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UVODNIK 

INFORMATIVNO GLASILO OBČINE GRAD, št. 54, 8. avgust 2019. Glavna in odgovorna urednica: Štefanija Fujs. Uredniški odbor: Mateja Knap, Klementina Pozvek, Mihaela 
Žökš, Melita Ficko Sapač. Lektorica: Klementina Pozvek. Naslovnica: Mihaela Žökš. Grafična priprava, prelom in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik. Naklada: 850 izvodov, leto izdaje: 
avgust 2019. Glasilo ni naprodaj – vsako gospodinjstvo v občini ga dobi brezplačno, drugi interesenti pa na sedežu Občine Grad, Grad 172, 9264 Grad, tel. 02/551 88 80, e-pošta: 
tajnistvo@obcina-grad.si. Glasilo je dostopno tudi na spletni strani Občine Grad: http://www.obcina-grad.si. Informativno glasilo Občine Grad je vpisano v razvid medijev, ki 
ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 270.

SPOŠTOVANE OBČANKE,
SPOŠTOVANI OBČANI,

ozrimo se za trenutek nazaj. Ugotovili bomo, 
da čas neizmerno beži, da je leto hitro prišlo 
naokoli in pred nami je občinski praznik. Pra-
zniki, pa naj bodo takšni ali drugačni, vedno 
prinesejo neko vznemirjenje in pričakovanje 
po lepem in veselem.
Leto 2019 ima za vse nas še prav poseben po-
men, saj praznujemo 100 let združitve Prek-
murja z matičnim narodom, kar se odraža na 
vseh področjih našega ustvarjanja in bivanja.

Proračun za leto 2019 je bil sprejet v sredini meseca aprila in tako 
so se začele izvajati tudi planirane investicije, predvsem na cestni 
infrastrukturi. Enakomeren razvoj vseh vasi v naši občini je še naprej 
naša prioriteta. Veliko denarja vlagamo v vzdrževanje občinskih in 
krajevnih cest ter ostale infrastrukture.
Delavci režijskega obrata so izvedli nekatera dela na odvodnjava-
nju cest in položitvi kanalet ter cevnih propustov v Kruplivniku in 
Kovačevcih. Skrbijo tudi za urejenost okolice v samem občinskem 
središču, košnjo vseh pokopališč ter rezanje žive meje, košnjo okrog 
objektov v občinski lasti ter vodnih objektov ter za odpravo posledic 
na cestah, ki jih povzročijo nalivi.
Že dvakrat smo pokosili občinske ceste in javne poti po celotni občini. 
Izvedena so asfalterska dela na krajšem cestnem odseku v Radovcih, 
dokončana je rekonstrukcija mostu v Radovcih in asfalterska dela pri 
gasilskem domu v Kruplivniku. Izveden je bil navoz ceste z ureditvijo 
odvodnjavanja v Kruplivniku. Trenutno poteka urejanje javne poti pri 
Gradu. Na Dolnjih Slavečih smo obnovili križ, znamenje, ki bo ostalo ro-
dovom za nami. Izvajajo se tudi dela na parkirišču pri Zdravstveni posta-
ji Grad. Več o vseh investicijah bo sledilo v glasilu v mesecu decembru. 
Praznovanje občinskega praznika prinaša veliko prireditev, ki jih or-
ganizirajo društva v naši občini. Vljudno vas vabim, da se jih udele-
žimo in skupaj ustvarimo prijetno vzdušje ter s svojo prisotnostjo 
izkažemo zahvalo za njihov trud. 
Posebne čestitke in zahvalo izrekam vsem občinskim nagrajencem, 
saj ste s svojim trudom in delom prispevali k razvoju in prepoznav-
nosti naše občine. Priznanje sprejmite kot zahvalo za minulo delo 
in spodbudo za svoje delo še naprej.
Zahvala velja tudi vsem zaposlenim v režijskem obratu, saj kljub 
maloštevilčnosti opravijo veliko dela in tako poskrbijo za urejenost 
naše okolice.
Dobra polovica leta 2019 je za nami. Za sodelovanje se zahvaljujem 
tudi občinski svetnici in svetnikom ter vsem članom odborov oz. ko-
misij, vaškim odborom in vsem, ki s svojim delom in časom skupaj z 
občinsko upravo prispevate k razvoju naše občine.
Ponosna sem na vsak uspeh, dogodek in idejo, ki vsem nam prinese 
napredek in zadovoljstvo.
Spoštovane občanke, spoštovani občani, ob 19. občinskem prazniku 
vam iskreno čestitam! Vaša županja

Cvetka Ficko

SPOŠTOVANE BRALKE, 
SPOŠTOVANI BRALCI,
sredi poletne vročine, v času dopustov in počitnic, ki 
jih lahko preživljamo ob morju, jezeru ali v kopališču, 
na kakšnem popotovanju ali izletu, taboru ali povsem 
običajno na vrtu, v prijetni domači senci in  v družbi 
dobre knjige ali revije, je pred nami že nova številka 
glasila Občine Grad, ki vabi k prebiranju zanimivih 
vsebin.
V tokratni izdaji predstavljamo in se ponašamo s po-
samezniki in društvi, ki so poskrbeli in še skrbijo za 
to, da ljudsko petje, izročilo in običaji še živijo in da je 
naša občina prepoznavna in privlačna za obiskovalce 
z različnimi pričakovanji in interesi. Da pa so naše vasi 
za ljudi, ki prihajajo k nam, lahko posebno dožive-
tje in okolje, kjer se ustvarijo nepozabni spomini na 
preživete dogodivščine, veliko pripomorejo bogata 
kulturna zapuščina, lepa pokrajina in narava ter spo-
štljiv odnos do nje ter naša srčnost in gostoljubnost. 
Okrogle jubileje letos obeležujejo nekatera društva in 
ustanove, ki skrbijo za pomoč človeku, njegovo zdrav-
je, dobro počutje in prijetno bivanje, kot tudi zlato-
poročenca, ki sta hvaležna za skupaj preživeta leta. 
Prireditev v preteklem obdobju ni manjkalo. Zvrstili so 
se številni gasilski, športni, filmski, glasbeni, izobraže-
valni, verski, družabni in kulinarični dogodki, kot tudi 
proslave in srečanja, ki so se zgodili ob stoletnici zdru-
žitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
V okviru 19. praznika Občine Grad in v teh poletnih 
dneh se ponuja slovesno in pestro dogajanje po va-
seh občine. Bodite del slavnostnega dogodka  v Mo-
tovilcih in se veselite novih pridobitev v občini, kot 
tudi zaslug in dosežkov letošnjih dobitnikov občin-
skih plaket in priznanj.
Župnijsko dogajanje ob prazniku Marijinega vne-
bovzetja pri Gradu bo ponovno vabilo v središče vasi 
mnoge vernike in romarje. Poskrbimo za svojo duhov-
no rast ter z novimi spoznanji in življenjskimi močmi 
obogatimo svoje življenje ter življenje sočloveka.

