
LIPNICA
Glasilo Občine Moravske Toplice • leto XXVIII  • številka 182 • 30. junij 2022

V OŠ Bogojina 
obeležili dan 
državnosti 

Slovo od častnega 
škofa Geze Erniše



|   Lipnica 1822

Iz vsebine 

6 IN MEMORIAM

 Večnost njegovih mostov

 9 IZ OBČINE

 Aktualne investicije

 15 VSAKDANJI UTRIP

 Intervju s Katjo Kerman
 26 UPOKOJENSKI KOTIČEK

 Društvo upokojencev

27 ŠPORT

 50 let NK Čarda

33 KULTURNE DROBTINICE

 Evangeličanska cerkev 
 Moravske Toplice

IZ VSEBINE / UREDNIKOVA BESEDA

Spoštovane bralke in bralci Lipnice!
Prvega junija je zaokrožila žalostna vest, da nas je zapustil spoštovani častni škof in 
naš častni občan Geza Erniša. O slovesu tako velikega cerkvenega dostojanstveni-
ka, kot je bil Erniša, je bilo že veliko povedanega in napisanega, ampak vseeno se 
mi zdi primerno, da se mu v večjem obsegu poklonimo tudi v našem občinskem 
glasilu. Erniša je bil prvi evangeličanski škof na Slovenskem in dolgoletni duhovnik 
v Moravskih Toplicah, ki je pustil gromozanski pečat v naši občini, njegov sloves pa 
sega tudi onkraj meja občine in države. S svojo ponižnostjo, toplino in neizmerno 
karizmo se je dotaknil vsakogar, ki ga je imel priložnost spoznati, tudi mene. Osmega 
junija smo se od njega poslovili v evangeličanski cerkvi v Moravskih Toplicah, kjer 
ni manjkalo visokih gostov, med njimi je bil tudi predsednik države Borut Pahor, ki 
ga je leta 2013 odlikoval s Srebrnim redom za zasluge za uspešno, povezovalno in 
k strpnosti usmerjeno vodenje evangeličanske cerkve. Erniša je zagotovo bil, kot ga 
je tudi opisal škof Leon Novak, Primož Trubar 20. stoletja.
V minulih dneh je zaokrožila še ena žalostna novica o slovesu človeka, ki je bil tako 
ali drugače povezan tudi z našo občino. Po zahrbtni bolezni se je namreč poslovil 
dolgoletni novinar Boris Cipot, ki je bil moj predhodnik na mestu odgovornega 
urednika občinskega glasila. Na tem mestu vsem svojcem v imenu uredništva iz-
rekam iskreno sožalje. 

Tokratna Lipnica pa ne ponuja zgolj žalostnih vesti, ampak tudi spodbudne, ki nas 
lahko navdajajo z upanjem po svetli prihodnosti naše občine. Župan Alojz Glavač je 
namreč sprejel dvanajst naših odličnjakov, pogovarjali smo se z doktorico psihologije 
iz Filovcev, obenem pa prihajajoči poletni dnevi in meseci ponujajo veliko prijetnih 
družabnih dogodkov, saj smo se končno rešili iz pekla epidemije in strogih ukrepov. 
Življenje teče naprej. 

Rok Šavel, odgovorni urednik
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Boris Cipot 
4. 5. 1952 – 16. 6. 2022 

Slovensko javnost je pretresla novica, da je po 
hudi bolezni umrl priznani novinar Boris Cipot. 
V več desetletni novinarski karieri je poročal 
za številne slovenske medije, od Večera, Re-
porterja, Nove24, do Radiotelevizije Slovenije, 
kjer si ga bomo zapomnili kot dopisnika iz Pre-
kmurja ob osamosvojitveni vojni. Velik pečat 
je pustil tudi v naši občini, saj je med leti 2011 
in 2016 kot odgovorni urednik soustvarjal ob-
činsko glasilo Lipnica. Nazadnje je deloval kot 
soustanovitelj in odgovorni urednik spletnega 
medija Prava.si. Aktiven je bil tudi na športnem 
področju, saj je bil dolgoletni predsednik Od-
bojkarskega kluba Pomurje iz Murske Sobote, 
pomembno vlogo pa je odigral tudi kot direk-
tor slovenske moške članske izbrane vrste pri uveljavljanju slovenske reprezentančne 
odbojke v Evropi. Cipota bomo v spominu ohranili kot pronicljivega in neomajnega 
novinarja, ki je do svojih zadnjih trenutkov opravljal svoje poslanstvo obveščanja jav-
nosti. Iskreno sožalje svojcem.
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Spoštovani škof mag. Geza Erniša,
Žalost in bolečino občutimo ob vašem odhodu. Bili ste naš sosed, občan, duhovnik 
in predvsem človek. V naši občini skorajda ni bilo dogodka, ali prireditve, ko ne bi bili s 
svojo prisotnostjo, besedo, ali dejanjem zraven. Naj so to bili cerkveni, javni ali zasebni 
dogodki, vedno je vaša prisotnost, ali modra beseda, posebej zaznamovala prire-
ditev. Staro župnišče v Moravskih Toplicah ste ponudili za vrtec. Dolga leta je bila ta 
zgradba ob cerkvi Dobrega pastirja Jezusa varno gnezdece za naše najmlajše. Hvala 
vam za vaš prispevek pri dvigu ugleda in prepoznavnosti naše občine v svetu. V vaši 
cerkvi so zavetje našli popotniki, umetniki, slikarji in vsi, ki jih je pot tako ali drugače 
zanesla k nam. Geza, bili ste mnogo več kot je mogoče zapisati v trenutkih slovesa. 
Slikarske kolonije, koncerti, poletni tabori za otroke vojakov Slovenske vojske so bili 
dogodki, kjer smo skupaj s cerkvijo izkazovali naše gostoljubje in dobroto. Tudi ob 
vašem slovesu je bil trenutek poln simbolike. Dan pred slovesom najprej deževje s 
poplavami v več naših krajih. Kot da bi se zjokalo nebo ob vašem odhodu v večnost. 
Na dan pogreba pa je bil slovenski državni praznik, Dan Primoža Trubarja. Tudi vi se 
s svojim delovanjem in življenjem bil njegov naslednik pri nastajanju in življenju 
naše države in naroda v teh treh desetletjih. Spoštovani škof Geza. Hvaležni smo in 
ponosni, da smo lahko bili vaši sopotniki na mnogih življenjskih poteh. Hvala vam 
za vse, kar ste bili in storili za našo občino in širšo skupnost. V naših srcih in spominih 
boste živeli naprej. Spoštovana soproga Ruženka, sinova in hčerka ter vnuki gospoda 
škofa, spoštovani ostali sorodniki in prijatelji. Sprejmite moje iskreno sožalje. Gospod 
škof Geza Erniša počivajte mirno v tej naši prekmurski zemlji med svojimi predniki.

Alojz Glavač, župan

IN MEMORIAM

Geza Erniša 
1. 2. 1952 – 1. 6. 2022 

Slovo od prijatelja
Na dan 8. junija, ko je bil pred dobrimi petsto leti rojen eden 
največjih Slovencev, reformator in protestantski duhovnik 
Primož Trubar, smo se  poslovili od sodobnega reformatorja, 
prvega škofa evangeličanske cerkve v Sloveniji, prijatelja 
Geze Erniše. Verjamem, da to ni bilo njegovo dokončno 
slovo, da je zdaj in bo še dolgo med nami, saj je v svojem 
tuzemeljskem življenju, če se izrazim z njegovimi besedami, 
pustil velik pečat in nam bo ostal v trajnem spominu.
 Geza je bil svobodomiselni, odprt, preprost, a zelo načitan in 
razgledan človek. Že kot mladinec je bil v rodnih Tešanovcih 
nekaj posebnega, pa ne samo zato, ker se je vedno rad lepo 
oblačil. Veliko je dal na svojo podobo, saj, kot je sam povedal v 
knjigi, posvečeni njemu z naslovom » Škof Geza Erniša v službi 
ljudi«, ki je neke vrste njegov življenjepis, je s tem izkazoval 
spoštovanje do vseh, ki jih je tako ali drugače srečeval na svoji 
bogati in raznoliki življenjski poti. Zaradi svojega drugačnega, 
poglobljenega odnosa do dogajanj na vseh področjih druž-
benega življenja, kot sem sam zapisal  v svojem sestavku v tej 
knjigi o prijatelju Gezi, smo ga mladi imeli za tešanovskega 
filozofa, ki je to na nek način ponazarjal tudi s svojo bujno 
pričesko in oboževanjem  tuje glasbe, predvsem Beatlov. 
Geza je po osnovni šoli vse nadaljnje izobraževanje preživel v 
tujini. V Novem Sadu je končal srednjo šolo, nekaj časa je študiral 
in delal v Nemčiji in študij teologije končal na Slovaškem. Ko je 
prvič kot mladi diplomant stopil na prižnico cerkve v Moravskih 

Toplicah in v okviru svoje instalacije za duhovnika opravil prvo 
božjo službo, je bilo v cerkvi toliko ljudi, da so nekateri ostali 
zunaj. Novega duhovnika niso želeli pospremiti na duhovniško 
pot le običajni obiskovalci nedeljskih božjih služb, temveč tudi 
veliko ljudi drugih ver in prepričanj. Z nekaj povedi v tej svoji 
prvi pridigi je že takrat nakazal, da bo to novi vodja evangeličan-
ske cerkve v Sloveniji. Bil je redoljuben človek, ki se je na vsak 
svoj nastop resno pripravljal, kar so verniki znali ceniti in mu 
hitro zaupali, najprej funkcijo seniorja in potem prvega evan-
geličanskega škofa v Sloveniji. To mu je res veliko pomenilo, 
a tudi vsi mi pripadniki te cerkve smo bili ponosni nanj, saj je 
ostal kljub visoki funkciji še vedno samo Človek. Slehernika je 
znal nagovoriti, mu voščiti lepo besedo in pri tem ostal ponižen, 
skromen in solidaren.  Čeprav je hodil povsod po svetu,  je ostal 
zvest svojemu Prekmurju in domačim ljudem, ki jih je izjemno 
cenil in imel rad. Prekmurci, ki so  za časa reformacije in proti-
reformacije doživeli veliko gorja, so v njem prepoznali velikega 
zagovornika ekumenizma. In marsikaj nam je na tem področju, 
tudi ali predvsem zaradi njegovega načina razmišljanja,  v tej 
naši okroglini, kot radi pravimo pokrajini ob Muri, tudi uspelo 
narediti, kar nam drugod lahko le zavidajo. Znal se je vživeti v 
vlogo povprečneža in v vlogo svetovljana. Dobival je lokalna 
in državniška priznanja za širjenje duha strpnosti, sodelovanja, 
humanitarnosti, miroljubnosti in povezovanja med ljudmi raz-
ličnih svetovnih nazorov in prepričanj. 
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Za vsako priznanje in pohvalo je bil izjemno hvaležen, čeprav si 
jih je več kot zaslužil. Bil sem velikokrat pri tem zraven in spom-
nim se, da je ob prejemu visokega državnega priznanja »sre-
brni red za zasluge za povezovalnost in strpnost med ljudmi« 
Geza kot visoki cerkveni dostojanstvenik in evangeličanski škof 
v Sloveniji v zahvali predsedniku države povedal, da si ni nikdar 
predstavljal, da bo  kot  sin malega prekmurskega kmečkega 
človeka kdaj lahko dobil takšno čast. To pove veliko o njem in 
naši značilni prekmurski  skromnosti. Bila sva soseda, ko sem 
opravljal župansko funkcijo in v tem času nam je v občini, tudi 
z njegovim sodelovanjem, uspel velik razvojni preskok. Razumel 
je vlogo lokalne skupnosti in našo in mojo vizijo, za kar sem mu 
bil izjemno hvaležen in sem ga predlagal za častnega občana 
Občine Moravske Toplice, česar se je iskreno razveselil. Najino 
prijateljstvo in sodelovanje pa je po tem dobilo še globje ko-
renine. Čeprav je bil Geza globoko veren človek, je bil hkrati 
kot razumnik  svobodomiseln in napreden, upal si je izraziti 
svoje mnenje tudi o aktualnih dogodkih v družbi, pri čemer  
pa je vedno ostal dostojanstven.  Bil je, kot pravimo Prekmurci, 
»odprejte glave« in kot takšnega smo ga ljudje izjemno cenili. 
Kot pomemben član protestantskega društva Primož Trubar je 
bil med pobudniki in predlagatelji umestitve dneva reformacije 
med državne praznike. Ljudje hitro pozabljamo, pa vendar nam 
Prekmurcem, kjer živi večina slovenskih protestantov, to mora 
ostati v veliko čast in ponos.
Navezal je pristno sodelovanje z nemško cerkvijo in preko raz-
ličnih donatorjev zagotovil Evangeličanski humanitarni orga-
nizaciji in regijski bolnišnici veliko bolniških postelj. Možnost 
uporabe bolniške postelje doma preko EHO podpornice je 
danes skoraj samoumevna za slehernika, ki jo rabi. To izjemno 
humanitarno delo pa bo eden od trajnih spominov nanj.  Bil 
je ponosen na to, da ga je Senat evropskega reda vitezov vina 
na predlog Slovenskega konzulata in naše domače Pomurske 
legature imenoval za konzularnega vinskega viteškega vikarja 
in mu podelil častno viteško štolo. Udje tega viteškega reda 
smo in bomo ostali izjemno ponosni na tebe, saj si nam odstrl 
tančice skrivnosti in pomena uživanja vina, te  žlahtne pijače, ki 
je čislana vse od časov pisanja svetopisemnskih spisov in še prej. 
Prijatelj Geza je imel ogromno energije in predvsem volje, da bi 
ljudem pomagal na različne načine. Veliko ciljev si je zadal  tudi 
za čas, ko bo odšel v zasluženo penzijo. Mnogo sva jih načrtova-
la tudi skupaj. O vsem tem in o naših potovanjih, ki jih je z veliko 
skrbnostjo in veseljem vedno znova organiziral za nas prijatelje, 
za domačo evangeličansko skupnost in za članstvo protestant-
skega društva Primož Trubar, sva se veliko pogovarjala.  Zato so 
bila najina srečanja in pogovori vse pogostejši. Najin zadnji 3. 
marca 2021 je bil prav poseben, saj je predlagal, da greva letos 
skupaj na Triglav, ki  ga je sam sicer že nekajkrat osvojil. Povedal 
sem mu, da nisem v najboljši kondiciji, ampak vztrajal je, da 
morava čim prej določiti datum in začeti s pripravami.

In potem se je zgodil dan, ki ga ne bom nikoli pozabil.  Šestega 
marca  2021 zjutraj je doma v Tešanovcih zazvonil  telefon. Ko 
sem ga dvignil,  sem slišal nenavaden glas sosede, povedala mi je 

novico, ki me je v trenutku dokončno predramila: »Feri, znaš ka je 
Gezeka zadela kap?« »Katerega Gezeka?« sem vprašal in odgovor 
je bil: »Ja, našega, tvojega pajdaša Škofa.« Ko sem se sestavil od 
šoka, mi je začela pripovedovati, kako so bili oboji dedki in babice 
prejšnji popoldan skupaj na vnukovem rojstnem dnevu v Teša-
novcih, da  so se veliko nasmejali in obujali spomine na čase, ko 
so sami bili mladi. Razšli so se normalno pred večerom in nič ni 
kazalo, da je bil to zadnji topel stisk roke, da je bil to zadnji poz-
drav.  Po pravi drami, ki se je kmalu po prihodu domov odvijala  
v njihovem domu v Moravskih Toplicah, ko se je prijatelj Geza 
nenadoma zgrudil in je le izjemna prisebnost vseh domačih in 
reševalcev, pa gotovo še kaj, pripomogla k temu, da je  ostal pri 
življenju. Čepav je bil  precej časa brez zavesti, je upanje ostalo. 
Novica, ki je pretresla vsakega dobronamernega človeka, je hitro 
obkrožila domačo gmajno, Prekmurje, Slovenijo in se raznesla 
širom sveta, do njegovih znancev in prijateljev. Vsi so želeli po-
magati in predvsem upali, da se bo Geza čim prej zbudil in se po 
kakšni rehabilitaciji spet vrnil med nas. Nekaj časa je kazalo, da bi 
se to lahko zgodilo, vendar je bilo upanja iz dneva v dan manj. 
Dragi prijatelj! Želel sem te ohraniti takšnega v spominu, ko si bil 
na najinem zadnjem srečanju, zato sem se odločil, da te, dokler se 
ne prebudiš iz globokega spanca, ne bom obiskal  v bolnišnici. V 
mislih sem bil veliko s tabo v prepričanju, da se vrneš, saj sva se o 
transcedenci in potovanju energije in misli človeka, ki se nahaja 
med življenjem in smrtjo, velikokrat pogovarjala. Popustil sem, 
saj me je tvoja draga žena, ki te je obiskovala vsak dan,  rotila, da 
morda samo mene čakaš, da se prebudiš ali dokončno posloviš 
od tega sveta. Odločil sem se. Nekaj časa sem nemo stal ob tvoji 
bolniški postelji, potem pa sem ti povedal vse, kar sem lahko in mi 
je v tistem trenutku prišlo na misel in bi te lahko vzpodbudilo, da 
se predramiš. Saj ne vem, kaj vse, ampak občutek sem imel, da si 
me razumel ali vsaj, da je bil tvoj duh nekje vmes in se pogovarjal 
z mano. Ker ni bilo tvojega odziva, sem prenehal govoriti. Najino 
slovo je bilo tiho, tako tiho, da je kar bolelo. Prijatelj Geza je potem 
čez nekaj ur dokončno zaspal!
 
Dragi Geza, ljudje so te res cenili in imeli radi! Ob tvojem slo-
vesu nas vse preveva občutek praznine in razmišljamo zakaj, 
saj še zdaleč ni bil čas za tvoj odhod! Izgubili smo velikega 
Prekmurca, velikega Slovenca in Slovenija je izgubila velikega 
moža. Gotovo pa je izguba moža, očeta in dedka nenado-
mestljiva,  predvsem za vse vas, njemu najdražje, za njegovo 
družino, ki mu je bila nekaj najbolj dragega in sveta. Ob vsem 
tem, kar je dobrega naredil za druge, ste mu vi bili vedno prvi, 
zato težko najdem za vas tolažilne besede, ki bi omilile vašo 
veliko žalost, ki jo v teh trenutkih občutite. Zapomnite pa si, 
da vas je imel res vse izjemno rad, o vseh vas mi je z zanosom 
rad pripovedoval. Ohranite ga v lepem spominu!
 
Počivaj v miru, dragi prijatelj, in Velik, hvala za vse tvoje izvir-
ne misli, za tvojo nesebično pomoč ljudem, za tvoja dobra 
dela in za najino iskreno prijateljstvo!

Pajdaš, Feri Cipot
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Utrinki z najinih srečevanj
Pokrajinska in študijska knjižnica in Geza Erniša
Z vodstvom soboške Pokrajinske in študijske knjižnice je častni 
škof Evangeličanske cerkve augsburške veroizpovedi v Repu-
bliki Sloveniji gospod Geza Erniša odlično sodeloval. Najprej 
kot podpornik prizadevanj za gradnjo nove knjižnične stavbe 
v Murski Soboti, nato pa še pri svojem znanstvenem in strokov-
nem delu, ko mu je naša regionalna knjižnica nudila gradivo za 
to vrsto njegove ustvarjalnosti. Leta 1997 je poleg dr. Antona 
Vratuše, dr. Jožefa Smeja, prof. Rudija Cipota, arh. Vladimirja Gol-
dinskija, akad. slik. Ignaca Medena, novinarja Jožeta Horvata, 
ravn. OŠ III M. Sobota Angele Novak, poslanke Marije Požonec, 
preds. Zveze Slovencev na Madžarskem Jožeta Hirnöka in žu-
pana MO M. Sobota Antona Slavica tudi on postal član inicia-
tivnega odbora za gradnjo nove knjižnične stavbe. Že čez nekaj 
mesecev je bil imenovan gradbeni odbor, leta 2000 pa se je 
začela gradnja knjižnice, ki je bila končana v letu 2004.         
Vedno, ko je potreboval vire in literaturo za svoje raziskovalno 
delo, za študij in predavanja na simpozijih, se mi je po telefo-
nu pravočasno napovedal za obisk, jaz pa sem mu vse, kar je 
potreboval,  s pomočjo mojih sodelavcev v knjižnici pripravil. 
Tudi vrnil nam je vse izposojene stvari pravočasno, tako kot je 
bilo z njim dogovorjeno. 
Naj kot zanimivost dodam dvoje zanimivih dejstev, namreč: 
prvo, jaz osebno sem kot direktor soboške knjižnice posredoval 
oz. izposojal gradivo trem slovenskim škofom: katoliškima dr. Jo-
žefu Smeju in dr. Petru Štumpfu ter njemu, evangeličanskemu 
mag. Gezi Ernišu. In drugo: vsi trije so bili – ob vseh svojih funk-
cijah in obilnem delu – zelo vestni: pravočasno so ga vračali. 
Tega so zmožni res le svetovljani, veliki ljudje, prave eminence. 
Košičevi tedni kulture in Geza Erniša
S svojo navzočnostjo in prispevki mi je nekajkrat pomagal 
obogatiti tudi Košičeve tedne kulture v KS Bogojina in Župniji 
Bogojina, ko sem ga kot predsednik odbora za pripravo na-
ših kulturnih, verskih, zgodovinskih, ekoloških, kulinaričnih in 
drugih prireditev povabil k sodelovanju. Tako je npr. skupaj z 
bogojinskim župnikom mag. Stanislavom Zverom blagoslovil 
otvoritev Turistične kmetije Puhan v Bogojini, skupaj s škofom 
dr. Jožefom Smejem zbirko dragocenih knjig na tej isti turistični 
točki na hribu nad Plečnikovo cerkvijo, na Vršiču, neke vrste 
stalno knjižno razstavo, in objavil v zborničku Košičevi dnevi 
kulture dva prispevka. 
Res je, da mi ni izpolnil vseh mojih prošenj. Posebej ne ene od 
čisto osebnih, čeprav mi je obljubil, da jo bo. A kljub vsemu mu 
tega nisem preveč zameril. In sem ga seveda še naprej cenil, 
spoštoval. Saj mi pri tem niso pomagali niti tisti, ki bi to lažje 
storili kot on.    
Ernišev ekumenizem
Bil je velik zagovornik ekumenizma, težnje, da bi se kdaj vse 
krščanske verske skupnosti, vse krščanske Cerkve združile v 
eno. Spoštoval in sprejemal je pravico naših ljudi po različnosti. 
Mnogi te odlike še ne premorejo.  Odkrito ali prikrito sovražijo 
pripadnike drugih veroizpovedi, drugih nazorov, mišljenj, pre-

