdókat kapott. 
Az iskolát új elektromos, vízvezeték- és fűtési rendszerrel tették 
biztonságosabbá, az iskola számítógépes hálózata és hangosítási 
rendszere pedig fontos előrelépést jelent az új tartalmak és 
ötletek bevezetésében. A falakat újrafestették, néhány fal újra 
épült, kicserélték a padlózatot és padlóburkolatot. Az ilyen 
felújítás által a tanulók és a dolgozók jobb munkafeltételekhez 
és környezethez jutottak. A munkálatok a többcélú melléképület 
és az első harmados tantermek előtető szerkezete megépítésével 
folytatódik, és előreláthatóan idén tavasszal zárul. Az oktatási 
minisztérium a sportlétesítményekre vonatkozó pályázat 
megjelenését jelentette be, amely keretében reményeink szerint 
sikerül felújítani a pártosfalvi KÁI külső sportlétesítményeit is.
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IZ OBČINE

Izjemna solidarnost naših občanov

Pomemben korak do večnamenske dvorane v Moravskih Toplicah

Občina Moravske Toplice je skupaj s štabom občinske 
civilne zaščite kot ena prvih občin v regiji organizirala 
zbiranje humanitarne in materialne pomoči za Ukrajino 
in ukrajinske begunce v drugih državah. 
Zbiranje prostovoljnih prispevkov je potekalo v vsakem nase-
lju občine Moravske Toplice v nedeljo 6. marca 2022 med 13. 
in 15. uro. Donacije občank in občanov so se zbirale v gasilskih 
domovih, od koder so bile nato s strani prostovoljnih gasilskih 
društev prepeljane v prostore gasilskega doma v Tešanovcih. 
Odziv občank in občanov je bil izjemen. Po sortiranju zbranih 
donacij so uslužbenci Javnega komunalnega podjetja Čista 
narava donacije prepeljali na soboško izpostavo Uprave Re-
publike Slovenije za zaščito in reševanje Republike Slovenije.
Župan Alojz Glavač se zahvaljuje vsem občankam in obča-
nom, civilni zaščiti, gasilskim društvom, krajevnim skupnos-
tim in društvom za odziv in darovana sredstva v obliki hrane 
in pijače, sanitarnih in higienskih pripomočkov ter tudi ga-
silske ter osebne reševalne opreme. Najpomembnejše pa je 
sporočilo pomoči potrebnim, da v tej hudi stiski niso sami 
in da jim bomo pomagali.

Občinska uprava

Občina Moravske Toplice je skupaj s predstavniki Sava Turi-
zem d.d., Term Vivat in OKS – ZŠZ Pomurje, Občinska športna 
zveza Moravske Toplice podpisala Sporazum o sodelovanju 
pri vzpostavitvi Večnamenske dvorane v Moravskih Toplicah.
V imenu Občine Moravske Toplice je sporazum podpisal g. 
Alojz Glavač, župan; v imenu Sava Turizem d.d. po pooblasti-
lu g. Igor Magdič, izvršni direktor destinacije Terme 3000. 
Terme Vivat je zastopal predstavnik lastnika g. Metod Grah 
ter v imenu OKS – ZŠZ POMURJE, Občinska športna zveza 
Moravske Toplice, je sporazum podpisal g. Branko Recek, 
predsednik.

Podpisnice sporazuma imajo na podlagi srednjeročnih ra-
zvojnih načrtov interes vzpostavitve Večnamenske dvora-
ne v Moravskih Toplicah in so se dogovorile, da bo občina 
zagotovila vse potrebno v zvezi s pridobitvijo prostorskih 
in investicijskih dokumentov za zagotovitev izgradnje Več-
namenske dvorane. Stranke Sporazuma se zavezujejo, bo 
vsaka na svojem področju kar najbolj prispevala k uresni-
čitvi Sporazuma, to je vzpostavitev Večnamenske dvorane 
v Moravskih Toplicah.
Moravske Toplice z razmahom športno-rekreativnega turiz-
ma močno pogrešajo osrednjo dvorano, ki bi bila namenje-
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na notranji vadbi športnikov in rekreativcem. Sočasno pa ni-
majo kapacitet za razvoj kongresnega turizma in osrednjega 
prostora za kulturne in družabne prireditve. Večnamenska 
dvorana bi te potrebe zadovoljila, čeprav bi seveda v glav-
nini bila namenjena športu. Projekt podpirata obe termalni 
kopališči oz. največja ponudnika turističnih storitev Terme 
3000 in Terme Vivat. Projekt podpira tudi Športna zveza. Več-
namenski objekt se projektira tako, da bo omogočal športno 
vadbo in organiziranje tekmovanj ter z minimalnimi preure-
ditvami postal prostor za kongrese, kulturne, zabavne, plesne 
in družabne prireditve. Posebna pozornost je namenjena 
vhodu v objekt z dovolj prostorno halo in gostinskim loka-
lom, akustični obdelavi prostorov in posebej oblikovanemu 
odrskemu delu. Uredila se bo tudi okolica dvorane. Objekt 
bo energetsko varčen oz. samozadosten in bo koristil alter-
nativne vire za hlajenje in ogrevanje. Leto 2021 je namenje-
no pridobivanju projektne in investicijske dokumentacije. 
Leti 2022 in 2023 sta namenjeni izgradnji in opremi objekta. 
2024 in 2025 urejanju okolice in zunanjih prostorov, 2026 
in 2027 pa okrepljeni promociji in trženju, ki se bo sicer že 
pričelo tekom izvajanja projekta. Nizko-energetska večna-
menska dvorana pomeni strateško investicijsko vlaganje za 
odpiranje delovnih mest v turizmu in s turizmom povezanih 
dejavnostih ter povečevanje dodane vrednosti v turizmu. 
Projekt ima potencial trajnostnega in zelenega razvoja turiz-
ma in je lahko v tem delu širše regije vzorčni, pilotni projekt, 
ki optimalno izkorišča energetske potenciale – predvideva 
se ogrevanje z geosondo. Razvoj okolju prijazne dvorane 
namenjene vadbi, rekreaciji in tekmam pomeni nadgradnjo 
ponudbe vodilne destinacije Moravske Toplice, ki pomeni 
podporo gospodarstvu v segmentu razvoja športnega tu-
rizma in kongresnega turizma na dolgi rok. Investicija je v 
tem trenutku za gospodarstvo prevelika, bo pa spodbudila 
okrevanje regijskega turistične gospodarstva. Projekt krepi 
prepoznavnosti vodilne zelene turistične destinacije Mora-
vske Toplice, omogoča povezovanje term in ponudnikov s 
ciljem dviga kakovostnih turistični produktov namenjenih 
športu in rekreaciji, kongresnemu turizmu in večjim prire-

ditvam skozi celo leto. Nizko-energetska stavba in uvedba 
OVE IN URE pomeni prispevek k zmanjšanju ogljične družbe 
in prispeva k zelenemu dogovoru, ki si ga je zadala EK. Pro-
računska ocena vrednosti projekta je 8.150.000,00 EUR brez 
DDV. Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.
Zakaj večnamenska dvorana? Zato ker krepi in razvija po-
nudbo destinacije; ker omogoča prostor, kjer lahko nad-
zorujemo klimo, varnost in zasebnost; ker spodbuja razvoj 
kulturnega in družabnega življenja ter daje možnost razvoja 
rekreacijske in športne dejavnosti za prebivalce in obiskoval-
ce. Ker destinacija Moravske Toplice beleži 550.000 nočitev 
na letni ravni, gosti v sezoni tudi do 7x več obiskovalcev, kot 
je prebivalcev Moravskih Toplic. Ker se destinacija Moravske 
Toplice uvršča med prvih 10 destinacij po število nočitev v 
državi. Ker je najbližja večja kongresna dvorana v Radencih in 
to z maksimalno zmogljivostjo 239 sedežev. Ker ima občina 
22 aktivnih športnih društev in 21 kulturni društev. Ker je 
projekt namenjen krepitvi turističnega gospodarstva in na-
vezujočega malega gospodarstva regiji. Projekt predstavlja 
za lokalno skupnost strateško investicijsko vlaganje, ki prina-
ša nova delovna mesta v turizmu in s turizmom povezanih 
dejavnostih. Prav tako pričakujemo, da se bo z investicijo po-
večala dodana vrednosti v turizmu na območju destinacije.

Občinska uprava

IZ OBČINE
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Március 20-án, vasárnap, Moravske Toplice Községben 
is megemlékeztünk a március 15-i forradalomról és az 
1848/49-es szabadságharcról.

A megemlékezés a szentlászlói 
kopjafa megkoszorúzásával 
kezdődött, majd Pártosfalván 
folytatódott, ahol a magyar és 
a szlovén himnuszt követően 
elhangzott a Moravske Toplice 
Községi MNÖK Tanácsa elnök 
asszonyának köszöntője, 
valamint a lendvai magyar 
főkonzul beszéde, aki egyben 
felolvasta Magyarország 
kormányfőjének üzenetét is.
Vugrinec Zsuzsi, a Moravske 
Toplice Községi Magyar 
Nemzeti  Önigazgatási 
Közösség Tanácsának elnök 
asszonya, ünnepi beszédében 

visszatekintett a régmúltban történt márciusi eseményekre, 
majd kitért a korunk problémáira is: „Már két éve, nem csak mi, 
magyarok és szlovének, hanem teljes Európa és az egész világ 
ugyanazon láthatatlan ellenséggel küzdünk, szembesülünk a 
világjárvánnyal, félelmekkel és az ide vonatkozó korlátozásokkal, 
küzdünk az egészségünkért és családjaink egészségéért. 
Ebben a pillanatban nem tudjuk pontosan, milyen lesz e harc 
vége, és azt sem, hogy mikor. A harcot viszont nem adjuk 
fel. Ma ugyanolyan erővel kell harcolnunk, mint elődeink 
1848-ban, hogy visszakapjuk a sokáig egyértelműnek tűnő 
szabadságunkat. Ma nem fegyverekkel harcolunk, hanem 
figyelemmel, türelemmel és egészséges gondolkodással, így 
pedig egy jobb és szebb jövőt biztosítunk. Nagyon aggaszt 
bennünket a háború is, amely egy hónapja dúl az európai 
térségben, és ennek a következményeit már érezzük a 
gazdaságban. Reménykedjünk, hogy győz a józan ész, és a 
21. század digitális világában ez a háború hamar befejeződik.” 
Beszédét a következőkkel zárta: „A jövő tervezéséhez 
merítsünk erőt az 1848/49-es szabadságharc elszántságából 
és akaraterejéből.”

A kultúrműsorban Sapač Lea szólista, a pártosfalvi KÁI 
énekkara, valamint a szentlászlói és a szerdahelyi fiatalok 
szerepeltek.
A megemlékezés a pártosfalvi kopjafa megkoszorúzásával 
zárult.

IZ OBČINE

Spominska slovesnost ob 
madžarskem narodnem prazniku

Megemlékezés a magyar nemzeti 
ünnep alkalmából

V nedeljo, 20. marca, smo se v Občini Moravske Toplice 
spominjali marčne revolucije in osvobodilnega boja leta 
1848/49.
Spominska slovesnost se je 
začela s polaganjem vencev 
pri spominskem obeležju v 
Motvarjevcih,  nato pa se je 
nadaljevala pri spominskem 
obeležju v Prosenjakovcih, kjer 
je  po odpeti madžarski in slo-
venski himni sledil pozdravni 
nagovor, nato  nagovor pred-
sednice sveta MNSS OMT  ter 
nagovor generalnega konzula 
Madžarske v Lendavi, ki je obe-
nem prebral sporočilo predse-
dnika madžarske vlade.
Slavnostna govornica ga. 
Zsuzsi Vugrinec, predsednica 
sveta Madžarske narodne sa-
moupravne skupnosti Občine Moravske Toplice, se je v svojem 
govoru ozrla na davne marčevske dogodke, nato pa izpostavila 
tudi problematiko današnjega časa: »Že dve leti se ne samo mi 
Madžari in Slovenci, ampak cela Evropa in ves svet borimo z 
istim nevidnim sovražnikom, soočamo se s situacijo pandemije, 
strahovi in omejitvami, povezanimi z njo, se borimo za svoje 
zdravje in zdravje naših družinskih članov. V tem trenutku ne 
vemo točno, kakšen bo konec te borbe in še posebej ne, kdaj, 
ampak mi se ne bomo predali. Danes se moramo boriti z enako 
močjo, kot so se borili naši predniki leta 48, da si povrnemo 
svobodo, ki smo jo dolgo imeli za samoumevno. Danes se ne 
borimo z orožjem, temveč  s pozornostjo, potrpežljivostjo in 
zdravim razumom ter na ta način zagotavljamo boljšo in lepšo 
prihodnost. Zelo smo zaskrbljeni tudi zaradi vojne, ki je skoraj 
pred mesecem dni izbruhnila v evropskem prostoru in katere 
posledice se že čutijo v gospodarstvu. Upajmo, da bo prevla-
dal zdrav razum in da se bo v sodobnem digitalnem svetu 21. 
stoletja ta vojna čim prej končala.« Svoj govor je nato sklenila z 
naslednjimi besedami: »Moč pri načrtovanju prihodnosti črpaj-
mo iz odločnosti in volje junakov osvobodilnega boja 1848/49.«
Za kulturni del programa so poskrbeli solistka Lea Sapač, pevski 
zbor DOŠ Prosenjakovci ter mladina iz Motvarjevcev in Središča.
Spominska slovesnost se je zaključila s polaganjem vencev 
pri prosenjakovskem spominskem obeležju.

MNSS Občine Moravske Toplice
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Vlakca za povečanje turistične 
ponudbe 

ČISTILNA AKCIJA V OBČINI MORAVSKE TOPLICE V LETU 2022

Közúti kisvonatok a turisztikai 
kínálat növelésére

Na dvojezičnih območjih občin Ho-
doš, Šalovci, Moravske Toplice in 
Dobrovnik bosta predvidoma junija 
začela voziti cestna turistična vlak-
ca, ki bosta odpirala nove možnosti 
za razvoj narodnostno mešanih na-
selij omenjenih občin.
Lastnik vlakcev je Pomurska madžarska 
samoupravna narodnostna skupnost, kupila pa ju je z name-
nom povečanja turistične ponudbe omenjenega območja, 
in sicer okviru projekta, podprtega s strani madžarske vlade. 
Na podlagi podpisanega sporazuma o sodelovanju bosta 
turistična vlakca upravljali občini Hodoš in Dobrovnik, v so-
delovanje pri projektu pa sta vključeni tudi občini Šalovci in 
Moravske Toplice. 
Kot smo izvedeli, bo eden od vlakcev v uporabi v občinah 
Hodoš, Šalovci in Moravske Toplice, drugi pa v občini Do-
brovnik. Vlakec na Hodošu bo imel dva vagona in bo lahko 
naenkrat prepeljal 56 potnikov, vlakec v Dobrovniku pa bo 
v enem vagonu vozil 28 potnikov. 

MNSS Občine Moravske Toplice

Tradicionalna čistilna akcija občine Moravske Toplice je tudi le-
tos zaradi epidemije Covid-19 potekala nekoliko drugače kot 
prejšnja leta, saj jo je Občina Moravske Toplice v sodelovanju s 
predstavniki krajevnih skupnosti izvedla skladno z navodili NIJZ, 
ki so na tisti dan veljali. Letošnje čistilne akcije se je v soboto, 
19. marca 2022, udeležilo 903 prostovoljcev, kar je malo 
manj kot v letu 2021. V nekaterih naseljih so poleg čistilne ak-
cije opravljali tudi razna druga dela pri vzdrževanju objektov 
in urejanju okolice z obrezovanjem drevja in grmovja. Odkrilo, 
očistilo in uredilo se je tudi nekaj novih divjih odlagališč. V večini 
naselij zaznavajo manj v naravi odvrženih odpadkov in dejstva, 
da se ravno onesnaževalci tovrstnih akcij ne udeležujejo. Zbrali 
so se naslednji odpadki v skupni količini 11.803 kg:

vrsta odpadka kg

komunalni odpadki 9.220

ostali odpadki 1.383

gradbeni material, ki vsebu-
je azbest

720

les 480

skupaj 11.803

Hodos, Šalovci, Moravske Toplice 
és Dobronak községek kétnyelvű 
területein előreláthatóan júniusban 
útjára indul a két közúti turisztikai 
kisvonat, ami új lehetőségeket nyit 
az említett községek nemzetiségileg 
v e g y e s e n  l a k t a  t e r ü l e t e k 
fejlődéséhez.

A kisvonatok tulajdonosa a Muravidéki Magyar 
Önkormányzati Nemzeti Közösség, amely azzal a szándékkal 
vásárolta a kisvonatokat, hogy így növekedhessen az említett 
terület turisztikai kínálata, a beruházás pedig a magyar 
kormány által támogatott projekt keretében valósul meg. 
Az aláírt együttműködési megállapodás alapján a turisztikai 
kisvonatok kezelője Hodos és Dobronak Község lesz, a 
projekt keretében megvalósuló együttműködésben pedig 
részt vesz még Šalovci és Moravske Toplice Község is.
Ahogy megtudtuk, egyik kisvonat Hodos, Šalovci és 
Moravske Toplice községekben lesz használatban, a másik 
pedig Dobronak községben. A hodosi kisvonathoz két 
vagon tartozik, így egyszerre 56 utast tud majd szállítani, a 
dobronaki kisvonat pedig egy vagonnal 28 utast.