Drage bralke, dragi bralci,
ob občinskem prazniku vam skupaj z uredniškim od-
borom čestitam in se vam zahvaljujem za vsa vaša 
vsakodnevna prizadevanja, s katerimi na kakršen koli 
način soustvarjate dogajanje v naši občini in se trudite 
za njen razvoj ter za to, da dober glas seže v deveto 
vas, in še dlje. Bodite še naprej dobri in ponosni drža-
vljani, Prekmurci in občani! Pa prijetno branje občin-
skega glasila vam želim.

 Štefanija Fujs
glavna in odgovorna urednica



Občina Grad3   

DELO OBČINSKIH ORGANOV

O DELU OBČINSKEGA SVETA 
Sklepi 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je 
bila 17. 4. 2019:
1.  Občinski svet Občine Grad imenuje g. Branka Šantavca kot 

nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Grad.
2.  Občinski svet Občine Grad sprejema predlog proračuna 

Občine Grad za leto 2019 s sprejetimi amandmaji ter s 
prilogami, ki so bili že obravnavani v 1. obravnavi in se v 
2. obravnavi niso spreminjali.

3.  Občinski svet Občine Grad potrjuje, da Občina Grad sub-
vencionira ekonomsko ceno vrtca pri OŠ Grad staršem 
otrok, ki obiskujejo vrtec Grad in imajo stalno bivališče 
v Občini Grad in sicer v višini 40,00 EUR na mesec na 
otroka. Subvencija velja od 1. 5. 2019 do preklica.

4.  Občinski svet Občine Grad sprejme sklep o višini sred-
stev za financiranje političnih strank v Občini Grad za 
leto 2019 v višini 2.000,00 EUR.

5.  Sprejme se Letni program ukrepov ohranjanja in spod-
bujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grad 
za leto 2019.

6.  Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Letnega 
programa športa v Občini Grad za leto 2019.

7.  Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Letnega 
programa kulture v Občini Grad za leto 2019.

8.  Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Letnega 
programa turizma v Občini Grad za leto 2019.

Sklepi 5. redne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je 
bila 27. 6. 2019:
1.  Občinski svet Občine Grad potrjuje Letno poročilo 2018 

ZUKD Grad.
2.  Občinski svet Občine Grad potrjuje Program dela 2019 

ZUKD Grad.
3.  Občinski svet Občine Grad potrjuje naslednje prejemni-

ke priznanj Občine Grad za leto 2019:

a) PLAKETA OBČINE GRAD: 
-  Ga. Irena Grah, Kruplivnik 11, 9264 Grad – za ustvar-

jalno delo na kulturnem področju in področju ohra-
njanja ljudskega izročila

-  APARTMAJI DŽABOKA & GRUŠKA – EDITA ČASAR – 
SOBODAJALKA, Kruplivnik 86a, 9264 Grad  – za pri-
spevek k razvoju in promociji turizma v Občini Grad

-  NK Grad, Grad 172, 9264 Grad – za osvojeno 1. mesto 
v 3. SNL-vzhod  

b) PRIZNANJE OBČINE GRAD: 
- G. Anton Kerec, Vidonci 102, 9264 Grad – za prido-

bljeni naziv »Najbolj skrbni lastnik gozda v letu 
2018 na območni enoti Murska Sobota«

- G. Herman Rajsar, Grad 181, 9264 Grad – za ohran-
janje dolgoletne tradicije izdelovanja prekmurskih 
remenk

- G. Anton Mencigar, Motovilci 61, 9264 Grad – za 
dolgoletno prizadevno delo na področju gasilstva 
in razvoja lokalne skupnosti

- PGD Kruplivnik, Kruplivnik 10, 9264 Grad – za 80 let 
delovanja društva

- Zdravstvena postaja Grad, Grad 186a, 9264 Grad – 
ob 50. obletnici delovanja

- Društvo upokojencev Grad, Grad 172, 9264 Grad – 
za 20 let aktivnega delovanja društva na področju 
prostovoljstva v lokalni skupnosti

- Društvo za šport, kulturo in turizem »Lukaj« 
Motovilci, Motovilci 38a, 9264 Grad – za 20 
delovanja društva

- Gasilska zveza Grad, Grad 172, 9264 Grad – za do-
sežene uspehe na področju gasilstva v Občini Grad 
ob 20. obletnici delovanja

4.  Občinski svet Občine Grad daje soglasje k finančnemu 
načrtu, programu dela in kadrovskemu načrtu za leto 
2019 OŠ Grad.

5.  Občinski svet Občine Grad potrjuje oblikovanje treh 
oddelkov vrtca v šolskem letu 2019/20 in sicer 1 odde-
lek prvega starostnega obdobja in 2 oddelka drugega 
starostnega obdobja.