pričanj, narodnosti, ras …  Ne zavedajo se – kar je on dobro 
vedel –, da je pravo bogastvo v naših različnostih, in drugič, 
da sta sovraštvo in hudobija, združena v enem, največji greh. 
Svetovljan, kot je bil, prav gotovo ni mogel razumeti besednega 
bičanja enega – nič krivega – občinskega svétnika s seje ob-
činskega sveta Občine Moravske Toplice v mesecu septembru 
1996. Na seji, ko sam ni bil prisoten, da bi se lahko branil. Kar je 
še toliko bolj nizkotno dejanje. Ko ni šlo za nič drugega kot le 
za navržene, z njegove strani zapisane utemeljitve, zakaj bi bila 
sicer majhna takratna Krajevna skupnost Bogojina lahko lepa, 
samostojna, bogata občina. Če je to bila skoraj skozi vso svojo 
zgodovino. Zapisnikar s tiste nočne seje v Bogojini je bil pač naj-
bolj pismen od kakih osmih ali devetih predstavnikov posvetne 
in verske lokalne oblasti, zato je vse povedi vestno in slovnično 
pravilno zapisal. In zato je bil deležen pravega psovanja na prej 
omenjeni seji. Grdo, neekumensko dejanje. Posebej še, ker je 
bilo povedano iz ust nekaterih, ki si tega ne bi smeli privoščiti 
že zaradi svojih družbenih in verskih funkcij.
Ko sem v nekem prijateljskem pogovoru nekaj let zatem o tem 
nizkotnem dejanju nekaterih mojih (so)svétnikov – znake, akute 
za pravilno naglaševanje postavljam zategadelj, ker so se ne-
kateri svétniki prvega sklica občinskega sveta imenovali  kar za 
svetníke – vprašal Ernišo, tedaj še pastorja moravske evangeli-
čanske gmajne, o tem, ali je morda za vso to nagnusno stvarjo 
stal tudi sam, mi je odločno odgovoril, da o tem nič ne ve, saj je 
v tistem času, ki sem mu ga omenil, bil pastor v Gornjih Slavečih.         
Erniša svetovljan
Da je bil mag. Geza Erniša svetovljan, sem omenil že v prvem 
in tretjem utrinku z najinih srečevanj.  O njem kot svetovljanu 
smo veliko slišali tudi na žalni seji v njegovi moravski cerkvi. Tu 
naj dodam samo še to, da je poznal celo vrsto pomembnih 
teologov in mislecev iz vse  Evrope. Kar precej mi jih je predstavil 
– skupaj z njihovimi pogledi na religijo, filozofijo, svetost in svet 
– v dolgem pogovoru po neki verski slovesnosti v Puconcih. Z 
nama je razpravljal tudi takratni ravnatelj Osnovne šole Puconci 
Ernest Nemec.  
Erniša častni občan Občine Moravske Toplice
Občina Moravske Toplice vsako leto septembra – od leta 1997 
naprej – proslavlja svoje dosežke z občinskim praznikom. In s tem 
letom – tako je sklenil Občinski svet občine – naj bi se podeljevale 
tudi zahvale najbolj prizadevnim, v razvoj občine naravnanim 
občanom občinska priznanja in nagrade. In sicer: najvišja – častni 
občan, druga po pomembnosti – velika zahvalna listina, tretja – 
denarna nagrada in četrta – priznanja, ki jih lahko komisija za pri-
znanja in nagrade podeli tri (tri prej omenjena le en posameznik, 
skupina, delovna  organizacija idr.). Na teh občinskih proslavah 
sva se redno srečevala. Ob koncu slavnostnih sej se je tudi on 
prijavljal k besedi, saj se je zavedal, da je dober govornik, poleg 
tega pa je običajno delo župana in občinskih organov pohvalil. 
Nikoli grajal. Kvečjemu je dodal še kako svojo idejo za dobro delo, 
za kako novo, prepotrebno naložbo.  
Prvi častni občan Občine Moravske Toplice je postal prav človek, 
ki je s svojim znanjem, intuicijo in vodstvenimi  sposobnostmi 
začel delo pri razvoju zdravilišča (danes: Terme 3000 Moravske 
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Toplice). V svojem bogatem življenju je bil direktor kmetijskih 
zadrug, inšpektor Evangeličanske cerkve v Sloveniji, skoraj štiri 
desetletja inšpektor evangeličanske gmajne  v Moravcih, go-
stilničar in Ernišev sorodnik.     
Drugi častni občan je  postal škof dr. Jožef Smej, tretji prof. Lud-
vik Olas, četrti Geza Dora in peti on – škof mag. Geza Erniša. On 
leta 2001, ko je postal tudi prvi škof Evangeličanske cerkve pri 
nas. Z imenovanjem za škofa je postalo njegovo poslanstvo 
v moravskotopliški občini in širše – v Sloveniji in zunaj njenih 
meja –, še veliko pomembnejše, kot je bilo do tega leta, čeprav 
je že prej veliko prispeval k dobrobiti ljudi v naši pokrajini in v 
evangeličanskih cerkvenih občinah po Sloveniji. Veliko je dodal 
tudi k prepoznavnosti in ugledu naše občine.  – Tako nekako se 
je glasila utemeljitev za veliko čast, ki je z imenovanjem podelje-
na častnemu občanu vsake občine na Slovenskem. Tudi naše. 
Ko sem izvedel za njegovo smrt, sem se zdrznil, pomislil: nasled-
nji je šesti po vrsti. Kajti vseh pet prej imenovanih, vseh prvih pet 
častnih občanov Občine Moravske Toplice je že umrlo.  
Za konec
Od prvega evangeličanskega škofa na Slovenskem mag. Geze 
Erniša smo se poslovili v sredo, 8. junija, na dan rojstva Primoža 
Trubarja (1508), začetnika slovenske tiskane besede in začetnika 
slovenskega knjižnega jezika (Dan Primoža Trubarja). Nekdo od 
mnogih govornikov na žalni seji je škofa celo postavil ob bok 
Trubarju, večina njih pa se je strinjala, da je bil velik človek. Človek 
z veliko začetnico, če uporabim to frazo. Jaz sem mu v Žalno knji-
go, ki jo je na svoji spletni strani ob njegovi smrti odprla Občina 
Moravske Toplice, poleg zahvale za najino tvorno sodelovanje 
in prijateljstvo pripisal tudi neke vrste epitaf: »Odšel si tja, kjer ni 
bolečin in ne gorjá. Je ena sama glórija.« Z vrstico, dvema sem 
hotel potolažiti njemu najdražje ljudi, ki so skupaj z njim v zadnjih 
mesecih veliko pretrpeli, in hkrati izpovedati  najino – njegovo in 
mojo – skupno vero v večno življenje, v Jezusa Kristusa, v Boga. 

Jože Vugrinec 

Večnost njegovih mostov
Bridko je spoznanje, kako kratko je življenje človeka in kako 
fizično minljiv je. A hkrati radostno, da bodo njegova dobra 
dela trajno ostala, enako bo živel večen spomin nanj.  
Škof mag. Geza Erniša je s svojim predanim delom dušnega pas-
tirja, ki ga je jemal in živel kot  poslanstvo, modrostjo in širino, ki 
nam jo je namenjal, jasno zavzetimi načeli in spoštljivim odno-
som do sogovornika, ki ga je rad nagovoril, a še rajši poslušal, bil 
priljubljen doma in v tujini. Med ljudmi različnih poklicev, nazorov, 
med verujočimi in neverujočimi. 
Danes, ko ga fizično ni več med nami in gori le večen ogenj spo-
mina, čutimo hvaležnost, da smo imeli možnost (s)poznati ga. Da 
smo lahko bili njegovi sopotniki in imeli privilegij tisti, ki  so nas 
z njim povezovale rodbinske vezi. Med številnimi nepozabnimi 
javnimi srečanji in dogodki, ki ga ne bomo nikoli pozabili,  je bilo 
tudi srečanje s slovenskimi kmeti v Selu. Čeprav je od tega minilo 
že dobro desetletje, se je marsikatera njegova beseda tisti večer Nepozabni večer med slovenskimi kmeti leta 2011 v Selu. 

IN MEMORIAM

globoko vtisnila v srca številnih udeleženih. In z vsakim od njih 
živi. Številni njegovi zapisi, članki o njem in o tistem večeru, pa 
bodo ostali trajno.  Enako mostovi, ki jih je kot trdne vezi gradil 
med ljudmi. Nanj me veže stotero prijetnih srečanj, družinskih 
dogodkov, obiskov. Tudi krsti, poroke, pogrebi. Decembra 2011 
je bil gost predbožičnega srečanja, ki ga Kmečki glas, že 79 let  
edini slovenski specializirani tednik za kmetijstvo in podeželje, 
vsako leto pripravlja na drugem koncu države.  Po tradiciji večer 
uvodoma zaznamuje pogovor s kakšnim izbranim cerkvenim 
dostojanstvenikom. Na moj predlog je bil takrat to evangeličanski 
škof. Ki je imel do kmetov in kmetijstva, tudi zato, ker je imel tudi 
sam kmečke korenine, zelo spoštljiv in iskreni odnos. O uspeš-
nosti večera, ki je s sproščenim pogovorom z njim pravzaprav 
pomenil vsebinski del srečanja mladih gospodarjev in mladih 
kmetic z vse Slovenije ter številnimi kmeti z lokalnega okolja, za-
radi kraja dogodka nisem dvomil. Še danes me marsikdo v na-
govoru spomni tudi na to. Tako kot povsod, kjer se je škof pojavil 
in s preudarno izrečenimi mislimi napolnil tudi fizično še tako 
poln prostor, je bilo tudi pri Makarijevih. S številnimi lepimi in 
preprostimi mislimi je tudi tam nadrobil vrsto resnic o ljubezni, 
spoštovanju in strpnosti med ljudmi, govoril o poslanstvu Cerkve, 
osvetlil za marsikoga z ostalih koncev države vrsto neznanih zgo-
dovinskih ozadij nastanka evangeličanske oziroma luteranske 
Cerkve. Pojasnil je, zakaj največ evangeličanov na Slovenskem 
živi prav v Prekmurju. In še in še.  Na znane besede znanstvenika, 
da je lažje razbiti atom, kot pa človeške predsodke, je tisti večer 
dejal: »Razbiti predsodke pomeni polepšati prihodnost. Ljudje 
imajo pravico biti to, kar so, zato je treba spoštovati vse in vsako-
gar.« Veličino njegove osebnosti potrjuje še ena njegova tedaj 
izrečena globoka misel: »Cerkev ne sme zapovedovati, ampak 
naj bo le orodje Boga, da ljudi vabi v svojo sredino. Če se ljudje 
poenotijo z vrednotami, ki jih Cerkev oznanja, bodo te tudi vzeli 
za svoje. Vrednote so razosebljene, razpirajo se škarje med revnimi 
in bogatimi, a Cerkev je tista, ki mora vedno zagovarjati tiste, ki se 
jim godijo krivice, in stati na njihovi strani.« Kar zadeva daril, pa je 
povedal svojo resnico in jo tudi tam  zagovarjal. Podučil nas je, da 
moramo pri nakupovanju le-teh vselej ravnati racionalno. Dejal je, 
da darilo ohrani svojo vrednost le takrat, ko se tako darovalec kot 
obdarovanec prijetno počutita. »Pomembna je simbolika darila, 
ne njegova vrednost. Pozabili smo, kako si z malimi stvarmi po-
lepšamo življenje. »Pravijo, da so spomini most v preteklost. Ta je 
trden, če so prijetni. In na častnega škofa so.  

Geza Grabar
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Sprememba v številu članov svetov KS
22. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, 
ki je potekala 12. aprila 2022 ob 15. 30 v ŠRC Martjanci, je vodil 
podžupan Sašo Koca. Po ugotovljeni navzočnosti je občinski svet 
soglasno sprejel zapisnik 21. redne seje in 3. izredne seje Občin-
skega sveta Občine Moravske Toplice in predlagani dnevni red. 

Občinski svet je bil seznanjen s Poročilom o izvršitvi sklepov Ob-
činskega sveta Občine Moravske Toplice, sprejetih na 21. redni in 
3. izredni seji. Sprejel je predlagan Odlok o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 
ter Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z 
odpadki  Puconci d. o. o. in ga posredoval v 15 - dnevno javno 
razpravo. Po skrajšanem postopku je bil sprejet Odlok o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in šte-
vilu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Moravske Toplice, 
s katerim se spreminja število članov sveta KS tako, da le to v KS 
z do 200 prebivalci šteje 3 člane ter v KS z nad 200 prebivalci 5 
članov. S predlagano spremembo so bili seznanjeni predsedniki 
svetov KS, ki se s predlogom strinjajo.  Sprejet je bil predlagan 
Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja 
lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini 
Moravske Toplice.Občinski svet je v proračunu Občine Moravske 
Toplice za leto 2022 povišal proračunsko postavko »082,01,18, 
Sofinanciranje delovanja Pomurskega muzeja« v vrednosti 
28.046,55 EUR, ter soglašal, da se nakazilo navedenih sredstev, v 
kolikor bi prišlo do izvršbe in bo sredstva potrebno nujno zago-
toviti, opravi pred sprejemom rebalansa. Podano je bilo soglasje 
k spremembi sistemizacije delovnih mest v javnem zavodu Vrtci 
občine Moravske Toplice, v kateri se dodatno sistemizira vzgojitelj 
predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja za 40 ur/teden in spre-
mljevalec otroka s posebnimi potrebami, za določen čas od 1. 4. 
2022 do veljavnosti zapisnika Razvojne ambulante s centrom za 
zgodnjo obravnavo oz. spremembe ravni izobraževanja. Občinski 
svet je soglašal tudi, da se polovični oddelek 1-2 let  v enoti Mora-
vske Toplice preoblikuje v celega.  Občinski svet je podal soglasja 
k sklepom svetov zavodov o izplačilu redne delovne uspešnosti 
ravnateljev oz. direktorjev: DOŠ Prosenjakovci, OŠ Bogojina, Vrtci 
občine Moravske Toplice, TIC Moravske Toplice, Zdravstveni dom 
Murska Sobota in Pomurski muzej Murska Sobota. Občinski svet 
je na podlagi druge alineje 2. odstavka 53a. člena Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, podal pozitivno 
mnenje k imenovanju kandidatke Győngyike Kranjec za ravnate-
ljico DOŠ Prosenjakovci. Sprejet je bil Lokalni energetski koncept 

Občine Moravske Toplice, ki ga je pripravila LEA Pomurje. Gre za 
pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politi-
ke, v katerem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo lokalni 
skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju 
prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, storitvenih dejav-
nostih, podjetjih in javnih ustanovah. Sprejeto je bilo soglasje, 
da Prostovoljno gasilsko društvo Lončarovci ½ nepremičnine 
parcela 208 katastrska občina Lončarovci, neodplačno prenese 
v lastništvo Krajevne skupnosti Lončarovci.

Občinska uprava

Nove cene javnih služb

23. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske Toplice,  
ki je potekala 31. maja 2022 ob 15. 30 v ŠRC Martjanci je vodil 
podžupan Andrej Baligač. Po ugotovljeni navzočnosti je občinski 
svet soglasno sprejel zapisnik 22. redne seje ter sprejel dopolnjen 
dnevni red. 
Občinski svet je bil seznanjen s Poročilom o izvršitvi sklepov Ob-
činskega sveta Občine Moravske Toplice, sprejetih na 22. redni 
seji. Sprejel je predlagano Soglasje k določitvi cene storitve po-
moč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve 
pomoč družini na domu, izvajalca Doma starejših Rakičan, Sklep 
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Mora-
vske Toplice, izvajalca javne službe Čista narava d. o. o. ter Sklep 
o potrditvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
izvajalca Saubermacher & Komunala d. o. o. Murska Sobota. 
Svetniki so obravnavali zaključni račun občine za leto 2021 in 
z njim povezane vsebine ter sprejeli Zaključni račun proračuna 
Občine Moravske Toplice za leto 2021 s prilogami, seznanili so se 
s Poročilom o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Moravske Toplice v letu 2021 ter potrdili inventurni ela-
borat o popisu osnovnih sredstev, drobnega inventarja, denarnih 
sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2021. Občinski svet 
je podal pozitivno mnenje k predlogu Pošte Slovenije o preobli-
kovanju pošte 9208 Fokovci iz premične v pismonoško pošto, saj 
ta način zagotavljanja poštnih storitev kakovost poštnih storitev 
ne poslabša, uporabnikom ponuja celo določene prednosti.  Na 
predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
je občinski svet podal pozitivno mnenje k imenovanju Klaudije 
Šek Škafar za direktorico Pokrajinske in študijske knjižnice Murska 
Sobota ter soglasje k imenovanju dr. Roberta Inhofa za direktor-
ja Galerije Murska Sobota.  Na predlog KS Selo je bila sprejeta 
sprememba namena porabe proračunskih sredstev za KS Selo, 
tako da so se Sredstva na proračunski postavki »01,05,01,Tekoče 
obnove in vzdrževanje objektov KS in društev« v višini 10.000,00 
EUR, kot investicijski transfer namenila PGD Selo za poplačilo dol-
ga za nabavo gasilske avtocisterne.

Občinska uprava
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Naši odličnjaki na sprejemu v Oazi 

Proslava ob dnevu državnosti v OŠ Bogojina 

Župan Alojz Glavač v gostišču Oaza v Mlajtincih sprejel 
odličnjake iz naše občine. Tako kot vsako leto, je tudi 
letos Občina Moravske Toplice pripravila sprejem odlič-
njakov iz naše občine. Odličnjaki obiskujejo sicer več šol 
v občini in v regiji. 
Štirje devetošolci so bili odlični v Osnovni šoli Bogojina: Až 
Majerič, Zoja Lovrenčec, Nikolina Gomboc, Tara Šinkec. Toliko 
odličnih so imeli tudi v Osnovni šoli Puconci, kjer so odličen 
uspeh dosegli Luka Söke, Vid Dervarič, Nejša Horvat in Živa 
Dogar. V Osnovni šoli Fokovci so bili odlični trije učenci: Kle-
men Domainko, Živa Horvat in Katarina Ilić. Eno odličnjakinjo 
pa so imeli tudi v Dvojezični osnovni šoli Prosenjakovci, kjer je 
odličen uspeh dosegla Nina Šanca. Občina odličnjakom ob 
njihovem uspehu čestita in jih spodbuja, da z odličnim delom 
nadaljujejo ter si želi, da bosta njihov trud in delo spodbuda 
za ostale učenke in učence osnovnih šol. Odličnjaki so dobili 
priznanja in knjižne nagrade. Ob koncu se je župan zahvalil še 
ravnateljem in ravnateljicam osnovnih šol ter tudi njim name-
nil majhno pozornost. Ob tem se je še posebej poklonil rav-
nateljici DOŠ Prosenjakovci Jožefi Herman, ki odhaja v pokoj.

Uredništvo

V prostorih Osnovne šole Bogojina je 23. junija potekala 
proslava ob dnevu državnosti, ki jo je organizirala Občina 
Moravske Toplice. 
Za bogat in pester kulturni program so poskrbeli učenci OŠ 
Bogojina - otroški in mladinski pevski zbor šole in šolski orkester 
ter Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Murska 
Sobota, na proslavi pa je sodeloval tudi glavni praporščak Milan 
Zorko. Nekaj besed so spregovorili predsednik soboških vetera-
nov Ivan Smodiš, župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač 

in ravnatelj OŠ Bogojina Boštjan Majerič. Župan je v svojem 
slavnostnem govoru poudaril, da ni samoumevno imeti lastno 
državo, saj obstaja veliko mnogo večjih nacij, ki tega privilegija 
nima. Pri tem je spomnil tudi na vojno v Ukrajini in na solidar-
nost, ki so jo izkazali v občini z zbiranjem pomoči za tamkajšnje 
prebivalce in ukrajinske begunce. Izpostavil je pomen dneva 
državnosti za mlajše rodove, ki po njegovih besedah nikoli ne 
smejo pozabiti na svoje korenine in na svoje prednike.

Uredništvo
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IZ OBČINE

AKTUALNE INVESTICIJE
Nadgradnja vodovodnega sistema B
2. faza izgradnje javnega vodovodnega sistema B je v teku. V 
naši občini bo v sklopu projekta ''Nadgradnja vodovodnega 
sistema B'' zagotovljena boljša in varnejša oskrba s pitno 
vodo za občane iz naselij Filovci, Bukovnica, Krnci, del naselja 
Fokovci, Ratkovci in Lončarovci, ki se bodo priključili na javno 
gospodarsko infrastrukturo oskrbe z zdravstveno ustrezno 
pitno vodo. 
Na ozemlju občine obsega novogradnja 2.795 m transpor-
tnih cevovodov, 25.200 m primarnih  in 16.567 sekundar-
nih cevovodov. V naselju Filovci je predvidena novogradnja 
objekta vodohran Filovci in novogradnja 2 črpališč Filovci in 
Bukovnica ter nadgradnja obstoječih črpališč Gornji Moravci, 
Prosenjakovci, Prosenjakovci OŠ in Sebeborci. 
Vrednost projekta za našo občino znaša nekaj čez 4,2 milijo-
nov EUR. Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije 
in Evropske unije iz Kohezijskega sklada, kar predstavlja 91% 
upravičenih stroškov, ostalo razliko zagotovi občina in Sklad 
za vodo.

Gradbena dela na projektu Nadgradnja vodovodnega sis-
tema B SKLOP 2, Občina Moravske Toplice, se izvajajo po 
zastavljenem terminskem planu v naselju Fokovci in Krnci, 
konec meseca junija pa pričakujemo začetek del v naselju 
Filovci in sicer Filovski in Trnavski breg. 
V naselju Krnci in Fokovci se sočasno izvaja položitev optične 
kanalizacije. V naselju Filovci pa bo poleg sočasnega izva-
janja položitve optične kanalizacije na določenih odsekih 
izvajal sočasno gradnjo tudi Elektro Maribor d.d.. 

Za čas izvajanja del so predvidene delne in popolne zapore 
na občinskih cestah, kar pomeni da bo prehod moten oz. 
onemogočen v času od 7:00 do 17:00 ure.  Izvajalec del bo 
podrobneje obveščal o predvidenih zaporah na občinskih 

Gradnja Krnci

cestah v sodelovanju s predstavniki krajevnih skupnosti in 
občine. V času izvajanja del izvajalec del in občina naprošata 
za razumevanje in potrpljenje na cesti. 