IZ OBČINE

Naselje z največjim številom udeležencev na čistilni akciji 
je naselje FILOVCI s 106 udeleženci čistilne akcije. Naselje z 
največjim številom udeležencev glede na število prebival-
stva je naselje KRNCI (48 udeležencev oz. 87 % udeležba). 
Naselje z največjim deležem povečanja udeležencev čistilne 
akcije je naselje MOTVARJEVCI, ki je imelo v letu 2021 27 
udeležencev, letos pa je bilo 47 udeležencev. Vsa tri naselja 
bodo prejela nagradne bone v vrednosti 500 EUR.
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Zap.št. Naselje Št. prebival-
cev naselja 
2022

Število udele-
žencev 2021

Število udele-
žencev 2022

Št. udeležen-
cev/št. prebi-
valcev naselja

Delež poveča-
nja udeležen-
cev čistilne 
akcije

1 ANDREJCI 205 18 20 0,10 1,11

2 BERKOVCI 39 17 15 0,38 0,88

3 BOGOJINA 557 62 65 0,12 1,05

4 BUKOVNICA 44 29 26 0,59 0,90

5 ČIKEČKA VAS 79 29 22 0,28 0,76

6 FILOVCI 502 99 106 0,21 1,07

7 FOKOVCI 179 38 9 0,05 0,24

8 IVANCI 238 38 41 0,17 1,08

9 IVANJŠEVCI 45 42 24 0,53 0,57

10 IVANOVCI 145 32 34 0,23 1,06

11 KANČEVCI 59 24 20 0,34 0,83

12 KRNCI 55 49 48 0,87 1,12

13 LONČAROVCI 48 35 31 0,65 0,89

14 MARTJANCI 535 35 35 0,07 1,00

15 MLAJTINCI - LUKAČEVCI 276 44 64 0,23 1,45

16 MORAVSKE TOPLICE 857 47 38 0,04 0,81

17 MOTVARJEVCI 142 27 47 0,33 1,74

18 NORŠINCI 239 41 51 0,21 1,24

19 PORDAŠINCI 42 12 14 0,33 1,17

20 PROSENJAKOVCI 155 42 51 0,33 1,21

21 RATKOVCI 53 27 35 0,66 1,30

22 SEBEBORCI 477 28 12 0,03 0,43

23 SELO 254 23 28 0,11 1,22

24 SREDIŠČE 38 15 15 0,39 1,00

25 SUHI VRH 127 22 21 0,17 0,95

26 TEŠANOVCI 352 8 12 0,03 1,50

27 VUČJA GOMILA 261 27 19 0,07 0,70

  6003 910 903   

Občina je poskrbela za maske, rokavice, razkužila in plastič-
ne vreče za smeti, zaradi prisotnosti novega koronavirusa 
pa smo še posebej pazili, da se udeleženci ne okužijo ali 
morebiti nevede prenesejo okužbo na ljudi okrog sebe. 
Vreče napolnjene z odpadki so se odlagale na zbirna mes-
ta, od koder jih je v CERO Puconci odpeljalo Javno komu-
nalno podjetje Čista Narava. Želimo se zahvalili vsem, ki 
ste se vabilu na čistilno akcijo odzvali in prispevali nekaj 
svojega prostega časa, da bo naše okolje lepše. Še posebej 
gre zahvala predsednikom svetov krajevnih skupnosti in 
društev, ki so se aktivno vključili že v času priprav na čistilno 
akcijo in seveda na dan čistilne akcije. 

Občinska uprava

IZ OBČINE
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IZ OBČINE

Čistili smo tudi mi Mi is tisztítottunk
V soboto, 19. marca 2022, je v 
vseh krajih naše občine pote-
kala vsakoletna čistilna akcija. 
Tako smo se tudi vaščani Prose-
njakovcev, ki nam ni vseeno, v 
kakšnem okolju živimo, ob 8. uri 
zjutraj zbrali pred večnamensko 
stavbo.
Predsednik KS Prosenjakovci Šte-
fan Kovač je pozdravil prisotne, nam razdelil plastične vreče, 
zaščitne rokavice ter maske in nas razdelil v štiri skupine. Od-
padke smo pobirali v smeri Središča, Pordašincev, Berkovcev in 
Sela ter z obžalovanjem ugotavljali, da je smeti vsako leto več. 
Našli smo jih v obcestnih jarkih, na poljih in celo v gozdovih. 
Poleg plastenk in pločevink, ki jih je bilo največ, smo našli še 
avtomobilske gume, kose pohištva, pa tudi avtomobilske dele. 
Končni rezultat je bil več kot preveč napolnjenih vreč, zato 
smo akcijo sklenili v upanju in želji, da bi bilo v prihodnosti 
v naravo odvrženih čim manj odpadkov. Nenazadnje z one-
snaževanjem škodo delamo sebi, našemu zdravju in znižu-
jemo kakovost življenja vseh živih bitij.

Bernarda Koroša Pantović

K ö z s é g ü n k  m i n d e n 
településén 2022. március 19-
én, szombaton került sor az 
éves tisztító akcióra. Reggel 
8 órakor a közösségi ház előtt 
gyülekeztünk Pártosfalva 
lakói, akiknek számít a 
környezet, amelyben élünk.
Kovač Štefan, a pártosfalvi 

HK elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, műanyag 
zsákokat, védőkesztyűket és maszkokat osztott ki, majd 
négy csoportra osztott minket. Szerdahely, Kisfalu, Berkovci 
és Selo irányában szedtük össze a szemetet, és sajnálattal 
tapasztaltuk, hogy évről évre több a szemét. Mindenütt: 
az út menti árkokban, a mezőkön és még az erdőkben 
is. A palackok és konzervdobozok mellett, amelyekből a 
legtöbb volt, találtunk autógumikat, bútordarabokat és 
autóalkatrészeket is. 
A végeredmény a vártnál is több teli zsák volt, így azzal a 
reménnyel és kívánsággal zártuk az akciót, hogy a jövőben 
minél kevesebb hulladék kerüljön a természetbe. Végül is a 
környezetszennyezéssel magunknak, egészségünknek és 
minden élőlény életminőségének ártunk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

V OBČINI MORAVSKE TOPLICE 
V SOBOTO, 07.05.2022 

 
1. EKIPA: 

  8.00  -  8.45 ure  BOGOJINA  (parkirišče pri pokopališču) 
  9.00  -  9.45 ure  TEŠANOVCI  (vaško-gasilski dom) 
10.00 - 10.45 ure  M. TOPOLICE  (pri starem lovskem domu) 
11.00 - 12.00 ure  SEBEBORCI  (parkirišče pri pokopališču) 
12.15 - 13.00 ure  MARTJANCI  (pri Martinovem domu) 
13.15 - 14.00 ure  NORŠINCI  (vaško-gasilski dom) 
 

2. EKIPA: 
  8.00  -  8.45 ure  RATKOVCI  (vaško-gasilski dom) 
  9.00  -  9.45 ure  PROSENJAKOVCI  (zadružni dom) 
10.00 - 10.45 ure  MOTVARJEVCI  (pri nogometnem igrišču) 
11.00 - 11.45 ure  ČIKEČKA VAS  (vaško-gasilski dom) 
12.00 - 13.00 ure  FOKOVCI  (za šolskim igriščem) 
 

ZBIRANJE BO IZVEDENO LE ZA ODPADKE, KI  
NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH 
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KOTIČEK ZA ŽIVALI

Društvo za zaščito živali Pomurja
Novice – POMLAD 2022

ŽIVAL SE POSVOJI, NE KUPI 
S tem, ko žival kupimo, podpiramo proizvodnjo živali. Nikoli 
ne kupujte čistokrvnih pasemskih živali brez papirjev, saj s 
tem podpirate ilegalno in kruto industrijo mladičev, pred-
vsem pasjih (»puppy farm«)!
Veliko je živali, ki iščejo dom – v zavetiščih in prek društev 
za zaščito živali. Te živali so imele to nesrečo v življenju, da 
so pristale pri neodgovornih skrbnikih. Včasih pa je življenje 
večje od nas in lahko skrbnik umre, zboli ali se znajde v dru-
gačni, neprijetni situaciji.  Ko žival posvojite, ji rešite življenje 
in za to vam bo vedno hvaležna. 
Mogoče bo na začetku nekaj časa nezaupljiva,  a živali se hit-
ro prilagodijo, če jim le namenite nekaj pozornosti. Njihovo 
vedenje bo vedno odsev tega, kako se počutijo.
Zavedati se moramo, da živali niso potrošni material, ampak 
živa bitja, ki smo jih udomačili. Naša odgovornost je, da za 
njih poskrbimo. 

ŽIVALI SPREJMITE V SVOJ DOM, SAMO ČE JI LAHKO NU-
DITE:

- Prostor > toplo in varno zavetje, brez boksov in verig 
(ki so z novim zakonom tudi prepovedane!)

- Voda in hrana > briketi, konzerve, nezačinjena kuhana 
hrana; ne mleka, sladkarij – čokolade!

- Nega > spomladi zaživijo zajedavci: uporabite ovratni-
ce, ampule, ter preprečite bolhe, klope in gliste

- Veterinar po potrebi > žival stane. Ste pripravljeni kriti 
veterinarske stroške,  ko je to potrebno?

- Čas > najbolj pomembno za žival je, da se z njo ukvar-
jamo – rabijo vzgojo, pozornost in ljubezen

DRUŽBA, MOTIVACIJA IN PROBLEM
Starejši ljudje so pogosto osamljeni in njihova edina druž-
ba so živali. Dokazano je, da živali dobrodejno vplivajo 
na psihofizično počutje starejših. Skrb za žival predstavlja 
starejšemu obveznost in to ga »prisili«, da ostaja »mlad« - 
odgovoren, aktiven in motiviran. 

Živali delujejo tudi terapev-
tsko. Božanje mačke in po-
slušanje njenega predenja 
znižujeta krvni tlak in po-
mirjata, interakcija s psom 
pa blaži demenco in niža 
holesterol. Zaradi pozitivnih 
učinkov imajo nekateri do-
movi za starejše tudi živali, v 
drugih pa imajo organizira-
ne redne obiske, predvsem 
terapevtskih psov. 

Pri tem pa moramo biti tudi  previdni. Če je žival za skrb-
nika prezahtevna ali premočna lahko pride do poškodb 
pri starostniku ali pa do zanemarjanja živali (npr. pes brez 
izpustov). Zelo dobrodošlo je, če starejši posvojijo starejšo 
žival – tako imajo isti tempo.

Vsekakor podpiramo in priporočamo, da imajo starejši 
ljudje ob sebi žival. Ob tem pa bi radi opozorili, da se 
srečujemo z vedno več primeri, da so živali, ki ostanejo po 
skrbnikovem odhodu v dom starejših (ali celo smrti), pre-
puščene same sebi. Večkrat starejši zavlačujejo z nujnim 
odhodom v bolnišnico, ker nimajo kam dati živali. Zato 
je zelo pomembno, da ima žival zagotovljeno nadaljnjo 
bivališče. 

KORISTNE INFORMACIJE

NAJDENA ŽIVAL?
Obrnite se na zavetišče za živali (v Pomurju Mala hiša) ali 
najbližjo veterinarsko postajo:  najditelj živali mora prijaviti 
v roku 24 ur. Sporočite lokalnemu društvu za zaščito živali, 
da obvestijo svoje sledilce. 

POGREŠATE  ŽIVAL? 
- pokličete v najbližje zavetišče in veterinarske postaje,
- oddate oglase na lokalne radijske postaje, časopise, 

družabna omrežja (javite tudi na našo FB stran, da 
objavo delimo naprej),

- naredite letake s fotografijo in opisom živali in jih po-
lepite na območju, kjer je pogrešana,

- če pogrešate mačko, pomislite kam ste šli nazadnje 
z avtomobilom in ali je bil kdo pri vas, mogoče se 
je skrila pod pokrov motorja. Veliko mačk se na tako 
odpelje v neznano okolje.

VIDIMO MUČENJE ŽIVALI?
Mučenje in zanemarjanje živali sta kaznivi dejanji in vsak ob-
čan je mučenje živali po zakonu dolžan prijaviti. Žival v stiski 
si sama ne more pomagati, njeno življenje ali trpljenje je od-
visno od nas. 

Pristojnosti ukrepanja ima inšpekcija Uprave za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo rastlin, krajše UVHVVR (prej 
VURS), zato je najbolje, da se obrnete direktno na njih. 
V naši regiji: 
OU MURSKA SOBOTA, Kocljeva 10, 9000 MURSKA SOBOTA

Kontakt: (02) 521 43 40, e-naslov: OUMurskaSobota.
UVHVVR@gov.si
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AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ
Akcija poteka na vseh veterinarskih postajah v Pomurju, ter 
tudi v Moškanjcih in Ormožu. Veterinarske postaje v tem 
času nudijo 20 % popust na ceno storitve. Kupon dobite na 
veterinarski postaji. Predhodno se naročite. 
Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za 
zdravje živali, pozitivno vplivata na vedenje živali, predvsem 
pa preprečujeta nepotrebno trpljenje. Prednosti:

- Ni več problema kam z mladiči - ZA VSE ŽIVALI NI DO-
VOLJ DOMOV

- Prepreči ali zmanjša se tveganje za bolezni (rak, spolno 
prenosljive bolezni)

- Manj potepanja in pobegov, manj povoženih živali

- Bolj umirjeni in vodljivi, lažji za vzgojo, manj markiranja 
in drugih nezaželenih vedenj

- Mačke še zmeraj lovijo miši
V Društvu za zaščito živali smo vam pripravljeni pomagati – 
pokličite 070 879 212 ali 040 736 313

- Če se vaše mačke ne pustijo prijeti, pomagamo z živo-
lovkami. 

- Če nimate kletke za prevoz mačke, si jo sposodite, lah-
ko pokličete tudi nas. Mačk nikoli ne vozite prosto v 
avtomobilu, četudi je  mačka v domačem okolju zelo 
umirjena. Pse imejte na povodcih. 

- Če vam strošek sterilizacije/kastracije predstavlja pre-
veliko finančno breme, nas pokličite in skupaj bomo 
našli rešitev. 

 

HEJ TI!  

PRIDRUŽI SE NAM V DRUŠTVO VODNIKOV 

REŠEVALNIH PSOV GORIČKO!  

 

Kaj počnemo?  

Treniramo pse z namenom, da se bomo z njimi udeležili iskalnih akcij pogrešanih ljudi, 

ki jih skliče Regijski center za obveščanje.  

 

Bo dela veliko?  

Nekaj ga bo. Trenirali bomo vsaj dvakrat tedensko. Potekali bodo treningi iskanja 

pogrešanih oseb in treningi poslušnosti ter premagovanja ovir. Sledilo bo 

izobraževanje vodnikov, opravljanje izpitov s psi, tekmovanja, sodelovanja na 

prireditvah,…. 

Treningi so BREZPLAČNI!   

Od tebe pa pričakujemo RESNOST, VZTRAJNOST in SODELOVANJE! 

 

Te zanima?  

Pokliči  041 768 596.  