6.  Občinski svet Občine Grad daje soglasje k programu 
dela in finančnemu načrtu za leto 2019 Zdravstvenega 
doma Murska Sobota.

7.  Občinski svet Občine Grad se je seznanil z Letnim po-
ročilom o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva za 
leto 2018.

8.  Občinski svet Občine Grad se je seznanil s Poslovnim 
poročilom Pokrajinske in študijske knjižnice Murska 
Sobota za leto 2018.

9.  Občinski svet Občine Grad potrjuje Lokalni energetski 
koncept Občine Grad, ki ga je izdelala Lokalna energet-
ska agencija za Pomurje, izdelan decembra 2018.

10. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog Odloka o 
turistični taksi v Občini Grad po skrajšanem postopku.

11.  Občinski svet Občine Grad se je seznanil s sprejetim 
sklepom Mestnega sveta Mestne občine Murska So-
bota v zvezi z nespoštovanjem predpisov o javnem 
naročanju v Javnem zavodu Pomurske lekarne Murska 
Sobota in stališčem stranke NSP ter z dopisom z dne 
27. 6. 2019 o izstopu MOMS iz ustanoviteljstva Javnega 
zavoda Pomurskih lekarn.

12.  Občinski svet Občine Grad sprejme sklep, da se opravi ce-
nitev nepremičnine v k.o. Grad nasproti bencinske črpalke.

SKRB ZA SPLOŠNE IN 
DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Občina v te namene sofinancira društva, v mesecu maju 
so se izvedli javni razpisi za sofinanciranje programov in 
projektov na področju kulture, turizma in športa. Na po-
dročju kulture je bilo društvom razdeljenih 2.000,00 EUR, 
na področju turizma 1.666,67 EUR ter na področju športa 
23.000 EUR. 
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Table označujejo začetek Občine Grad. (Foto: M. Žökš) 

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje malih komunal-
nih čistilnih naprav. Višina sofinanciranja za posamezno 
stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo znaša v pav-
šalnem znesku 1.000 EUR, vendar največ 50 % investicijske 
vrednosti čistilne naprave za velikost do vključno 6 PE ozi-
roma dodatno 100 EUR za vsak dodatni PE za velikost nad 6 
PE, vendar največ do 50 % investicijske vrednosti čistilne na-
prave. Več si lahko preberete na spletni strani Občine Grad.
Na spletni strani Občine Grad je objavljen tudi razpis za 
dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in 

spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grad 
za leto 2019, ki je odprt še za ukrepa »Pomoč za plačilo 
zavarovalnih premij« ter »Podpora ohranjanju oz. poveče-
vanju rodovitnosti tal«. Rok je do vključno 15. 11. 2019. Več 
si lahko preberete na spletni strani Občine Grad.
Občina Grad v letošnjem letu prav tako podeljuje stimu-
lacije študentom ter enkratno denarno pomoč ob rojstvu 
otroka. Vlogi najdete na spletni strani Občine Grad.
V letošnjem letu so bila dodeljena sredstva po razpisih na-
slednjim izvajalcem programov in projektov v Občini Grad:

Vlagatelj Višina odobrenih  
sredstev v EUR

Na področju kulture 2.000,00
DŠKT »LUKAJ« MOTOVILCI, Motovilci 38a, 9264 Grad 475,25
Društvo žena in deklet Kruplivnik, Kruplivnik 10, 9264 Grad 435,64
Osnovna šola Grad, Grad 172e, 9264 Grad 1.089,11
Na področju turizma 1.666,67
DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN PROMOCIJO TURIZMA OBČINE GRAD »SKOURIŠ«, Grad 172, 9264 Grad 666,67
DRUŠTVO ZA ŠPORT, KULTURO IN TURIZEM »LUKAJ« MOTOVILCI, Motovilci 38a, 9264 Grad 1.000,00
Na področju športa 23.000,00
Športno društvo Vidonci, Vidonci 130b, 9264 Grad 1.066,63
Športno društvo Kruplivnik, Kruplivnik 10, 9264 Grad 517,57
DŠKT »Lukaj« Motovilci, Motovilci 38a, 9264 Grad 585,80
Športno društvo Kovačevci, Kovačevci 6a, 9264 Grad 629,64
ŠRD Dolnji Slaveči, Dolnji Slaveči 50, 9264 Grad 560,95
Klub malega nogometa Grad, Grad 179, 9264 Grad 693,98
Športno društvo Radovci, Radovci 26, 9264 Grad 1.035,31
»Peški« DRS Motovilci, Motovilci 38a, 9264 Grad 273,85
Društvo žena in deklet Kruplivnik, Kruplivnik 10, 9264 Grad 212,68
Osnovna šola Grad, Grad 172e, 9264 Grad 375,19
Nogometni klub Grad, Grad 172, 9264 Grad 16.048,40
Nino Celec, Grad 185, 9264 Grad 1.000,00

Na podlagi Letnega programa športa so se letos dodelila tudi sredstva v višini 6.000,00 EUR za investicije v športne 
objekte, in sicer sta po 3.000,00 EUR prejela ŠD Kruplivnik in NK Grad. 

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

NA VSTOPU V OBČINO GRAD VAS POZDRAVLJAJO NOVE 
VSTOPNE TABLE
V sklopu prenove celostne grafične podobe je Občina Grad 
prenovila tudi trinajst novih vstopnih tabel na vseh občin-
skih cestah in državni cesti na mejah med Občino Grad in 
sosednjimi občinami. 
Table označujejo začetek Občine Grad.
Občina Grad je v letu 2016 vzpostavila novo celostno gra-
fično podobo občine, katera navzven komunicira z dvema 
simboloma, občinsko zastavo in občinskim grbom. Z željo 
po enotni pojavnosti je takrat pristopila tudi k projektu 
prenove spletne strani.
Občina Grad se tako predstavlja v sveži in urejeni podobi.

 Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
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Srečanje županj v Občini Dravograd (Foto: Občina Dravograd)

Devetošolci pri županji (Foto: M. Žökš)

RAZVESELILI SMO SE NOVE 
PRIDOBITVE V NAŠI GASILSKI 
ZVEZI GRAD, PRIDOBITVE PGD 
KOVAČEVCI – VOZILO GVM 1

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

SREČANJA SLOVENSKIH ŽUPANJ 
Vsake tri mesece se županje srečajo v eni izmed občin, 
ki jo vodi ženska. Pri organizaciji jim pomaga Skupnost 
občin Slovenije z generalno sekretarko Jasmino Vid-
mar. Županje na srečanjih že od začetka tega mandata 
krepijo medsebojno podporo in gradijo politično mrežo 
solidarnosti. 
22 občin v Sloveniji vodijo županje. 
Marijana Cigala, županja Občine Dravograd je v četrtek, 16. 
maja 2019, gostila 3. srečanje KLUBA ŽUPANJ. 
Županje so si ogledale lepo obnovljeno cerkev sv. Vida. V 
obnovljenem dvorcu Bukovje, ki ga je občina uspela prido-
biti s strani države, pa so se srečale s predsednikom Račun-
skega sodišča RS, Tomažem Veselom.
Predsednik računskega sodišča je na kratko predstavil delo 
računskega sodišča ter ključne razmisleke glede nekate-
rih, za občine in državo izjemno pomembnih tem. Tako je 

izpostavil nujnost državnega strateškega pristopa k spod-
bujanju gospodarskega razvoja različnih delov Slovenije. 
Za ohranjanje poseljenosti so nujna delovna mesta, dr-
žava pa mora najti model spodbujanja odpiranja novih 
delovnih mest skozi principe davčne politike. Na drugi 
strani so naloge občin in nudenje ustreznih storitev, za 
izvajanje katerih pa občine seveda morajo prejeti ustrezna 
finančna sredstva. V razpravi so županje izpostavile vrsto 
problemskih zadev, glede katerih so želele preveriti mnenje 
predsednika. Oboji so ugotavljali, kako pomembna so sre-
čevanja te vrste, saj omogočajo širjenje znanj, informacij 
ter soočanje s problemi, s katerimi se srečujejo občine. 

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

DEVETOŠOLCI PRI ŽUPANJI 
Učenci 9. razreda Osnovne šole Grad, ki so zapustili osnov-
nošolske klopi, so obiskali županjo Občine Grad Cvetko Fic-
ko. Županja jim je čestitala za dosežen uspeh v osnovni šoli 
in zaželela uspešno nadaljnje izobraževanje. Povedala jim 
je, da naj gredo svojo pot naprej, da naj cenijo svoj trud 
in da se naj zavedajo, da imajo nekaj, kar jim bo ostalo za 
vedno, in to je znanje. Naj bodo samozavestni, naj se držijo 
začrtanih ciljev in naj jih ne ustavi nobena ovira. 

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
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Valeta 2019 (Foto: Z. Žekš) 

19. OBČINSKI PRAZNIK 
OBČINE GRAD 
Občina Grad praznuje 19. občinski praznik. 
Praznovanje se je pričelo 14. julija in bo traja-
lo do 18. avgusta. 
V času občinskega praznovanja se odvijajo številne prireditve 
– od športnih, kulturnih, verskih in turističnih prireditev do 
raznih praznovanj. Občina bo praznovala občinski praznik 
11. avgusta v Motovilcih. Na slavnostni seji bodo podeljene 
plakete in priznanja Občine Grad, nagrade najuspešnejšim 
učencem, dijakom Občine Grad in obdarjene bodo matere 
novorojencev v letu 2018. 

Drage občanke/dragi občani, 
le s skupnim delom lahko uresničujemo zastavljene načrte. 
Živimo v zanimivih časih, v katerih je taka zmešnjava, da ne 
ločimo več podob pred nami, niti ne ločimo kopij od originalov. 
Zmešnjava, ki je ne napajajo več zgolj ideologije, ampak je 
preraslo vse v čustveno dojemanje vsak svoje strani in akterjev 
s pomanjkanjem razumskega dojemanja celote. 
Ljudje delujemo neracionalno, ob vseh medijih in dosegu 
vsega se ne obnašamo logično. Dojemanje brezciljnosti in 
pomanjkanje strategije in smeri v ljudeh vodi k oblikovanju 
in razvoju  ad hoc, instant rešitev. Te pa so dobre same po sebi, 
če so naše in niso vaše, ne glede na program, ki je največkrat 
le maska resnosti in ki ga niti ne rabimo, ter ne glede na 
rezultate, ki, če so ali pa jih ni, nam je pravzaprav tako ali tako 
vseeno, saj se skozi meglo današnjega dne nikamor ne vidi. 
Zato so še kako pomembne manjše skupnosti in predvsem ob-
čine. Zakaj, ker se lahko tu zavzamemo za razvoj skupnosti, ker 
lahko tu storimo ogromno za nas same. Predvsem pa lahko tu 
gradimo bolj zdrave temelje za naš jutrišnji dan. 
Megla in sovraštvo nista dobra. 
Tu lahko povezujemo ljudi in vidimo v različnosti pogledov 
prednost. Seveda tistih, ki vodijo naprej, ne tistih, ki zavirajo 
korake, delo, načrte in misli. Tu v Občini lahko razvijamo skup-
nost, kjer bodo vsi ustvarjali in ne samo kritizirali. 
Tu je naš prostor za danes in za prihodnost. 
Tu je naš prostor, kjer lahko vidimo korenine, našo tradicijo, 
našo vero in upe, našo kulturo in grobove njih, ki so nam izro-