Gradnjo vodovoda v naselju Fokovci si je ogledal tudi župan 
skupaj s predsednikom krajevne skupnosti  in z nadzornim 
organom gradnje in se seznanil s stanjem na terenu.

Križišče Sebeborci - Puconci
V začetku meseca aprila se je končala ureditev območja križišča 
na državni cesti R1-232, odsek 1315 Petrovci – Martjanci, od km 
14,820 do km 15,220  v skupni dolžini 400 m, križišče Sebebor-
ci. Območje ureditve leži v k.o. Sebeborci v občini Moravske 
Toplice v neposredni bližini občinske meje z občino Puconci.
Prvotno štirikrako križišče se je preuredilo v 4-krako krožno kri-
žišče z zunanjim premerom krožišča D = 30 m s kolesarskim 
pasom v krožišču. Iz vzhodne strani se priključuje iz smeri 
Puconcev lokalna cesta LC 333071, iz zahodne strani pa se 
priključuje lokalna cesta LC 265211 iz smeri Sebeborcev. Premer 
sredinskega otoka je 8.50 m. Notranji otok je premera 6.50 m, 
stožčasto zasut, v katerem je Občina Moravske Toplice uredila 
hortikulturna zasaditev. Pri zasaditvi je bila izbrana hortikulturna 
ureditev, ki bo omogočala in zagotavljala preglednost vozni-
kom za naslednji uvoz/izvoz ter da bo ponoči onemogočena 
zaslepitev nasproti vozečih vozil. 
Glede na lokacijo 4-krakega krožnega križišča , ki je na sredini 
ravnice, med obdelanimi kmetijskimi površinami,  se je uredi-
la zasaditev z zelenjem in medovitimi rastlinami v harmoniji 
simetrije, enakomerne razporeditve na obeh straneh osi cest.
Koncept hortikulturne ureditve 4 - krakega krožnega križišča 
Sebeborci  je podoben (oz. nadaljevanje) konceptu krožnega 
križišča pri motelu Čarda v smislu, da smo notranji otok razdeli 
na  4 dele, kjer sta dela v smeri državne ceste zasajena s travo, 
dela v smeri naselja Sebeborci in Puconci pa sta zasajena z ok-
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rasnimi medovitimi rastlinami (trajnice). 4 deli se med seboj loči-
jo z pasom zelenja, ki v izhodiščni točki – vrh stožca predstavlja 
ena sama sadika okrasnega drevesa nizke rasti. 
S 4 – krakim krožnim križiščem se je ohranilo število krakov 
križišča, v prostor je umeščen element umirjanja prometa, 
uredila se je ustrezna cestna razsvetljava, postavljena ustrezna 
prometna signalizacija in prometna oprema, izboljšala se je 
voziščna konstrukcija in z vsem naštetim je dosežen ustrezen 
nivo prometne varnosti. 

Most čez Ratkovski potok

Konec meseca aprila je bil sproščen promet po novi mostni 
konstrukciji čez Ratkovski potok na lokalni cesti LC 265121 
Fokovci – Kančevci v naselju Kančevci. Ob rekonstrukciji mo-
stu so se izvajale vodnogospodarske ureditve, potrebno je bilo 
preprečiti onesnaževanje voda zaradi varovanja ribjih vrst in 
drstišč. Izvajalec del JKP Čista narava d.o.o. je rekonstrukcijo 
mostu dokončal v pogodbenem roku. Končni izdelek se zliva 
z neokrnjeno naravo v Krajinskem parku Goričko in služi svoje-

mu namenu, predvsem varnosti vseh udeležencev v prometu. 
Krajevna skupnost Kančevci in Občina Moravske Toplice predvi-
devata uradno otvoritev mostu v začetku meseca septembra.

Asfaltiranje javnih poti Ivanjševci

V naselju Ivanjševci se nadaljuje urejanje in asfaltiranje javnih 
poti. V mesecu aprilu sta bili asfaltirani  občinski cestici do 
hišne številke 1 in cesta med hišnima številkama 9 in 16 v 
skupni dolžini 220 m Obenem se je uredila in obnovila pri-
padajoča odvodnja cestic. Nadaljuje se ureditev javne poti 
JP 766541 Ivanjševci – pokopališče v dolžini 230 m, asfalti-
ranje širine 3.00 m in ureditev odprtega jarka z dograditvijo 
prepusta pod lokalno cesto LC 265182 Ivanjševci – Ratkovci.
 
Obnova vodovodnega omrežja Ivanci 1. faza
Na Ivancih se je v začetku meseca aprila pristopilo k obnovi cevo-
voda in hišnih priključkov ob javni poti JP765101 Ivanci 33 in ob 
JP 765091Tešanovci – Ivanci. Skupna dolžina obnovljena cevo-
voda znaša 734 m.  V teh dneh izvajalec del Podjetje za gozdne 
gradnje in hortikulturo d.o.o. iz Maribora zaključuje še zadnja za-
ključna dela. Investicija je potekala v skladu s pogodbo in konča 
bo v pogodbenem roku, zagotovljen je bil nadzor nad gradnjo 
in koordinator za varstvo in zdravje pri delu na gradiščih.

IZ OBČINE
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IZ OBČINE / OBVESTILO

Investicijsko-vzdrževana dela na področju prometne in okoljske 
infrastrukture

Občina Moravske Toplice je izvajala in so v izvajanju inve-
sticijsko vzdrževana dela na področju prometne in okoljske 
infrastrukture:
- Izvajanje oz. odpravljanje posledic dveh zaporednih 

močnih nalivov,
- Ureditev makadamske ceste štirih vasi Ratkovci – Lon-

čarovci – Ivanjševci - Berkovci
- Sočasno z izgradnjo optičnega omrežja Telemach grad-

nja cevne kanalizacije za cestno razsvetljavo v naselju 
Ivanjševci in Suhi vrh ter Berkovci

- Ureditev avtobusnih postajališč v Vučji Gomili
- Dela pa potekajo ali so bila izvedena kanalizacijskem in 

vodovodnem omrežju po občini, popravilo električnega 
pastirja v Središču,…

- Konec meseca junija pričetek gradnje parkirišča pri 
pokopališču Lončarovci, izvedba fasade na DOŠ Prose-
njakovci, izgradnja komunalne ureditve Kraka ulice na 
Bregu v Moravskih Toplicah, …

Občinska uprava

REPUBLIKA SLOVENIJA 
CENTER ZA SOCIALNO DELO 
POMURJE 

ENOTA MURSKA SOBOTA 
Trg zmage 7 
9000 Murska Sobota 

 
T: 02 535-11-40 
F: 02 535-11-70 
E: gpcsd.mursk@gov.si 
 
 

 

 
Spoštovani! 
 
Center za socialno delo Pomurje, Enota Murska Sobota in Občina Moravske Toplice smo se dogovorili, da 
storitve centra za socialno delo še bolj približamo občanom Moravske Toplice. 
 
V torek, 5. 7. 2022, vam bomo v prostorih Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske 
Toplice v Prosenjakovcih, v času od 9.  do predvidoma 10. ure na voljo za pogovor. Na voljo vam bomo za 
osnovne informacije in morebitno nadaljnje načrtovanje pomoči v okviru pristojnosti centra za socialno 
delo. 
Če bo potrebno, vas lahko obiščemo tudi na domu. 
 
Vedno nas lahko pokličete na tel. št. 02 535 11 40 in nam pišete na naslov Center za socialno delo Pomurje, 
Enota Murska Sobota, Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota ali gpcsd.mursk@gov.si. 
 
 
Vljudno vabljeni! 
 

 

 

 

Spoštovani! 

 



OBVESTILO

Komisija za priznanje in nagrade objavlja na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih in nagradi Občine 
Moravske Toplice (Uradni list RS, št.  35/97, 21/15, 25/17 in 30/19)  

RAZPIS 
ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRADE 

OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2022 
 

I. 
Občina Moravske Toplice podeljuje priznanja in nagrado Občine Moravske Toplice posameznikom za 
pomembna dejanja, življenjsko delo in dosežke. Podjetjem, samostojnim podjetnikom, zavodom, 
društvom, političnim strankam, krajevnih skupnostim in drugim organizacijam se lahko podelijo za 
pomembne dosežke na področju gospodarskega razvoja in splošnega razvoja (kmetijstva, turizma in 
gostinstva, obrti, industrijske proizvodnje itd.), družbenih dejavnosti (kulturna, športna, 
izobraževalna itd.), informiranja, gasilstva in reševanja, pri delu drugih društev, reševanju 
manjšinske problematike ter razvoju posameznih dejavnosti oziroma krajev v občini. 
 

II. 
Priznanja in nagrade Občine Moravske Toplice so: 

1. naziv častni občan Občine Moravske Toplice 
2. velika zahvalna listina Občine Moravske Toplice 
3. nagrada Občine Moravske Toplice 
4. priznanje Občine Moravske Toplice 

 
 

III. 
Naziv častni občan Občine Moravske Toplice se podeljuje posameznikom za posebno pomembna 
dejanja, delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine 
Moravske Toplice v državi ali na mednarodnem področju. 
 
Velika zahvalna listina  Občine Moravske Toplice se podeljuje za dosežke na področjih iz I. točke 
tega razpisa, ki so prispevali k uveljavitvi občine in njeni specifični prepoznavnosti v širšem 
slovenskem prostoru. 
 
Nagrada Občine Moravske Toplice se podeljuje za izjemno pomembne dosežke na kateremkoli 
področju delovanja za sistematično in dosledno delo pri razvijanju gospodarskih dejavnosti, 
negovanju in razvijanju kulturnih vrednot, za izjemne športne in druge dosežke, ki nosilca uvrščajo v 
vrh državnih in mednarodnih tekmovanj, ustvarjalnih dosežkov na področju raziskovanja, 
umetniškega delovanja ali na drugih področjih. 
 
Priznanje Občine Moravske Toplice se podeljuje za pomembna dejanja in dosežke na področju iz                  
I. točke tega razpisa, dosežene v zadnjem obdobju. 
 
Predloge za podelitev priznanj in nagrade lahko podajo posamezniki, skupine občanov, politične 
stranke, župan, krajevne skupnosti, podjetja, zavodi, društva ter druge organizacije in skupnosti. 
 
Predlog mora vsebovati podatke o kandidatu za priznanje oziroma nagrado z utemeljitvijo predloga 
ter podatke o predlagatelju. 
 
Pisne predloge je potrebno posredovati najpozneje do petka, dne 5. avgusta 2022, na naslov: 
 

OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice s pripisom                                         
» Razpis – komisija za priznanja in nagrado«. Ne odpiraj! 

 
 

Številka: 094-0002/2022-1 
Datum:    01.06.2022 

 
 Komisija za priznanja in nagrade 
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Spravilo žit in setev letnega podora
Marsikje po Sloveniji se bo že začela žetev prvih klasov 
ječmena, kmalu bo sledila tudi žetev pšenice. 
Vreme je bilo letos za razvoj žit dokaj pestro. Po toplem in 
zelo sušnem marcu in aprilu sta sledila vroča in muhasta maj 
in junij, ki sta pogosto postregla z nalivi in po marsikaterem 
delu Slovenije z uničujočo točo. Prav tako pa so bile ugo-
dne razmere tudi za razvoj bolezni, predvsem ječmenove in 
pšenične listne pegavosti in fuzarioz na klasu ter škodljivcev 
– žitnega strgača.V kmetijstvu je izraz za spravilo zrelega žita 
žetev, ki jo je potrebno prilagajati obdobjem suhega vreme-
na. Pravi čas za žetev se določi po razvojnih fazah žit, kjer 
se uporablja klasifikacija BBCH, ki pri žitih določa fenološke 
faze dozorevanja. Zelo pomembno je, da se žetev začne v 
fazi polne tehnološke zrelosti (BBCH 89), takrat je zrno trdo 
na prelom, vlaga v zrnju je okrog 14-odstotna, tudi slama 
je zlato rumene barve. V tej fazi so izgube v kakovosti naj-
manjše. Ob spravilu pšenice s kombajnom imamo golo zrno 
značilne barve, pri ječmenu in drugih žitih pa je ob žetvi s 
kombajnom zrno v plevici. Za prehrano ljudi je pri teh žitih 
pred samim mletjem potrebno opraviti luščenje, če pa se 
žita uporabljajo za prehrano živine, se običajno zrnje zmelje 
skupaj s plevico. Za vsakega kmeta je sedaj najpomembneje, 
da se pridelek požanje, se ga skladišči za krmo živini ali pa 
se ga proda. Glede na trenutne razmere na svetovnem in 

domačem trgu z žiti napovedujejo zvišanje cen žit. Takoj 
po žetvi ozimnih in jarih žit ali drugih glavnih dosevkov se 
lahko sejejo rastline za zeleni podor oziroma podorine, ki 
izboljšujejo rodovitnost kmetijske zemlje in se pridelujejo iz-
ključno za podor. Na tak način se izognemo obraščanju njiv z 
invazivnimi plevelnimi vrstami, ki jih je zelo težko izkoreniniti. 
Prav tako pa bomo s setvijo pestrih posevkov, ki vsebujejo 
medovite rastline, zelo pomembno prispevali k boljši oskrbi 
opraševalcev, saj pašni viri v tem času v naravi pojenjajo. 
Za zeleni podor se uporabljajo rastlinske vrste, ki čim boljše 
razraščajo in imajo obilnejši pridelek zelinja. Njihova naloga 
je bogatitev tal z organsko snovjo, prav tako preprečujejo 
vetrno in vodno erozijo tal, zmanjšujejo izpiranje hranilnih 
snovi iz ornice, izboljšujejo vodno-zračni režim v tleh, pre-
prečujejo zbitost tal in vplivajo na simbiotsko vezavo dušika. 
Rastlinske vrste, ki so primerne za podor, so predvsem ajda, 
bela gorjušica, facelija, krmna ogrščica, krmna repica ... Naj-
pozneje do 15. novembra je potrebno podorine podorati. 
Glede na vedno bolj pestro vremensko dogajanje si je pa-
metno zapomniti rek: Človek zmaguje z razumom. Narava ni 
neumna, vendar pa je neomajno vztrajna. (R. Bernik) 

Martina Dobaj Gomboc, dipl. inž. živ.

OBVESTILO / KMETIJSKI NASVETI 

OBČINA MORAVSKE TOPLICE  
IN KRAJEVNA SKUPNOST BERKOVCI 

 

vabita na  
 

 

v soboto, 2. 7. 2022 
ob 12.00 uri 

pri VAŠKO-GASILSKEM DOMU  
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Žarni zid na pokopališču v Moravskih Toplicah 
Zaradi povečanega povpraševanja po žarnih pogrebih 
se tudi v naši občini prilagajamo na nove potrebe.
V Svetu Krajevne skupnosti Moravske Toplice, ki ga vodi Cve-
ta Davidovski, so že konec leta 2019 skupaj z upravljavcem 
pokopališča JKP Čista Narava d.o.o. in Občino Moravske To-
plice pristopili k pripravi prikaza idejne umestitve postavitve 
žarnega zidu in ureditve dela pokopališča za namen raztrosa 
pepela. Leta 2020 je bil žarni zid že dokončan. Ta je sestavljen 
iz segmenta za namestitev spominske ploščice pokojnikov 
in dveh segmentov po osem žar na segment, skupaj je torej 
mesta za 16 žar v prvi fazi postavitve, saj se lahko segmenti 
po potrebi dograjujejo. Ob žarnem zidu na zahodnem delu 
pokopališča je urejen prostor za raztros pepela. Notranji rob 

VSAKDANJI UTRIP

prostora za raztros pepela je zasajen z nizkim grmičevjem in 
trajnicami, v vogalu pa je zasajena vrba žalujka. Do žarnega 
zidu in prostora za raztros pepela vodi tlakovana potka, ob 
segmentu spominskih ploščic pa je prostor za odlaganje 
sveč. 

V občini stoji žarni zid na treh pokopališčih, in sicer poleg 
pokopališča v Moravskih Toplicah še na pokopališčih v Mar-
tjancih in Filovcih. Zakupnina žarne niše na pokopališčih v 
Martjancih in Moravskih Toplicah znaša 600 evrov, za poko-
pališče v Filovcih pa 300 evrov. 

Uredništvo

Tudi najmanjši niso spregledani 
Krajevna skupnost Berkovci se je v zadnjih letih s po-
močjo Občine Moravske Toplice lotila številnih investicij.
Berkovci veljajo za eno najmanjših naselij v občini, saj 
štejejo le okoli 20 hiš in 40 prebivalcev, toda vseeno ima 
naselje, tako kot vseh 28 naselij, pozornost naše obči-
ne. Posodobitev in obnove je bil v zadnjih letih deležen 
predvsem vaško-gasilski dom, ki je dobil novo, moderno 
kuhinjo, ob njem pa stoji tudi na novo zgrajeno parkirišče. 
V teh dneh je vaško-gasilski dom dobil še novo fasado, kar 
pomeni, da je sedaj njegova podoba povsem osvežena. 
Hkrati v tem trenutku poteka v tem majhnem naselju še 
gradnja širokopasovne in energetske infrastrukture ter 
ureditev javne razsvetljave. Kraj, ki je znan predvsem po 
Časarovem mlinu, spomeniku mlinarstva v Pomurju, in 
kapelici, bo 2. julija prizorišče 25. Vaških iger Občine Mo-
ravske Toplice, kjer se bodo v različnih spretnostnih aktiv-
nostih med seboj pomerile krajevne skupnosti. Kot nam 
je povedal predsednik krajevne skupnosti, ki to funkcijo 
opravlja že tretji zaporedni mandat, Dragotin Šlankovič, 
so izredno zadovoljni s podporo občine, saj tako majhna 
skupnost sama ne bi zmogla.

Uredništvo
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Katja Kerman, dr. psihologije, namerava ostati na akademskem 
področju: doktorat je le vstop na neko področje! 
»Več znaš, več veljaš!« je gotovo eden iz-
med najbolj znanih rekov, ki so spremljali 
odraščanje marsikaterega bralca Lipnice. 
Ljudje vseskozi pridobivamo nova znanja 
in kompetence; tako na formalni kot ne-
formalni ravni. Na akademskem področju 
lahko dosežemo ta in oni naziv, če si tega 
le želimo in če za dosego cilja vložimo 
dobro mero truda. Slednjega ni manjka-
lo pri naši sogovornici, Katji Kerman iz 
Filovcev, ki je doktorirala na Dunaju. Po 
uspešno zaključenem triletnem obdobju 
doktorskega študija in zagovoru diserta-
cije na temo psihologije dela in organizacij se je vrnila 
v domovino in se zaposlila na Univerzi v Mariboru. 
Katja priznava, da ji ob današnjem tempu življenja pogos-
to zmanjkuje časa zase in za prostočasne aktivnosti. Čas, ki 
ga ima na voljo, najraje preživi v družbi družine in prijateljev. 
Zase pravi, da rada kuha. Pred približno sedmimi leti je namreč 
postala veganka, kar jo je zaradi takrat pomanjkljive izbire h 
kuhanju prisililo. »Tako še danes rada kuham in preizkušam 
nove recepte, čeprav niso vsi poizkusi uspešni (Smeh.),« pove 
in doda, da rada tudi kak večer preživi doma na kavču v družbi 
dobrega filma oziroma serije ali ob igranju partije šaha. 

Doktorirali ste s področja psihologije. Kaj je bil pred-
met raziskovanja vaše doktorske disertacije?
Tekom doktorskega študija na Univerzi na Dunaju sem se 
osredotočila na področje psihologije dela in organizacij. 
Nekoliko bolj natančno pa sem se ukvarjala z odnosom 
med razmejevanjem dela in družine ter zdravjem in bla-
gostanjem zaposlenih. Razmejevanje dela in zasebnega 
življenja se, preprosto povedano, nanaša na to, ali delo 
vdira v zasebno in družinsko življenje zaposlenih. Vdiranje 
dela v zasebno življenje se lahko zgodi na različne nači-
ne, kot je npr. ostajanje v službi pozno zvečer, prinašanje 
dela domov, premlevanje in ruminacija o službi v prostem 
času ipd. Tako raziskave v moji doktorski disertaciji kot tudi 
druge raziskave na tem področju jasno kažejo, da se šibka 
meja med delom in zasebnim življenjem povezuje s slab-
šim zdravjem in blagostanjem zaposlenih. Ker meja med 
delom in zasebnim življenjem postaja vedno bolj zabrisana 
in fleksibilna (še posebej v času covida, ko je veliko število 
ljudi delo opravljalo od doma), menim, da je to področje 
raziskovanja še posebej pomembno. 

Kot ste uvodoma povedali, ste zaposleni na Univerzi v 
Mariboru. Kje točno in s čim se ukvarjate? Kako izgleda 
vaš dan? 
Tako je, po vrnitvi z Dunaja sem se zaposlila na Univerzi v 

VSAKDANJI UTRIP

Mariboru. Najprej sem bila dve leti zaposle-
na na Inštitutu za Informatiko Fakultete za 
Elektrotehniko in Računalništvo (FERI) kot 
raziskovalka na projektih. To je bila moja 
prva (in do sedaj edina) zaposlitev izven 
področja psihologije, ki mi je ponudila pri-
ložnost spoznati raziskovalni proces, potek 
dela in tudi dala možnost sodelovanja na 
bolj tehničnem področju. Prav tako sem do-
bila vpogled v to, da so znanja in kompe-
tence psihologov in družboslovnih znanosti 
potrebovane in cenjene tudi na tehničnih 
področjih, kot so IKT. Z decembrom 2021 

pa sem se zaposlila na Oddelku za Psihologijo na Filozofski 
Fakulteti kot pedagoška sodelavka, tj. asistentka, kjer sem 
tudi trenutno zaposlena. Moja trenutna zaposlitev se vse-
binsko precej razlikuje od dela, ki sem ga opravljala na FERI, 
saj je pretežno pedagoško obarvana. Mi pa veliko veselja 
prinaša dejstvo, da imam možnost biti del izobraževanja 
mladih psihologov ravno na oddelku, na katerem sem tudi 
sama diplomirala in magistrirala. 
Ker sem tekom semestra opravljala delo asistentke pri 
raznoraznih predmetih na področju psihologije, so bili do 
sedaj moji dnevi zapolnjeni predvsem s pripravami na vaje 
in drugimi delovnimi obveznostmi, vezanimi na pedago-
ški proces. Ob zaključku semestra pa se veselim časa, ki 
ga bom lahko namenila raziskovalnemu delu, predvsem 
pripravi in pisanju znanstvenih objav. 