Veseli bomo tvojega klica!  
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KMETIJSKI NASVETI / JAVNI RAZPIS

Da ne bo gnojenje postalo prevelik »biznis« nekaterih 
mineralnih oligarhov
Priča smo nenormalnim podražitvam mineralnih gnojil. V zad-
njem letu so cene poskočile v nebo in nihče ne zna razložiti, za-
kaj. Najverjetneje so v ozadju špekulativne poteze in načrtovano 
pomanjkanje le-teh na tržišču. Kmetijskih površin nismo enor-
mno v zadnjem letu povečali, predvsem smo kakšen ha izgubili, 
zato osnov za manjko ni. Podražitve so pripeljale do tega, da v 
letošnjem letu marsikatera kmetijska površina ne bo pognojena, 
kot bi v skladu z dobro kmetijsko prakso za gnojenje morala biti. 
Vsled tega je za pričakovati nekoliko nižje pridelke, vprašanje pa 
je, kako bo dejstvo vplivalo tudi na kakovost pridelkov. 
V dani situaciji moramo iskati rešitve tako stroka kot kmetje. 
Kmetije, ki so vključene v kmetijsko okoljske ukrepe (KOPOP), 
zavezuje, da opravijo kemične analize zemlje na vseh gerkih, ki 
jih poseduje kmetija. Na osnovi le-teh mora kmetiji kmetijska 
svetovalna služba izračunati gnojilne načrte. Iz načrta je razvidna 
količina in vrsta mineralnega gnojila. Zakaj o tem pišem? Praksa 
kaže, da se gnojilni načrti na marsikateri kmetiji ne upoštevajo 
in kmetije kupujejo gnojila po ustaljenem vzorcu. Torej tudi tiste 
vrste, ki jih sploh ne rabijo. In seveda, tu se začne racionalnost 
uporabe in ekonomika pridelave. Trošenje nekaterih hranil, ki 
jih je v tleh že tako preveč, kvarno deluje na pridelek in njegovo 
kakovost. Apeliram na vse kmetovalce, ki ste analizirali gerke in 
vam je kmetijska svetovalna služba naredila gnojilne načrte, da 
jih upoštevate, in če česa ne razumete, se obrnite na terenske-
ga kmetijskega svetovalca, ki vam bo rade volje tudi obrazložil 
nerazumljivo. Tisti, ki še oklevate s kemičnimi analizami, pa vas 
prosim, da nemudoma vzorce zemlje odnesete v laboratorij 
Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota, kjer vam bomo 
na osnovi analiz pripravili gnojilni načrt. Gnojenje na pamet je 
škodljivo, tako za gojene vrste, travinje in tudi za lastnikov žep. 
Kmetije, ki še se ukvarjajo z živinorejsko prirejo, lahko s živinskimi 
gnojili v dobršni meri nadomestijo uporabo mineralnih gnojil. 
Približuje se čas setve okopavin, kot so koruza, oljne buče in 
še nekatere. Tudi na travinju je mogoče del mineralnih gnojil 
nadomestiti s tekočimi živinskimi gnojili – gnojevko. Gnojevki, 
tako goveja kot prašičerejska, vsebujeta veliko dušika, in sicer en 
kubični meter tudi do 4 kg, več kalija ima goveja gnojevka, več 
fosforja pa prašičja gnojevka. Torej gre za odlični gnojili. Izgube 
preprečimo tako, da ju na njivskih površinah zadelamo v tla, na 
travinju pa pri apliciranju uporabimo vlečne cevi. Zaradi nizkih 
izpustov dušika ne smemo trositi gnojevk preko razpršilnih plošč, 
kjer nastanejo velike izgube dušika. 
V tem času po dokaj intenzivnih padavinah je potrebno dobro 
spremljati fenološki razvoj žit. Razvojne faze bodo hitro potekale. 
Kmetom sta dobro poznani metodi za spremljanje dušika v tleh 
in rastlini. Apeliram na vse, da ozimnih žit ne dognojujete na pa-
met, ampak se poslužujte dobro preverjenih metod, ki natančno 
določijo potrebe po dušiku v ozimnih žitih. 
N-min je metoda, ki izmeri dušik v tleh. Naloga kmeta je, da vza-
me povprečni vzorec zemlje in ga v hladilni torbi dostavi v naš 

laboratorij. Gre za zelo natančno analizo, ki nam servira podatek, 
koliko dušikovega gnojila je potrebno potrositi, da zadostimo 
gnojilni normi. V praksi najpogosteje za dognojevanje uporab-
ljamo KAK 27 %. Metoda je uporabljiva v vseh pravih in nepravih 
žitih. Torej jo pogosto uporabljajo kmetje tudi v posevkih koruze.
Hitri rastlinski nitratni test izvajamo na rastlini. Vzorec rastlin ena-
komerno naberemo na posevku ozimnih žit in dostavimo na 
sedež KGZS Zavod MS. Vzorec prevzame strokovnjak, ki določi 
vsebnost dušika v celičnem soku. Na osnovi vsebnosti se izra-
čuna količina dušikovega gnojila za dognojevanje.  Svetujem 
vam, da se, če pri jemanju in transportu vzorcev v laboratorij česa 
ne razumete, posvetujete s terenskim kmetijskim svetovalcem. 
Namen mojega pisanja je, da vas spodbudim, da glede na dra-
ginjo mineralnih gnojil začnemo nekoliko drugače razmišljati. Le 
strokovna uporaba nam zagotavlja preživetje, nekaj na pamet, 
nestrokovno pa ne vodi nikamor. Tudi zdravnik brez pregleda krvi, 
urina in drugih preiskav ne postavi diagnoze za neko bolezen pri 
pacientu in ne gre zdravit na pamet. Enako je v kmetijstvu. Le na 
osnovi kemijske analize zemlje ugotovimo, katerega hranila v tleh 
primanjkuje oziroma ga je preveč. Z »na pamet« je najbolj zado-
voljen mineralni oligarh. Mineralnim gnojilom se nikoli v celoti 
ne bomo mogli odreči. S strokovno uporabo bomo zmanjšali 
količine mineralnih gnojil na enoto površine tako na izključno po-
ljedelskih kmetijah, še zlasti pa na kmetijah z živinorejsko prirejo. 
Živinska gnojila po učinku ne zaostajajo za mineralnimi gnojili, 
le potrebujejo več znanja in izkušenj pri skladiščenju in razvozu. 

direktor dr. Stanko Kapun

AKTUALNI JAVNI RAZPISI - 
KMETIJSTVO

Na občinski spletni strani sta objavljena javna razpisa:
- JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za podporo ohra-

njanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal v Občini 
Moravske Toplice v letu 2022,

- JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za pomoč pri plačilu 
zavarovalnih premij v Občini Moravske Toplice v letu 2022.

Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije na 
Občinski upravi Občine Moravske Toplice po telefonu (02/538-
15-12, ga. Majda Lipič Prosič) ali z elektronsko pošto: 
majda.lipic.prosic@moravske-toplice.si , vendar najkasneje do 
dneva predložitve vlog (do vsakega zadnjega delovnega dne 
v mesecu, obravnava vlog do porabe razpoložljivih sredstev).

Občinska uprava
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JAVNI RAZPIS / VRTNARSKI NASVETI

DELO NA VRTU
Konec aprila in v mesecu maju se dela na vrtu začnejo s 
polno paro. Na vrt že presajamo sadike, ki smo jih pridno 
vzgojili in sejemo že veliko različne zelenjave. 

PRESAJANJE SADIK 
Za uspešno presajanje sadik na vrt se moramo držati nekaj 
pravil. Listne rastline in korenovke vedno presajamo do iste 
globine, kot so rasle v platojih ali lončkih, plodovke pa lahko 
vedno sadimo globje, saj iz stebla poženejo nove korenine. 
Vsem pa je skupno sledeče: naredimo sadilno jamo in vanjo 
damo za pest komposta ali organskega gnojila. Malo zmeša-
mo z zemljo in nato obilno zalijemo. Tukaj je res pomembno, 
da pretiravamo in da tako vlaga ostane v sami globini. Koreni-
ne naših rastlin spodbudimo, da rastejo v globino, kjer je več 
vlage in hranil. Tako bo tudi kasneje potrebnega manj zaliva-
nja. Če pa zalivamo le po površju, potem se tudi koreninski 
sistem ne razvije toliko v globino in ker se zemlja na površju 
prej izsuši, bo potrebnega veliko več zalivanja, tudi poleti. 
Zato je res pomembno, da že od začetka zalijemo obilno in 
se kasneje držimo pravila, da zalivamo manjkrat in tudi takrat 
obilno, da voda res prodre v samo globino. Po zalivanju sledi 
presajanje sadik, jo zasujemo z zemljo in po želji še zastremo. 

UTRJEVANJE SADIK NA ZUNANJE POGOJE 
Če smo vzgajali sadike v rastlinjaku ali v hiši na okenski polici, je ta 
korak zelo pomemben. Pomeni pa, da naše sadike počasi navaja-
mo na zunanje pogoje, kot so sonce, veter in tudi mraz. Največji 
problem je lahko močno sonce, ki nam sadike požge. Znotraj so 
bile namreč zaščitene pred direktnim UV-sevanjem, zunaj pa je 
močno sonce že takoj ob presajanju lahko prevelik zalogaj. Zato 
sadike postopno navajamo, in sicer tako, da jih en dan pustimo 
nekje v senci, drugi dan pa za nekaj ur na soncu. Priporočam, da si 
za presajanje izberemo oblačen dan ali to opravimo proti večeru. 
Zelo občutljivo so prav plodovke in listnate rastline. 
ZAŠČITA PRED MRAZOM
Še vedno pa nas lahko preseneti tudi mraz. Na vrtu je dovolj, 
da naše rastline zaščitimo z vrtno kopreno. Če pa so rastline 
že večje, jih lahko zaščitimo s slamo, ki jo nasujemo naokoli 
in še dodatno položimo preko s kopreno. Ta zaščita se od-
lično obnese pri krompirju, slamo pa kasneje le razgrabimo 
na vse strani in je odlična zastirka. 
Vabljeni k nakupu sadik v naši domači vrtnariji, ki se nahaja v 
Ivanovcih. Na voljo so različne sadike zelenjave in zelišč. Več 
informacij na telefonski številki 040 233 670 (Brigita).

Brigita Šušteršič
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Moja sogovornika prihajata iz Harkova, tj. enega najbolj opus-
tošenih ukrajinskih mest, ki leži le trideset kilometrov od ruske 
meje. Tamara poudari, da lega blizu ruske meje pomeni, da so 
se prebivalci Harkova v mnogih pogledih čutili »Ruse«, veliko 
družin v mestu je mešanih, malokdo nima kakšnega sorodnika 
ali znanca v Rusiji. Mesto, ki je skupaj s predmestji v predvojnem 
obdobju štelo cca. dva milijona prebivalcev, jih danes šteje le 
še okrog 500 000. Veliko stanovanjskih objektov je porušenih, 
župan pa ostaja v mestu in rešuje situacijo. Iz dneva v dan 
popravljajo električno napeljavo, vodovod in vse potrebno. Oba 
povesta, da se je v Harkovu živelo dobro. Da je bil standard sicer 
nekoliko nižji, kot je denimo v Sloveniji, vendar se je iz leta v leto 
izboljševal. Imeli so več velikih trgovskih centrov, razne kulturne 
objekte, naravne znamenitosti, urejene parke, vso potrebno in-
frastrukturo. Skratka vse, kar človek enaindvajsetega stoletja želi 
in potrebuje. In vse to se je čez noč spremenilo. Nad Harkovom 
z okolico sta bila navdušena tudi gostitelja vojnih migrantov – 
zakonca Černela – ki se nista mogla načuditi neskončnosti ukra-
jinskih polij in urejenosti tamkajšnjih mest. Ob pogledu na sliko 
»prej in potem«, ki jo pokaže Tamara, nam vsem zastane dih. 

Kakšno pa je stanje na podeželju?
Tudi na podeželju ni kaj bistveno drugače. Življenjski standard je 
primerljiv. Na podeželju je veliko ogromnih kmetij s prostranimi 
nadvse rodovitnimi njivskimi površinami. Kakopak, ko pa država 
s 40 milijoni prebivalcev in 1000 km presega med severom in 
jugom sploh ni tako majhna, rodovitna prst in ravninski reli-
ef pa dodata še piko na i. Na črnozjomskih prsteh ekstremno 
prednjači pridelava sončnic, s katerimi je zasajenih okrog 30 % 
njivskih površin. Sledi pridelava pšenice, ki zavzema od 7 do 
10 % obdelovalne zemlje. V vojni pa je veliko teh polj uničenih; 
bodisi so zgorela ali ostala neobdelana, izpad pridelka bo velik, 
zato izvoza ne bo. Razmere v Ukrajini bodo tako povzročile lako-
to ne le v domovini, ampak tudi širom po svetu, saj so mnoge 
države bile zelo odvisne od ukrajinskega izvoza. 
Evgenij in Tamara sta v Moravskih goricah nastanjena že dober 
mesec dni. Z bivanjem na sončni strani Alp sta zelo zadovoljna, 
poudarita, da je Irena zelo dobra gostiteljica, sicer pa z okolico 
nimata kaj dosti stikov. Navsezadnje ne nameravata ostati tukaj, 

Evgenij in Tamara: Iz Harkova v Moravske gorice v petih dneh
Od začetka ruske invazije na Ukrajino mineva že skoraj 
dva meseca. Mnogi Ukrajinci so se odločili vojni vihri 
uiti v tujino. Na to pot sta se podala tudi Evgenij in 
Tamara iz Harkova, ki sta zavetje poiskala pri sorodnici 
Ireni Černela v Moravskih goricah. Kakor pripovedu-
jeta, sta bila sprva sicer odločena ostati doma, ampak 
sta si po osmih dneh bombardiranja, spopadov in ob 
približevanju okupatorjeve vojske premislila in se kar 
z avtom odpravila na dolgo pot proti Sloveniji. Javila 
sta se sorodnici Ireni Černela, ki ju je s svojo družino 
odprtih rok sprejela. Evgenij je namreč sin njene se-
strične, njegova babica izvira iz Sela. 

Nam lahko zaupata, kakšna je bila vajina pot iz Ukrajine 
do Prekmurja? Kako sta potovala in ali sta pri tem nale-
tela na kakšne ovire?
Potovanje, ki bi v normalnih razmerah trajalo dva dni, je tokrat 
trajalo kar pet dni. Iz Ukrajine sva se preko Moldavije, Romu-
nije in Madžarske prebila v Slovenijo. Do Budimpešte sva po-
tovala s prijatelji, ki so od tam pot nadaljevali z letalom proti 
Izraelu, midva pa naprej do Moravskih goric. Z zapuščanjem 
države in prečkanjem meja ni bilo težav, gorivo se je sicer 
podražilo, vendar takrat njegova količina še ni bila omejena. V 
dolgih kolonah smo se prebijali proti cilju. V tranzitnih državah 
smo lahko zastonj prespali in se okrepčali, prav tako nam niso 
zaračunali carin. Izjema je bila Madžarska, kjer teh ugodnosti 
ni bilo. Smo se pa tudi v Budimpešti lahko okrepčali.
Svoj vsakdan pred vojno sta preživljala povsem običajno in 
mirno. Živela sta v veliki hiši z vrtom. Evgenij je že upokojen, 
po poklicu pa je inženir elektrotehnike, ki je bil pred upoko-
jitvijo zaposlen v veliki tovarni. V prostem času rad posluša 
glasbo in igra kitaro. Tamara pa je gospodinja, ki obožuje 
rože. Po poklicu pa je računalničarka. 

Danes imaš vse, jutri morda že nič. Kot vojna migranta 
sta potovala skozi nekaj držav. Kakšen je bil odnos do-
mačinov do vaju? 
Kot že omenjeno, smo bili vsi vojni migranti povsod lepo 
sprejeti in korektno obravnavani. Posebej se nama je vtisnil 
v spomin prijazen gospod, ki sva ga spoznala v Budimpešti. 
Pristopil je do naju in nama ponudil pomoč. To je bila zelo 
lepa izkušnja znotraj vse grenkobe.

Vojna v Ukrajini se je uradno začela v četrtek, 24. febru-
arja, z napadom ruske vojske. Ali ste v Ukrajini ta korak 
pričakovali in kakšno je bilo ozračje v Ukrajini v zadnjih 
mesecih pred vojno?
Evgenij nedvoumno pritrdi, da je vojno prej ali slej pričako-
val. Stanje v državi je bilo zelo napeto, zato česa drugega ni 
bilo za pričakovati. So pa v tem času Ukrajinci začeli ceniti 
svojega predsednika, ki ostaja zvest svojim načelom in ostaja 
v žarišču vojne. Za mnoge sedaj ni več le cenen komik. 

VSAKDANJI UTRIP



Lipnica 181  | 15

želita si vrnitve v domovino, ampak žal ne vesta, kdaj in v kakšno 
stanje bosta prišla. Medtem se učita slovenski jezik. 
V primerjavi Ukrajine s Slovenijo Evgenij navaja dve veliki razliki, in 
sicer odnos ljudi do političnih vprašanj in delavnost. Medtem ko 
se Ukrajinci zanimajo za politično delovanje, Slovenci, ko nanese 
na to temo, pogosto le zamahnejo z roko. Po drugi strani pa Slo-
vence vidita kot dosti bolj delaven narod. Zagotovo to izhaja tudi 
iz dejstva, da sta vajena meščanskega življenja, ki se tako tukaj kot 
povsod po svetu precej razlikuje od podeželskega. 

Vojni v Ukrajini še kar ni videti konca. Gotovo imata prija-
telje ali sorodnike, ki so ostali v domovini. Kakšno je tre-
nutno stanje na vojnem območju? Kaj lahko pričakujemo?
Mnogi najini prijatelji so se zatekli v številne evropske države, 
nekateri k sorodnikom, drugi so šli »na slepo«. Kar nekaj jih je 

pa ostalo v domovini. Nekateri nimajo možnosti oditi, starejši 
niti ne zmorejo takšne poti in nekateri morda niti nimajo 
želje. Ti danes samo čakajo, kaj bo prinesel jutrišnji dan. 

Kaj pa ukrajinska kulinarika? Imate kakšno specialiteto? 
Ukrajinska kulinarika je zelo podobna slovenski. Pripravljamo 
vse, od različnih vrst mesa do krompirja in testenin. Lahko 
jemo mehiško, kitajsko ali italijansko hrano, tako kot drugod 
po svetu. Tradicionalna ukrajinska jed je nacionalna juha, 
imenovana boršč, katere glavna sestavina je rdeča pesa. 
Sogovornika sta za konec pripomnila le, da upata, da se bo 
vojna vihra čim prej umirila in se bosta lahko vrnila v do-
movino. Vendar pa, kot predvidevata, pod aktualnim ruskim 
vodstvom temu ne bomo priča še tako kmalu. 