čili zlate ključe življenja in zmožnost obdelovati in ustvarjati 
na najlepši zemlji pod soncem.
Koliko je vredna naša občina? 
Toliko, kot zanjo storimo sami! Sami jo oblikujemo in sami 
moramo drug drugemu kazati smer in pot naprej. Ideje, ki jih 
skupaj razvijamo nastajajo in so žive. To v občinah najbolje 
dosegamo. Tu ni pomemben posameznik, ampak skupnost, 
mi vsi. 
To kar so si pred leti zadali je nastalo in nastaja, to kar smo si 
mi začrtali raste in vsi smo lahko ponosni na vse to, ker je naše. 
Ponosna sem na to, da lahko soustvarjam skupaj z vami in da 
imamo kaj praznovati. Bodimo ponosni, da smo tu doma in 
ponosni na to, kar imamo in kar delamo in soustvarjamo. Pred-
vsem pa se trudimo, da poleg materialnega gradimo tudi sku-
pnost, ponosnih in razumnih ljudi, takih, širokih v dejanjih ter 
pogledih in majhnih v nevoščljivosti, nagajanju in kritiziranju. 
Gradimo to skupnost, našo skupnost, našo občino v dobrem. 
Le tako bomo lahko ponosni na nas same.
Za vse nas bi bilo dobro, da bi znali od tod s tega mesta videti 
ladje na morju in pastirje na planinah, da bi imeli pogled na 
širjave in vizijo za prihodnost.
Prihodnost je tista, ki je nepopisan list in v kateri je treba videti, 
kako pomemben je za naš razvoj turizem in kakšne priložnosti 
lahko ponujata kultura in šport, ki morajo biti poleg infrastruk-
ture skupaj s šolstvom gonilo tega kar imenujem s pojmom 
»graditi skupnost«. 
Veliko je še za postoriti, mnogo tega, kar nas dela kot skupnost. 
A za to ni dovolj posameznik, potrebni smo vsi, kot moramo 
skupaj razumeti gradnjo infrastrukture in je ne samo želeti, 
temveč jo privoščiti tudi onim v sosednji vasi. Načrtov nam 
ne bo zmanjkalo.
Nič ni narobe, če se učimo od velikih Prekmurcev, ki se jih 
bomo spominjali 17. avgusta, ki so se z redkimi, preredkimi po-
stavil v boj za ohranitev naroda in našega prostora in obstoja. 
Mejniki so bili tisti časi, ki so spreminjali svet, družbo, nazore 
in tudi naš narod. Vlivali pa so ti časi tudi upanje. 
Sleherni izmed nas je pomemben za ohranitev zdravega, za 
novo upanje, za prihodnost nas vseh. Začnimo tu, začnimo 
doma in gradimo upanje, radost, ponos, veselje, širino. 
Jutrišnji dan potrebuje ljudi, ki jim je ideal ljubezen in življe-
nje, znosno za vse, v spoštovanju vseh. To spoštovanje pa se 
vedno začne pri spoštovanju sebe.
Spoštovani so tudi letošnji nagrajenci, ki ste jih občani v svo-
jih društvih, ki gradijo našo skupnost prepoznali kot nosilce 
pozitivnega, srčnega, boljšega. Prepoznali ste jih kot tiste, ki 
soustvarjajo društvo in družbo in so ostalim v oporo, pomoč 
in v vzor. Iskrene čestitke in zahvala vsem nagrajenkam in na-
grajencem.
Poglejmo drug drugega, skupnost smo, in skupaj stopamo 
po poti današnjega dne, skupaj se veselimo naših uspehov 
in dajajmo dober zgled, da bomo z dobrimi načrti nadaljevali 
delo v dobro nas vseh. 
Naj bo res za vse vas lep in doživet tudi letošnji že 19. občinski 
praznik Občine Grad. 

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
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Irena Grah iz Kruplivnika (Foto: M. Žökš) Lüpanje koruze (Foto: Arhiv I. Grah)

Družina Časar (Foto: Osebni arhiv) 

PLAKETE OBČINE GRAD  
V LETU 2019

IRENA GRAH  

Občina Grad ji za ustvarjalno delo na kulturnem področju 
in področju ohranjanja ljudskega izročila podeljuje Plaketo 
Občine Grad. 
Zaradi vidnega prispevka, ki ga je s svojim delom dodala na 
področju cerkvenega petja v Župniji Grad in na pogrebih 
ter ljudskega petja in ohranjanja ljudskih običajev in šeg. 
Njene so številne pesmi, ki jih je sama zložila in uglasbila. 
Sodelovala je pri izdaji kaset z ljudskimi pesmimi in z veli-
kim veseljem prenašala ljudsko izročilo na mlajše rodove. 
Je dobitnica številnih priznanj in zahval ter prejemnica ju-
bilejne Maroltove srebrne značke, ki jo podeljuje JSKD RS.                              

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

Ga. Irena se je kot najstarejši otrok rodila 9. aprila 1942 
mami Angeli in očetu Rudiju v Vidoncih; kasneje je dobila 
še brata in sestro. Irenin prirojeni talent za petje je opazil 
takratni župnik Ivan Kolenc, ko je otroke učil pesem Tam 
stoji pa hlevček. Mala Irena je pesem pogumno odpela in 
že takrat je župnik dejal, da so glasovi, kakršen je njen, več 
kot dobrodošli v cerkvi. Ko se je ga. Irena omožila in prišla 
živet v Kruplivnik, je župnik prosil tudi njenega moža Ja-
neza, naj jo pusti peti v cerkvi in na pogrebih.
Kar sedeminpetdeset let je tako ga. Irena pela v cerkve-
nem pevskem zboru in na pogrebih ter petnajst let aktiv-
no sodelovala v zboru ljudskih pevcev pod okriljem KUD 
France Prešeren Grad. 
Čeprav ji kot snahi ni bilo vedno lahko poleg družine (v 
zakonu sta se jima rodila dva sinova) pustiti težko delo na 
kmetiji, se rada spominja mnogih dogodkov, pri katerih je 
sodelovala. Veliko nočnih ur je žrtvovala za pisanje različnih 
besedil pesmi, zlasti za pesmi slovesa, pa tudi za kakšno 
bolj veselo priložnost. 