Se na tem mestu vidite tudi v prihodnje? Kakšni so vaši 
kratkoročni in dolgoročni cilji?
Seveda, svojo pot želim nadaljevati na akademskem po-
dročju. Doktorat je šele začetek oziroma vstop raziskovalca 
na neko področje in moja želja je, da bi ostala aktivna na 
področju psihologije dela in organizacij ter z raziskoval-
nim delom prispevala k razvoju področja. Kratkoročno 
sem osredotočena predvsem na pridobivanje raziskovalnih 
sredstev in objavljanje kvalitetnih znanstvenih člankov. Moj 
dolgoročni cilj oziroma želja pa je doseganje ravnotežja 
med pedagoškim in raziskovalnim delom ter  ohranjanje 
raziskovalne radovednosti. Z drugimi besedami: moj glavni 
dolgoročni cilj oz. želja je, da mi čez 10 ali 20 let raziskoval-
no delo še vedno prinaša toliko veselja kot mi ga trenutno. 

Kateri je tisti življenjski dosežek, na katerega ste najbolj 
ponosni? 
Trenutno bi bil to zagotovo doktorat, ki sem ga prejela z 
Univerze na Dunaju. Menim, da je doktorski študij velik 
izziv za vsakega posameznika, ki se ga loti. Gre za zelo dol-
gotrajen proces in hkrati za obsežen individualen  projekt.
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Čeprav ima vsak doktorski študent oporo svojega mentor-
ja, pa vseeno gre za individualno delo in doktorski študent 
je tisti, ki je odgovoren, da ta proces pripelje do konca, 
torej do uspešnega zagovora disertacije. Tako menim, da 
je največji izziv ohranjanje motivacije skozi ta dolgotrajen 
proces, ki je tudi poln številnih ovir in padcev. Ponosna 
sem, da mi je uspelo zdržati »do konca«, čeprav mi to 
zagotovo ne bi uspelo brez opore partnerja, družine, pri-
jateljev, mentorjev. Prav tako sem na ta dosežek ponosna 
z drugega vidika, saj sem se za tri leta preselila na Dunaj. 
Selitev na Dunaj je bila seveda vznemirljiva, vseeno pa je 
bilo težko pustiti za sabo življenje, kot sem ga poznala, 
in oditi v veliko mesto, v katerem nisem poznala nikogar. 
Tako da sem ponosna, da sem se navkljub stresu, pove-
zanim s selitvijo in doktoratom, uspela prepustiti izkušnji, 
se naučila in izkusila veliko novega ter stkala prijateljstva, 
ki trajajo še danes. 

Kljub domnevni enakopravnosti moških in žensk po-
gosto ugotavljamo, da temu ni tako oziroma da je 
ženskam pogosto oteženo kakšno napredovanje, so 
deležne nekorektnega odnosa s strani kolegov ipd. 
Ste se tudi sami kdaj znašli v neugodni situaciji zaradi 
tega?  
Iz samih podatkov in statistik vemo, da je neenakopravnost 
med spoloma še vedno prisotna, tako v akademskem okolju 
kot drugje. Navkljub statistikam pa moram reči, da nepos-
redno nisem imela nobene slabe izkušnje, niti na Univerzi na 
Dunaju niti na Univerzi v Mariboru. Upam, da bo tako tudi 
ostalo. Seveda pa to še ne pomeni, da je taka izkušnja vsake 
ženske v akademskem in poslovnem okolju, zato se mi zdi 
pomembno, da tovrstna vprašanja še naprej zastavljamo in 
se o tem veliko pogovarjamo.  

Prihajate iz majhne goričke občine, spoznali pa ste tudi že 
vsakdanji utrip velikih mest. Kje vidite prednosti in slabosti 

prvega in drugega okolja? Je kaj takega, česar v naši občini 
manjka in bi bilo nepogrešljivo oz. bi pomembno pripo-
moglo k izboljšanju ravni življenja tukajšnjih prebivalcev? 
Utrip večmilijonskega mesta je bila zagotovo posebna 
izkušnja, ki jo zelo cenim. Čeprav se velika mesta lahko 
zdijo hladna in neosebna, sem na Dunaju v splošnem imela 
občutek, da so ljudje zelo sproščeni in sprejemajoči. Tega 
občutka se seveda hitro nalezeš in v Sloveniji včasih po-
grešam ravno to neko sproščenost. Seveda pa življenje v 
velikem mestu prinaša tudi slabosti. Kljub številnim parkom 
je skorajda nemogoče najti trenutek miru, tišine in idile ter 
spočiti možgane od konstante stimulacije in hitrega tem-
pa. To se mi zdi zelo velika prednost manjših krajev, kjer je  
pobeg v naravo pogosto le nekaj korakov stran. 
Kar se tiče izboljšanja kvalitete prebivalcev občine in Slove-
nije, menim, da v veliki meri h kvaliteti življenja na Dunaju 
prispeva dobro urejen javni prevoz. Menim, da bi izbolj-
šanje javnega prevoza lahko bistveno izboljšalo kvaliteto 
prebivalcev Prekmurja in Slovenije, saj dobro urejene, hi-
tre in pogoste povezave med kraji prebivalcem dajejo več 
možnosti za obisk krajev, dogodkov, aktivnosti in izletov. 
Ne nazadnje pa tudi zmanjšajo uporabo avtomobilov in 
tako prispevajo k ohranjanju okolja. 

Želite za naše bralce še kaj dodati? 
Čeprav pogosto imamo občutek, da je v tujini vse boljše in 
bolj urejeno, sem mnenja, da tudi v Sloveniji živimo dobro 
in kvalitetno življenje, saj sem se z veseljem vrnila domov. Še 
posebej pa se mi zdi visoka kvaliteta izobraževalnega siste-
ma pri nas. Čeprav sem ob odhodu v tujino imela veliko skrbi 
glede lastnega znanja in kompetenc, sem hitro spoznala, da 
me je izobraževalni sistem v Sloveniji zelo dobro pripravil na 
doktorski študij v tujini.

Maja Cigüt

KUD Avgust Gašparič na festivalu skečev Prefrigani zgrebaš 
Po tem ko se je zaradi situacije povezane z razha-
janjem virusa covid-19 gledališko dogajanje v Peča-
rovcih za dve leti prestavilo na splet, smo se tokrat 
ljubiteljski gledališčniki končno lahko nekoliko bolj 
sproščeno srečali in stopili na pravi gledališki oder, 
pred publiko. Dva dni dogajanj, trinajst različnih gle-
daliških skupin z odličnimi zgodbami – med njimi 
smo bili tudi mi!
KUD Avgust Gašaparič se je že tretje leto zapored udeležil 
festivala Prefrigani zgrebaš v Pečarovcih. V skeču Evrovizija 
smo predstavili zgodbo starejših gospa, ki ob delu premle-
vata o vsakodnevnih skrbeh in vaškem dogajanju. Da bi si 
oddahnili od dela, odideta na pijačo v bližnjo gostilno, tam 
pa srečata mlado sovaščanko in njeno prijateljico iz Ljublja-
ne. Beseda da besedo in odločijo se, da bodo nastopile na 

Evroviziji. Za konec zapojejo pesem, s katero se bodo na 
tekmovanju predstavile, natakar pa jih budno posluša, saj 
je tudi sam član strokovne komisije. V društvu smo veseli in 
ponosni, da smo k sodelovanju uspeli nagovoriti dve naši 
članici, ki sta se na svojem krstnem nastopu več kot odlično 
odrezali. Marina Žiško v vlogi Mariške in Liza Horvat v vlogi 
Irme sta odigrali osrednji vlogi tokratnega skeča. Poleg njiju 
so igrale še Nika Smej (Nika iz Ljubljane), Maja Cigüt (štu-
dentka Maja iz Ljubljane) in Lara Štefanec (natakar). 

Ustvarjalke skeča smo vesele, da smo z združenimi močmi 
uspele sestaviti zanimivo zgodbo in jo predstaviti gle-
dalcem, v prihodnje pa bi medse z veseljem sprejele še 
kakšnega igralca ali igralko.

Maja Cigüt
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Večer smeha v Selu na Goričkem 
Živimo v časih nenehnega stresa in vsakdanjega vrve-
ža, ki nas pogosto spravljata v slabo voljo. Da bi se 
le-te znebili in vsaj za hip pozabili na vsakdanje skrbi 
ter se od srca nasmejali, že več let skrbijo v Selu na 
Goričkem. Tako so v soboto, 28. 5. 2022 po več kot 
dvoletnem premoru spet priredili veseli večer. 
Za dobro mero smeha in dobre volje je poskrbelo kar 
osem humorističnih skupin iz okoliških vasi in sosednje 
Hrvaške. Kot prvi so se predstavili sosedje KUD Avgust 
Gašparič iz Vučje Gomile. Tri prijateljice so predstavile 
vsaka svoje probleme na hudomušen način. Gostje iz 
sosednje Hrvaške, Udruga Preslica – Sračinec, so dogaja-
nje postavili v zdravniško ambulanto, njihovi rojaki KUD 
MURA – Mursko središče pa na radijske postaje. Priča smo 
bili tudi snubljenju; zgodbi, nastali izpod okrilja igralcev 
iz Dokležovja. Spoznali smo dva brhka mladeniča, ki sta 
prišla iskat svoji nevesti – sestri –  z manjšima hibama. V 
skeču »Ka če be še inauk probala«, nastali izpod taktirke 
članov ljubiteljske gledališke skupine Zgrebaši iz Pečarov-
cev smo spoznali starejši par, ki svoje dni preživlja v domu 
starejših.  Močnikovi iz Rogašovcev pa so nas nasmejali z 
zgodbo o sramežljivem fantu, zrelem za ženitev. Za smeh 
so poskrbeli tudi domačini, saj kot vemo, brez Nimakov 

nega smeja. Vsakdanje dogajanje za štirimi stenami so 
začinili s humoristično noto in pričarali videz resničnega 
dogajanja. Dogajanje je povezoval Bojan Rajk, večer pa so 
s petjem še dodatno popestrili pevke in pevci glasbene 
skupine Zvonček, ki so zapeli ob spremljavi harmonike. 
Večer je ob spremljanju najrazličnejših zgodb minil hitro 
in poslovili smo se z željo, da se naslednje leto ponovno 
snidemo s še boljšimi skeči in poskrbimo za še več smeha.

Maja Cigüt

V Kančevcih so aktivni 
Tudi v vasi Kančevci smo dokazali, da še delujemo. Čeprav 
smo samo "trije kralji", in sicer g . Car Slavko, Umek Martin 
in moja malenkost Koltaj Silvester, smo uspeli prebarvati 
pozdravne table v vasi Kančevci in na ta način še bolj pri-
spevali k prepoznavnosti naše majhne vasi. Na Ratkovskem 
potoku v Kančevcih pa smo na več mestih uredili prehod čez 
potok. Temu so nekoč rekli prehod prek brvi, kar so v prete-
klosti ženske uporabljale tudi za namen pranja perila za celo 
družino.

Silvester Koltaj, predsednik KS Kančevci
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90 let gasilstva v Mlajtincih-Lukačevcih
Mejnik v razvoju in uspehih društva so prvo soboto v 
juniju počastili tudi v športnem centru v Mlajtincih. 

Kot je na osrednji prireditvi ob obletnici poudaril predsednik De-
jan Bauman, je v tem času društvo oziroma kar nekaj generacij 
gasilcev in krajanov dveh vasi – Mlajtincev in Lukačevcev, ki so 
društvu vedno stali ob strani, doživelo marsikaj. Predvsem pa je 
bilo v skrbi pomoči sočloveku ob nesrečah deležno velikega ra-
zvoja in napredka. »S trudom, delom, predvsem pa z veliko dobre 
volje in žrtvovanjem prostega časa smo dosegli lepe rezultate, na 
kar smo lahko ponosi,« je poudaril in posebej izpostavil temeljito 
prenovo vaško-gasilskega doma, kar se je zgodilo v minulih letih. 
Tak vsem krajanom in gasilcem pri njihovem družbeno koristnem 
delu nudi prijetnejše zatočišče in boljše pogoje za delo. 
Že dan prej pa so pripravili slavnostno sejo. 
Zgodovina društva se je začela pisati 4. aprila 1932, ko je 
Koloman Kovačič zbral somišljenike in podpornike za usta-
novitev. Bil je tudi prvi predsednik. Sprva so tudi v tej sredini 
delovali v skromnih razmerah z nekaj cevmi, ročniki in štiri-
kolno ročno brizgalno. Z velikim zanosom in zagnanostjo za 
delo so uresničevali svoje poslanstvo, bili – in so še vedno, 
pa so tudi nosilec družabnega življenja.
Kljub okrnjenemu delu med vojno so zagotavljali pomoč, po 
osvoboditvi pa je društvo doživelo preporod. Konec 50-ih 
let so krajani obeh vasi pristopili h gradnji vaško-gasilskega 
doma, kar jih je še bolj povezalo. Leta 1959 je bil dom zgra-
jen. V 70-ih letih so kupili motorno brizgalno, leta pa so pri-
nesla tudi nove posodobitve, tudi orodno vozilo, uspehe na 
tekmovanjih ter vajah in usposabljanjih. Zadnji dve desetletji 
pa so med najboljšimi v regiji v mlajših kategorijah, od pio-
nirjev do mladincev. S temeljito prenovo vaško-gasilskega 
doma – od temeljev do strehe, so pričeli leta 2017. 
»V PGD Mlajtinci-Lukačevci smo ponosni na prehojeno pot, 
na vse dosežke, na vse dogodke, pri katerih smo sodelovali, 
predvsem pa na to, da nas vedno druži in vodi misel po-
magati tistim, ki potrebujejo našo pomoč. Tudi v prihodnje 
bodo naše aktivnosti usmerjene v smer napredka in razvo-
ja. Trudili se bomo, da bomo v koraku s časom, da bomo 
še naprej vedno in povsod pripravljeni pomagati pomoči 
potrebnim ter da bomo predstavljali povezovalno nit v lo-
kalnem okolju,« so sklepne misli iz kronike društva.

Med številnimi, ki so društvu ob jubileju izrekli čestitke z željo 
po nadaljnjem uspešnem delu, so bili Andrej Vöröš, namestnik 
predsednika Regijskega gasilskega sveta za Pomurje, župan ma-
tične občine Moravske Toplice Alojz Glavač ter predsednik in 
poveljnik GZ Moravske Toplice Dušan Grof in Štefan Cmor. Naj-
zaslužnejšim so ob tej priložnosti podelili priznanja in značke. 
Priznanje GZ Moravske Toplice III. stopnje so prejeli Vlado 
Škrilec, Jože Cör, Silvester Hari, Branko Vogrinčič, Dejan 
Bauman in Jože Vöröš; II. stopnje pa Štefan Cipot, Štefan 
Tivadar, Drago Škrilec, Janez Kodila in Uroš Cipot. 

Podelili so tudi značke za dolgoletno delo v društvu. Za 
10 let so jih dobili Ines Časar, Zala Balaško, Patrik Vogrinčič, 
Matej Vogrinčič, Ema Vöröš, Neva Horvat, Kristina Vöröš, 
Kristjan Vogrinčič, Zarja Škrilec, Danaja Škrilec, Jože Sambt, 
Nikola Prelič in Tilen Kerčmar. Za 50 let sta jo prejela Franc 
Cipot in Štefan Gergorič. Za operativno delo 10 let Mojca 
Bauman, Matej Vogrinčič, Patrik Vogrinčič in Uroš Cipot; 
za 30 let Branko Vogrinčič, Jože Cör, Silvester Hari, Robert 
Lončar, Drago Škrilec in Dušan Vöröš. 
Društvo je bilo ob jubileju s strani Gasilske zveze Slovenije 
odlikovano z gasilsko plamenico I. stopnje, od GZ Moravske 
Toplice pa je prejelo srebrno plaketo.

Geza Grabar

Slavnostni mimohod Priznanje od Andreja Vöröša in Dušana Grofa v imenu društva prejel Dejan 
Bauman (LEVO

Dobitniki priznanj GZ Moravske Toplice z njenim vodstvom (Avtor fotografij 
Matic Zrim). 
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V zibelko gasilstva na Slovenskem

Zanimiv dan za nove gasilke in gasilce operativce

Po nekaj letih premora so se v vodstvu GZ Moravske Toplice 
odločili, da prijetno združijo s koristnim in pogledajo, kako 
gasilstvo diha v drugih koncih države, po drugi strani pa 
spoznajo zanimivosti in lepote južnega konca naše države. 
V začetku maja so namreč pripravili strokovno ekskurzijo za 
vodstva društev, članic zveze, gasilke iz društev ter vodstvo 
gasilske zveze. Več kot 40 se jih je zapeljalo v Metliko v Beli 
krajini, ki velja za zibelko gasilstva na Slovenskem.
Najprej so si ogledali Muzej slovenskega gasilstva, z obiskom 
PGD Metlika so se ob prisotnosti tamkajšnjega vodstva sezna-
nili z delovanjem in opremo najstarejšega gasilskega društva 
na Slovenskem. Letos namreč mineva že 153 let od njegove 
ustanovitve. Našim gasilcem pa je bilo s strani vodstva GZ 
Metlika predstavljeno tudi delovanje njihove zveze. 
V popoldanskem času so se izletniki udeležili tudi učne ure v 
Šoli Bistra buča, kjer je bil pouk izveden v učilnici in na način iz 
leta 1957. Učna ura je bila namenjena predstavitvi Bele krajine 
na bolj šaljiv način.
Na poti domov je bila zanimiva postojanka tudi izletniška kme-
tija v Malem kalu. Na tej domačiji  je Lojze Slak, legenda sloven-
ske narodno zabavne glasbe, preživel svoje zgodnje otroštvo 
in začel igrati harmoniko. Ta del življenja je bil na zanimiv način 
predstavljen tudi s strani domačega turističnega društva.
Dušan Grof, predsednik GZ Moravske Toplice, zagotavlja, da so 
ekskurzije po prisilni prekinitvi zaradi epidemije koronavirusa 
poslej spet v načrtu vsak leto. 

Geza Grabar

Kljub velikim omejitvam zaradi epidemije je GZ Moravske 
Toplice lani uspešno izvedla 149-urni tečaj za operativnega 
gasilca, ki ga je skupaj iz 12 društev uspešno zaključilo kar 
42 tečajnic in tečajnikov. 
Da bi se vodstvo zveze tako novim gasilkam in gasilcem 
kakor njihovim mentorjem in inštruktorjem zahvalilo za vlo-
ženi trud pri pridobivanju oz. podajanju novega znanja, je 
konec maja zanje pripravilo strokovno ekskurzijo. Zapeljali 
so se do Ljubljane, obiskali tamkajšnjo gasilsko brigado ter 
zanimivosti naše prestolnice. Z ladjico so se popeljali tudi 
po Ljubljanici. 
Poveljnik zveze Štefan Cmor, ki je bil tudi vodja 57-urnega 
teoretičnega in 92-urnega praktičnega dela, je poudaril, da 
je bil namen še enega zanimivega gasilskega dne, da mladi 
operativci v živo vidijo opremo in spoznajo delo največje 
slovenske operativne gasilske organizacije, Gasilsko brigado 
Ljubljana. Prav tako pa mentorji in inštruktorji pridobijo še 
več znanj, ki jih bodo uporabili pri svojem delu ter prenašali 
na mlajše. 

Pred gasilskim muzejem.

PGD Metlika je dobro opremljeno.

Pred Gasilsko brigado Ljubljana. 

Predsednik zveze Dušan Grof dodaja, da se podobne strokov-
ne ekskurzije načrtujejo tudi v prihodnje, zato je prepričan, 
da bo tudi to dodatna spodbuda za bodoče nove tečajnike. 

Geza Grabar
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13. VELIKONOČNI POHOD V FOKOVCIH 

5. PORDAŠINSKI POHOD 5. KISFALUSI GYALOGTÚRA

Na velikonočni ponedeljek smo člani KTD CEKER FOKOV-
CI pripravili že naš 13. TRADICIONALNI VELIKONOČNI 
POHOD.
Na pohod smo se odpravili izpred  vaško-gasilskega doma, še 
prej pa smo se dobro okrepčali z dobrotami, ki so jih pripravi-
le naše pridne članice društva. Dobro okrepčani smo krenili 
proti vasi Lončarovci preko vaških poti, travnikov in gozda. 
Tam nas je že pričakal predstavnik vasi g. TOMAŽ KOLTAI, ki 
nam je predstavil lepo potko, ki so jo postavili po močvirju in 
jo tudi poimenovali POT PO MOČVIRJU, za kar se mu iskreno 
zahvaljujemo.
 V tej lepi dolini, obdani s samim zelenjem in cvetjem, smo 
si privoščili tudi dobro malico – namazane kruhke z domačo 
zaseko, pecivo in pijačo. 
Pot smo nadaljevali proti vasi Ratkovci, kjer smo se ustavili pri 
MEDIČARSTVU CELEC. Tukaj nas je pričakala ga. Jožica Celec,  
predstavila je delo medičarstva in nas pogostila z njihovimi 
dobrotami, medenim pecivom, vsemi vrstami medenjakov, na 
voljo so bile tudi figure LECTOVO SRCE ter MEDENE  FIGURE za 
različne dogodke. Hvala družini CELEC, da nam je omogočila 
obisk pri njih doma na tej domačiji.
Naš pohod se je prevesil proti domačemu gasilskemu domu, 
kjer je bilo že vse pripravljeno za toplo malico in dobro do-
mačo kapljico. Za pripravo dobrega govejega golaža pa se 
moramo zahvaliti gostilni Spirić  ČERNELAVCI.

KTD Zvon Pordašinci 
smo po dveh letih pre-
mora 15. maja znova or-
ganizirali pohod. Zjutraj 
smo se zbrali pred va-
škim domom v Porda-
šincih, kjer smo se na 
hitro okrepčali. Okrog 
90 parov nog se nas je 
podalo proti Veleméru 
(HU). Tam smo si ogle-
dali cerkev iz Arpadove 
dobe in pomalicali. Na 
ta način poskušamo ob-
noviti, vzdrževati in vzpostaviti stike s streljaj oddaljenimi 
prebivalci Madžarske. Pot nazaj nas je vodila skozi gozd 
do izhodiščnega kraja. Zaključek pohoda je bil v vaškem 
domu, kjer smo vse udeležence pogostili. Tako smo tudi 
našli priložnost, da se malo pogovorimo in poveselimo. Po 
odzivih pohodnikov je bil pohod dobro organiziran, potru-
dili smo se in vas pričakujemo spet naslednje leto.