Maja Cigüt

VSAKDANJI UTRIP

Olja Erjavec: V Slovenijo me je pripeljala ljubezen, moje sorodnice pa vojna
Iz dneva v dan smo priča razno raznim srce parajočim 
zgodbam z vojnega območja. O tragičnem dogajanju 
na evropskih tleh smo prek malih ekranov priča že od 
samega začetka vojne, 24. februarja. Prepričana sem, 
da posnetki večine ljudi ne pustijo ravnodušnih. Še ve-
liko težje pa novice prenašajo pri nas živeči Ukrajinci, ki 
spremljajo dogajanje v svoji domovini in trepetajo za 
življenja svojcev ter njim dragih ljudi.
Ena teh je tudi Olja Rjavec, ki jo je pred trinajstimi leti ljubezen 
vodila v Slovenijo, letos marca pa je v svoj dom sprejela sva-
kinjo in njeni dve hčeri, ki so se v Martjance zatekle v iskanju 
kančka miru. Pri Olji je trenutno na obisku še mama, ki sicer 
živi na Portugalskem. Z Oljo smo se pogovarjali o življenju v 
Sloveniji, ostale sogovornice pa so dodale nekaj besed o poti 
v deželico na sončni strani Alp in o grozotah vojne. 
Olja Rjavec je po rodu Ukrajinka. Tam se je šolala in tudi za-
ljubila – v Slovenca. Po poklicu je policistka, kriminalistka. Po 
končanem študiju sta se s partnerjem poročila in dobro leto 
živela v Ukrajini, kjer je bila Olja tudi zaposlena. Potem sta 
se odločila, da si bosta življenje ustvarila v Sloveniji. Olja je 
rodno domovino zapustila pred 13 leti, družina pa si je svoje 
gnezdece v Martjancih ustvarila pred štirimi leti. Olja je mati 
dveh otrok, ki veliko časa posveča družini. Kot sama pravi, zelo 
uživa v času, ki ga preživlja z možem in otroki, vikende tako 
izkoristijo za skupne sprehode in izlete. 

Ukrajina je napram Sloveniji velika država z različnimi 
naravnimi danostmi. Kakšno pa je življenje v Ukrajini 
napram življenju v Sloveniji? 
Kaj je boljše in kaj slabše, težko komentiram. V Ukrajini je vsa 
moja družina in prijatelji, tam nikoli nisem imela težav z jezi-
kom, tu pa sem morala spoznavati nove ljudi, se učiti nov jezik 
in iskati zaposlitev v tuji deželi. Iz milijonskega mesta, Lvova, 
sem prišla v majhno državo in se čudila malo številčnemu pre-
bivalstvu. Lvov je zelo lepo turistično mesto z veliko dogajanja. 
Mesto slovi po edinstveni stari arhitekturi, celotna Ukrajina 

pa se lahko pohvali s čudovito pokrajino. Ima vse, od morja, 
hribov in ravnin. Prostrane ravnine, na katere pomislimo, ko 
je govora o Ukrajini, so bolj ko ne omejene na vzhod države, 
je pa gričevnate pokrajine manj kot v Sloveniji. 

Ljudje smo narejeni tako, da nas pot vedno vleče nazaj k 
našim koreninam. Ali zelo pogrešate domovino in kako 
pogosto se vračate?
Seveda, Ukrajina je moja domovina, je v mojem srcu. Raču-
nam na to, da se bom, ko bom upokojena, vrnila domov. S 
sorodniki se vidimo enkrat letno; včasih v Ukrajini včasih v Slo-
veniji. Vsakodnevni vrvež me sicer zelo zamoti in v običajnih 
dneh ne razmišljam veliko o svoji domovini, v času družinskih 
praznikov, kot sta božič in velika noč, ter ob praznovanjih roj-
stnih dni mojih sorodnikov pa jih zelo pogrešam. 

Ko smo že ravno pri praznikih. Velika noč je pred vrati. 
Kako jo praznujejo Ukrajinci? Kaj pa božič?
Ob veliki noči nekih posebnih razlik glede na praznovanje 
v Sloveniji ni. V nedeljo zjutraj najprej jemo obarvana jajca, 
šunko in hren. Pečemo potico, jajca pa barvamo na enak 
način kot tu – s čebulnimi olupki in drugimi naravnimi ali 
umetnimi barvili. Košaro z velikonočnimi jedmi nesemo na 

Oljina mama, svakinja s hčerama, Dzvinko in Kvintko
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Razstava ročnih del v Vučji Gomili
V nedeljo, 6. marca v popoldanskem času smo se zbrali v 
vaško-gasilskem domu v Vučji Gomili in na ogled postavili 
čudovito razstavo ročnih del. Obiskovalci so si lahko ogledali 
najrazličnejše dekorativne izdelke izpod rok naših sovašča-
nov Renate Šeruga ter Dragice in Geze Kianec. Slednji je 
na ogled postavil tudi nekaj košar. Poleg domačih razsta-
vljalcev pa sta se našemu povabilu odzvali tudi mladenki 
Maja in Sanja Vukan, ki v prostem času pod imenom Skvač-

žegnanje, ki je tam bolj izrazito, v košari pa prižgemo tudi 
svečo. Božično praznovanje pa je nekoliko drugačno. Na bo-
žični večer je namreč naša pojedina skromna, postna. Pozna-
mo trinajst postnih, brezmesnih jedi, ki jih tedaj pripravljamo. 
Na božični dan pa si potem privoščimo bogato pojedino. 

Nedolgo tega je kot strela z jasnega odjeknila novica, da je 
vaša rojstna država vojaško napadena. Gotovo spremljate 
aktualno dogajanje. Kako ga komentirate?
Dogajanje sem spremljala vse od začetka vojne. O njem 
me je zgodaj zjutraj obvestila prijateljica. Najprej kar nisem 
mogla verjeti, da se to dogaja. Novica me je zelo pretresla, 
jokala sem. Ob tem razmišljam le eno – kako krivično je, da 
ob odločitvah enega človeka trpi in nastrada milijone ljudi.
 
Oljina svakinja Irina in njeni dve hčeri, Dzvinka in Kvitka, pa 
so prvi teden vojnih grozot tudi doživele. Irina pripoveduje, 
kako jo je sredi noči, zjutraj ob treh zbudil glasen zvok. 
Stopila sem iz hiše in se spraševala, ali sem to slišala samo jaz. Ni 
mi bilo jasno, kaj se dogaja. Sosed mi je povedal, da se začenja 
tretja svetovna vojna. Čeprav je država že osem let vpeta v vojno 
z Rusijo in so govorice o skorajšnjem vojaškem napadu krožile 
že nekaj časa, nihče ni pričakoval česa takega. Sledile so vaje, 
kako ravnati, ko bomo slišali zvok siren, potem pa je šlo zares. Po 
deveti uri zvečer nismo smeli prižigati luči, morali smo se skrivati, 
v trgovinah so pošle zaloge hrane, na črpalkah so se vile kolone 
ljudi, ki so čakali na gorivo, katerega količina je bila omejena. Ker 
živimo v neposredni bližini letališča, smo bili v skrbeh, saj bi to 
lahko bilo eno od tarčnih območij napada. Že prvi dan sem spa-
kirala odeje in tople nogavice, v stresu sploh nisem vedela, kaj vse 
potrebujemo. Kaj je najnujnejše. Najprej sem razmišljala, da bi s 
hčerama odšla k sorodnici na podeželje. A razmere so se slabšale, 
zato je bilo najbolje zapustiti državo. Mož in oče mojih hčera je 
ostal doma. Zaposlen je kot prevoznik prehrambnih izdelkov na 
območju, kjer je zaenkrat še dokaj mirno. 

Vse sogovornice so enotne, da je narodna zavest v Ukraji-
ni res na visokem nivoju. Ne le, da mlajši moški ne smejo 
zapustiti domovine, večina jih niti noče. Ljudje niso pri-
siljeni, da bi se šli borit, vendar se borijo za svojo državo; 
tako fantje kot tudi mnoga dekleta. 
Prav vsi pa smo ponosni na našega predsednika, ki ni zapustil 

države, temveč se bori z ljudmi. Sedaj za nikogar ni le komik 
postranskega pomena. Sedaj je Predsednik.

Kopica Ukrajincev je bilo primoranih zapustiti svoj dom 
in se odpraviti na negotovo pot širom po Evropi. Kakšna 
je bila vaša pot v Slovenijo?
Drugega marca smo z avtobusom odpotovale na poljsko 
mejo. Dva dni smo bile nastanjene v enem cerkvenem zak-
lonišču, tretjo noč pa v drugem. V začetku smo povedale, 
da ne nameravamo ostati na Poljskem, da smo namenjene 
naprej v Slovenijo. Na Poljskem so bili vsi ljudje zelo prijazni, 
na voljo smo imele toplo hrano in prenočišče. Imajo dobro 
organiziran sistem prostovoljcev, ki so nas vozili z lokacije na 
lokacijo. Ob koncu tedna sta nas prišla na Poljsko iskat Olja in 
njen mož ter nas varno prepeljala v Slovenijo. V Prekmurje smo 
prispeli v nedeljo, šestega marca zvečer, in takoj smo zaprosile 
za mednarodno zaščito. 

Kako pa je v Sloveniji poskrbljeno za vojne migrante?
Slovenija je do začasnih priseljencev zelo odprta država. Ljudje 
so zelo prijazni. Ko nas kje slišijo, da se pogovarjamo v ukrajin-
skem jeziku, takoj pridejo zraven in ponudijo pomoč. Deležne 
smo bile tudi prehrambnih paketov in oblačil ter brezplačnih 
sim kartic za telefone. Sosedje in znanci so takoj ponudili svojo 
pomoč, skratka, brez pripomb. 

Sta se dekleti vključili v sistem vzgoje in izobraževanja 
pri nas? 
Nista se vključili. Pouk imajo namreč organiziran na daljavo in 
poteka karseda normalno. Občasno sicer pride do prekinitev 
zaradi napada v Ukrajini, vendar ko se razmere umirijo, z izo-
braževanjem nadaljujejo. Poleg tega pa pričakujemo, da bo 
vojne čimprej konec in se bomo lahko vrnile domov. 

Želite našim bralcem še kaj sporočiti?
Želimo si samo enega – čimprejšnji konec vojne! Pohvalile bi 
odzivnost slovenskega naroda in se zahvalile za vso pomoč, 
ki smo je deležne. Poskrbljeno je tudi, da bomo spoznale Go-
ričko in druge Ukrajince, saj se za nas pripravlja izlet, tudi pri 
cerkvenih obredih molijo za Ukrajino in Ukrajince. 

Maja Cigüt
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Po treh letih v Vučji Gomili ponovno »Bababal«
Ko smo leta 2020 pripravljali še zadnje detajle in si prizade-
vali za organizacijo odlične zabave ob dnevu žena in mate-
rinskem dnevu, je vmes posegla situacija s koronavirusom 
in nam prireditev preprečila. Po treh letih smo se letos ob 
sproščanju ukrepov odločili, da nas tokrat ne ustavi nič. 
Tik pred zdajci smo se povezali člani gasilskega in kultur-
no-umetniškega društva ter izpeljali prireditev v čast vsem 
mamam, dekletom in ženam. 

Pripravili smo kratek, a bogat kulturni program, v katerem 
so nastopili otroci iz vrtca Fokovci, Živa in Neža ter Julija in 
Danijela s pesmicama. Za smeh pa sta poskrbeli domača 
dramska skupina in humoristična skupina Nimaki iz Sela. 
Po kulturnem programu je sledila skromna pogostitev vseh 
zbranih in zabava s skupino Aktual do zgodnjih jutranjih ur. 
Vsaka predstavnica nežnejšega spola je prejela majhno po-
zornost, pripravili pa smo tudi bogato tombolo. 

Ni kaj, imeli smo se čudovito in že komaj čakamo, da se spet 
zberemo ob podobni priložnosti. Upamo, da v čim večjem 
številu. 

Maja Cigüt, predsednica KUD Avgust Gašparič

kanke kvačkata, pleteta in izdelujeta najrazličnejše izdelke, 
od copatkov za novorojenčke do raznih igrač, zapestnic in 
okrasnih izdelkov. Ob sprehajanju med lično postavljenimi 
izdelki in kramljanju s sovaščani in znanci je čas hitro mine-

val, razstavljalci pa so svoje izdelke pospravili do naslednje 
priložnosti. 

Maja Cigüt, predsednica KUD Avgust Gašparič

Velikonočna razstava v 
Prosenjakovcih

Húsvéti kiállítás 
Pártosfalván

Čas velikonočnih praznikov je tudi čas za razstavo roko-
delskega društva VRTNICA iz Prosenjakovec.
Članice društva smo 10. 
aprila predstavile veze-
nine, ki smo jih izvezle v 
zadnjih dveh letih. Izpod 
pridnih rok so nastale 
tudi lepe dekoracije, ki 
polepšajo naše domove 
v tem prazničnem času.
K sodelovanju smo pova-
bile tudi društva iz ostalih 
krajev v naši občini.
Vesele smo bile vseh obi-
skovalcev, saj smo pogre-
šale čase, ko smo se z ve-
seljem družile.

Predsednica društva: Metka VOGRINEC

A húsvét a pártosfalvi RÓZSA kézműves egyesületnél 
a kiállítások ideje is.

Az egyesület tagjai április 
10-én mutattuk be hímzé-
seinket, amelyeket az elmúlt 
két évben készítettünk. 
Szorgos kezek alul gyönyörű 
dekorációk is készültek, 
amelyek még hangulatosa-
bbá teszik otthonunkat az 
ünnepi időszakban.Az idén 
nemcsak saját alkotásainkkal 
mutatkoztunk be, hanem 
községünk más települései-
nek kézműveseit is meghív-
tunk, hogy vegyenek részt 
és mutassak be alkotásaikat 
a kiállításon.

Örömmel fogadtuk az összes látogatót, hiszen hiányoztak azok 
az idők, amikor vidáman társalogtunk.
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Močvirski tulipan tudi v našem 
kraju

Mocsári kockásliliom a mi 
vidékünkön

Čeprav zima ni bila bogata s 
snegom, pa smo se je že vsi 
skupaj malce naveličali in z 
nestrpnostjo čakali pomladni 
mesec, ki nam prinese veli-
ko sonca, višje temperature, 
predvsem pa se začne prebu-
jati narava okoli nas.

V Prosenjakovcih se še prav pose-
bej veselimo pomladi, saj konec 
marca začne cveteti redka rastlina, ki se imenuje »močvirski 
tulipan« ali »močvirska logarica«. Prepoznamo jo po cvetovih 
s šestimi venčnimi listi v obliki zvona, škrlatno-rdeče barve. 
Močvirski tulipan raste v močvirnih predelih ali poplavnih 
travnatih ravnicah. V Sloveniji jih najdemo le v Ljubljanskem 
barju in v Krakovskem gozdu, zato smo v Prosenjakovcih še 
prav posebej veseli, da ta zelo redka rastlina raste in cveti v 
našem kraju. Kot zanimivost naj zapišem, da ima kar nekaj 
občin to prečudovito rastlino v svojem občinskem grbu, in 
sicer Dobrovnik, Ig, Trzin, Trnovska vas in Brezovica!  Moč-
virski tulipan je ogrožena in zavarovana vrsta po »Uredbi 
o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah«, zato jih ne 
smemo nabirati, kaj šele uničevati. S svojo obzirnostjo bomo 
močvirski tulipan lahko občudovali še naprej ter ga ohranili 
tudi za naše zanamce!

Bernarda Koroša Pantović

Noha az idei tél nem sok 
havat hozott, egy kicsit már 
mindannyian belefáradtunk, és 
alig vártuk a napsütést, meleget 
és mindenekelőtt a bennünket 
körülvevő természet ébredését 
hozó tavaszi hónapot.

Pártosfalván különös izgalommal 
várjuk a tavaszt, mivel március 
végén virágzásnak indul egy ritka 

növény, a mocsári kockásliliom, vagy ahogy nálunk nevezik, 
a harangvirág. Hatszirmú, harang alakú, lilásvörös virágairól 
ismerhető fel. A mocsári kockásliliom mocsaras területeken 
vagy ártereken nő. Szlovéniában csak a ljubljanai lápokban 
és a Krakovoi-erdőben fordul elő, ezért mi 
Pártosfalván különösen örülünk, hogy ez a nagyon ritka 
növény nálunk is nő és virágzik. 
Érdekességként elmondom, hogy ez a csodás növény több 
önkormányzat, Dobronak, Ig, Trzin, Trnovska vas és Brezovica 
címerében is megtalálható. A mocsári kockásliliom „A védett 
vadonélő növényfajokról szóló rendelet” értelmében 
veszélyeztetett és védett faj, így azt szedni, különösen 
pedig elpusztítani nem szabad. Odafigyeléssel a mocsári 
kockásliliomot a jövőben is megcsodálhatjuk és azt az utókor 
számára megőrizhetjük!

Rotary klub Martjanci posadil več kot 200 medovitih rastlin
V soboto, 26. marca, je po celotni Sloveniji potekal "Dan 
sajenja medovitih rastlin".
Akcija sajenja medovitih rastlin je nastala na pobudo Čebe-
larske zveze Slovenije, strokovno pomoč pa je nudil Zavod za 
gozdove Slovenije. Gre za projekt, ki bo pripomogel k ciljem 
Evropske unije, da se do leta 2030 posadi tri milijarde dre-
ves, hkrati pa prispeval k načrtovanemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov ter podnebni nevtralnosti. Cilj projekta 
je tudi povečanje medovitosti Slovenije, s čimer se poskrbi 
za medenje v prihodnosti, ko bo preživetje opraševalcev 
zaradi podnebnih sprememb vedno težje. Brez opraševal-
cev bo namreč pridelava hrane še bolj otežena, saj je od 
njih odvisnih 70-odstotkov vse pridelane hrane na svetu. 
Medovite rastline so tako čebelearji in prostovoljci posadili v 
gozdovih, na vrtvih, v balkonskih koritih, kakor tudi na javnih 
površinah. Avtohtone sadike medovitih dreves (lipa, javor, 
kostanj, jabolka, hruška, češnja ...) je brezplačno zagotovil 
Zavod za gozdove.