Tako je npr. sodelovala pri prireditvi ob praznovanju 103. 
obletnice sovaščanke Neže Horvat, z njeno zamislijo je na-
stala prireditev »Lüpanje koruze«, ki je bila tudi v živem 
prenosu v oddaji Murskega vala »Kak je inda fajn bilo«. 
Zadnja večja prireditev, katere soustvarjalka je bila tudi 
ga. Irena, pa je bilo »Indašnje gostüvanje« v Kruplivniku, 
pri katerem so vaščani prikazali stare običaje, povezane s 
poroko. Ga. Irena je zaigrala vlogo ženinove matere, vse od 
pogajanj za erbijo pa do končne poroke.

Bolezen, ki jo je doletela zadnja leta, ni strla njenega ve-
drega značaja. Čeprav sama potrebna okrevanja, je bila v 
veliko pomoč sostanovalki v domu za starejše v Rakičanu, 
kjer je stanovala nekaj časa po operaciji. Kjerkoli je bila, je 
imela za ljudi okoli sebe, tudi za bolnišnično osebje, vedno 
na razpolago šalo ali poučno prigodo. Za tistega, ki jo obi-
šče, še danes potegne iz rokava kakšno.
                                                                                                               Po pogovoru zapisala 

Klementina Pozvek

  
APARTMAJI DŽABOKA & GRUŠKA – 
EDITA ČASAR
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Apartmaji Džaboka in Gruška so urejeni v tradicionalni prekmurski 
hiši. (Foto: Osebni arhiv)

Najnovejša pridobitev na posestvu je zemljanka – luksuzni apartma 
ANIKA, poimenovan po nekdanji sosedi, ki je živela na kraju, kjer 
zemljanka stoji. 

Občina Grad podeli APARTMAJEM DŽABOKA & GRUŠKA – 
Editi Časar – Plaketo Občine Grad za prispevek k razvoju 
in promociji turizma v Občini Grad.
Za ohranjanje in negovanje kulturne dediščine Goričkega, 
saj so apartmaji urejeni v stilu tradicionalne prekmurske 
domačije. Vsebina ima trajen pomen za Občino Grad, 
njeno kulturno in turistično prepoznavnost. Hkrati tudi 
za inovativnost, unikatnost, ki vodi v prepoznavnost in k 
ugledu občine na slovenski ravni kot tudi v tujini. 
Lastnika, Edita in Karel, soustvarjata utrip življenja, navad, 
dogodkov in uspehov prebivalcev naše občine. Prinašata 
velik prispevek tudi k razvoju gospodarstva v občini; obi-
skovalci Občine Grad najdejo prostor za prenočišče pri njih. 
Za predanost, strokovnost, odgovornost in srčnost pri 
svojem delu. Za odlično sodelovanje z lokalno skupnostjo. 

Bistvo družine je, da je kreativna, kar pomeni, da se razvija 
vsak njen član, za to pa je potrebno, da so v njej doma ljubez-
en, zaupanje, zvestoba, spoštovanje. Tako bi lahko začeli pi-
sati pot družine Časar. Ko se srečaš z njimi, vidiš, da jim sije 
iz oči tisto zadovoljstvo, da so na pravem mestu, da so našli 
bistvo, lepoto bivanja. In ko drugi hrepenijo po velikosti, so 
oni v senci velikih sodobnih turističnih projektov v regiji 
uspeli z malim, kateri pa v ospredje postavlja prekmursko 
tradicijo in avtohtono ponudbo. 
Takšna je poslovna zgodba Edite in Karla Časarja, ki sta ne-
koč živela v okolici Murske Sobote, konce tedna pa preživlja-
la na nekdanji domačiji Editinih staršev v Kruplivniku. Tako 
sta se pred desetimi leti odločila za podjetniški korak in v 
hiši uredila dva turistična apartmaja, ki sta ju začela tržiti 
na spletu. Pri tem sta pazila, da bosta apartmaja urejena v 
skladu z videzom tradicionalnih prekmurskih hiš, v kakršni 
sta tudi nastala. Poimenovala sta ju Džaboka in Gruška, kot 
se še danes imenuje celotno posestvo. Džaboki in Gruški 
je sledila še Črešnja, pozneje pa so v hiši uredili še skup-

ni prostor, ki spominja na tradicionalno prekmursko vaško 
gostilno, čeprav to ni. V njem se lahko obiskovalci ob večerih 
družijo. Podnevi omenjeni prostor služi kot sprejemnica za 
nove goste. Sicer je na posestvu več ličnih kotičkov za pre-
življanje večerov v miru ali v dobri družbi.
Da je bila takrat to pravilna odločitev, lahko danes z veseljem 
potrdijo. K njima prihajajo gostje iz celotne države, prav tako 
tudi iz tujine. Goste najbolj prepriča gorička domačnost. 
»Včasih ob večerih tudi skupaj ‹pajamo‘ kruh in se pogo-
varjamo.« Pri tem prihajajo različni profili gostov; nekateri 
se v času bivanja sploh ne premaknejo s posestva, saj želijo 
zgolj uživati v miru, medtem ko drugi v enem dnevu prevo-
zijo celotno Pomurje, vse do Lendave. 
Hrane za zdaj ne ponujajo, temveč tovrstno ponudbo kom-
binirajo z okoliškimi gostilnami.