Bojan Šušlek

A kisfalusi Harang Művelődési 
és Turisztikai Egyesület, két év 
kihagyás után, május 15-én 
ismét megszervezte a kisfalusi 
gyalogtúrát.
Reggel a kisfalusi faluotthon 
előtt gyülekeztünk, ahonnan 
egy gyors harapnivaló után 
mintegy 90 pár lábbal indultunk 
el Velemér (HU) felé, ahol az 
Árpád-kori templomot néztük 
meg, pihenőt tartottunk és 
meguzsonnáztunk. Az ilyenfajta 
túrákkal próbáljuk megújítani, 

ápolni és kapcsolatot teremteni a közeli magyarországi 
közösségekkel. A visszaút a kiindulóponthoz az erdőn 
keresztül vezetett. A túra vége a faluotthonban volt, ahol 
minden résztvevőt megvendégeltünk. Ez lehetőséget adott 
egy kellemes beszélgetésre és szórakozásra is. A túrázók 
visszajelzései szerint a gyalogtúra jól szervezett volt, mindent 
beleadtunk, és jövőre is várjuk önöket.

Vsak pohodnik je bil deležen manjše pozornosti  s spominkom  
na naš pohod v FOKOVCIH. 
Najbolj  veseli  in ponosni pa smo na odziv pohodnikov, ki so 
zapustili Fokovce z lepimi in dobrimi občutki ter s prošnjo za 
še več takih pohodov.  
V društvu pa se bomo potrudili, da priredimo letos še kakšne-
ga od teh pohodov.
Iskrena hvala vsem pohodnikom, da so nas počastili z njiho-
vim prihodom v naš mali kraj Fokovci.  

KORNELIJA KIANEC, predsednica KTD CEKER FOKOVCI
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Nova tematska pot v 
Motvarjevcih 

Új tematikus tanösvény 
Szentlászlón

Javni zavod Krajinski 
park Goričko je v okviru 
projekta Gorička krajina 
vzpostavil tri nove te-
matske poti, eno od njih 
- Pot metuljev - so dobili 
v Motvarjevcih.
Pot metuljev je bila svo-
jemu namen predana na 
Dan Evropskih naravnih 
parkov, 24. maja 2022 v 
Motvarjevcih. Urejena je 
bila kot tretja pot v pro-
jektu Gorička krajina, s 
katerimi želijo upravljavci 
Krajinskega parka Goričko ljudem pojasniti in razložiti 
stanje in procese v naravi, ki potekajo v kulturni krajini 
ter jih navdušiti nad poslanstvom vseh do ohranjanja 
narave za preživetje in zdravje naše družbe. Pot metuljev 
v Motvarjevcih vodi čez območje najbolje ohranjenih 
mokrotnih travnikov v Krajinskem parku Goričko. Pisani 
travniki so del narave in kulturne dediščine parka, saj jih je 
ustvaril človek s košnjo za pridelavo krme domačih živali. 
S spreminjanjem načina kmetovanja v sodobnem svetu 
se spreminja tudi kulturna krajina. Čedalje več travnikov 
se spreminja v njive in življenjska pestrost, ki odlikuje 
travnike, se manjša. V Motvarjevcih na naravni vrednoti 
državnega pomena temu ni tako. Travniki v spomladan-
skih mesecih bujno zacvetijo in očarajo obiskovalce. Na 
teh travnikih svoj dom najdejo številne živalske vrste, tudi 
redke in zavarovane. Na poti so predstavljene najbolj zna-
čilne vrste rastlin in dnevnih metuljev. Ali veste, kako sta 
povezana metulj travniški postavnež in travniška izjevka? 
Soodvisnost teh dveh vrst in vsega živega na travnikih ter 
nasploh v naravi obiskovalci na poti spoznavajo preko 
informacijskih pultov in različnih zanimivih izzivov. Med 
travniki obiskovalce čaka prav posebno počivališče, ki je 
kot nalašč za počitek in doživljanje narave z vsemi čuti. 
Vsebine na pultih so pripravljene v slovenskem in madžar-
skem jeziku. Preko tipnih QR kod, ki obiskovalce pripeljejo 
do vsebin tudi v angleškem jeziku, do vsebin dostopajo 
tudi obiskovalci z okvarami vida.  Obiskovalci z okvarami 
vida na tabli spoznajo življenjski krog metulja strašniči-
nega mravljiščarja in tako doživijo vsaj delček zakladov 
tega območja. Pot je dolga 750 metrov in vas vabi, da 
jo obiščite. Spoznali boste zanimivega hrošča in številne 
zanimivosti iz življenja pisanih živali in rastlin.

Uredništvo

A Goričko Natúrpark  a 
Gorička krajina projekt 
keretében három új 
tematikus tanösvényt 
hozott létre, amelyek 
közül az egyik – a Pillangó 
tanösvény – Szentlászlón 
található. 
A szentlászlói pillangó 
tanösvényt 2022. május 
24-én, a natúrparkok 
európai napján adták 
át rendeltetésének. Ez a 
Gorička krajina projekt 
harmadik ösvényeként jött 

létre, amellyel a Goričko Natúrpark vezetősége a kultúrtájban 
zajló természeti állapotot és folyamatokat kívánja bemutatni 
és megismertetni az emberekkel, közben pedig tudatosítani, 
hogy társadalmunk fennmaradása és egészsége érdekében 
a természet megőrzése mindnyájunk feladata. A szentlászlói 
Pillangó tanösvény a Goričko Natúrpark legjobban 
megőrzött nedves rétjeinek területén vezet keresztül. A 
színes rétek a park természeti és kulturális örökségének 
részét képezik, mivel azokat az ember kaszálással hozta 
létre, hogy takarmányt termeljen a háziállatoknak. Ahogy 
a mai világban változnak a gazdálkodási gyakorlatok, 
úgy a kultúrtáj is változik. Egyre több rétet alakítanak át 
szántófölddé, és a rétekre jellemző élet sokszínűsége egyre 
csökken. Nem így van ez Szentlászlón, amely országos 
jelentőségű természetvédelmi terület. A tavasszal virágzó 
rétek elvarázsolják a látogatókat. Ezeken a réteken számos 
állatfaj, köztük ritka és védett fajok is élnek. Az útvonal 
mentén a legjellemzőbb növény- és lepkefajok kerülnek 
bemutatásra. Tudják-e, hogyan kapcsolódik egymáshoz a 
mocsári tarkalepke és a réti ördögharaptafű? A tanösvény 
látogatói információs pultok és különböző érdekes kihívások 
segítségével megismerkedhetnek e két faj, valamint általában 
a rétek és a természet minden élőlényének kölcsönös 
függőségével. A rétek között különleges pihenőhely várja 
a látogatókat, amely tökéletes a pihenésre és a természet 
minden érzékszervvel való megtapasztalására. A pultokon 
található információk szlovén és magyar nyelven állnak 
rendelkezésre. A látássérült látogatók egy QR-kód által férnek 
hozzá a tartalomhoz, amely itt angol nyelven is elérhető.  Így 
megismerhetik a vérfű hangyaboglárka lepke életciklusát, és 
legalább részben megélhetik a térség kincseit. A 750 méter 
hosszú tanösvény csak arra vár, hogy mielőbb felfedezzük, és 
megismerkedjünk akár egy érdekes bogárral vagy sok más 
érdekes ténnyel a sokszínű állat- és növényvilág életéből.

Foto: Stanka Stanislava Dešnik
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Jurjev pohod Szent György-napi gyalogtúra
KD »Antal Ferenc« iz Središča in 
MNSS OMT sta 23. aprila organi-
zirali že tradicionalni, letos zapo-
redoma 9. Jurjev pohod, na kate-
rem se je zbralo okrog štirideset 
pohodnikov. Pot, ki je bila dolga 
približno 12 km, je pohodnike vo-
dila po relaciji Središče–Kercaszo-
mor– Domanjševci–Središče.
Zjutraj ob pol devetih smo se zbra-
li pred vaško-gasilskim domom v Središču, od koder smo 
po pozdravnem nagovoru  krenili po poti imenovani Őrzők 
öröme, in sicer proti Kercaszomoru na Madžarskem. 
Našo prvo postojanko smo opravili  na lokaciji, imenovani 
Pusztatemető, kjer je lansko leto v okviru  odprtja poti Őrzők 
öröme (Veselje čuvajev) med naseljema Kercaszomor in Sre-
dišče potekala svečana spominska slovesnost. Na tem mestu 
so namreč prebivalci naselij Krčica, Somorovci, Središče, Szom-
batfa in drugih vasi stoletja obiskovali skupno cerkev. Spo-
min nanjo pa danes ohranja spominsko obeležje. Po posneti 
skupinski fotografiji pred obeležjem smo se nato po gozdni 
poti spustili v osrčje vasi  Kercaszomor, kjer nas je pričakal tam-
kajšnji  župan, ki nam je na kratko predstavil zgodovino vasi.
Po kratki osvežitvi in rahlem počitku smo pot nadaljevali 
proti Domanjševcem, kjer smo zavili do potoka Mala Krka in 
si ogledali »stvaritve« bobrov, ki so se po mnogih letih spet 
vrnili v naše okolje in delajo veliko škodo na deblih dreves.
Od tukaj nas je čakala le vrnitev v Središče. Pot nas je vodila 
mimo Art centra in vse do gasilskega doma, kjer smo pohod 
zaključili z zasluženo malico.  

Predsednica KD,
Silvija Šanca

A szerdahelyi Antal Ferenc 
Művelődési Egyesület és 
Moravske Toplice Község 
Magyar Nemzeti Önigazgatási 
Közössége április 23-án immár 
kilencedik alkalommal szervezte 
meg a hagyományos Szent 
György-napi gyalogtúrát, 
amelyre mintegy negyven 
résztvevő jelentkezett. A 

mintegy 12 kilométeres út a túrázókat a Szerdahely-
Kercaszomor-Domonkosfa-Szerdahely vonalon vezette. 
Reggel fél kilenckor gyülekeztünk a szerdahelyi tűzoltó- 
és faluotthon előtt, ahonnan egy köszöntő beszéd után 
elindultunk az Őrzők öröme útvonalon a magyarországi 
Kercaszomor felé. 
Első megállónk a Pusztatemető nevű helyen volt, ahol tavaly 
emlékünnepséget tartottak a Kercaszomor és Szerdahely között 
létesített, Őrzők öröme útvonal megnyitásának részeként. Ez az 
a hely, ahol Kercaszomor, Szerdahely, Szombatfa és más falvak 
lakói évszázadokon keresztül közös templomba jártak. Ma már 
csak egy emlékjel őrzi emlékét.
Miután csoportképet készítettünk az emlékjel előtt, egy erdei 
ösvényen lesétáltunk Kercaszomor község központjába, ahol a 
helyi polgármester fogadott bennünket, és röviden ismertette 
a falu történetét.
Egy rövid frissítő és pihenő után utunkat Domonkosfa 
felé folytattuk, ahol a Kerca patakra kanyarodva láthattuk 
a hódok „alkotásait”, mivel ezek sok év után visszatértek a 
környezetünkbe, és nagy károkat okoznak a fatörzseken.
Innen már csak vissza kellett térni Szerdahelyre. Az útvonal az 
Art-center mellett a tűzoltóotthonig vezetett, ahol a túrát egy 
jól megérdemelt uzsonnával fejeztük be.  

Prekmurje, stereotipi in hrana A Mura-vidék, a sztereotípiák és 
ételekLeta življenja izven meja Prekmurja dajo 

človeku potrebno distanco, da resnično 
spozna kaj je in kaj pomeni biti Prekmurec, 
pri čemer hkrati neogibno trči ob množico 
stereotipov o sebi in svoji domovini. Da je 
Prekmurje ena sama ravnica, ob katerem 
Goričanec vsaj privzdigne obrvi, če že ne 
rahlo razburjen hiti razlagat, da temu pač 
ni tako, je tisti, ki mi pride najprej na mi-
sel. Verjetno največkrat takrat, ko mi na tej 
»ravnici« Bukovnice ob vožnji domov presenetljivo zmanjka 
mobilnega signala. Toda če kateri od stereotipov drži, je to za-
gotovo tisti, ki pravi, da Prekmurci veliko in obilno jemo. Hrana 
in pijača ne glede na priložnost nikoli ne izostaneta, v svoji na-

A Mura-vidék határain kívül eltöltött évek 
kellő távolságot biztosítanak ahhoz, hogy 
az ember valóban megismerje, mi az, és 
mit jelent muravidékinek lenni, miközben 
elkerülhetetlenül beleütközik a saját ma-
gáról és szülőföldjéről alkotott sztereotípiák 
sokaságába. Például az első, ami eszembe 
jut, hogy a Muravidék teljesen síkvidék, 
amire egy goričkói legalább felvonja a 

szemöldökét, de még az is lehet, hogy kissé felháborodva siet 
elmagyarázni, hogy ez nem így van. Valószínűleg leginkább 
akkor szokott az ilyen eszembe jutni, amikor hazafelé menet a 
Bukovnica „síkságon”, meglepő módon, egyszerre csak eltűnik 
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A májusfa kitáncolása Szerdahelyen 
Egy település életében a májusfa kidöntése is fontos esemény. 
Ezt bizonyították be Szerdahely és Magyarszombatfa lakói, 
akik május utolsó napján, ünnepélyesen kidöntötték az egy 
hónappal korábban, közösen felállított májusfát. 
A májusfa kitáncolását baráti társalgás színesítette, az öröm pe-
dig még nagyobb volt, hiszen az elmúlt években, a járványügyi 
intézkedések miatt, ilyen rendezvényeken, nem találkozhattak.

jizrazitejši obliki pa se stereotip uresničuje v obliki kulinaričnih 
dogodkov. Za enega takšnih je minuli mesec poskrbela Madžar-
ska narodna samoupravna skupnost občine Moravske Toplice, 
ki je v Prosenjakovcih priredila Kulinarično popoldne. Vaščani 
dvojezičnih vasi – Prosenjakovci, Motvarjevci, Čikečka vas in Sre-
dišče – so se projekta lotili sila resno, vsak s svojo pripravljeno 
jedjo pa so poskrbeli, da se jih bomo tako ali drugače spominjali 
še nekaj časa. 
Prekmurci smo vedno odhajali, a se brez izjeme vedno radi 
vračamo. Ob tako slastni kisli juhi, pasulju, kotletih z žara, 
palačinkah in langaših seveda še veliko raje in pogosteje.

Aljoša Koroša

Prosenjakovska tradicija 
zadnjega aprila 

Podiranje mlaja v Središču 

Pártosfalvi hagyomány április 
utolsó napján

Postavljanje mlaja pred praznikom dela ima 
v Prosenjakovcih dolgoletno tradicijo. Okoli 
mlaja se nas je skozi leto vedno zbralo veli-
ko ljudi, a še nikoli toliko kot letos. 
Po dveh letih epidemioloških ukrepov, ki 
so nas oddaljevali eden od drugega, je bila 
tokrat želja po druženju več kot očitna, saj 
se nas je čez dan zbralo več kot sto. Prvi mlaj 
smo postavili pri starem gasilskem domu. 
Po prihodu iz gozda smo ga očistili lubja, 
otroci so ga okrasili z raznobarvnimi trakovi, 
nato pa smo ga s skupnimi močmi postavili 
pokonci. A s tem dela še ni bilo konec. Že 
nekaj let namreč skupaj z vaščani sosednje 
Magyarszombatfe z Madžarske mlaj posta-
vimo tudi na državni meji. 
Po opravljenem delu je tudi tokrat sledilo prijetno druže-
nje ob domači kapljici in obilici hrane, skupno druženje 
pa smo zvečer sklenili ob kresu. Kot že vrsto let do zdaj, 
je tudi tokratno postavljanje mlaja potekalo v okviru KTD 
»Ady Endre« iz Prosenjakovcev!

Bernarda Koroša Pantović

Tudi podiranje mlaja je lahko pomemben dogodek v kraju. 
Da je tako, so dokazali vaščani Središča in Magyarszombatfe, 
ki so se zbrali zadnji dan v maju,  da bi slavnostno podrli mlaj, 
ki so ga na meji  s skupnimi močmi  postavili mesec dni prej.
Podiranje so popestrili z druženjem, veselje ob tem pa je bilo 
še toliko večje, saj se zaradi ukrepov v zadnjih letih na takih 
dogodkih zaradi protikoronskih ukrepov niso mogli srečevati.

KD »Antal Ferenc« Središče

Pártosfalván, a munka ünnepe előtt, immár 
hagyományosan májusfát állítunk. A májusfa 
körül minden évben sokan gyűltünk össze, 
de talán még soha ennyien, mint az idén.
Két évnyi járványügyi intézkedés után, amely 
távol tartott minket egymástól, ezúttal a 
találkozási vágy több mint nyilvánvaló volt, 
hiszen több mint százan gyűltünk össze 
a nap folyamán. Az első májusfát a régi 
tűzoltóotthonnál állítottuk fel. Az erdőből 
visszatérve először következett a kérgezés, 
majd a gyerekek a fát színes szalagokkal 
díszítették, és azt közösen felállítottuk. Ezzel 
azonban a munka még nem ért véget. Már 
több éve a szomszédos magyarországi 
Magyarszombatfa lakóival közösen az 

országhatárnál is májusfát állítunk. 
Az elvégzett munkát ismét kellemes társalgás követte, 
amelyről a finom házi nedű és a gazdagon megterített 
asztal sem hiányzott, majd az estét örömtűzzel zártuk. 
Ahogy minden évben, a májusfaállítás az idén is a 
pártosfalvi Ady Endre Művelődési és Turisztikai Egyesület 
szervezésében zajlott.

mobiltelefonomról a térerő.  De ha valamelyik sztereotípia igaz, 
akkor az biztosan az, miszerint mi, muravidékiek szeretünk sokat 
és jókat enni. Bármilyen alkalomról legyen is szó, az étel és az 
ital sosem hiányzik, és a sztereotípia a kulináris események for-
májában valósul meg. Az egyik ilyen gasztronómiai eseményt 
a múlt hónapban a Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti 
Önigazgatási Közösség, Pártosfalván szervezte. A nemzetiségi-
leg vegyesen lakott falvak – Pártosfalva, Szentlászló, Csekefa és 
Szerdahely – lakói komolyan vették a projektet, mindegyikük a 
saját ételével biztosította, hogy még sokáig emlékezzenek rájuk. 
Mi, muravidékiek, mindig is elhagytuk a vidéket, de kivétel 
nélkül mindig szívesen visszajövünk. A finom savanyúleves, a 
babgulyás, a grillezett karaj, a palacsinta és a lángos miatt pedig 
természetesen még szívesebben, és még gyakrabban jövünk.
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Ocenjevanje vin v Prosenjakovcih  

Rokodelska delavnica v 
Alvariumu 

Borminősítés Pártosfalván

Kézműves foglalkozás az 
Alvariumban

Po dveh letih karantene, omejevanje 
druženja, so člani sekcije vinograd-
nikov, ki delujejo v okviru KTD »Ady 
Endre« Prosenjakovci, v mesecu maju 
organizirali ocenjevanje vin.
Tri članska komisija, ki so jo sestavljali 
Marika Feher, Miran Torič in Sándor 
Vizvári iz Madžarske, je ocenjevala 
46 vzorcev vin. Ocenjevali so bela, 
rdeča in rose vina. Komisija je oce-
njevala vina iz okoliških vasi, in sicer 
iz Filovcev, Sela, Andrejcev, Središča, 
Motvarjevcev in Kobilja. Poleg slovenskih vin so ocenjevali 
tudi vina iz sosednje Madžarske.
Najvišjo oceno, 18,33 za mešano vino, je dobilo vino Darka 
Ferenceka iz Filovcev, rdeča modra frankinja Ferenca Németa 
iz Zalalövőja (Madžarska) si je prislužilo oceno 18,17, rose 
vino Damjana Jeriča iz Rakičana pa je dobilo oceno 17,10.
Komisija je tako podelila 14 zlatih, 20 srebrnih in 9 bronastih 
priznanj! Vsem dobitnikom priznanj ISKRENO ČESTITAMO!

Sekcija vinogradnikov KTD Prosenjakovci

MNSS Občine Moravske Toplice, 
Kulturno turistično mladinsko 
društvo Muravidékre  in Zavod 
za kulturo madžarske narodnosti 
so 20. maja  ob svetovnem 
dnevu čebel v Alvariumu v 
Motvarjevcih organizirali 
rokodelsko delavnico Čebelica.
Rokodelske delavnice se je udeležilo 
lepo število domačinov – odraslih in 
otrok, ki so se pod vodstvom Klau-
die Abraham iz društva Muravidékre 
preizkusili v poslikavi kamenčkov ter s poslikavo okvirjev s 
pikčasto tehniko okusili svet mandal, pod vodstvom Doro-
teje Flisar iz Hiše rokodelstev pa so izdelovali čebelice iz ličja.
Ob tej priložnosti so udeleženci lahko okusili tudi različne 
vrste medu domačih pridelovalcev, ponujeni so bili  akacijev, 
cvetni, gozdni in ajdov med. 
Za zaključek so udeleženci strnili svoje vtise in povedali, da  
je bila delavnica poučna ter hkrati odlična priložnost za kle-
pet in sprostitev.

MNSS OMT

A társasági életet nagymértékben 
korlátozó járványügyi intézkedések 
után, a pártosfalvi Ady Endre 
Művelődési és Turisztikai Egyesület 
keretében működő borászati szekció 
tagjai májusban borminősítést 
szerveztek.
A háromtagú zsűri elé, amelynek 
tagjai Fehér Marika, Torič Miran és 
a magyarországi Vizvári Sándor 
voltak, 46 borminta került. Az 
értékelt borok között fehér, vörös és 

rozé borok voltak. A zsűri a környező falvakból, Filovciból, 
Seloról, Andrejciből, Szerdahelyről, Szentlászlóról és 
Kobiljeből származó borokat értékelte. A szlovén borok 
mellett a szomszédos Magyarországról származó borokat 
is minősítették.
A legmagasabb pontszámot, 18,33-at a filovci Ferencek 
Darko bora kapta, míg a zalalövői Német Ferenc vörös 
kékfrankosa 18,17, a rakičani Jerič Damjan rozé bora pedig 
17,10 pontot kapott.
A zsűri így 14 arany, 20 ezüst és 9 bronz díjat ítélt oda! 
Gratulálunk minden díjazottnak!