Akciji so se pridružili tudi člani Rotary klub Martjanci, ki so 
medovite rastline posadili na več lokacijah v Pomurju, med 
drugim tudi pri lovskem domu v Moravskih Toplicah in na-
zadnje pri turistični kmetiji Erniša v Suhem Vrhu. V sklopu ak-
cije so posadili blizu 200 medovitih rastlin in s tem prispevali 
nezanemarljiv delež k ohranitvi narave za prihodnje rodove.

Rok Šavel
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Tradicijo ohranjajo že več kot 200 let
Tudi letos so verniki župnije Bogojina cvetno nedeljo obe-
ležili s cvetjem, procesijo in petjem.
S cvetno nedeljo, ki je to leto bila 10. aprila, so se začele neposre-
dne priprave na veliko noč. Tradicionalno na ta dan po cerkvah 
potekajo procesije ter blagoslovi oljk, cvetja in drugega zelenja, 
ki ga kristjani prinesejo s seboj.  Na cvetno nedeljsko jutro so se 
tako verniki župnije Bogojina s šopki zelenja in cvetja zbrali pri 
pilu svetega Florijana, pod župnijsko cerkvijo. Duhovnik Stani-
slav Zver je vernike nagovoril ter opravil blagoslov presmecev 
in zelenja. Spregovoril je o pomenu cvetne nedelje za vernike, 
ki so se na ta dan spominjali prehoda Jezusa v Jeruzalem, kjer 
so ga pozdravili s cvetjem. Blagoslov so spremljale cerkvene 
pevke Talita. Po blagoslovu so se nato vsi skupaj v procesiji, z 
molitvijo in petjem cerkvenih pesmi odpravili v cerkev, kjer je 
sledila sveta maša. Za vernike bogojinske župnije je cvetna ne-
delja, kot uvod v praznovanje Velike noči, izdelava presmecev 
oziroma posebne oblike cvetnih vencev pa je v Bogojini več 
kot 200 let star cvetni običaj, ki se prenaša iz roda v rod. Gre za 
posebno simboliko v bogojinski župniji, v katero se vsako leto 
vključujejo mladi verniki. Letos so po domovih presmece pletli 
en dan pred cvetno nedeljo, predvsem zaradi tega, da se zele-
nje in cvetje ohrani dalj časa sveže. Pletene presmece so nato na 
cvetno nedeljo verniki položili ob nabožnem znamenju ter jih 
po blagoslovu v procesiji odnesli do vrat župnijske cerkve, kjer 
so jih potem namestili v posebna stojala. Kot zanimivost, nekoč 
so verniki za cvetno nedeljo pletli presmece, ki so bili dolgi tudi 

po več metrov, vasi pa so med seboj »tekmovale«, katera bo 
imela lepše in večje presmece. Danes so ti veliko manjši, viso-
ki nekje do dveh metrov, spletajo pa se večinoma ob cvetnih 
nedeljah. Presmeci za cvetno nedeljo so bili tokrat spleteni iz 
različnega zelenja ter spomladanskih rož ali cvetja od sadnega 
drevja. Skoraj vsak vernik, ki se je udeležil slovesnosti ob cvetni 
nedelji pa je prinesel s seboj še manjši šopek zelenja ali cvetja. 
Pomen blagoslovljenih presmecev oziroma cvetja je v tem, da 
se k hiši prinese srečo, dobro letino ter varnost hiše in pridelka 
pred naravnimi pojavi, kot je toča, požar ali udarec strele. 

Jože Žerdin

Od svetega Florijana do župnijske cerkve je potekala procesija. 

Tudi leto 2021 zaznamovala epidemija
V nedeljo, 27. marca, so se v pro-
storih gasilskega doma PGD 
Fokovci zbrali gasilci in vodstvo 
Gasilske zveze Moravske Toplice 
ter izvedli redno letno skupščino. 
Gasilska zveza Moravske Toplice zdru-
žuje 27 prostovoljnih gasilskih društev 
iz matične občine, v letu 2015 pa se je 
v zvezo včlanilo še PGD Kobilje. Pred-
seduje ji Dušan Grof, poveljuje pa Štefan Cmor. Na letni skup-
ščini so sprejeli poročila za leto 2021 in sprejeli program dela s 
finančnim načrtom za letošnje leto.
Nasploh je tudi leto 2021 pri gasilcih, kakor vsepovsod, zazna-
movala epidemija koronavirusa ter omejevanje izvedb večino 
aktivnosti. Velika večina društev je kljub temu uspela izvesti 
občne zbore. Skupščino GZ tudi v letu 2021 niso mogli izvesti 
v tradicionalnem terminu in so jo tako izvedli v mesecu juliju, 
tako kot v letu 2020. Kot ugotavlja Grof, je epidemija pustila 
kar nekaj posledic v gasilstvu, ki bodo prisotne še kar nekaj let. 
Precej truda bo potrebno vložiti, da se vrnejo na stanje pred 
dvema letoma, kar se tiče števila članstva, mladih in zavedanja 
glede odgovornega delovanja. "Ugotavljamo, da smo na kar 
nekaj področji postali preveč ležerni," je poudaril predsednik 

gasilske zveze. Konec leta 2021 je Gasil-
ska zveza Moravske Toplice štela 1874 
članov. Kljub temu pa so gasilci uspeli 
izvesti več aktivnosti kot leta 2020. Ena 
največjih je izvedba usposabljanja za 
gasilce –operativce. Ta tečaj je uspeš-
no končalo 42 tečajnikov oziroma velika 
večina vseh, ki so pričeli s tečajem. "Še 
enkrat se moram zahvaliti vsem preda-

vateljem in inštruktorjem, ki so svoje delo opravili odlično in to 
prostovoljno, brez plačila," je še dejal Grof.  Ne glede na situacijo 
so se gasilci seveda odzvali na vse pozive in alarmiranja ter hitro 
in učinkovito izvedli intervencije.
V letošnjem letu načrtujejo izvedbo gasilskega tekmovanja na 
nivoju gasilske zveze, izvedbo tabora Mladi gasilec, strokovni 
ekskurziji, ogled gasilske olimpijade, posebne aktivnosti ob 
mesecu požarne varnosti, izvedbo kompleksne vaje na nivoju 
gasilske zveze, izvedbo pregledov društev, preverjanje ope-
rativnega načrta, udeležbo na usposabljanjih v organizaciji 
krovne gasilske zveze in regijskega sveta ter izvedbo usposa-
bljanja za delo na intervenciji.

Rok Šavel
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društva. Zbralo se je več kot 150 gasilcev iz prostovoljnih 
gasilskih društev, ki spadajo pod okrilje Gasilske zveze Mo-
ravske Toplice.

Rok Šavel

VSAKDANJI UTRIP

V PGD Višnja Gora so se poklonili predsedniku tešanovskih gasilcev

Gasilska mladina na OŠ Bogojina

Predsednik PGD Tešanovci Geza Grabar je postal častni 
član pobratenega gasilskega društva iz Višnje Gore.
Na 126. rednem letnem občnem zboru PGD Tešanovci je 
bilo ganljivo. Predsednik društva Geza Grabar je namreč 
s strani pobratenega društva PGD Višnja Gora prejel pri-
znanje in plaketo za s strani PGD Višnja Gora za njegov 
izjemno velik in neprecenljiv prispevek k uspešnemu so-
delovanju ter v zahvalo za skrbno negovanje prijateljskih 
vezi med obema gasilskima društvoma. Vodstvo kolegov 
iz Višnje Gore ga je imenovalo za častnega člana PGD 
Višnja Gora.
Odnosi med društvoma, ki vključujejo pomoč, zavezništvo 
in spoštovanje, trajajo pravzaprav že lep čas, saj začetki 
sodelovanja Dolenjcev in Prekmurcev segajo v leto 1995, 
ko sta društvi obeleževali visoke jubileje delovanja. PGD 
Tešanovci letos sicer obeležujejo že 126 let delovanja.

Koronski ukrepi so bili razlog, da se gasilska mladina 
že dve leti ni merila v zimskem tekmovanju v znanju 
iz gasilstva in prve pomoči ter v spretnostih gasilskih 
veščin, imenovanem kviz gasilske mladine. 
Mladinska komisije GZ Moravske Toplice pa je v začetku marca 
ob pomoči PGD Bogojina kviz, tokrat je bil že 7. po vrsti, pripra-
vila v telovadnici in drugih prostorih OŠ Bogojina. Po letu 2017 
je kviz na tej šoli potekal že drugič. V dveh starostih skupinah, 
pionirji in mladinci, se je iz  sedmih gasilskih društev (Bogojina, 
Filovci, Moravske Toplice, Noršinci, Selo, Suhi Vrh in Tešanovci) 
pomerilo 13 pionirskih ter 9 mladinskih 3-članskih ekip. V kon-
kurenci pionirjev so bili najboljši Tarik, Maximilijan Janez in Niko 
iz PGD Suhi Vrh 1, na drugem mestu so jim sledile Victoria, Neža 

Tudi v Moravskih Toplicah 
zaplapolala zastava gasilskih 
olimpijskih iger
Julija bodo v Celju potekale gasilske olimpijske igre, na ka-
terih se bo po pričakovanjih Gasilske zveze Slovenije zbralo 
več kot tri tisoč tekmovalcev iz 25 različnih držav. Ker gre 
za pomemben dogodek na področju gasilstva, so gasil-
ske zveze iz celotne Slovenije skupaj z gasilskimi društvi 
in njihovimi člani natanko sto dni pred pričetkom gasilske 
olimpijade pripravile spektakularen dogodek. V petek, 8. 
aprila, so točno ob 18.00 uri na krajših slovesnostih povsod 
po državi zaplapolale zastave letošnje gasilske olimpijade, 
ki bodo ostale izobešene do 24. julija, ko se bo olimpijada 
zaključila. Izobešanje zastave je potekalo tudi v Moravskih 
Toplicah pred gasilskim domom tamkajšnjega gasilskega 

Geza Grabar je tudi stalni zunanji sodelavec našega ob-
činskega glasila, zato mu tudi v uredništvu Lipnice iskreno 
čestitamo ter mu želimo še naprej veliko uspehov.

Rok Šavel

in Živa iz ekipe Bogojina 1, na tretjem pa Julija L. , Urška in Julija 
P. iz PGD Moravske Toplice 2. Med mladinskimi ekipami so bili 
najboljši Neja, Ajda in Vito iz PGD Moravske Toplice 1; Maja, Vita 
in Lena iz PGD Tešanovci 1 so zasedle 2., Alina, Kiara in Lana 
iz PGD Filovci pa 3. mesto. Tri prvouvrščene pionirske ter dve 
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 VSAKDANJI UTRIP

Ekipa mladincev PGD Moravske Toplice regijski prvak
Regijskega kviza gasilske mladine se je na OŠ Rogašovci 
v konkurenci pionirjev, mladincev in gasilskih priprav-
nikov skupaj udeležilo 36 ekip, med njimi tudi pet na 
predhodnem tekmovanju najvišje uvrščenih iz GZ Mo-
ravske Toplice. 
Izjemen uspeh je uspel mladinski ekipi iz PGD Moravske Toplice, 
ki je osvojila 1. mesto in se s tem dosežkom uvrstila na držav-
no tekmovanje, ki bo predvidoma konec leta v dolenjski regiji. 
Zmagovalno ekipo so sestavljali Neja Dragojlovič, Vito Vitez in 
Ajda Šebjanič, njihova mentorica pa je bila Ksenija Miholič. Po 
letu 2018 je z enakega tekmovanja to že drugi regijski naslov 
za mlade iz naše gasilske zveze. Tedaj so namreč v Pomurju bili 
najboljši pionirji PGD Tešanovci. Leta 2017 pa so regijski prvaki v 
orientaciji postali že mladinci PGD Moravske Toplice. Tudi ostale 
naše ekipe so bile v Rogašovcih zelo solidne: med mladinci so 
bili PGD Tešanovci (Maja, Vita in Lena, mentor Matjaž Trajber) 7.; 
med pionirji pa se je ekipa PGD Moravske Toplice (Julija L., Urša 
in Julija P., mentor Boštjan Železen) uvrstila na 5. mesto, PGD Suhi 
Vrh (Niko, Maximilijan Janez in Tarik, mentor Lea Kotorčević Prelić) 

mladinski enoti (glede na skupno število sodelujočih ekip) so se 
uvrstili na nadaljnje tekmovanje. Predsednik mladinske komisije 
Jožef Herman je ob koncu tekmovanja dejal, da ga veseli, da 
je mentorjem z mladimi, PGD Bogojina s tamkajšnjo osnovno 
šolo in GZ Moravske Toplice uspelo pripraviti ter kakovostno iz-
vesti tekmovanje kar 22 ekip mladih. Kar nekaj društev, ki imajo 
mladinske enote, pa svoje naloge ni opravilo. Zato si zaslužijo 
čestitke tisti, ki jim ni bilo težko in so ekipe za kviz odlično prip-
ravili. »Mladi so prikazali zavidanja vreden nivo znanja in gasilske 

so bili 8., tekmovalke PGD Bogojina (Victoria, Živa in Neža, mentor 
Vesna Benkovič) pa so zasedle 10. mesto.To je še en dokaz, da 
se v gasilskih društvih v naši gasilski zvezi z mladimi kakovostno 
in načrtno dela, zato se za prihodnost gasilstva v naši sredini ni 
treba bati. 

Geza Grabar

spretnosti. Zahvala gre predvsem mentorjem, ki so sodelovali 
pri pripravi ekip, ter PGD Bogojina, ki nam je zagotovilo in prip-
ravilo tekmovalne prostore na OŠ Bogojina, ter seveda tudi OŠ 
Bogojina,  ki je odstopila svoje prostore. Vsem tekmovalcem če-
stitam za dosežene rezultate, predvsem pa dobitnikom medalj,« 
je dodal poveljnik GZ Moravske Toplice Štefan Cmor. 

Geza Grabar

34 novih gasilskih pripravnikov
GZ Moravske Toplice je pripravila 34-urni tečaj za ga-
silske pripravnike. Iz 13 društev, članic zveze, ga je us-
pešno opravilo 34 tečajnikov. Tudi na tem tečaju, sesta-
vljenem iz 29 ur predavanj in 5 ur praktičnih vaj, so bili 
predavatelji in inštruktorji iz naše občine. 
Kot poudarja Štefan Cmor, poveljnik GZ Moravske Toplice, 
ki je bil na nivoju zveze vodja tudi tega izobraževanja, je 
uspešno opravljen tečaj za gasilskega pripravnika pogoj za 
pristop k tečaju za operativnega gasilca. GZ Moravke Topli-
ce ga bo predvidoma organizirala prihodnje leto, morda pa 
že konec letošnjega. »Med mladimi smo zasledili željo po 
usposabljanju, saj se zavedajo, da v sodobnem času na inter-
vencijah lahko uspešno sodelujejo le dovolj usposobljeni,« 
je Cmor poudaril ob koncu tečaja. Dodal je, da je njegova 
želja, da se tudi ti pripravniki udeležijo naslednjega tečaja 
za operativnega gasilca in se tako enakopravno vključijo v 
operativno delo gasilcev naše zveze. »Večina tečajnikov je 
šla skozi pionirske in mladinske vrste. V preteklosti so sode-
lovali na tekmovanjih, kvizih in orientacijah za mlade, bili pa 

so tudi udeleženci na taborih mladih gasilcev GZ Moravske 
Toplice, torej so plod načrtnega dela z mladimi v naši zvezi in 
v društvih. Tudi v gasilstvu se moramo zavedati, da na mladih 
svet stoji, zato jim je potrebno dati priložnost.«
V računalniškem programu Vulkan, kjer se na različnih nivojih 
vodijo različne evidence iz gasilstva, je v GZ Moravske Topli-
ce okrog 150 gasilskih pripravnikov. Društva nimajo urejenih 
vseh podatkov, zato nekateri ne izpolnjujejo pogojev, da bi 
lahko bili operativni gasilci.