Najnovejša pridobitev Džaboke in Gruške pa je večji (70 kva-
dratnih metrov) apartma v obliki v zemljo vkopane hiške. 
Postavljen je v dolini, nekoliko oddaljen od osrednjega po-
sestva, za tem projektom pa stoji zanimiva zgodba. Na kraju, 
kjer je odprl vrata omenjeni apartma, je namreč stala hiša 
iz blata, v kateri je dolga leta brez elektrike in tekoče vode 
živela njihova soseda Ana Borak. Ko je pri 84 letih umrla, so 
se njeni potomci dolgo odločali glede prodaje, na koncu sta 
zemljišče kupila Časarjeva, a je hiša žal medtem že klonila 
pod težo snega in se zrušila. Vse, kar je ostalo od nje uporab-
nega, je bila ena stena, okoli katere je potem nastal sodoben 
apartma. Poimenovali so ga Anika, po nekdanji lastnici, ki 
je na tem mestu živela skromno in srečno življenje. »Želeli 
smo, da bo ta apartma nekaj posebnega in da stavba ne bi 
preveč izstopala iz okolice.« Gradnja apartmaja je trajala tri 
leta, pri čemer je večino dela opravil Karel sam, pri tem pa so 
mu občasno nesebično pomagali tudi prijatelji.
Vedno več turistov povprašuje po avtentičnih domačih pre-
hranskih in obrtniških izdelkih. Edita pravi, da dobro sode-
lujejo tudi s Krajinskim parkom Goričko, v okviru katerega 
se prav tako promovirajo in so nosilci njihove kolektivne 
blagovne znamke. 
Kot pravijo, dobro počutje v vsakem domu je tisto, kar šteje, 
in tako tudi Edita skrbi, da je dobra partnerka, dobra gospo-
dinja, dobra mati ter nenazadnje dobra vodja svojih apart-
majev, skratka, da je vse na pravem mestu. 

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
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NK GRAD PRVAK (Foto: Arhiv NK Grad) 

NOGOMETNI KLUB GRAD
Občina Grad podeli plaketo Nogome-
tnemu klubu Grad za osvojeno 1. me-
sto v 3. SNL-vzhod v sezoni 2018/19. 

Za nogometaši članske ekipe NK Grad 
je ena najuspešnejših sezon v zgodo-
vini kluba, osvojili so naslov prvaka v 
sezoni 2018/19. 
Dejan Belna deli 1. mesto na lestvi-
ci strelcev pretekle sezone, uspeh je prav gotovo tudi 2. 
mesto na lestvici Fair-play.
Čestitke trenerju Bogdanu Črnku, kapetanu Nemanji Sto-
šiću, vratarjema Lazarju Mikoviću in Denisu Pelcarju ter 
igralcem Saši Celecu, Roku Potočniku, Mitji Kolmanku, 
Ninu Bernjaku, Luki Žnidariču, Blažu Krauthakerju, Niku 
Vrabelju, Alenu Gašperšiču, Dejanu Belni, Tomu Mariču, 
Damirju Fujsu, Kevinu Poredošu, Primožu Seršenu, Niku 
Bučeku Hubru, Tadeju Mariču in Maticu Lanjščku za te res 
izvrstne predstave na igrišču, vodstvu NK Grad, zahvala pa 
tudi zvestim navijačem, ki so dodali svoj delež k uspehom.

Tekma v Odrancih: 
Če je še v jesenskem delu prvenstva bil krog favoritov za 
prvaka širši, pa je bilo proti koncu prvenstva jasno, da bos-
ta to le Grad in Odranci, ki sta si priigrala prednost pred 
konkurenti. Na koncu je odločala tekma v Odrancih, kjer je 
Grad odigral neodločeno 1 : 1, osvojena točka pa je zadosto-

vala za osvojitev prvenstva. V Odrancih je bila prava »fešta«, 
kajti veliko navijačev Grada je skupaj z igralci in vodstvom 
kluba proslavilo ta zgodovinski uspeh.
NK Grad se je kot prvak 3. SNL-vzhod uvrstil v kvalifikacije 
za 2. Slovensko nogometno ligo, kjer pa mu je žreb namenil 
verjetno najtežjega nasprotnika, FC Koper. Prva tekma je bila 
odigrana na Bonifiki v Kopru in se je končala z zmago doma-
čih 4 : 0. Ostaja grenak priokus, saj si je ekipa NK Grad že v 
1. minuti tekme zabila avtogol, sledili sta dve 11-metrovki za 
domače. Če bi se stvari odvijale drugače, bi bil rezultat morda 
ugodnejši. V povratni tekmi pri Gradu v odličnem vzdušju 
sledi ponovna zmaga Kopra, prav tako z 4 : 0, in potrditev 
uvrstitve v 2. SNL, katero si nedvomno zaslužijo. Na domači 
tekmi za Grad ni mogel nastopiti kapetan Stošić, ki je bil med 
najboljšimi na igrišču v Kopru, kjer si je poškodoval zapestje.
Uspehov Grada pa s tem še ni konec. Ponovno so se uvrstili 
v finale pokala MNZ Murska Sobota, kjer se bodo pome-
rili z ND Beltinci, in uvrstitev v Slovenski pokal, kjer jim je 
žreb namenil drugoligaško ekipo NK Krško, ki je v pretekli 
sezoni še bila član 1. Slovenske nogometne lige. Ta tekma 
bo odigrana predvidoma 14. avgusta pri Gradu.
V prihajajoči sezoni 2019/2020 bo ekipa NK Grad nastopala 
v upajmo kvalitetni Pomurski nogometni ligi in želimo si, 
da bi nas še naprej navduševali z uspehi.