A méhek világnapján, május 20-án, 
a Moravske Toplice Község MNÖK, a 
Muravidékre Ifjúsági Művelődési és 
Idegenforgalmi Egyesült, valamint 
a Magyar Nemzetiségi Művelődési 
Intézet Méhecske címmel 
szervezett kézműves foglalkozást 
a szentlászlói Alvariumban. 
A kézműves foglalkozáson szép 
számmal vettek részt a helyiek - 
felnőttek és gyerekek -, akik Ábrahám 
Klaudia, a Muravidékre Egyesület 

munkatársa vezetésével kipróbálták a kavicsfestést, pontozó 
technikával kereteket festve belekóstoltak a mandalák 
világába, valamint Flisar Doroteja, a Kézművességek 
Házának munkatársa vezetésével kukoricacsuhéból méheket 
készítettek.
A résztvevők közben megkóstolhatták a helyi termelők 
különböző mézfajtáit is, köztük akácmézet, virágmézet, erdei 
mézet és hajdina mézet. 
A végén a résztvevők összegezték benyomásaikat, 
és elmondták, hogy a foglalkozás rendkívül érdekes 
volt, és remek lehetőséget nyújtott a beszélgetésre és 
kikapcsolódásra.

FOTO: Bernarda Koroša Pantović
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Jožefa Vöröš – stara/nova 
predsednica

Ne dovolite, da vam ukradejo 
sanje

Ne enged, hogy ellopják az 
álmaidat

Vöröš Jožefa – a régi/új elnök

V soboto, 7. maja 2022 smo v Prosenjakov-
cih imeli občni zbor KTD »Ady Endre«. Naše 
društvo deluje od leta 1997 in v vsem tem 
času se je pod okriljem društva organizirala 
marsikatera prireditev. 
Od leta 2017 je predsednica društva Jožefa 
Vöröš, ki je skozi vsa ta leta uspešno vodila 
društvo. Pod njenim vodstvom je bilo orga-
niziranih veliko različnih prireditev, in sicer 
postavljanje in podiranje mlaja v naši vasi, 
kakor tudi na meji z Madžarsko, kresovanje, 
mednarodno srečanje dveh obmejnih vasi 
Prosenjakovci/Magyarszombatfa in različni 
izleti po Sloveniji. V okviru društva uspeš-
no deluje tudi vinogradniška sekcija. V sklopu tega se vsako 
leto organizira mednarodno ocenjevanje vin, postavljanje 
klopotca in Martinovanje. 
Na zadnjem občnem zboru je bila na dnevnem redu tudi 
razrešitev dosedanjih organov društva in izvolitev novih čla-
nov. Predlog je bil, da dosedanja predsednica Jožica Vöröš 
tudi naslednja štiri leta vodi društvo, kar je stara/nova pred-
sednica tudi sprejela. Sprememba je bila edino pri vodji sek-
cije vinogradnikov, ki je postal Ladislav Sabotin, postal pa je 
tudi podpredsednik društva KTD »Ady Endre«!

Bernarda Koroša Pantović

14. maja 2022 je tokrat v Prosenjakovcih potekala 
predstavitev pesniške zbirka Béle Szomija Kralja z nas-
lovom Szerelemmosoly (Nasmeh ljubezni), ki jo je izdal 
Zavod za kulturo madžarske narodnosti.  Občinstvo je 
bilo priča pesnikovi iskreni izpovedi o maternem jeziku, 
ljubezni do domovine, ljubezni in dvojni identiteti. 
Zbrane je najprej pozdravila predsednica Madžarske samou-
pravne narodne skupnosti Občine Moravske Toplice, Zsuzsi 
Vugrinec, nato pa še Lili Kepe Kocon, sodelavka Zavoda za 
kulturo madžarske narodnosti. Z avtorjem se je pogovarjal La-
jos Bence, pesnik, dobitnik nagrade József Attila, urednik knjige in 
avtorjev dober prijatelj. Lajos Bence je o pesniku dejal, da je vzne-
mirljiv človek, nenavaden genij, drzen in dober učenec. Knjiga 
vsebuje ljubezensko poezijo, družbeno kritiko, pesmi o naravi in 
pesmi, ki opevajo dediščino prednikov. Knjigo krasijo slike ume-
tnice -fotografinje Arven Sakti Szomi Kralj. Pesmi iz zbirke smo 
poslušali v izvedbi recitatorja, Attile Bogdana. Bil je doživljajsko 
bogat in prijeten večer.

Kepe Kocon Lili

2022. május 14-én ismételten bemutatásra került Szomi Kralj 
Béla Szerelemmosoly című verskötete, most Pártosfalván. 
A nagy érdemű közönség tanúja volt a költő őszinte 
vallomásának az anyanyelvről, a szülőföldszeretetről, 
a szerelemről és a kettős identitásról. A kötet a Magyar 
Nemzetiségi Művelődési Intézet gondozásában jelent meg.
A könyvbemutatón Vugrinec Zsuzsi, a Moravske Toplice Községi 
Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség elnökasszonya, 
aztán a kiadó részéről, Kepe Kocon Lili, a Magyar Nemzetiségi 
Művelődési Intézet munkatársa köszöntötte az egybegyűlteket. 
A szerzővel, Bence Lajos, József Attila-díjas költő, a kötet 
szerkesztője és egyben a szerző jó barátja beszélgetett. Bence 
Lajos az vallotta a költőről, hogy izgalmas fickó, csodabogár 
zseni, merész, jó tanítvány. A bemutatott kötet szerelmi lírát, 
társadalomkritikus, természetfelé forduló, valamint az ősök 
örökségét megéneklő verseket tartalmaz. A verseskötetet 
Arven Sakti Szomi Kralj művészfotós képei díszítik. Ízelítőnek 
Bogdan Attila, versmondó, versfelolvasással gazdagította 
az estet. Összességében egy nagyon tartalmas és kellemes 
estnek voltunk részesei.

2022. május 7-én, szombaton, Pártosfalván 
megtartottuk az Ady Endre Művelődési 
és Turisztikai Egyesület közgyűlését. 
Egyesületünk 1997 óta működik, és az 
elmúlt időszakban, az egyesület égisze 
alatt számos rendezvényt szerveztünk. 
2017 óta az egyesület elnöke Vöröš 
Jožefa, aki mindvégig sikeresen vezette 
az egyesületet. Vezetése alatt számos 
rendezvényt szerveztek, mint például a 
májusfaállítás és májusfa kitáncolása a 
faluban és a szlovén-magyar határon, a 
tábortűz, a két határ menti falu, Pártosfalva 
és Magyarszombatfa nemzetközi 
találkozója és különböző kirándulások 
Szlovéniában. Az egyesület borászati 

szekciója is sikeresen működik. Ennek keretében minden 
évben nemzetközi borminősítést szerveznek, kelepelőt 
állítanak, és persze a Márton-napi rendezvény sem marad el.
A legutóbbi közgyűlés napirendjén szerepelt az egyesület 
szervei jelenlegi tagjainak felmentése és új tagok választása 
is. A javaslat az volt, hogy a jelenlegi elnök, Vöröš Jožefa a 
következő négy évben is vezesse az egyesületet, amit a régi/
új elnök elfogadott. Az egyetlen változás Sabotin Ladislav, 
a borászati szekció vezetője esetében történt, aki egyben 
az Ady Endre Művelődési és Turisztikai Egyesület alelnöki 
tisztségét is átvette!
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D R U Š T V O  U P O K O J E N C E V  M O R A V S K E  T O P L I C E

Društvo upokojencev se vrača s svojimi sporočili. Po 
skoraj dvoletnem premoru se ob naklonjenosti uredni-
ka vračamo s stalno rubriko, katere namen je obveščati 
članstvo in javnost o delu društva, ki je zelo raznoliko 
in razpršeno na številna področja (družabni del, pomoč 
starejšim, kulturne in športno-rekreativne dejavnosti …).
Moj dom – lep in urejen. Društvo je aprila razpisalo nate-
čaj med svojim članstvom, čigar namen je oceniti zunanji 
izgled domov svojih članov. Na natečaj se v teh dneh še 
lahko prijavite. Komisija bo prijavljene domačije  ocenila 
v začetku julija. Društvo bo rezultate razglasilo na jesenski 
prireditvi.

Nastop naših literatov v Ljubljani. ZDUS (Zveza društev 
upokojencev Slovenije, naša krovna organizacija) se je 
pred leti na predlog predsednika Janeza Sušnika odločila 
zapustiti Festival za 3. življenjsko obdobje v Cankarjevem 
domu in je ustanovila Dneve medgeneracijskega soži-
tja na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču. Letošnje 
dvodnevno soočenje predstavnikov vseh generacij je 
posvetilo pozornost stanovanjski problematiki in oskrbi 
starejših, upokojenska društva so se predstavila z ročnimi 
deli, pesniki pa so se zbrali na Uricah poezije. Prijavila sta 
se tudi dva naša člana (Martin Horvat in Micka Sambt) in se 
javnosti predstavila s po dvema pesmima. Nastopa obeh 
sta bila sprejeta z gromkim aplavzom, saj sta prepričljivo 
vnesla v program občutje panonske melanholije. 
Dobro obiskana družabna prireditev v Selu. Pred koncem 
maja je društvo pripravilo odlično obiskani piknik za svoje 
člane. Pod šotorom v Selu se je zbralo kar 180 članov, ki so 
uživali ob odličnem kosilu, izvrstni selanski kapljici in zvokih 
našega dobrega starega ansambla Zvonček. Zvonček je na-
stopil tudi na srečanju humorističnih skupin, ki so ga Selanski 
nemaki pripravili na predvečer tekmovanja v ročni košnji. 
Izlet na Kozjansko. Za kar dva avtobusa naših članov se je 
udeležilo spomladanskega izleta na Kozjansko v začetku 

junija. Udeleženci so si v Plištajnu ogledali sramotilni ste-
ber in se seznanili z romarsko potjo Sv. Eme Plištajnske. 
Sledil je ogled Kozjega, najstarejšega trga na Kozjanskem, 
in Podsrede, naselja s statusom kulturnega spomenika in 
enim najlepše ohranjenih gradov v Sloveniji.  
Neumorni kegljači. Med športnimi ekipami so bili v teh te-
dnih še posebej aktivni kegljači s kroglo na vrvici. Ženska 
in moška ekipa sta uspešno sklenili nastope v pokrajinski 
upokojenski ligi, še zlasti to velja za moško ekipo, ki je 
med desetimi udeleženci zasedla odlično drugo mesto. 
Nemalo po zaslugi Avgusta Hidiča, ki je zabeležil najvišji 
rezultat med posamezniki. Hidič je bil najboljši med po-
samezniki tudi na regijskem tekmovanju v Beltincih, tam 
je moška ekipa zasedla tretje mesto med 13 sodelujočimi 
moštvi. Ženska ekipa DU Moravske Toplice je na regijski 
tekmi v Šalamencih zasedla šesto mesto med dvanajstimi 
udeleženkami. Nastopili sta tudi ekipi v pikadu, moška v 
Ljutomeru in ženska v Murski Soboti.  

Ludvik Sočič

Utrinek s piknika v Selu.

Avgust Hidič, tekmovalec z najvišjim seštevkom podrtih kegljev v regionalni 
upokojenski ligi v sezoni 2021/2022.



Lipnica 182  | 27

 VSAKDANJI UTRIPŠPORT

NK Čarda praznovala abrahama

50 let nogometnega kluba iz Martjancev proslavili v 
dveh delih. Prvič je bilo slavnostno, drugič športno in 
veseljaško.
 Čardi so se slovesno poklonili v Športno-rekreacijskem 
centru Martjanci, kjer so bile ob prisotnosti visokih gostov 
podeljene številne plakete najzaslužnejšim za nastanek in 
tudi za dolgoletno uspešno delovanje kluba, ki trenutno 
igra v Pomurski nogometni ligi. Plakete, ki so jih podeljevali 
predsednik kluba Boštjan Cigüt, župan Občine Moravske To-
plice Alojz Glavač in predsednik Nogometne zveze Slovenije 
(NZS) Radenko Mijatović, so v prvi kategoriji prejeli ustano-
vitelji kluba Vladimir Üllen, Štefan Dravec in Karel Čurman. 
V drugi kategoriji so plakete prejeli bivši predsedniki kluba, 
teh je bilo sicer vsega enajst, in sicer Vladimir Üllen, Jože 
Štefanec, Martin Horvat, Franc Gomboc, Vladimir Nemeš, Ivo 
Cifer, Franc Kodila in Boštjan Cigüt. V tretjem sklopu pode-
ljevanja plaket so te šle v roke posameznikov za dolgoletno 
delo v klubu, prejeli so jih Franc Cifer, Jože Lipaj, Jože Lang, 
Tugomir Frajman, Marjan Lovrenčec in Anton Kočar. V zah-
valo za dolgoletno sponzorstvo in donatorstvo so plakete 
nato prejeli tudi predstavniki podjetij Mlinopek, Paradajz in 
Zavarovalnice Triglav.  Ob koncu prvega dela podeljevanja 
plaket so te podelili še organizacijam, ki so neločljive pove-
zane z delom kluba, prejeli so jih predstavniki Turističnega 
društva Martin Martjanci, Prostovoljnega gasilskega društva 
Martjanci, Rotary kluba Martjanci in Vrtci Občine Moravske 
Toplice. Nato je bila predstavljena uglasbena himna, ki so jo 
prepevali navijači Ograček boysi pred leti na Čardinih tek-
mah. Avtorja besedila sta Marko Pintarič in Matej Petek. V 
drugem delu slovesnosti so nadaljevali s podelitvijo plaket, 
in sicer so jih naprej v kategoriji dolgoletnega sodelovanja 
prejeli predstavniki Občine Moravske Toplice, Medobčinske 
nogometne zveze (MNZ) Murska Sobota, Občinske športne 
zveze Moravske Toplice, NZS in podjetja Čista narava. Nato so 
na vrsto prišli igralci, najprej tisti, ki so zbrali največ nastopov 
za Čardo, to pa so Štefan Kerec z 282 nastopi, Iztok Kerčmar z 
276 nastopi in Franc Horvat z 263 nastopi. Sledili so najboljši 
strelci v zgodovini kluba, to sta bila Kristjan Kerec (164 golov) 
in Štefan Pintarič (85 golov) ter igralci z največ odigranimi mi-
nutami, to pa so  Štefan Kerec (24.339 minut), Iztok Kerčmar 
(24.221 minut) in Anton Kuhar (22.452 minut). 

Plakete so prejeli tudi najbolj borbeni, in sicer Dejan Cmor, ki 
je zbral 55 kartonov, Zoran Horvat 51 in Borut Puhan 48. Ob 
koncu slovesnosti so prišli na vrsto trenerji, ki so največkrat 
vodili moštvo. To so Bojan Malačič (249-krat), Dušan Vogrinčič 
(116-krat) in Franc Cifer (62-krat), zatem pa je sledila še podeli-
tev plaket igralcem, ki so si največkrat nadeli kapetanski trak. 
Prejeli so jih Štefan Kerec, Dejan Cmor in Bojan Horvat. 
Za konec so plakete prejeli še posamezniki, ki so klubu 
dali poseben prispevek. To so bili Andrej Pučko, ki je sku-
paj z Danijelom Novakom prispeval k pripravi in izvedbi 
nogometne šole, Simon Vogrinčič, ki je bil dolgoletna 
duša slačilnice, Leon Horvat, ki je trenutni trener član-
skega moštva, ter Martin Korpič, ki je trenutno kapetan 
članskega moštva in že več kot osem let njegov motor. Po 
govorih župana, predsednika krovne nogometne organi-
zacije in predsednika soboške medobčinske nogometne 
zveze, so prerezali trak ob odprtju prenovljenih slačilnic, 
nato pa je sledilo le še sproščeno druženje. Veliko več 
je bilo tega 11. junija, ko je bil celoten vikend posvečen 
počastitvi 50.obletnici nastanka Čarde. Vrhunec dogajanja 
je bila prijateljska tekma z državnimi prvaki - NK Maribor, 
po tekmi pa je sledila zabava z ansamblom Aktual pozno 
v noč. Nedeljo, 12. junija, pa so v ŠRC Martjanci posvetili 
najmlajšim nogometašem.

Uredništvo

  
 

P R I J A V N I C A T A B O R 2 0 22 

Priimek in ime:    

Naslov:    

Rojstni podatki:      

Telefon:    

Telefon staršev:    

E-mail:    

Obiskujem OŠ:     

P R I J A V N I C A T A B O R 2 0 22 

Priimek in ime:    

Naslov:    

Rojstni podatki:      

Telefon:    

Telefon staršev:    

E-mail:    

Obiskujem OŠ:     

Član nog. Kluba: DA:  NE Član nog. Kluba: DA:  NE 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
I Z J A V A 

 
Spodaj    podpisani  , sem eden od 
staršev/skrbnikov otroka (ime in priimek) in mu 
dovoljujem udeležbo na NOGOMETNEM TABORU v Martjancih od 11.7.2022 do 
15.7.2022 ter soglašam z uporabo njegovih osebnih podatkov in fotografij s 
tematiko tabora za namene izvajanja dejavnosti organizatorjev. Prav tako se 
v primeru poškodbe navedenega otroka pri udejstvovanju na nogometnem 
taboru, odpovedujem vsakršnim tožbam zoper organizatorje. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
I Z J A V A 

 
Spodaj     podpisani  , sem eden od 
staršev/skrbnikov   otroka (ime in priimek) in mu 
dovoljujem udeležbo na NOGOMETNEM TABORU v Martjancih od 11.7.2022 do 
15.7.2022 ter soglašam z uporabo njegovih osebnih podatkov in fotografij s 
tematiko tabora za namene izvajanja dejavnosti organizatorjev. Prav tako se v 
primeru poškodbe navedenega otroka pri udejstvovanju na nogometnem 
taboru, odpovedujem vsakršnim tožbam zoper organizatorje. 

 
 

    

(kraj in datum) (podpis staršev ali skrbnikov) 
 
Izpolnjeno prijavnico prinesite s seboj na prvi dan tabora. 
 
POZOR! Izpolnjena in podpisana izjava je pogoj za sodelovanje na 
taboru NK Čarda 2022. 

(kraj in datum) (podpis staršev ali skrbnikov) 
 
Izpolnjeno prijavnico prinesite s seboj na prvi dan tabora. 
 
POZOR! Izpolnjena in podpisana izjava je pogoj za sodelovanje na  
taboru NK Čarda 2022. 
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Ekipa ŠD Moravske Toplice prva 
na turnirju in v prvenstvu 

V občinski ligi malega nogometa – OŠZ M. Toplice je v se-
zoni 2021/2022 sodelovalo devet ekip. 1. mesto je osvojila 
ekipa ŠD M. Toplice, 2.mesto KMN Vučja Gomila in 3.mesto 
NK Tešanovci. Najboljši strelec lige je bil Jože Dravec (KMN V. 
Gomila) s 36 zadetki. Nagrado za FAIR PLAY sta prejeli ekipi 
KMN Mlajtinci in ŠD Prosenjakovci, ki sta prejeli samo po 3 
kartone v celi tekmovalni sezoni. V Filovcih je bil 4. junija na 
sporedu Pokal občinske športne zveze M.Toplice, ki se ga je 
udeležilo ravno tako devet ekip. 1.mesto je osvojila ekipa ŠD 
M.Toplice, 2. mesto KMN Mlajtinci in 3.mesto KMN Strehovci. 

ŠPORT

HOKEJSKI KLUB MORAVSKE TOPLICE 
KRANJČEVA 3, MORAVSKE TOPLICE 
9226 MORAVSKE TOPLICE 
     

 

______________________________________________________________________________________ 
  
 

16.    H  O  K  E  J  S  K  I      K  A  M  P    za otroke 
 

Kdaj?          1. termin: od 5. do 8. julija 2022. 
                           2. termin: od 23. do 26. avgusta 2022. 

 
Kaj se v kampu dogaja? Igra se hokej, družabne namizne igre, različne prostočasne delavnice, 

dejavnosti in tekmovanja … 
Kdo vodi kamp?   člani HK Moravske Toplice. 

Hrana?  kosilo, razni prigrizki in napitki. 
  

Cena?  5,00 € za člane HKMT za posamezni dan oz. 8,00 € za nečlane. 
Prijave? www.hkmtoplice.si ali info@hkmtoplice.si ali telefon: 

041 610 745 (Jože) in 031 388 250 (Metka). 
In ne pozabi – hokej je lahko zelo zabaven. 

 
 
 

- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PRIJAVNICA:  
  
Svojega otroka________________________________________________, starost:__________(let).          Spol: M  Ž (obkroži) 
  
naslov:_________________________________________ gsm:__________________e-pošta:_____________________________,  
  
prijavljam na razpisani termin ____________________________. 
  
Druge posebnosti otroka (vegetarijanstvo, alergije ...)  ____________________________________________________________. 
 
Ceno hokejskega kampa  20,00 € oz. 32,00 € bom  plačal ob prijavi oz. prvi dan kampa.  
 
IZJAVA:  
Spodaj podpisani__________________________________ dovoljujem svojemu  otroku ______________________________udeležbo na 
poletnem kampu s spremljajočim programom v navedenem terminu in soglašam z uporabo njegovih osebnih podatkov za potrebe 
organizacije tabora. Dovoljujem snemanje in fotografiranje otroka ter njihovo objavo na spletni strani www.hkmtoplice.si ter televiziji.  
Udeleženci oz. starši sami poskrbijo za nezgodno zavarovanje.        
 
                                                                                                                   Podpis staršev: _________________________________ 
 
 
 
Prijavo nam posredujte na:  
po pošti: HOKEJSKI KLUB MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice,   
po mailu na: info@hkmtoplice.si ali po dogovoru po telefonu 031-388-250 (Metka) najkasneje 3 dni pred pričetkom 
kampa.  
O morebitnih spremembah vas bomo sproti obveščali, zato nam posredujte vašo telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi.   

Najboljši vratar turnirja je bil Darko Zver (KMN Mlajtinci), 
najboljši strelec pa Marko Mescelicz z 6 zadetki (KMN Stre-
hovci).