Geza Grabar
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KULTURNA KRAJINA

OD JUGA, OD TAM, KJER PRIHAJA POMLAD, PRIHAJAJO
TUDI TURISTI V OBČINO MORAVSKE TOPLICE

Namesto POMLADNEGA RAZKOŠJA, cvetja v krožiščih, jih 
sprejmejo v občino pisane zaplate nekolikokrat zakrpanih 
cest, rjaste ograje mostov, pa bodisi, da prihajajo iz Občine 
Dobrovnik, še huje, če se iz Občine Turnišče peljejo skozi spo-
meniško zaščitene (od tega spomeniškega je očitno pred-
vsem zakrpana cesta skozi naselje) Filovce. Ivanci diskretno od 
glavne vpadnice z avtoceste v občino z ničemer ne razkrivajo 
arheološkega najdišča Ižišče, ostankov rimskih stavb, ki jih za-
jema v odloku varstveni režim Občine Moravske Toplice. Del 
teh starih komunikacijskih poti proti Bogojini in ostankov je 
potopljenih v globoke vode gramoznice. Morda bo ta glo-
boka rana, ki sedaj spreminja podobo pokrajine, vendar kdaj 
postala po drugih vzorih kakšno turistično središče. Ostaline 
rimskega naselja Ižišče bi mu bile zanimivo dopolnilo. Vožnja 
skozi Ivance po prekmurski ravnici proti Mlajtincem. Južno od 
vasi so bili na levem bregu potoka Ledava na kmetijskih povr-
šinah z ledinskim imenom Budina najdeni naselbinski ostanki 
iz bakrene dobe. Najdišče predstavlja dragocen vir podatkov 
o najzgodnejši poselitvi nižinskega dela Prekmurja. Nadalje-
vanje vožnje daje slutiti, po zasebnih turističnih ponudnikih 
sodeč, da turizem zahteva urejeno in vsestransko zanimivo 
kulturno krajino. Posebej lahko tu izpostavimo gostišče Oaza, 
ki je opuščeni gramoznici znalo dati neprecenljivo dodano 
vrednost, prav tako turistično naselje Prekmurska vas z vsemi 
dodatnimi vsebinami. Tešanovci so z dodatnimi turističnimi 

ponudniki in produkti primer, kako pomembno je slediti po-
trebam današnjih kulturno ozaveščenih turistov. 
Z vožnjo iz Mlajtincev v smeri Murske Sobote nadaljujemo po 
skrajnem jugozahodnem delu Občine v Lukačevce, majhen 
zaselek s prijetnim kotičkom za počitek ob kapelici. V nadalje-
vanju vožnje so Noršinci geografsko razklani v smeri Murske 
Sobote in Martjancev. Martjanci v jedru vasi še kažejo urbano 
celoto malega trga – cerkev z mežnarijo, zdravnikom, gostilno, 
pohvalno, da so novi upravljalci znali ohraniti nekdanjo podo-
bo. Vsekakor je dragocen spomenik cerkev svetega Martina z 
bogato poslikavo Janeza Akvile. Na martjanskem pokopališču 
stoji spomenik župniku Jožefu Horvatu, narodnemu buditelju, 
katerega načrte je izdelal arhitekt Plečnik, ki je s svojim opu-
som v Prekmurju v takrat občutljivem času to pokrajino tudi 
formalno skušal priključiti matični domovini.V njemu posve-
čenem letu si želim, da se mu bodo v zahvalo v naslednjih 
rubrikah Kulturne krajine s prispevki s področja arheologije, 
umetnostne zgodovine, arhitekture oddolžili strokovnjaki ter 
osvetlili pomembne čase, vsebine, kulturne spomenike, ki tej 
pokrajini dajejo poseben pečat.

Jožef Gutman
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ŠPORT

25 let Občinske športne zveze Moravske Toplice
V Športno rekreacijskem centru Martjanci je potekala 
slovesnost ob praznovanju četrt stoletja delovanja ob-
činske športne zveze. 

Nagrajencev ob visokem jubileju Občinske športne zveze Mo-
ravske Toplice, ki jo vodi Branko Recek, sicer tudi vodja regijske 
pisarne Olimpijskega Komiteja Slovenije – Združenje športnih 
zvez (OKS-ZŠZ), ni manjkalo. 
Plakete za dolgoletno sodelovanje so tako prejeli vzgojno-
-varstveni zavodi, podjetja in številna društva, ki delujejo v 
občini Moravske Toplice. Priznanja OKS-ZŠZ Slovenije so prejeli 
tudi športniki izven občine, ki so dosegli odmevne rezultate 
na mednarodnem nivoju.
Župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač se je v svojem 
govoru zahvalil vsem zaslužnim za razvoj športa in dodal, da 
je občina v zadnjih letih športu namenila veliko sredstev, še 
posebej pa je spomnil na eno izmed največjih investicij, ki se 
jih resno lotevajo v zadnjem obdobju, in sicer gradnjo večna-
menske športne dvorane. Svečana gosta sta bila podpredse-
dnik OKS-ZŠZ Tomaž Barada, ki je v svojem nagovoru posebej 
pohvalil delo Branka Recka, in predsednik strokovnega sveta 
za šport Sašo Norčič iz Sebeborcev.

Plakete za sodelovanje v preteklih 25 letih OŠZ Moravske topli-
ce in priznanja OKS-ZŠZ Slovenije so prejeli vzgojno varstveni 
zavodi Občine Moravske toplice - Zavod Vrtci M. Toplice, DOŠ 

Prosenjakovci, OŠ Fokovci in OŠ Bogojina - ter Društvo upo-
kojencev Občine M. Toplice. V kategoriji društev, zavodov in 
podjetij so plakete za sodelovanje dobili: Gasilska zveza Mo-
ravske Toplice, TIC Moravske Toplice, Terme 3000 Moravske 
Toplice in Čista narava d.o.o..

Plaketo za sodelovanje v preteklih 25 letih so prejela tudi šte-
vilna športna društva v občini. V kategoriji velikega nogometa 
so priznanja prejeli klubi NK Čarda, ŠD Bogojina in NK Rotunda 
Selo, v malem nogometu pa KMN Noršinci, KMN Mlajtinci, 
KMN Ivanci, ŠD Filovci, NK Tešanovci, ŠD Moravske Toplice, 
KMN Sebeborci, ŠD Prosenjakovci, ŠD Motvarjevci in KMN Vu-
čja Gomila. Med strelskimi društvi so plakete prejela društva 
SD Sebeborci, SD Strelec Andrejci in SD Kaliber Fokovci. Plake-
te za sodelovanje so prejela še društva Š-T-R-K društvo MLAJ 
Mlajtinci, Teniški klub Moravske Toplice in Hokej na travi M. 
Toplice. Med prejemniki plaket za sodelovanje sta prejeli tudi 
Občina Moravske Toplice in OKS-ZŠZ Slovenije. Posthumno 
pa so jo podelili tudi Štefanu Ferenceku, dolgoletnemu pod-
predsedniku OŠZ Moravske Toplice in predsedniku Komisije 
za mali nogomet.

Podelili so tudi priznanja OKS-ZŠZ Slovenije pomurskim 
športnikom, za dosežke v letu 2020/2021. Zlati znak je prejel 
Kristijan Horvat za 2. mesto na EP v lokostrelstvu – 3D. Prav 
tako je zlati znak prejel Jan Copot za 1. mesto na mladinskem 
članskem svetovnem prvenstvu kot član ekipe v košarki. Vid 
Suhadolnik, Urban Rajhar in Nik Legen so prejeli srebrni znak 
za 1. mesto na mladinskem evropskem prvenstvu kot čla-
ni ekipe v odbojki. Bronasti znak je prejel Filip Kovačič za 1. 
mesto na EP v plesu – moderni tekmovalni plesi breakdance 
solo. Prav tako je bronasti znak prejel Marko Lovrenčec za 3. 
mesto na EP v plesu – moderni tekmovalni plesi breakdance 
solo. Marino Kegl pa je prejel srebrni znak za 3. mesto na EP v 
tenisu – gluhi posamezno.

Rok Šavel 
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Projekt Rastem s knjigo na OŠ Bogojina
V okviru nacionalnega projekta spodbujanja bralne kulture 
»RASTEM S KNJIGO 2021/2022 – izvirno slovensko mladin-
sko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu« je vsak sedmošo-
lec dobil podarjeno knjigo Vinka Möderndorferja Jaz sem 
Andrej.  Že vrsto let ob kulturnem prazniku posvetimo tem 
knjigam veliko pozornosti. Ob kulturnem prazniku sedmošolci  
ustvarjalno preživijo šolske ure s knjigo in ob knjigi. Letošnje 
leto so učenke pripravile za svoje sošolce in sošolke kviz o 
prebranem delu, ustvarjalnice so popestrili z besednimi akro-
bacijami, prebirali odlomke iz knjige ter sodelovali v pogovoru 
o vrednotah in vrlinah, ki jih pisatelj predstavlja v knjigi, izražali 
svoja občutja, mnenja in prepričanja. Projekt,  ki poteka letos 
že šestnajsto leto, je na naši šoli vedno lepo sprejet, saj s tem 
motiviramo učence za branje- za čudovito potovanje.

Vir: Arhiv OŠ Bogojina

Knjižničarka:
Andrea Benkovič Šemen

Sporočilo petnajstega marca Március tizenötödike üzenete
Na DOŠ Prosenjakovci smo z de-
javnostmi kulturnega dne, 15. 3. 
2022, obeležili madžarski narodni 
praznik. 
Letos je bila slovesnost izvedena na 
drugačen način, saj smo pripravi-
li kratek filmček, v katerem učenci 
šole obujajo dogodke revolucije in 
narodnoosvobodilnega boja leta 
1848/1849 na Madžarskem. Po za-
četnem ogledu pripravljenega film-
čka so si učenci po razredih ogledali posamezne filme, ki 
skušajo priklicati čut za narodno pripadnost in ozavestiti 
posamezna poglavja zgodovine za madžarski narod.  Vo-
dilna tema dejavnosti od 5. do 9. razreda je bila Tišina, 
snemamo! V 5. in 6. razredu so si učenci ogledali film 
z naslovom Keménykalap és krumpliorr/Krompir in trdi 
klobuk. Sledila je poglobljena razprava in analiza vsebine 
filma, kjer so učenci povedali svoje mnenje, kritike in po-
zitivne strani, razmišljali in krepili svoj madžarski besedni 
zaklad. Razpravi je sledilo pisanje scenarija za uprizoritev 
lastnega filma, izdelava potrebščin in na koncu snemanje.  
Učenci 7. razreda so si ogledali film z naslovom Hiša ka-
mnitih opic/A kőmajmok háza, ki prikazuje življenje dveh 
10-letnih fantov, ki živita v isti hiši, vendar eden v letu 
1983, drugi pa v današnjem času. Učenci so po ogledu 
razpravljali in analizirali vsebino, motive in pozitivne ter 
negativne strani filma, nato pa so izdelali scenarij in pripo-
močke za snemanje lastnega filma. Učenci 8. in 9. razreda 
pa so si ogledali film z naslovom Otroci slave/Szabadság, 
szerelem. Gre za film iz leta 2006, ki ga je režirala Krisztina 
Goda. Otroci slave se spominjajo madžarske revolucije 
leta 1956 in tekme "Kri v vodi". Učenci so spoznali krute 
okoliščine madžarske revolucije, kolikšna je postranska 

A pártosfalvi KÁI-ban 2022. 
március 15-én kulturális nap 
keretein belül emlékeztünk meg a 
magyar nemzeti ünnepről. 
Idén rendhagyó módon került sor az 
ünnepi műsorra, hiszen egy kisfilmet 
készítettünk, amelyben iskolánk 
tanulói az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc eseményeit idézik fel. 
A kisfilm megtekintése után a tanulók 
osztályonként egyedi filmeket néztek 

meg, amelyek megpróbálják felébreszteni a nemzetiségi 
hovatartozás érzését és a történelem egyes fejezeteit 
tudatosítják a magyar nép számára. A tevékenység fő témája 
ötödik osztálytól kilencedik osztályig a Figyelem, felvétel 
indul! volt. Az 5. és a 6. osztály tanulói a Keménykalap és 
krumpliorr című filmet tekintették meg. Ezt a film tartalmának 
mélyrehatóbb megbeszélése és elemzése követte, ahol a 
tanulók kifejezték saját véleményüket, elmondták kritikáikat 
és pozitívumaikat, gondolkodtak és bővítették magyar 
szókincsüket. A beszélgetést saját kisfilmjük forgatókönyvének 
megírása követte, majd elkészítették a szükséges kellékeket 
és felvételezéssel zártak. A hetedik osztályosok A kőmajmok 
háza című filmet nézték meg, amely két 10 éves kisfiú életét 
mutatja be. Mindketten ugyanabban a házban élnek, viszont 
egyikük 1983-ban, másikuk pedig napjainkban. A tanulók a 
film megtekintése után megvitatták és elemezték a tartalmát, 
motívumait, pozitív és negatív oldalait. Ezután elkészítették 
saját kisfilmjük forgatókönyvét és a szükséges kellékeket.  A 8. 
és 9. osztályos tanulók pedig a Szabadság, szerelem című filmet 
nézték meg. A film egy 2006-os film, amelyet Goda Krisztina 
rendezett. A Szabadság, szerelem az 1956-os forradalomra és a 
»Vér a vízben« mérkőzésekre emlékezik. A tanulók megismerték 
a magyar forradalom zord körülményeit, azt, hogy egy ilyen 
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škoda takšnega upora, po ogledu pa so izvedli aktivno 
debato na temo svobode, vojne in revolucije nasploh. 
V tem duhu razmišljanja so zapisali tudi lasten scenarij, 
izdelali pripomočke in posneli kratek filmček.Neizogibno 
je dejstvo, da je zgodovina naša vsakdanja učiteljica. Iz 
dogodkov, ki so se zgodili in predvsem iz njihovih pos-
ledic, se danes tako starejša kot mlajša generacija lahko 
marsikaj nauči. Pomembno je, da razumemo, kako lahko 
dejanja posameznih ljudi obrnejo tok časa. Učenci so s 
svojim razmišljanjem na podlagi posameznih filmov in 
dejavnosti podrobneje spoznali pomen 15. marca in kako 
je ta oblikoval madžarsko zgodovino. 

Lavra Černela, profesorica slovenščine

felkelésnek milyen mértékű a járulékos vesztesége. A film 
végén pedig aktív vitát folytattak a szabadságról, háborúról 
és forradalomról általában. Ebben a gondolkodási szellemben 
megírták saját forgatókönyvüket, elkészítették a szükséges 
kellékeket és felvették a rövid filmjüket. Elkerülhetetlen a 
tény, hogy a történelem mindennapi tanárunk. A megtörtént 
eseményekből és elsősorban azok következményeiből ma 
is sokat tanulhat úgy az idősebb, mint a fiatalabb generáció. 
Fontos, hogy megértsük, hogy az egyes emberek cselekedetei 
hogyan fordíthatják meg az idő áramlását. A tanulók az egyes 
filmeken és tevékenységeken alapuló gondolkodásukon 
keresztül alaposabban megismerték március 15-e jelentőségét 
és azt, hogy hogyan formálta a magyar történelmet.  

BILI SMO NA HODOŠU

ZIMOVANJE 2022

Március tizenötödike üzenete
Sreda, 23. marec 2022, je bil za 
nas poseben dan. Že v vrtcu je 
bilo navdušenje veliko, saj smo 
vedeli, da bomo šli na Hodoš. 
Tistega dne je bilo vse drugače, 
prej smo zajtrkovali, se oblek-
li in že nas je pot peljala proti 
Hodošu.
Tam so nas že čakali »veliki« šolarji 
in otroci iz vrtca Domanjševci in 
Hodoš. Otroci so vstopili v kulturni 
dom in zasedli svoja mesta. Kulisa 
na odru je bila veličastna in končno je napočil dolgo priča-
kovani trenutek, ko se je začela interaktivna predstava »Aki 
nem lép egyszerre«, katero je uprizorilo društvo Kuttyomfitty 
Társulat iz Slovaške. Namen pravljične predstave je bil, da bi 
tudi mlajšim otrokom približali dogodke revolucije 1848/49 
oziroma osebe in pojme kot so  husar, kokarda …, za njih 
razumljiv in dostopen način. V uprizoritvi ni manjkal ples in 
petje, kar je predstavo še polepšalo. Zahvaljujemo se Zavodu 
za kulturo madžarske narodnosti, da smo lahko bili del te 
prečudovite in poučne predstave. Upamo, da bomo imeli 
še veliko takih lepih doživetij.

Timea Bogdan, vzgojiteljica

Po dveh letih smo ponovno lahko začutili način življe-
nja v naravi in z naravo – zimovanje otrok na Pohorju. 
Pogumno se je na 4-dnevno zimovanje odpravilo 42 otrok 
in 7 spremljevalcev iz vseh 6 enot. Kovčki na hodniku vrtca v 
Moravskih Toplicah so naznanjali odhod otrok na zimovanje. 
Po opravljenem zajtrku smo v veselem pričakovanju sedli na 
avtobus in se odpeljali dogodivščinam naproti. Bolj ko se je 
cesta vila, bolj smo bili visoko in vedno bližje cilju, kjer smo 

Szerdán, 2022. március 23-án 
nagy nap volt számunkra. Az 
óvodában már nagy volt az 
izgalom, hiszen tudtuk, hogy 
Hodosra fogunk elutazni. Ezen 
a napon minden más volt, 
korábban megettük a reggelit, 
felöltöztünk és már irányt vettünk 
Hodos felé.
Ott már vártak ránk a »nagy« 
iskolások és a többi ovis pajtás a 
domonkosfai és a hodosi óvodából 

is. A gyerekek beléptek a hodosi művelődési otthonba és 
elfoglalták a helyüket. A színpadon pompázott a díszlet 
és végre eljött a várva várt pillanat, amikor elkezdődött 
az Aki nem lép egyszerre című interaktív produkció.  Ezt a 
szlovákiai Kuttyomfitty Társulat mutatta be. A meseelőadás 
célja az volt, hogy a kisebb korosztálynak is élvezhetővé 
tegye az      1848/49-es forradalom és szabadságharc 
történéseit, személyeit, illetve fogalmait, mint a huszár, 
kokárda… Az előadásban a tánc és a nóta sem hiányzott, 
ami még szebbé tette a produkciót. Köszönjük a Magyar 
Nemzetiségi Művelődési Intézetnek, hogy része lehettünk 
ennek a csodálatos és tanulságos produkciónak. Reméljük, 
hogy még sok ilyen szép élménynek lehetünk részese.

končno zagledali nekaj snega. Takoj, ko smo odložili prtljago 
in se namestili, smo se odpravili na sankališče, kjer smo se 
razveselili snega, ki se je razprostiral po sankališču in smučiščih 
Pohorja. Z lopatkami smo se podali po beli strmini. Na začetku 
previdno, počasi, nato pogumno in hitro. Nekateri so veselje 
našli v igri s snegom, spet drugi v raziskovanju narave, ki nas 
je obdajala. Dogajanje na Pohorju pa ni bilo le na sankanju, 
saj smo se že prvi dan pogumno podali na nočni pohod s 
svetilkami, kjer smo spoznavali majhne prebivalce Pohorja 
– škrate. V naslednjih dneh smo poleg sankanja obiskali škra-
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Ples je skrivnostni jezik duše.