Uredništvo
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»VELIKI PRIJATELJI ZA MALE PRIJATELJE«

V petek, 3. junija 2022, smo pri Vrtcu 
Moravske Toplice izvedli že četrto dobro-
delno prireditev Veliki prijatelji za male 
prijatelje. Prireditev smo začeli z minuto 
molka v čast preminulemu škofu Gezi 
Ernišu. Nato so prireditev s himno vrtca 
slavnostno otvorili otroci vrtca. 
Prisotne je pozdravil tudi župan Občine 
Moravske Toplice, ki je poudaril, da so ot-
roci naša prihodnost, zato občina z vese-
ljem podpira takšne dogodke. Na odru se 
nam je nato pridružil še naš gost, vrhunski 
slovenski športnik, biatlonec Klemen Bau-
er. Otroci so imeli zanj kar veliko vprašanj. 
V oddelkih so namreč teden pred priredi-
tvijo zasnovali različne vsebine, s katerimi 
so otrokom približali šport, s katerim se 
ukvarja naš gost, in izdelali plakate, ki so na dan prireditve 
krasili prireditveni šotor. Klemen Bauer je bil navdušen nad 
njihovimi izdelki. V zahvalo nam je podaril podpisan tekmo-
valni dres, ki že krasi prostore na upravi. 
Po zaključku slavnostnega dela je sledil popoldanski pro-
gram. V kotičku, ki so ga pripravili za našega športnika 
Klemna Bauerje, je bilo seveda največ zanimanja za puško, 
na parkirišču pred vrtcem so si otroci lahko ogledali gasilske 
in policijske avtomobile, na igrišču pa so si lahko uredili svoje 
pričeske, izdelali letalo, poslikali steklenico, ali pa se prepustili 
spretnim rokam naših zaposlenih pri poslikavi obraza. Pod 
budnim očesom trenerjev in ob pomoči igralcev so se ot-
roci lahko preizkusili tudi v igranju hokeja na travi in seveda 
nogometa, za še več gibanja pa so otroci imeli na razpolago 
tudi dve napihljivi igrali. 
V popoldanskem delu smo izvedli tudi srečelov, tik pred ve-
černim delom pa so vsi udeleženci lahko kupili še srečke za 
žreb v nagradni igri, za katero je glavno nagrado prispeval 

kar Klemen Bauer. Podaril nam je namreč 
originalno olimpijsko majico. V žrebu se je 
našel tudi odojek, kupon za intenzivni pla-
valni tečaj, vrtni počivalni stol ter družinska 
karta za Expano.          
Seveda pa so naši kuharji poskrbeli tudi, da 
naši želodčki niso bili prazni. Na voljo smo 
imeli slastne palačinke, langaš, hrenovke 
z žemljico, sadne skledice ter odlično li-
monado, vodo pa je prispevalo podjetje 
Radenska d.o.o.
Večerni del so zaznamovali otroci, ki so ne-
koč obiskovali naš vrtec. V kulturnem pro-
gramu so se predstavili Žan Bencik, Ama-
dej Cör, Jaša Pulič Čontala, Luka in Lara 
Gumilar, Jakob Andrej in Maks Smodič ter 
Lara Kalamar in Sara Števančec. Predstavili 

so se z glasbenimi točkami – slišali smo ubrano igranje na 
kitaro, bobne, harmoniko, pa tudi petje, zaključek pa je zaz-
namoval baletni nastop. Vse skupaj je odlično povezovala 
in s svojimi točkami popestrila naša mamica Miša Zečević.  
Dobrodelno prireditev je prostovoljno pripravljalo veliko 
ljudi (člani upravnega odbora, zaposleni, starši, člani dru-
štev,…). Prošnji za pomoč pri izvedbi prireditve je prisluhnila 
tudi Občina Moravske Toplice ter veliko sponzorjev in dona-
torjev. Skupaj s prostovoljnimi prispevki obiskovalcev priredi-
tve nam je tako uspelo zbrati dovolj sredstev, da bomo lahko 
v naslednjem šolskem letu sofinancirali lutkovni abonma za 
otroke II. starostnega obdobja.  
V imenu članov UO Sklada vrtca ter v svojem imenu se zah-
valjujem prav vsem, ki ste pripomogli, da smo prireditev 
izpeljali. HVALA vam!

Simona Kaučič, 
ravnateljica Vrtci Občine Moravske Toplice
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IZ ŠOL IN VRTCEV

Zdravilna moč voda

Obisk bodočih šolarjev na OŠ Bogojina 

Nina Novak Oiseau med mladimi ustvarjalci OŠ Bogojina

Otroci oddelka 2-4 let enote Moravske Toplice so v tem 
šolskem letu vključeni v projekt Turizem in vrtec. Otroci 
so skozi šolsko leto spoznavali vode v bližnji okolici ter 
njihov pomen in dragocenost. 
Potok, ribnik in fontane so otroke ob obiskih pomirjale, otroci 
so spoznavali njen pomen za človeka, rastline in živali. Ob 
obisku bazenov so spoznali, da se ljudje v vodi in ob njej radi 
sproščajo, in da je tudi zdravilna. Izdelali so plakate, ob kate-
rih so se marsikaj naučili, med drugim poimenovanje voda 
in kako dolgo nazaj so odkrili toplo vodo v bližini. Izvedli so 
veliko poskusov in spoznavali, da se voda s snovmi meša, 
izhlapeva, je dragocena za naše zdravje – odžeja, umije in 
sprosti. Otroke smo skozi celo šolsko leto seznanjali, kako 

V vrtcu Bogojina smo doživeli lep in pester dopoldan. Otroci 
iz vrtca Filovci in Moravske Toplice  so peš prišli do nas, nato 
pa so se vsi mali šolarji, naši mini maturanti, odpravili obiskat 
prvošolce v Osnovni šoli Bogojina. Že na pragu so nas pri-
čakali: učiteljice, pedagoginja Simona in  ravnatelj Boštjan 
Majerič. Po prijetni dobrodošlici smo si gledali šolsko knji-
žnico.  Učiteljica in knjižničarka Andreja nas je presenetila s 
kratko zgodbico. Ogledali smo si šolo in učilnici obeh prvih 
razredov. Učiteljici Mirjana in Mojca sta nam s svojimi učenci 
predstavili, kaj vse počnejo v prvem razredu. Učenci so  nam 
pokazali svoje zvezke, v katere pišejo in računajo, in zapeli 
pesmice.  Naši bodoči šolarji so lahko preizkušali, kako se 
sedi, na lepih rdečih stolčkih,  za šolsko mizo in kako se piše 
ter riše na tablo. Po kratkem okrepčilu smo se s prvošolci 
pomerili še v spretnosti nošenja žog. Igro nam je pripravil 
učitelj Jure. 

V torek, 10. maja 2022, prav na dan obletnice rojstva Ivana 
Cankarja, je na OŠ Bogojina gostovala pesnica, pisateljica 
in glasbenica Nina Novak Oiseau.
Učencem od 5. do 9. razreda, ki so osvojili bralno značko, in 
tistim, ki aktivno sodelujejo na literarnem področju, je predsta-
vila interdisciplinarni performans V šepetu trepet, zatem pa 
izvedla še delavnico, ki je mlade spodbudila k ustvarjanju in 
opazovanju majhnosti iz sveta narave. Z učenci se je podala 
med te majhnosti z razmišljanjem o pomenu opazovanja sve-
ta, ki jih obkroža. Pogovarjali so se tudi o ustvarjanju in sami 
ustvarjali. Svoja pesemska in prozna občutja so prebrali in pe-
snici zapisali v posebno knjigo spominov. Sledil je pogovor o 
zanimivostih iz življenja in dela mlade umetnice. Spretno sta ga 
vodila Zoja Lovrenčec, učenka  9. razreda, in Jakob Vuk, učenec 
8. razreda, ki sta povezovala celotno srečanje in ga popestrila s 
prekmurskim narečjem. Učence je zanimalo veliko vsega iz sve-

pomembna je voda za naše zdravje, telesno in duševno. 
Seznanili smo jih s tem, da brez vode ni življenja ter da jo 
moramo varčevati, saj je primanjkuje, in je zato dragocena. 
Življenje ljudi, živali in rastlin se brez vode niti ne more začeti.

Katja Hozjan, vzgojiteljica 

Za nagrado so vsi naši bodoči šolarji dobili kolajne. Naši mali 
šolarji so doživeli lep dopoldan v šoli Bogojina.

Marija Kučan

FOTO: Alenka Žižek/Marija Kučan

ta umetnosti. Dogodek je naša gostja popestrila z igranjem na 
kitaro in s petjem. Umetnico Nino Novak Oiseau smo prisrčno 
sprejeli z nastopom mladih pevcev iz 6. razreda s prekmursko 
pesmijo pod mentorstvom glasbenice Valerije Šömen in se prav 
tako poslovili od nje z iskrenimi besedami zahvale in z umetni-
ško ilustracijo Sare Zver, učenke 8. razreda. Dobila bo posebno 
mesto in našo gostjo spominjala na naše posebno druženje. 

Mentorica: Marjetka Erdelji
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EKO DAN

 Mini koncert v vrtcu 
Prosenjakovci

ÖKO NAP

Minikoncert a pártosfalvi 
óvodában

22. 4. 2022 obeležujemo kot sve-
tovni dan Zemlje in v okviru tega 
smo na DOŠ Prosenjakovci orga-
nizirali eko dan. Glavni naslov eko 
dneva je bila Življenjska pot od-
padka. Dan smo načrtovali tako, 
da je vsak razred raziskoval obno-
vljive in neobnovljive vire ener-
gije, ki v današnjem svetu tvorijo 
osnovo vseh odpadkov, s katerimi 
pa se onesnaževanje okolja veča. Spoznali so posamezni vir 
odpadka, njegove lastnosti, in kako se ga smiselno reciklira 
ter ponovno uporabi. Izbrali smo naslednje vire: vodo, pa-
pir, tkanino, glino, organski odpadek, kovino, les in plastiko. 
Učenci od 1. do 9. razreda so izvajali različne dejavnosti, s 
pomočjo katerih so krepili čut za okolje, spoznali, kako posa-
mezni odpadki vplivajo na okolje in kateri so tisti viri, ki so za 
življenje na našem planetu neizogibni. Naš planet je ranljiv, 
zato ga je potrebno spoštovati in zanj skrbeti.

Lavra Černela, eko koordinatorka

Čeprav že nekaj mesecev nisem 
več del vrtca Prosenjakovci, ki je 
bil kar 40 let moj drugi dom, sem 
bila zelo vesela povabila vzgojiteljic 
Tee in Timee, da se jim pridružim 
ob obisku glasbenikov z Madžar-
ske. Tako sem se v ponedeljek, 13. 
junija, v vrtcu udeležila koncerta 
orkestra, ki ga je omogočil Zavod 
za kulturo madžarske narodnosti. Vodja orkestra Károly Hor-
váth, ki skrbi za ohranjanje madžarskega ljudskega glasbene-
ga izročila in ga z velikim uspehom prenaša na mlajše rodove, 
je pred začetkom koncerta otroke seznanil s starimi in precej  
nepoznanimi  instrumenti. Poleg glasbenikov se je glasbene-
ga dogodka udeležil tudi koreograf András Lipusz, ki otroke 
v vrtcih že nekaj časa uči različne madžarske izštevanke in 
otroške ljudske plese. Ob prijetni glasbi in lepi koreografiji so 
najprej zaplesali otroci in vzgojiteljici, nato pa smo se jim prid-
ružili tudi ostali – babice, dedek, mamica in sestrica. Veselje 
otrok ob tem je bilo nepopisno. Glasbena urica je minila zelo 
hitro in tako smo se morali posloviti. Prečudovito glasbeno 
dopoldne nam bo zagotovo vsem ostalo v zelo prijetnem 
spominu. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila obema vzgo-
jiteljicama za povabilo. V družbi vseh vas, mi je bilo zelo lepo.

Bernarda Koroša Pantović

Április 22-én ünnepeljük a Föld 
napját, melynek alkalmából idén 
öko napot szerveztünk a pártos-
falvi KÁI-ban. Az öko nap főcíme 
A hulladék életútja volt. A napot 
úgy terveztük meg, hogy minden 
osztály a megújuló és a nem me-
gújuló energiaforrásokat kutatta, 
amelyek a mai világban min-
den hulladék alapját képezik, s 

amelyekkel a környezetszennyezés is növekszik. A tanulók 
megismerték a hulladék forrását, tulajdonságait, valamint 
azt, hogy hogyan hasznosítják és használják fel újra. Az 
alábbi forrásokat választottuk: víz, papír, szövet, agyag, szer-
ves hulladék, fém, fa és műanyag. Az 1-9. osztályos tanulók 
különböző tevékenységeket végeztek környezetérzetüket 
erősítéséért, illetve azért, hogy megértsék, az egyes hul-
ladékok hogyan hatnak a környezetre és melyek azok az 
erőforrások, amelyek nélkülözhetetlenek a bolygónkon való 
élethez. Bolygónk sebezhető, ezért tiszteletben kell tarta-
nunk és gondoskodnunk kell róla.

Bár már néhány hónapja nem 
vagyok a pártosfalvi óvodában, 
amely 40 évig a második ottho-
nom volt, nagyon örültem, hogy 
Tea és Tímea óvónők meghívtak, 
csatlakozzak hozzájuk a magya-
rországi zenészek látogatása al-
kalmából. Így június 13-án, hétfőn, 
ott lehettem az óvodában azon a 

koncerten, amelyet a Magyar Nemzetiségi Művelődési In-
tézet tett lehetővé. Horváth Károly, a zenekar vezetője, aki a 
magyar népzenei hagyományok megőrzéséért és a fiatalabb 
generációknak való átadásáért felel nagy sikerrel, a koncert 
kezdete előtt régi és meglehetősen ismeretlen hangszerekkel 
ismertette meg a gyerekeket. A zenészek mellett a rendez-
vényen Lipusz András koreográfus is részt vett, aki egy ideje 
már óvodásoknak tanít különböző magyar gyermekdalokat 
és gyermek néptáncokat. A kellemes zenére és a gyönyörű 
koreográfiára először a gyerekek és a tanárok táncoltak, majd a 
többiek - nagyszülők, anyuka és a kistestvérek is csatlakoztunk. 
A gyerekek öröme leírhatatlan volt. A zeneóra nagyon gyorsan 
eltelt, és el kellett búcsúznunk. Csodálatos zenés délelőtt volt, 
és minden bizonnyal, mindannyiunk számára, nagyon kelle-
mes emlék marad. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
megköszönjem mindkét óvónőnek a meghívást. Nagyon jó 
volt újra abban a társaságban lenni.
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PLEČNIK V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
V poklon in zahvalo arhitektu ob njemu posvečenem letu 2022

V nadaljevanju našega predstavlja-
nja umetniških del velikana svetov-
ne arhitekture Jožeta Plečnika v 
naši občini (v letošnjem letu se mu 
v Pragi slovenska, češka in evrop-
ska kulturna srenja poklanja tudi 
z veliko razstavo) se bomo v tem 
zapisu dotaknili nekaj simbolike, 
navzoče v bogojinski cerkvi, potr-
jene in domnevne, kajti Plečnik jo 
je v svojih delih pogosto skrival; pa 
bogojinskih župljanov, ki so pri njeni gradnji in opremlja-
nju najbolj izstopali.
Strokovnjaki bogojinske Plečnikove sakralne umetnine, laiki – bo-
gojinski župljani in okoličani – pa obiskovalci od blizu in daleč 
najdevamo/jo v župnijski cerkvi Gospodovega vnebohoda (sta-
ra cerkev je bila posvečena Sv. Trojici) veliko verske, nacionalne 
(prekmurske, slovenske) in ikonografske simbolike: simbolnih 
elementov v Plečnikovih gradbenih postavitvah, gradbenih do-
datkih, njegovih skritih detajlih v cerkvi in v izdelkih naših moj-
strov domače obrti.
Za glavni marmorni steber sredi stavbe smo že omenili, da po-
leg nosilnosti stropa predstavlja tudi – gledano s perspektive od 
zgoraj – križ. Mnogi so celo mnenja, da simbolizira Kristusa in 
vesoljno Cerkev, stebrni loki, kipeči iz njega, pa štiri evangeliste, 
pisce evangelijev Nove zaveze Svetega pisma. V naših prikazih že 
omenjeni mogočni zvonik arhitekt zaključuje z zvoničkom s ku-
polo in križem, ki je župljane motil, saj ga Plečnik ni postavil sredi 
zvonika, temveč ob njegovi vzhodni strani. Táko postavitev jim 
je menda razložil ob nekem obisku Bogojine že on sam s s prib-
ližno táko prispodobo: Okrogel zvonik je roka; prstov te roke ni 
videti, saj so stisnjeni v pest. Zvoniček pa je kazalec, ki kaže v nebo  
(po več zapisanih variantah priredil J. V.). Del zvonika, kjer so na-
meščeni zvonovi, sestavlja dvanajst okroglih opečnih stebrov. Ti 
naj bi predstavljali dvanajst apostolov. Okrogla monolitna stebra 
pod zvonikom bi lahko predstavljala dve Mojzesovi tabli postave. 
Okrogel je steber na pročelju, na katerem stoji kip Kristusa. Itn.
Morda okrogline, polkrožne line in tak zidni zaključek s streho nad 
svetiščem stare cerkve v bogojinski novi stavbi (okrogel zvonik in 
oba zvonička/eden od njiju stoji nad zakristijo, na severozahodu 
stavbe/, okna, stebri, prižnica, krstilnik, del tramovja in poslikana 
lončevina na stropu in mnoge druge stvari), simbolizirajo celó 
ozemlje med Muro in Rabo, današnje Prekmurje in Porabje, saj 
so ga naši predniki v 18. stol. po Miklošu Küzmiču (1737–1804), 
katoliškem duhovniku in pisatelju, poimenovali Slovenska okrog-
lina. Kdo bi vedel, če tega imena Plečniku ni povedal župnik Baša. 
In če luciden arhitekt, kot je bil naš umetnik, te krajine in njenega 
starega poimenovanja ni imel v mislih, ko je načrtoval bogojinsko 
sakralno umetnino. Poleg bistrega duha in umetniškega talenta 
mu namreč poznavalci priznavajo trdno vero v Boga in v večno 

življenje. O tem priča npr. tudi del nje-
govega pisma Baši z dne 6. VI. 1927, v 
katerem zapiše: »Otroci Bogojančanov 
bodo /…/ gojili dišeči rožmarin v vrtu 
okoli cerkve in pokladali rosne cvetke 
na oltar – s katerega naj jim neusahljivo 
žari studenec čistosti in neumrjočnos-
ti.« Pa tudi skrivnosten arhitektov napis 
na ploščici zadnjega od stebrov na levi 
strani cerkve: AVE MARIA. Z njim počasti 
Jezusovo mater Marijo, s podaljšanim 

krakom R-ja (J), odmišljenim krakom (P) in sredinskima črkama 
(AR) pa naj bi se podpisal: Jože Plečnik, arhitekt.  
Kakorkoli že si razlagamo posamezne dele stavbe (npr. tudi na-
pušč ob vhodih v cerkev, ki je kot trnác znan element kmečke 
prekmurske stavbne dediščine) in detajle v njej, cerkev v vsej svoji 
lepoti pomeni mogočen, veličasten, umetniško pomemben ver-
ski objekt. A zanj, za njegovo monumentalnost, niso zaslužni le 
arhitekt Plečnik, bogojinski župniki in mojstri, temveč vsi župlja-
ni, naši predniki, ki so pri gradnji sodelovali s svojimi predlogi, z 
delom in denarjem. Tako sta npr. v Baševem odboru za gradnjo 
cerkve bila med najbolj aktivnimi posestnik Jožef  Smej, oče škofa 
dr. Jožefa Smeja, in kovač Štefan Pucko, oče dveh duhovnikov – 
Ivana in Pavla Pucka. V začetku naših zapisov že omenjeni Ferko 
Bajlec je sodeloval z lončarji, največ z Martinom Rožmanom iz 
Bogojine, pri poslikavi okrasnih krožnikov, nameščenih na stropu. 
In  žgal angela, ki krasita glavni oltar in sta delo likovnika Jožeta 
Loperta iz Bogojine.  Filovski lončarji Jožef Ošlaj, Anton Černela, 
Jožef  Baligač so izdelovali in žgali vrče in amfore (velike vaze), kar 
vse  je prav tako nameščeno na glavnem oltarju. Nekaj let kasneje 
so z veliko truda in muke žgali že omenjeni kip Kristusa na proče-
lju cerkve, delo rezbarja Jožeta Lapuha iz Ljubljane. Glavni oltar, ki 
zaradi pomanjkanja sredstev ni bil narejen iz marmorja, kakršnega 
si je želel Plečnik, temveč iz lesa – tak je še dandanes – sta naredila 
mizarja Jožefa Petka iz Bogojine, oče in sin, dedek in oče seda-
njega mizarskega mojstra Jožeta Petka. Mizarski mojster Evgen 
Kutaši je naredil strop v cerkvi, klopi idr. Pri oblikovanju okroglih 
tramov na stropu je mnogo delal bogojinski kolar Jožef Vogrin 
… Našteli smo le nekaj najvidnejših župljanov, pravih mojstrov 
svoje obrti.    Bili pa so še mnogi – zidarji, tesarji in drugi mojstri, 
ki za svoje delo niso zahtevali plačila. In večina naših prednikov, 
vrlih župljank in župljanov, ki so pri zidavi opravljali težaška dela, 
prevoze gradbenega materiala, še prej žgali opeko …
Zato ni čudno, da je v svoji knjigi Psalmi vaškega župnika (knji-
go vsem priporočam v branje) škof dr. Jožef Smej, katerega 100. 
obletnice rojstva smo se spominjali v mesecu februarju, zapisal, 
da je »arhitektura bogojanske cerkve poezija, ki je rasla iz tisoč 
bolečin«.

Jože Vugrinec

KULTURNE DROBTINICE
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 VSAKDANJI UTRIPKULTURNE DROBTINICE

Evangeličanska cerkev Moravske Toplice – zgrajena pred 60. leti
Želja vernikov Moravskih Toplic po ustanovitvi samostojne 
cerkvene občine izhaja iz leta 1887, a so potrebovali še pod-
poro sosednjih vasi, saj so bili sicer premajhni za tovrsten 
podvig. Že v naslednjem letu so se tako sestali že verniki iz 
treh vasi (Moravskih Toplic, Tešanovcev in Vučje Gomile) v ta-
kratni evangeličanski šoli, ki je bila ustanovljena leta 1855 in 
eden ključnih dogovorov je bil nakup dvorca v lasti plemiške 
družine Ernuszt (prej v lasti grofov Batthyányi) s pripadajočim 
zemljiščem v Moravskih Toplicah. Prevzem kupljene posesti 
sega v leto 1889, vendar tedaj še kot filiala Puconcev. V pri-
hodnjih letih so bile vse sile usmerjene v preureditev dvorca 
v cerkev, župnišče, šolo in kantorjevo stanovanje. Velika želja 
se je izpolnila leta 1893, ko je bil za pomožnega duhovnika 
izvoljen Aleksander Hima in tako se je moravska filiala tudi 
osamosvojila in postala matična cerkvena občina. Tedaj so 
bile kupljene tudi orgle, ki jih je izdelal József Angster iz Bu-
dimpešte, oltar, prižnica, klopi in druga notranja oprema. 