»MAMICA MOJA, V NAROČJE ME VZEMI«

Ljudski ples je del ljudske kulturne dediščine, ki se prenaša iz 
roda v rod. V želji, da bi tudi mi ohranili kamenček v mozaiku 
te dediščine, v oddelku 3–6 let enote Martjanci izvajamo inte-
resno dejavnost ljudski plesi. Dejavnost vodiva Katja Breznik 
in Tadeja Kerman. Vključena je celotna skupina otrok. S tem 
namenom smo bili prejšnji mesec povabljeni na prireditev 
Ples in tradicionalna folklora, ki smo se je z veseljem udeležili. 
Pridno smo vadili skoraj dva tedna. Z vsakodnevnimi vajami 
smo utrdili že znane plese in se hkrati naučili še en nov ples 
ter izštevanke. Polni pričakovanj smo se že takoj po zajtrku z 
avtobusom odpravili v Panonsko vas v Tešanovce. Tam smo se 
predstavili z izštevankami in se zavrteli ob zvokih harmonike 
ob plesih Ob bistrem potoku je mlin in Špic polka. Z velikim 
zanimanjem smo si ogledali tudi ostale skupine, ki so nastopile 

Letošnje prireditve ob materinskem dnevu so bile za otroke 
in strokovne delavce v vrtcu, še posebej pa za starše otrok, 
nekaj posebnega. Potekale so v vseh enotah našega zavoda. 
Otroci iz enote Bogojina so za mamice in svoje družine  prip-
ravili prireditev zunaj pred vrtcem, kjer nas je grelo toplo 
sonce. Vse navzoče je vodja vrtca  pozdravila z besedami, kaj 
vse beseda »mama«  pomeni.  Izrečeni stavki so bili povzetki 
izjav otrok:  

- »Moja mama me ima rada.«
- »Moja mama me stisne k sebi.«. 
- »Moja mama me pokriža zvečer.«
- »Me pokrije.«
- »Me pelje na morje.«
- »Mi da poljubček.«
- »Me pelje v vrtec.«
- »Mama mi pomaha.«
- »Mama me carta.« ...

Sledil je nastop oddelka otrok 1–4 let. Povedali in zapeli so 
vse, kar so z veliko vnemo pripravili za nastop. Nadaljevali so 
otroci  oddelka 3–6 let, ki so se predstavili s pesmimi, dekla-

tovo deželo, kjer smo iz naravnega materiala in snega urejali 
njihove hiške. Obiskal nas je čisto pravi lovec, ki nam je pokazal 
kar nekaj živali, ki živijo na Pohorju. Seveda smo našli čas tudi 
za igro z igračami in prijatelji ter za petje ob kitari. Nismo pa 
pozabili niti na naše domače, saj smo ob pisanju razglednic 
mislili tudi na njih. Zadnji večer pred odhodom domov je bil 
namenjen podelitvi priznanj. Vsak otrok je prejel priznanje za 
pogum in samostojnost na zimovanju. Za zabavo in smeh pa 
je zadnji dan poskrbel še čarovnik Grega, ki je na zanimiv način 
pričaral nasmeh na otroška lica. Ker je vsega lepega enkrat 
konec, smo se na dan odhoda zjutraj še zadnjič spustili po 
belih strminah, nakar smo se s prijetnimi vtisi odpeljali proti 
vrtcu, kjer so nas že nestrpno pričakovali naši najdražji. 

na prireditvi. Otroci so bili veseli, da so bili oblečeni v noše, da so 
nastopili na tako velikem odru in da jih je gledalo veliko število 
ljudi. Me vzgojiteljice pa smo s ponosom gledale, kako lepo so 
sami zaplesali in kako so njihovi nasmehi pričarali velik aplavz 
v dvorani. Polni doživetij tega dne smo se vrnili nazaj v vrtec in 
vtise strnili na papir za spomin.

Katja Breznik

macijami in plesom. Na koncu pa se je staršem predstavil tudi 
zborček otrok enote Bogojina, tokrat prvič za starše in v njihovi 
prisotnosti.  
Naši malčki so bili na prireditvi pravi junaki, saj so se pogu-
mno podali na oder ter odpeli in  odplesali posebej doži-
veto, kar se je odražalo v dolgih aplavzih in srečnih obrazih 
prisotnih. 

Janja Törnar

Ob izstopu iz avtobusa so sledili samo še objemi in eno 
samo veselje. 

Zapisala: Klaudija Goldinskij, vzgojiteljica
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PLEČNIK V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
V poklon in zahvalo arhitektu ob njemu posvečenem letu 2022

 V prejšnji številki Lipnice (180.) smo začeli od treh Pleč-
nikovih stvaritev v naši občini poljudno predstavljati 
največjo – župnijsko cerkev Gospodovega vnebohoda 
v Bogojini (spomenik na grobu dr. Franca Ivanocyja v 
Kančevcih namreč ni Plečnikovo delo, kot je bilo za-
pisano v 179. številki, temveč njegovega učenca arh. 
Franca Tomažiča /1899–1968/; ta je namesto Plečnika 
tudi nadzoroval zidavo bogojinske cerkve). V tej številki 
in naslednji bomo z le-to nadaljevali in nato prešli na 
prikaz ostalih dveh – na kip sv. Martina v martjanski 
cerkvi in nagrobni spomenik župnika Jožefa Horvata 
na martjanskem pokopališču. 

2. del
Vprašali se boste, kako se je prof. Plečnik sredi 20. let minulega 
stoletja pojavil ob graditelju Baši kot načrtovalec bogojinske 
cerkve. Po čistem naključju? Najbrž res, saj vemo, da se je leta 
1923 vpisal na študij ljubljanske arhitekture pri njem Franc Baj-
lec, študent iz Bogojine. In tako je nastala ideja, da naj bi prav 
on vzpostavil stik med arhitektom in župnikom, kar se je tudi 
zgodilo. Plečnik je kmalu po pogovoru z njim in prvih dopisova-
njih z Bašem že leta 1924 prišel v Bogojino. Takoj so mu postali 
ljubi Baševi župljani, manj prekmurska duhovščina, a je tudi to 
kasneje vzljubil. Predvsem pa mu je bila všeč pokrajina, tako 
da se je vanjo še vrnil in napravil načrte za (v prejšnji Lipnici) že 
omenjene stvaritve. Ob pogledu na staro bogojinsko župnijsko 
cerkev, ki je bila romanskega izvora s kasnejšimi dodatki gotike 
in ki je imela odlično lego, je sklenil, da jo bo ohranil in uporabil 
za vhodno avlo v novo, in za kor novi stavbi. Tako je tudi sto-
ril. Na njeni južni strani je dodal napušč, njene severne stene 
pa predrl na treh mestih, ki po stopnicah vodijo v »njegovo« 
cerkev. Levi stranski vhod je vanjo speljal med nekdanjim vho-
dom v staro in novim zvonikom, pri čemer je ohranil nekdanji 
gotski portal. Prav ohranjena stara stavba in starožitnosti, ki 
se lepo stapljajo z novim, modernim, ki pričajo o nekdanjem in 
služijo novemu, so ena od posebnosti bogojinskega sakralnega 

spomenika, vrednega velike pozornosti. In tudi navdušujejo 
ne le domače, temveč tudi tuje umetnostne zgodovinarje in 
arhitekte.  
Druga posebnost sodi v podobno kategorijo. To so avtohtoni 
predmeti, ki krasijo strop in oltarje: izdelki domače obrti na 
lesenem stropu, vrči na glavnem oltarju in drugo, torej lonče-
vina filovskih in bogojinskih lončarjev. Sem sodi tudi material za 
gradnjo (doma žgana opeka, gramoz in pesek, stavbni les, les 
v glavnem oltarju in drugo), pravzaprav vse, razen marmorja, iz 
katerega so stebri in stranski oltar sv. Jožefa (tudi glavni oltar bi 
moral biti iz njega, a so ga zaradi skromnih finančnih možnosti 
zamenjali z lesenim).   
Tretjo posebnost predstavlja notranji prostor. Osrednje mesto 
v njem zavzema srednji, nosilni steber za strop. Zaradi nosilne 
funkcije in pa zaradi tega, ker je z ravnim lesenim stropom grad-
njo Plečnik tudi pocenil, ga je s toliko večjim veseljem zasnoval, 
kot nekje pravi dr. Prelovšek. Iz stebra se na štiri strani vzpe-
njajo loki, ki mu pomagajo nositi tramovje. Vendar poznavalci 
v nosilnih lokih ne vidijo le njihove osnovne naloge, temveč 
ugotavljajo, da v prostor prinašajo tudi napetost med mirova-
njem (glavni trije loki) in gibanjem (manjši, stranski prečni lok), 
v tlorisu pa predstavljajo križ. Steber, iz katerega kipijo navzgor, 
notranji prostor deli na dva dela – na glavno in stransko ladjo.     
Naslednja posebnost Plečnikove cerkve je mogočen zvonik 
okrogle oblike in členjen v več etaž, na zunaj nakazanih z obod-
nim zidkom, in – kjer so nameščeni zvonovi – s stebri. Plečnik 
je stolpu namenil tri funkcije: osnovna je funkcija zvonika, dru-
ga, da služi za stopnišče, ki vodi na kor in naprej k zvonovom, 
tretja pa razgledni stolp (tej zadnji zvonik nikoli ni služil; to je 
zadnja etaža s kupolo, ki ga zaključuje). Čeprav tej nalogi ne 
služi, mogočen in visok opozarja na božji hram ob sebi daleč 
po prekmurski ravnici.
Eno od mnogih posebnosti predstavlja tudi strma dvokapna 
streha, ki je izjema v vsem Plečnikovem sakralnem opusu. Taka 
je morala biti zaradi povišanega starega prezbiterija in zaradi 
dviga stare cerkve, nad katero je kor. 
Od raznolike notranje opreme je potrebno omeniti vsaj še ol-
tarno sliko Gospodovega vnebohoda nad glavnim oltarjem in 
križev pot, naslikan med marmornimi stebri; oboje je odlično 
delo akad. slikarja Janeza Mežana, katerega 50-letnica smrti 
bo potekla letos. Z Bogojino in župnijskimi sakralnimi objekti 
ga je seznanil in za njih poslikavo navdušil naš rojak prof. Jože 
Maučec, njegov prijatelj, publicist, urednik, kulturni in turistični 
delavec idr. Tudi njemu je meseca marca minilo 50 let od smrti. 
Obeh se moramo v tem letu s spoštovanjem spominjati, saj 
brez Maučeca ne bi bilo Mežanovih poslikav ne v bogojinski 
Beli golobici, ne v filovski in ne v strehovski kapeli nad Bukov-
niškim jezerom.

Jože Vugrinec

prof. Evgen Titan: Bela golobica (foto: J. Vugrinec, last J. V.)

KULTURNE DROBTINICE
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PO POTEH ODLIČNOSTI

Štajerec, ki že več kot deset let posluje v Moravskih Toplicah: 
"Imejte plan b!"
Mitja Rojs iz Maribora že več kot desetletje v Moravskih 
Toplicah upravlja z majhno trgovino z oblačili.

Zaupajte nam, kako to, da ste trgovino odprli ravno v 
Moravskih Toplicah?
Leta 2009 mi je po naključju pozornost pritegnil poslovni 
prostor, ki se mi je zdel zanimiv, saj gre za privlačno turistično 
destinacijo, in tako sem se odločil, da lokal vzamem v najem 
in ga pretvoril v trgovino z oblačili. Sem pa v tem poslu že 
od majhnih nog, saj je to name prenesla moja mama, ki 
izvaja isto dejavnost v Izoli. Kot otrok sem prodajal oblačila 
na sejmih po celotni državi, ko sem pa postal polnoleten, pa 
sem tudi odprl lastno dejavnost. 

Kakšne izdelke ponujate v vaši trgovini?
V naši trgovini so na voljo tako moška kot ženska oblačila, 
razen za otroke, praktično za vse generacije. V ponudbi ima-
mo tudi široko paleto oblačil za močnejše postave in glede 
na to, da gre za termalno destinacijo, seveda tudi kopalke. 
Zagotovo si bo vsak v Puelli našel nekaj zase. Naj poudarim 
še, da so naši artikli kakovostni in hkrati cenovno dostopni.
 
Je glavnina strank turistov ali pri 
vas nakupujejo tudi domačini?
Zagotovo je večina strank turistov, 
veliko je predvsem nemško govore-
čih turistov. Gre za ljudi, ki se z leta 
v leto vračajo v Moravske Toplice na 
dopust in hkrati obvezno tudi v našo 
trgovino, od koder si kot po pravilu 
morajo nekaj vzeti za domov. Ker 
smo v tem okolju prisotni že toliko 
časa, pa smo si seveda ustvarili ime 
tudi pri domačinih, ki se radi vračajo v 
našo trgovino in opravijo nakup. Na-
bor oblačil redno osvežujemo, zato je 
zmeraj moč najti nekaj novega.

Kaj je najbolj pomembno v vaši branži?
Kot pri vsakem neposrednem delu z ljudmi, je pomemben 
pristop do človeka. Človeško je, da smo kdaj slabe volje, toda 
do strank je vselej potrebno ohraniti prijazen, spoštljiv in 
profesionalen odnos. Velikokrat je potrebno tudi marsikaj 
požreti in pravilno reagirati, saj vsak dan prinaša najrazlič-
nejše osebnosti in situacije. Pomembne so tudi prodajne 
veščine in glede na to, da gre za prodajo oblačil, seveda 
tudi poznavanje mode, trendov in navsezadnje dimenzij 
človeškega telesa. 

Kako ste občutili posledice epidemije in ukrepe?
Bilo je zelo mučno, saj so po dalj časa trajajočem zaprtju 
sledile še restriktivne omejitve. Ker je naša prodaja zelo od-
visna od tujih turistov, turizem pa je bil ravno tako najbolj 
prizadeta panoga, je dolgo trajalo, da so se stvari vrnile nazaj 
v normalne tirnice. Upam, da je tega obdobja zdaj enkrat za 
vselej konec.

Samostojni podjetnik ste torej že od svojega 18. leta 
starosti, kaj pa svetujete ostalim, ki se podajajo na 
lastno poslovno pot?
Če smo se kaj naučili iz te krize, je to, da moraš biti pripravljen 
na najhuje. To ni služba za nedoločen čas, čeprav tvoj de-
lovnik velikokrat traja ves dan, ampak si odvisen od samega 
sebe. Moj nasvet je torej, da bodite pogumni in hkrati imejte 
plan B, če stvari ne bodo šle po prvotnem planu. To pa je 
neizogibno.

Rok Šavel
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PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 180. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: AVTOPRALNICA. 
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade podjetja Avtocenter Lepoš. 
Nagrajenci: Marta Piv, Martjanci 40, 9221 Martjanci, Zvonka Rečnik, Suhi Vrh 130, 9208 Fokovci in Marta Bizalj, Filovci 
76A, 922 Bogojina. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Za prevzem nagrade se oglasite na sedežu podjetja Avtocenter 
Lepoša, Nemčavci 43, 9221 Martjanci.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

Trgovina Puella podarja trem nagrajencem po en bon za 20 evrov, ki ga 
lahko izkoristijo za nakup izdelkov v trgovini. Vljudno naprošamo, da nam 
na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in PRIIMEK ter NASLOV 
do 10. junija 2022 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 
9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 181. 
Prijetno reševanje vam želimo!

NAGRADNA KRIŽANKA
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Predstavitev Pomurja na sejmu Alpe Adria v Ljubljani

Pomurska turistična zveza razglasila prejemnike priznanj, 
plaket in kipca štorklje

Na sejmu Alpe Adria v Ljubljani so se 
med 23.3. in 26.3. 2022 v sklopu predsta-
vitve Pomurja pod okriljem POMURSKE 
TURISTIČNE ZVEZE predstavili KULTPRO-
TUR GORNJA RADGONA, GORIČKE IŽE, 
LOVENJAKOV DVOR, TIC MORAVSKE 
TOPLICE, VULKANIJA – ZUKD GRAD, RIS 
RAKIČAN, PANONSKA VAS – GRAJSKI 
VRTOVI D.O.O., TIC LJUTOMER, ZKTŠ Bel-
tinci, ZKTŠ Murska Sobota - Expano in 
Proizvodnja peciva "Figaro" Sonja Kološa.

Sedem nagrajencev iz občine Moravske Toplice
Pomurska turistična zveza vsako leto podeli najviš-
ja priznanja na področju turizma v regiji. Priznanja, 
plakete in kipec štorklje se podeljujejo na podlagi 
razpisa, ki ga objavi Pomurska turistična zveza, stro-
kovna komisija nato obravnava prispele predloge in 
jih posreduje upravnemu odboru v potrditev. Ker v 
letu 2020 in 2021 zaradi epidemioloških omejitev 
in ukrepov ni bilo možno izvesti tradicionalnega 
Srečanja turističnih društev Pomurja, so srečanje 
izvedli marca v Dobrovniku, kjer so podelili prizna-
nja, plakete in kipec štorklje za leto 2020 in 2021. 
Obenem so se spomnili tudi 30 let prehojene poti 
Pomurske turistične zveze, katero smo obeležili v 
letu 2021. 

Prejemnik najvišjega priznanja na področju turizma 
v Pomurju, to je kipca štorklje so Terme Vivat, ki 
dokazujejo, da je s predanim delom in sledenjem 
turističnim trendom mogoče dosegati najvišje stan-
darde, rasti in se razvijati.

TIC-ova stran

Priznanje iz domače občine so prejeli:
Društvo Gaj Filovci, Vinogradniško sadjarsko društvo Fi-
lovci, Krajevna skupnost Lončarovci, Folklorna skupina 
mali rijtar Tešanovci, Kulturno-turistično društvo Ivanov-
ci, priznanje za profesionalno delo na področju turizma zasluži 
Oštarija Cipot, Cipot Branko s.p., plaketa pa je tokrat pripadla 
Turistični kmetiji Puhan iz Bogojine. Kot zgoraj navedeno, je 
kipec štorklje tokrat šel v roke Termam Vivat.
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Zimska počitniška zabavna olimpijada 
V počitniškem tednu je TIC v soorganizaciji z Občinsko 
športno zvezo Moravske Toplice priredil Zimsko počitniško 
zabavno olimpijado. Otroci in odrasli so se v Športnem par-
ku Terme 3000 lahko pomerili v zabavnih in spretnostnih 
igrah (košarka, golf na travi, smučanje, golf tarča idr). Bilo 
je zabavno in rekreativno. 

TIC-ova stran

UTRINKI S PRIREDITEV 
Fašenska tržnica 
TIC Moravske Toplice je poskrbel, da je 
v hiški Veselega klovna bilo zabavno, 
kjer ste obiskovalci lahko zavrteli kolo 
sreče in bili nagrajeni. Za maškare so 
bili na voljo brezplačni krofi. Za vrhu-
nec zabave se nam je pridružil tudi 
čarodej. 
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TRAJNOSTNO POROČILO DESTINACIJE MORAVSKE TO-
PLICE 2019-2021
Zaradi zavedanja destinacije Moravske Toplice, da je trajno-
stni pristop edini pravi način za uspešno politiko poslovanja 
in turističnega razvoja, smo pristopili v Zeleno shemo slo-
venskega turizma.

Prihodnost destinacije vidimo v zdravi rasti turizma, ki razvija 
in opolnomoči ne le turista, ampak tudi lokalno prebivalstvo 
in gospodarstvo ter ima multiplikativne učinke.

V Trajnostnem poročilu destinacije Moravske Toplice smo 
zbrali najpomembnejša trajnostna prizadevanja v obdobju 
med 2019 in 2021.

Poročilo najdete na www.moravske-toplice.com.

SLOVENIA GREEN 

NOVE USMERJEVALNE TABLE ZA POHODNE POTI 
S podpiranjem razvoja trajnostne mobilnosti in z namenom 
implementacije ukrepov mehke mobilnosti je Občina Moravske 
Toplice vzpostavila nove usmerjevalne table za pohodne poti 
z izhodiščem v Moravskih Toplicah.
Na novo so označene poti Na prvi breg, Martjanska pot, Pot 
vinotočev in Zelena pot, do konca aprila bodo nove smerne 
označbe pridobile tudi Panonska pot, Pot kulturne dediščine 
in Pot sožitja.
Aktivnost ureditve usmerjevalnih tabel se uvršča v sklop 
trajnostnih prizadevanj, zaradi katerih je destinacija pre-
jemnica znaka Slovenia Green v okviru Zelene sheme slo-
venskega turizma.

ZELENI NAMIGI ZA OBISKOVALCE
TIC Moravske Toplice je izdal letak Zeleni namigi za obisko-
valce, s katerim k trajnostnemu ravnanju poleg obiskovalcev 
destinacije posredno spodbuja tudi turistične ponudnike. 
Z upoštevanjem zelenih napotkov bodo različni deležniki 
pripomogli k ohranjanju zelene destinacije. Hvala, da jim 
sledite.  Letaki so na voljo v TIC Moravske Toplice.

TIC-ova stran

VABILO K SODELOVANJU
Natečaj za kratki dokumentarni filmček o domačem kraju na območju 
občine Moravske Toplice
Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zveza kulturnih društev Slovenije 
(ZKDS) vsako leto vabita člane društev in ustvarjalce k vseslovenski akciji Te-
den ljubiteljske kulture. Osrednja tema letošnjega Tedna ljubiteljske kulture je 
FILMSKA DEJAVNOST pod geslom »FILM V VSAKO SLOVENSKO VAS … 
Ne pozabite: če bi radi bili opaženi, moramo narediti direndaj. In več kot 
nas bo delalo direndaj, dlje se nas bo slišalo!«
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TIC-ova stran

Ob tej priložnosti Občina Moravske Toplice in TIC Moravske 
Toplice prirejata Natečaj za kratki dokumentarni film o 
domačem kraju na območju občine Moravske Toplice 
in vabita k sodelovanju člane društev, šolarje, občane, 
posameznike in obiskovalce, da ustvarite krajše dokumen-
tarne filme, nastale na območju občine Moravske Toplice. 
Mimogrede poudarjamo, da občina zajema 28 naselij, zato 
je gradiva za ustvarjanje lahko več kot dovolj. 
Tema natečaja 
V natečaju iščemo dokumentarne filme na temo predstavi-
tve domačega kraja, iz katerega prihajate prebivalci občine 
Moravske Toplice, ali pa ste kot obiskovalec v tem naselju 
spoznali kakšnega zanimivega domačina oziroma vas je kraj 
zaradi kakšne vaške posebnosti kako drugače zaznamoval 
in navdušil…

V filmu namenite pozornost eni tematiki ali prepletu več 
tematik, na primer:

- predstavitev lokalnih jedi in vaških gospodinj (postopek 
priprave, kuha, peka, šege),

- predstavitev življenja na kmetiji (predstavitev vsakda-
njika na kmetiji, delo v hlevu, molža krav in zbiralnica 
mleka, prednosti življenja na kmetiji,  delo na polju, v 
vinogradu, sadovnjaku, na vrtu, v čebelnjaku, samooskr-
ba, ki je vedno aktualna tema…)

- pridelava hrane (v smislu »z njive na kuhinjsko mizo«) in 
predelava hrane, 

- povezanost lokalne skupnosti in predstavitev društvene 
dejavnosti ter aktivnosti društev iz vasi, 

- smiselna in inovativna predstavitev naravnih in kulturnih 
zanimivosti, lepot kraja ter bogate dediščine, 

- vključevanje prebivalcev in medgeneracijsko sodelo-
vanje (najstarejši in najmlajši prebivalec pripovedujeta, 
prigode in pripovedi  ter spomini starejših ljudi)

- druge lokalne zanimivosti in posebnosti, ki so morda 
zamolčane, še neraziskane, pa vendar žive … 

Prijava na natečaj in način oddaje filmov: 
- film mora biti posnet na območju občine Moravske Toplice
- film mora imeti ustrezne tehnične lastnosti: ločljivost 

najmanj navaden HD (1280 x 720), vendar priporočeno 
full HD (1920 x 1080), dolžina od 30 sekund do 5 minut, 
zaradi tehnične poenotenosti filmov ležeči format (16:9),

- film je lahko posnet s kamero, fotoaparatom, lahko pa 
tudi z mobilnim telefonom, 

- film vsebuje končno špico z imenom in priimkom av-
torja filma, seznam vseh sodelujočih pri nastanku filma, 
seznam vseh navedenih virov uporabljenega gradiva 
(foto in video gradiva, glasbe, zvoka, govorcev, teksta), 
datum, letnico in kraj nastanka filma,

- film posredujete preko wetransferja na e-naslov info@
moravske-toplice.com (ob poslanem filmu mora biti 
naveden naslov filma, kraj snemanja in naveden avtor 
filma, vaš e-naslov), 

- film naložite na svoj Youtube kanal (v tem primeru 
končna špica ni zahtevana, saj vse zahtevane podatke 
iz končne špice lahko umestite tudi na Youtube),

- rok za oddajo filmov je 31. 8. 2022.

Ustvarjalci filmov zagotavljajo, da so avtorji filma, in dovo-
ljujejo, da razpisovalec natečaja objavi film na družbenih 
omrežjih FB strani @TIC.MoravskeToplice za promocijske 
namene in ozaveščanje o lokalnem načinu življenja. 

Varstvo osebnih podatkov 
Vse osebne podatke varujemo v skladu z zakonodajo o 
varstvu osebnih podatkov in uredbo GDPR in jih ne bomo 
posredovali tretjim osebam. Soglasje se lahko kadarkoli prek-
liče. S posredovanimi filmi se strinjate s pogoji sodelovanja 
v natečaju in soglašate s tem, da vas bomo obveščali o re-
zultatih. Ustvarjalci filmov se sami zavezujete, da bo vsak 
objavljen filmček avtorsko ustrezno označen (zato ustvarjalci 
sami vključite zaključno špico oziroma podatke). 
S prijavo na natečaj se strinjate z vsebino razpisnih pogojev 
natečaja. 

Izbor filmov 
Izbranih bo šest najboljših filmov po izboru strokovne ko-
misije (filmski ustvarjalec Jože Glažar, predstavnica Občine 
Moravske Toplice Anita Čontala, predstavnica TIC Moravske 
Toplice Janja Bürmen). 
S strani komisije bodo izbrani najboljši filmi objavljeni na FB 
strani @TIC.MoravskeToplice, kjer bo zatem potekalo finalno 
glasovanje javnosti oziroma sledilcev. 
Končna ocena je sestavljena iz 70 % ocene komisije (podane 
s točkami) in 30 % ocene glasovanja sledilcev (prejeti všečki). 

Nagrade 
Šest najboljših filmov bo nagrajenih.  

Razglasitev 
Razglasitev zmagovalnih filmov bo v septembru 2022. 
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VAŠKE IGRE 2022
25. VAŠKE IGRE OBČINE MORAVSKE TOPLICE.

bodo potekale 2. julija 2022 pri Vaško – gasilskem domu v Berkovcih.

Utrinki iz vaških iger v Ivanjcih. Foto: Jan Vitez

OBVESTILO



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

PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE INFORMACIJE 

APRIL

Pohod po močvari 23.4.2022, od 9.00 naprej, pred gasilskim domom 
Lončarovci

Vabljeni na prvi pohod po vasici Lončarovci, na "Pohod po močvari". Skupaj se bomo 
sprehodili po 10 kilometrski poti in spoznali skrite kotičke vasice ter se na polno zaužili lepot 
pomladi. Vljudno vabljeni!  

KS Lončarovci, Tomaž Koltai 
051 246 040

Območno Maroltovo srečanje odraslih 
folklornih skupin 23. 4. 2022, Bogojina, kulturna dvorana, ob 15. uri

V soboto, 23.4, ob 15.00,  bo v kulturni dvorani v Bogojini Maroltovo srečanje odraslih 
folklornih skupin. Nastopilo bo 9 skupin iz območnih izpostav Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
Območna izpostava  Murska Sobota 
Nataša Brulc Šiftar, vodja izpostave 
T +386 (0)2  530 30 10 M: 031 384 
574 E: natasa.brulc@jskd.si, oi.murska.
sobota@jskd.si

9. Jurjev pohod 23. 4. 2022, start ob 9.00 pred Vaško-gasilskim 
domom Središče Pohod po razgibani pokrajini na dvojezičnem območju v okolici Središča. KUD Antal Ferenc Središče, MNSS OMT 

Silvija Šanca 051 360 863

Prvomajska tržnica Od srede  27.4. do sobote 30.4.2022 od 14.00 
naprej, ter 1.5. in 2.5.2022 od 9.00 do 12.00. Podprite lokalne ponudnike in ustvarjalce na prvomajski tržnici. TIC Moravske Toplice 02 538 15 20 

Odprtje enot TIC Moravske Toplice 27. 4. 2022, Bike Center in TIC Selo Podružnici Bike Centra Moravske Toplice (Bike Center Moravske Toplice in TIC Selo) odpirata 
svoja vrata.  

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

Počitniške igre za vse generacije 29. 4. 2022, 10.00-13.00, Moravske Toplice, Športni 
park Terme 3000

V spretnostnih igrah lahko sodelujete predstavniki vseh generacij in se pomerite v hokeju 
na travi, košarki, golfu s ciljanjem  v tarčo, skupinskemu smučanju na travi in streljanju na gol. 
Pridružite se nam.

TIC Moravske Toplice 02 538 15 20 
Občinska športna zveza Moravske 
Toplice.Branko Recek, 041 389 905

Kresovanje s postavitvijo mlaja 30. 4. 2022, 19.00, Moravske Toplice 
Pridružite se nam na tradicionalni zabavni prireditvi, na kateri bomo tudi v Moravskih Toplicah 
postavili mlaj in zakurili prvomajski kres.  Za prvomajsko zabavno vzdušje bo poskrbel Pihalni 
orkester Murska Sobota. Foodstock Jimi pa bo pripravljal sveže burgerje in ostale dobrote. 

KS Moravske Toplice 
TIC Moravske Toplice 
040 829 870 - 02 538 15 20

MAJ

Voden ogled zeliščnega vrta na Zeliščni 
kmetiji Vidov brejg 

Od 5.5.2022 naprej, vsako polno uro od 10.00 do 
13.00, Fokovci, Zeliščno posestvo Vidov brejg  

Od 5.5. naprej organiziramo voden ogled po vrtu vsako polno uro od 10:00 do 12:00 z 
degustacijo zeliščnih produktov. 

Najave in rezervacije na 041 302 450 ali 
info@vidovbrejg.eco

Teden vseživljenjskega učenja 9. 5. – 12. 5. 2022, različne lokacije v občini 
Moravske Toplice 

Doživimo nekaj novega in razširimo svoja obzorja v okviru vseslovenske akcije s številnimi 
aktivnostmi za staro in mlado. 

RA Sinergija v sodelovanju s TIC 
Moravske Toplice

Pordašinski pohod 15.5.2022, zbiranje ob 8:30 pred vaškim domom 
v Pordašincih

Pohod v dolžini 12 km na relaciji Pordašinci - Velemér (HU) z ogledom znamenitosti na 
Madžarskem. S sabo imejte osebni dokument (pot vodi čez mejo). Startnine ni. Ob koncu 
pohoda malica. 

Jožica Sapač - 041 225 382 
Bojan Šušlek - 031 654 979

BTCiklin 28. 5. 2022, 10.00, BTC M. Sobota Vsakoletni kolesarski dogodek. OŠZ Moravske Toplice NK Čarda

8. veseli večer 28.5.2022, 18.00, Selo, šotor pri rotundi Sodeluje 8-10 humorističnih skupin iz Slovenije in tujine. Pevsko društvo Selo, Oskar Makari, 
031 329 758

Srednjeevropsko tekmovanje v košnji z 
ročno koso 29. 5. 2022, Selo ob 10.00 Srednjeevropsko tekmovanje v košnji trave z ročno koso z bogatim osrednjim in 

spremljevalnim programom.
Pevsko društvo Selo
Oskar Makari, 031 329 758

JUNIJ

90 let PGD Mlajtinci s skupino 
Weekend Band 4. 6. 2022, 14.00, Športni center Mlajtinci Slovesni dogodek ob 90-letnici PGD Mlajtinci. Zabavni del s skupino Weekend band od 16. 

ure naprej. PGD Mlajtinci Silvo Celec, silvo@3lan.si

Pokal Občine Moravske Toplice - KMN 4.6.2022, 9.00, ŠD Filovci Vsakoletni pokal v malem nogometu. OŠZ, Komisija KMN

Poletna turistična tržnica Od 16.6.2022 naprej, med četrtki in nedeljami, 
vso poletje, v središču Moravskih Toplic Obiščite poletno tržnico in podprite lokalne ponudnike. TIC Moravske Toplice, 02 538 15 20 

Športne igre zaposlenih 18. 6. 2022, 9.00, M. Toplice, Terme 3000 Vsakoletne športne igre zaposlenih. OŠZ, Branko Recek, 041 389 905

Teden odprtih vrat na Vidovem brejgi 19. 6. – 24. 6. 2022, Zeliščno posestvo Vidov 
brejg, Fokovci

Pestro poletno dogajanje bo med tedom odprtih vrat na ekološki zeliščni kmetiji Vidov brejg 
v Fokovcih od 19. do 24. junija 2022 ob poletnem solsticiju, ko zelišča dosežejo svoj eterični 
vrhunec. Poleg ogleda zeliščnega vrta, se bodo vsak dan odvijale številne aktivnosti kot so 
kreativne delavnice, strokovna predavanja, doživetja za telo in dušo. Na dan otvoritve smo za 
vas v soorganizaciji s TIC Moravske Toplice pripravili pohod od Rotunde do Vidovega brejga, 
kjer se bodo predstavili ponudniki Goričkega in širše regije. Za pester program pa bodo 
poskrbeli priljubljen humorist Tilen Artač in  drugi nastopajoči. Podrobnejši program sledi.

Zeliščno posestvo Vidov brejg Tanja 
Buzeti