Ni pa bila še polnopravno samostojna, saj ni imela rednega 
duhovnika. V naslednjih letih so vsa prizadevanja stekla v 
tej smeri in leta 1899 je bil po sklepu senioratnega občnega 
zbora tedanji pomožni duhovnik potrjen kot redni in Mora-
vske Toplice so postale samostojna cerkvena občina. Leto 
dni prej so se začele voditi tudi matične knjige.Preurejen 
dvorec pa vendarle ni bil najbolj primeren za cerkev, prav 
tako ne za šolo in stanovanje, zato se je leta 1913 začelo 
razmišljati o gradnji nove cerkve. Načrte je prekrižala prva 
svetovna vojna in tako so se po vojni verniki odločili, da k 
obstoječi cerkvi sezidajo stolp. Ta je bil dograjen leta 1925 po 
načrtih Hochholzer Ödöna, tri leta kasneje pa nameščena še 
stolpna ura in dva zvonova. Hima je služboval do svoje smrti 
leta 1936, nasledil ga je Franc Kuhar, ki je služboval le do leta 
1940, naslednje leto je nastopil kot administrator Vladimir 
Darvaš, a še v istem letu je bil kot redni duhovnik potrjen 
Štefan (István) Balogh, ki se je po koncu druge svetovne 
vojne kot madžarski državljan moral izseliti na Madžarsko. 
Nadaljnje načrte o gradnji cerkve je zatem onemogočila še 
druga svetovna vojna, po koncu pa so zgradbi cerkve in 

župnišča delno renovirali, elektrificirali, a je bil dvorec kljub 
temu v zelo slabem stanju. Leta 1946 je duhovniško službo 
nastopil Aleksander Skalič iz Sela, od rojstva katerega je v 
letošnjem februarju minilo 120 let. Ravno med njegovim 
službovanjem je bilo tam tudi zgrajeno župnišče (1958) in 
zatem še cerkev (1962), ki je bila 2. julija blagoslovljena in 
predana svojemu namenu.

Za cerkev, z gradnjo katere so pričeli v letu 1960, je načrte 
izdelal arhitekt Jamšek iz Ljubljane, pri delih pa so največ po-
magale pridne roke vernikov. Leta 1973 je Aleksandra Skaliča 
nasledil sin Gustav, od rojstva katerega je v letošnjem letu 
minilo 90 let, leta 1997 pa ga je nasledil Geza Erniša. Evan-
geličanska cerkev Dobrega pastirja je bila nazadnje povsem 
renovirana leta 2004, leta 2014 pa je bil park pred cerkvijo 
poimenovan kot Park prekmurske reformacije. 

Klaudija Sedar

Gradnja cerkve v Moravskih Toplicah 1960-1962. Desno s klobukom stoji 
tedanji duhovnik Aleksander Skalič. Vir. Bojan Anton Kos

Cerkev in Park prekmurske reformacije danes. V parku stoji klopca ljubezni
s citatom pokojnega Geze Erniša.
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PO POTEH ODLIČNOSTI

Denis Vitez: »Biti kmet ni žaljivka!«
Mladi prevzemnik kmetije Vitez se je po šolanju v Mari-
boru vrnil domov in zdaj že kot četrta generacija v dru-
žini nadaljuje s kmetovanjem v Tešanovcih. V njegovem 
času so opustili živinorejo in odprli trgovino, v kateri 
prodajajo bučno in sončnično olje ter bučno seme. 

S čim se ukvarjate na kmetiji Vitez?
»Primarno se ukvarjamo s poljedelstvom - torej pridelujemo 
žita - koruzo in sladkorno peso. V preteklosti smo imeli tudi 
živinorejo, in sicer tukaj, kjer sta sedaj trgovina in skladišče za 
seme, smo imeli hlev. Ukvarjamo pa se tudi z vinogradništvom.«
Kako je prišlo do odprtja trgovine?
»Hlev je bil dokaj dotrajan in potreben obnove, predvsem pa 
smo bili s 25 glavami goveda nekonkurenčni. Odločali smo, 
ali obnoviti in povečati hlev, ali poskusiti kaj drugega. Jaz sem 
takrat prišel iz Maribora, ker sem dokončal srednjo turistično 
šolo, in sem dal pobudo, da bi odprli trgovino. Zdelo se mi 
je, da bi to bila lahko dobra ideja, sploh glede na to, da smo 
v turistično priljubljenem kraju. Zdaj lahko rečem, da okoli 
75-odstotkov prometa predstavlja ravno prodaja z dvorišča. 
Naše stranke so turisti, veliko je Čehov in Slovakov, pa tudi 
domačinov. V Murski Soboti z bučnim oljem zalagamo vrtce, 
v Fokovcih in v Bogojini pa osnovni šoli. Zalagamo tudi znano 
ljubljansko gostilno Figovec, ki je naš veliki prevzemnik.«
V času korone je bilo verjetno prodaje z dvorišča bolj 
malo?
»Res je. Zadnji dve koronski leti sta bili na tem področju do-
besedno mrtvi, ampak smo naredili pogodbo s Pošto Slove-
nije in na ta način ustvarili ogromno prometa.«
Koliko bučnega olja pridelate na leto?
»Buče vzgajamo na devetnajstih hektarjih, kar nanese na 
okoli šest do sedem tisoč litrov bučnega olja na leto. Veliko 
je odvisno od letine, saj slabše je seme, manj dobimo olja. 
V povprečju pride na 2,5 kilograma bučnih semen en liter 
bučnega olja. Vsako leto se z našim bučnim oljem udeležu-
jemo tudi različnih tekmovanj in ocenjevanj, recimo v sklopu 
Dobrote slovenskih kmetij, pa tudi v tujini. Zanimivo, v tujini 
vedno dobimo zlato priznanje, v Sloveniji pa so običajno 
priznanja srebrne barve. Kdo ve, kaj je razlog.«

Kako je biti mladi prevzemnik?
»Sam sem bil od malega prisoten na kmetiji, ko je bilo še ve-
liko več fizičnega dela, kar se mi je na neki način zamerilo. Še 
posebej, ko sem spremljal vrstnike, ki so uživali v prostem času, 
jaz pa sem moral delati na kmetiji. Tako sem šel v srednjo šolo 
na srednjo turistično v Maribor, da bi bil čim dlje od dela. No, 
v zaključnih letih pa sem si rekel, šment, kaj pa počnem, ko 
imam doma neko perspektivno dejavnost. Poleg tega je oče v 
tem času kmetijo spravil na višji nivo in je potreboval dodaten 
par rok. Videl sem potencial in doživel razsvetljenje, bi lahko 
rekli. Če si kmet, ti je šef edino vreme. Je pa res, da je razlika, 
če se ukvarjaš tudi z živinorejo, kjer je časovna odvisnost in 
vpetost v delo, velika večja. Treba je povedati, da je v zadnjih 
dvajsetih letih tehnologija v kmetijstvu izredno napredovala. 
Lahko se pohvalim, da smo se denimo letos posodobili z na-
vigacijo, ko se pot enostavno začrta, traktor pa dela skorajda 
sam. Če bi moj pokojni dedek to videl, bi rekel, da je to znan-
stvena fantastika. Treba je iti s časom naprej, saj tehnologija 
omogoča večjo učinkovitost in boljši izkoristek.« 
Kmetijstvo se zaradi znanih dejavnikov v zadnjem ob-
dobju sooča z nekaterimi težavami.
»Znano je, da smo kmetje soočeni s podražitvijo energentov in 
mineralnih gnojil, kjer so cene šle v nebo. Obljubljene so nam 
večje odkupne cene, sam pa lahko rečem, da vedno delamo s 
plusom in vložek maksimalno oplemenitimo. Mi se tudi nekako 
specializiramo v to, da čim več prodamo direktno in je čim manj 
posrednikov, kar nam seveda omogoča čim boljšo ceno.«

Skratka, mladim bi priporočal, da se ukvarjajo s kme-
tijstvom?
»Naša pokrajina je idealna za poljedelstvo in upam si reči, 
da Pomurje omogoča 50-odstotno samooskrbo. Tu je po-
tencial, saj so tla temu namenjena. Ta poklic bi si zaslužil 
več spoštovanja in razumevanja. Hecno mi je tudi, ko ljudje 
uporabljaj izraz "kmet" kot žaljivko. Treba se je zavedati, da je 
kmet zaslužen za hrano na trgovskih policah, poleg tega je 
danes kmetijska mehanizacija, recimo en kombajn, vredna 
več kot nekaj osebnih vozil.«

Rok Šavel

Bučno olje Kmetije Vitez je večkrat nagrajeno tako doma kot v tujini. 

Dobro sodelujejo tudi s podjetjem Syngenta, ki okviru dnevov polja izvaja 
poskuse, s katerimi preverjajo kakovost in učinkovitost proizvodov.
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NAGRADNA KRIŽANKA

RAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 181. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: KOPALKE. 
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo bon za 20 EUR, ki ga lahko izkoristijo 
v trgovini Puella. Nagrajenci: Tatjana Cipot, Sebeborci 68, 9221 Martjanci, Olga Gutman, Tešanovci 30, 9226 Moravske 
Toplice in Ljudmila Škalič, Selo 31A, 9207 Prosenjakovci. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Za prevzem nagrade se 
oglasite v trgovini Puella (Kranjčeva 3e, 9226 Moravske Toplice – ob poštni poslovalnici in kavarni Vrček).

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

Kmetija Vitez podarja naslednje nagrade: 1x bučno olje 0,5 l (1. nagrada), 1x sonč-
nično olje 0,5 l (2. nagrada) in 1x bučno seme 500 g (3. nagrada). Vljudno naprošamo, 
da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in PRIIMEK ter NASLOV do 15. 
avgusta 2022 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske 
Toplice, s pripisom Nagradna križanka 182. Prijetno reševanje vam želimo!
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DOBRODELEN MIHA DEŽELAK ZA OTROKE ZBRAL 
SKORAJ 925 TISOČ EVROV

POGLED V ZAKULISJE NASTAJANJA NOVIH PROMOCIJSKIH 
FOTOGRAFIJ

Turistična destinacija Moravske 
Toplice prejela znak Slovenia 

Green Destination GOLD

Radijski voditelj Radia 1 Miha Deželak je v sklopu akcije De-
želak junak na desetdnevni dobrodelni poti po Sloveniji, ki 
jo je opravil s kvadrociklom, zbral 924.116,75 evra. Zbrana 
sredstva bodo namenili letovanju na morju za otroke iz so-
cialno šibkih družin, so objavili na Radiu 1.  
Deželakovo nedeljsko 5. etapo dobrodelnega kolesarjenja s 
startom pred hotelom Termal v Moravskih Toplicah je zgodaj 
zjutraj poleg ekipe TIC Moravske Toplice pričakala množica 
turistov, lokalnih prebivalcev in ljubiteljev ter podpornikov 
dobrodelne akcije. 
Deželaka je na poti v Prekmurju na kolesu iz Bike Centra 
Moravske Toplice, spremljala domačinka Sanja Novak, tek-
movalka v športnem resničnostnem šovu Exatlon. 

TIC Moravske Toplice

Pokukajte v zakulisje dogajanja s foto terena v maju, ko so 
nastajale nove promocijske fotografije v sodelovanju TIC 
Moravske Toplice s fotografom Joštom Gantarjem. 
Zanimivo je, da so v vlogi foto modelov nastopili kar prisrčni 
predstavniki iz lokalnega okolja. Se tudi vi strinjate, da je na 
fotografijah vidno, kako domačini kot foto modeli dihajo z 
lokalnim okoljem? 

TIC Moravske Toplice

Destinacija Moravske Toplice se je po ponovnem ocenjevanju 
Zelene sheme slovenskega turizma pridružila destinacijam, ki so 
v Sloveniji nosilke zlatega znaka Slovenia Green Destination. De-
stinacija je že v letu 2019 pridobila bronasti znak, po ponovnem 
ocenjevanju v maju 2022 pa so na podlagi ocene mednarodne-
ga akreditiranega partnerja Global Sustainable Tourism Council 
(GSTC) uspešno pridobili zlati znak Slovenia Green Destination 
- Slovenia Green Destination GOLD. Slovenska turistična organi-
zacija ji je znak podelila na Zelenem dnevu slovenskega turizma 
2022, 25. maja v Krškem. S trajnostno usmerjenim poslovanjem 
in delovanjem želijo povezati zadovoljne obiskovalce, lokalne 
prebivalce, turistično gospodarstvo in druge deležnike ter ši-
riti zeleno misel.  TIC Moravske Toplice je ob prejemu zlatega 
znaka v Panonski vasi, ki nosi znak Slovenia Green Accomoda-
tion, priredil zeleni novinarski zajtrk. Na njem so o trajnostnih 

TIC-ova stran

prizadevanjih Občine Moravske Toplice in TIC Moravske Topli-
ce spregovorili župan Občine Moravske Toplice, Alojz Glavač, 
Mojca Breščak, višja svetovalka za projekte na Občini Moravske 
Toplice,  mag. Sonja Bily, direktorica JZ TIC Moravske Toplice in 
zelena koordinatorka, Janja Bürmen, strokovna sodelavka TIC 
Moravske Toplice in Matevž Kadiš, lastnik Panonske vasi.

TIC Moravske Toplice
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MED ČETRTKI IN NEDELJAMI

od 18. ure naprej 

Poletna turistična tržnica
Organizator: TIC Moravske Toplice 

 www.moravske-toplice.com

2. 7. 10.00-18.00

Dan odprtih vrat na razstavi  
»Preživeti z netopirji«
Možnost brezplačnega vodenega 
ogleda prve stalne razstave o 
netopirjih v Sloveniji.  
Stara šola v Kančevcih  
(pri Domu duhovnosti)

Organizator: Krajinski park Goričko 
 gregor.domanjko@goricko.info

2. 7. 12.00

25. Vaške igre  
Občine Moravske Toplice
Pri Vaško-gasilskem domu Berkovci

Organizator: KS Berkovci 
 041 922 520

3. 7. 10.00

Proščenje pri rotundi v Selu
Selo – rotunda

Organizator: Župnija Kančevci 
 031 454 108

KOLEDAR PRIREDITEV
V OBČINI  

MORAVSKE TOPLICE

JULIJ

Organizatorji prireditev si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

3. 7. 10.00

27. Kolesarski maraton po 
Občini Moravske Toplice
Kolesarski navdušenci se lahko 
podate na tri različne kolesarske 
proge v dolžini 10, 31 ali 50 km. 
Športni park Moravske Toplice

 041 389 905 

5. 7. - 8. 7.

Hokejski kamp  
(1. izvedba)
Športni park Terme 3000,  
Moravske Toplice

Organizator: Hokejski klub M. Toplice  
 041 610 745

 OB ČETRTKIH IN SOBOTAH

7. 7. od 19.30

Začetek Poletja  
v Moravskih Toplicah
Poletje v Moravskih Toplicah 
sestavlja 16 glasbenih prireditev.
v središču Moravskih Toplic
Organizator: TIC Moravske Toplice 

 www.moravske-toplice.com

9. 7. 17.00

40 let KMN Ivanci In  
zabava s skupino Misteri 
ŠRC Ivanci

Organizator: KMN Ivanci 
 041 244 370

10. 7. 10.00

Proščenje v Kančevcih 
Kančevci, cerkev sv. Benedikta

Organizator: Župnija Kančevci

11. 7. - 15.7.

Nogometni tabor  
NK Čarda - že 15 let
brezplačno
ŠRC Martjanci

 041 511 133

17. 7. 9.00

Tekmovanje v streljanju na 
glinaste golobe
Prosenjakovci

Organizator: LD Prosenjakovci 
 041 671 038 

30. 7. 9.00

Ulična košarka 3 x 3 
Moravske Toplice, Terme 3000

Organizator: OŠZ Moravske Toplice 
 041 389 905
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MED ČETRTKI IN NEDELJAMI

od 18. ure naprej

Poletna turistična tržnica
Moravske Toplice

Organizator: TIC Moravske Toplice 

 www.moravske-toplice.com

 OB ČETRTKIH IN SOBOTAH

od 19. 30 naprej

Poletje v Moravskih Toplicah 
- glasbeni program
Moravske Toplice

Organizator: TIC Moravske Toplice 

 www.moravske-toplice.com

6. 8. 10.00

Pohod po Martjanski poti in 
otvoritev prostora za piknike
ŠRC Martjanci (pri utici TD Martin)

Organizator: TD Martin Martjanci 
 041 747 484

6. 8. 10.00-18.00

Dan odprtih vrat na razstavi 
”Preživeti z netopirji”
Stara šola v Kančevcih  
(pri Domu duhovnosti)

Organizator: Krajinski park Goričko 
 gregor.domanjko@goricko.info

7. 8. 14.00

Postavitev klopotca 
Filovci –Filovski breg (Dolina miru)

Organizator: VSD Filovci 
 041 733 946

13. 8. 14.00

Tekmovanje v  
kuhanju bograča
Sestavite svojo ekipo, ki bo 
skuhala najboljši bograč.
Pordašinci, pri vaškem domu  

Organizator:  KTD Zvon Pordašinci 
 041 225 382  031 654 979

13. 8. 17.00

Postavitev klopotca v 
»Tešanovskem trikotniku«
Tešanovci, pri lesenem vodnjaku 

Organizator: KTD Tešanovci Male Rijtar 
 041 423 321

14. 8. 15.00

Postavitev klopotca
Prosenjakovci

Organizator: KTD Ady Endre 
Prosenjakovci 

 041 327 406

DRUGA POLOVICA AVGUSTA 

14. Lovski tabor
Lovski dom Prosenjakovci in lovišča 

Organizator: LD Prosenjakovci 
 041 671 038 

20. 8. 17.00

130 let PGD Motvarjevci in 
zabava s skupino Skok
Gasilski dom Motvarjevci

Organizator: PGD Motvarjevci 
 041 340 599

23. -26. 8.

Hokejski kamp (2. izvedba)
Športni park Terme 3000 M. Toplice

Organizator: Hokejski klub M. Toplice  
 041 610 745

26. 8. 17.00

Ročna košnja trave kot nekoč
Bogojanski ograček

Organizator: TD Bogojina 
 051 318 093

27. 8. start ob 9. uri

15. Ivanocyjev pohod 
Ste za aktivno spoznavanje 
kulturnih zakladov Goričkega? 
Pred Vaško-gasilskim domom Ivanovci

Organizator: TKŠD Ivanovci 
 031 612 900 

27. 8. 16.00

17. Zelenjadarski dan
Najbolj zelenjavni dogodek 
daleč naokrog… z degustacijo 
zelenjavnih jedi. 
Ivanci 90, pri prenovljeni šoli

Organizator: Društvo Selenca Ivanci 
 031 322 502

28. 8. 10.00 

Proščenje v Gaju
Filovske gorice – Gaj

Organizator: VTD Gaj Filovci 
 031 238 989

28. 8. 17.00

Postavitev klopotca 
Bogojina, nad Turistično kmetijo Puhan

Organizator: TD Bogojina 
 051 318 093

31. 8.

Zadnji dan za prijavo na 
natečaj za kratki dokumentarni 
film posnet na območju občine
Moravske Toplice

Organizator: TIC Moravske Toplice 

 www.moravske-toplice.com

AVGUST
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POLETJE V MORAVSKIH 
TOPLICAH 2022

7. JULIJ – 27. AVGUST
Pred nami je raznoliko glasbeno dogajanje v sklopu 
tradicionalnega Poletja v Moravskih Toplicah, ki 
bo v slabih dveh mesecih na prizorišču v središču 
Moravskih Toplic postreglo s koncerti lokalnih 
glasbenih skupin.

Nepogrešljive četrtkove večere bodo popestrile različne 
glasbene zasedbe, od etno glasbe, do rockabilyja.  
Za vse glasbene okuse bodo zanimivi sobotni večeri z 
romsko, zabavno in narodno zabavno glasbo, manjkal 
ne bo tudi dobri stari rock 'n' roll.

Verjamemo, da vas bo nabor izbranih navdušil.

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu. »Dogodki pod okriljem »Poletje v Moravskih Toplicah« se lahko fotografirajo in snemajo. Z udeležbo soglašate, da se vas sme fotografirati ali posneti in fotografijo ali 
posnetek objaviti na spletnih straneh, v drugih tiskovinah in na družabnih omrežjih organizatorja dogodka (TIC Moravske Toplice). Namen snemanja je dokumentiranje aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih. 
Več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v naši Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na: www.moravske-toplice.com/sl/vsebina/242/Varstvo-osebnih-podatkov

GOSTILNE KMETIJE
LOKALNI 
IZDELKI

TURISTIČNE 
KMETIJE IN 
VINOTOČI

 7. 7.  7. 7. Skupina Vokal (KUD Tišina)

 14. 7.  14. 7. Take Nine Orchestra

 21. 7.  21. 7. Künštni Prleki in Prleška etno folk glasbena 
skupina Bosi

 28. 7.  28. 7. Zasebna glasbena šola Virtuoz Martjanci

 4. 8.  4. 8. Gomilički degaši in Folklorna skupina Gomila

 11. 8.  11. 8. Take Nine Orchestra

 18. 8.  18. 8. Zasebna glasbena šola Virtuoz Martjanci

 25. 8.  25. 8. Joe & The Rhytm Boys

 9. 7.  9. 7. Festival dišečega bezga:  
Folklorna skupina Vrbe, Betka Eli Lee

 16. 7.  16. 7. Romska zasedba Romano Glauso in  
animacija z vedeževalko Tejo

 23. 7.  23. 7. Zlata žila

 30. 7.  30. 7. Joe & The Rhytm Boys

 6. 8.  6. 8. Romska zasedba Romano Glauso in  
animacija z vedeževalko Tejo

 13. 8.  13. 8. Pravljični festival buč: Dugi muzikanti

 20. 8.  20. 8. Ansambel Aktual

 27. 8.  27. 8. Festival zdravilne ajde:  
Folklorna skupina KUD Bogojina, Ethnotrip

POLETNA TURISTIČNA TRŽNICA
Dobro(te) iz Pomurja. Za vsakogar. 

Od 16. 6. 2022, med četrtki in nedeljami  
od 16. junija, v juliju in avgustu, od 18. ure naprej 

na promenadi pri hotelih Terme 3000.

ČESA SE NE GRE ZAMUDITI TO POLETJE?

Vseh 16 koncertov

Lokalno obarvane otroške animacije  
na Festivalu zdravilnega bezga,  

Pravljičnem festivalu buč in  
Festivalu zdravilne ajde

Kulinarične 
popestritve

ČETRTKOVA  
ETNO IN DRUGA GLASBENA OSVEŽITEV 

Kulturni večeri, ki božajo dušo.  
Ob četrtkih v juliju in avgustu, od 19.30 ure,  

na prizorišču v središču Moravskih Toplic

SOBOTNI VEČERI
Razveselijo duha in ogrejejo srca. 

Ob sobotah v juliju in avgustu, od 19.30 dalje,  
prireditveni prostor v središču Moravskih Toplic
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