                                                           Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti in Silvester železen 
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Anton Kerec iz Vidoncev (Foto: M. Žökš)

Anton v delavni akciji (Foto: M. Žökš)                                                                               

Mojster remenk Herman Rajsar od Grada s svojimi prekmurskimi 
remenkami. Skrbno hranijo tudi muzejske pisanice – najstarejša je iz 
leta 1937, torej letos stara 82 let, ki jo je izdelala Hermanova babica 
Terezija – na sliki skrajno levo.  (Foto: M. Žökš) 

PRIZNANJA OBČINE GRAD V 
LETU 2019 

ANTON KEREC

Občina Grad mu za pridobljeni naziv »Najbolj skrbni last-
nik gozda v letu 2018 na območni enoti Murska Sobota« 
podeli Priznanje Občine Grad. 
Zavod za gozdove Slovenije, ki vsako leto izbere najbolj skrb-
ne lastnike gozdov v državi, je v Centru biotehnike in turiz-
ma Grm pri Novem mestu podelil priznanja letošnjim 14 
izbrancem. Cilj omenjenega izbora je promocija odličnosti in 
skrbnosti pri gospodarjenju v zasebnih gozdovih ter tesnega 
sodelovanja lastnikov gozdov z javno gozdarsko službo. 
Med dobitniki priznanja je bil tudi naš občan Anton Kerec 
iz Vidoncev. Zaradi predanega odnosa do gozda in kultur-
ne krajine, v sicer težkih naravnih pogojih Goričkega, so ga 
potem pomurski gozdarji predlagali za najbolj skrbnega 
gospodarja gozda v območni enoti Murska Sobota.
Anton se je kot deseti otrok rodil v Vidoncih in ostal na do-
mačiji, se poročil in si ustvaril družino s svojo ženo. Rodili 
so se jima trije otroci. Osem let je delal v sosednji Avstriji 
na veliki vrtnariji kot traktorist, nato tudi v jahalni šoli, vsa 
področja pa so bila povezana z vinogradništvom in polje-
delstvom. Nato se je vrnil v domače okolje in se zaposlil na 
posestvu Marof v Mačkovcih, kjer je ostal vse do upokojitve. 
Vse življenje je tako tesno povezan z naravo; pravi, da ga delo 
v naravi bogati. Zato tudi sedaj v »penziji« ne miruje, ampak 
je z velikim srcem pravi gozdar. 
Upravlja s posestvom, ki obsega 30 hektarjev obdelovalnih 
površin in skoraj 10 hektarjev gozda. Vzorno urejeno posestvo 
se ponaša z vso potrebno mehanizacijo za kmetijsko in goz-
darsko dejavnost. Pri gospodarjenju upošteva strokovne smer-
nice Zavoda za gozdove Slovenije in sodeluje s svojim revirnim 
gozdarjem. Redno se udeležuje strokovnih izobraževanj. 
Anton se je v zadnjih desetih letih izkazal z izjemnim odno-
som do gozda in predvsem s svojo pregovorno marljivostjo 

ter pripravljenostjo pomagati vsakemu, potrebnemu po-
moči. Gozdovi, v katerih gospodari, so zgledno vzdrževani. 
Poleg vsega omenjenega je strastni gobar in takrat, ko do-
mov ne prinese gob, prinese smeti, ki jih drugi obiskovalci 
gozda brez srca odvržejo. In to, da smo do narave tako ne-
odgovorni, pravi, da ga zelo boli. Pravi še, da si zna vzeti čas 
za poslušanje ptičjega petja, gledanje ribic, kako plavajo, 
kajti tudi sam je ribič in vzdržuje dva ribnika v svoji bližini. 
Je tudi aktivni lovec, član LD Pečarovci. 
Anton velja med svojimi krajani za zgled dobrega gospo-
darja, o čemer navsezadnje priča lanska nagrada za lepo 
urejen vrt z brajdo, ki jo vsako leto podeljuje Goričko drüj-
štvo za lepše vütro. 
Z ženo sta tudi člana v AMK starodobnih vozil Goričko in 
v Klubu starodobnikov Srebrni breg, Martinje z željo, da 
se tudi ta dediščina ohranja, in hkrati je to tudi še ena 
priložnost, da se družijo, spoznajo vedno nove prijatelje, 
se zapeljejo po lepi pokrajini. Vse to dokazuje, da je Anton 
velik ljubitelj narave in se trudi biti prijazen in spoštljiv do 
nje. V vasi rad priskoči na pomoč, kajti sam verjame, da se 
le dobro vrača z dobrim. 

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

HERMAN RAJSAR
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Anton Mencigar iz Motovilcev (Foto: M. Žökš)                            

Vsi motivi so izdelani natančno. (Foto: M. Žökš) 

Občina Grad podeli Hermanu Rajsarju Priznanje Občine 
Grad za ohranjanje dolgoletne tradicije izdelovanja pre-
kmurskih remenk. 
Pri družini Rajsar že od leta 1937 izdelujejo remenke. Her-
man je po vsej Sloveniji in tudi zunaj njenih meja znan 
kot mož, ki je na leto izdelal več kot 2.000 pirhov. A to ne 
kakršnih koli, njegove remenke so unikatne prekmurske 
remenke z značilnimi izpraskanimi vzorci iz naših krajev v 
obliki cvetov, spiral, štorkelj, kmečkih opravil, našega naj-
večjega gradu, cerkve ipd. Pogosto so spominek, ki si ga 
turisti nesejo iz Prekmurja.
Za svoje izdelke je pri Obrtni zbornici Slovenije pridobil naziv 
izdelek domače obrti, na natečaju za najboljše rokodelske iz-
delke Goričkega pa je zanje dobil posebno priznanje. Ima cer-
tifikat Rokodelstvo Art&Craft Slovenija. Je imetnik Kolektivne 
blagovne znamke Krajinski park Goričko za izdelke. Občasno 
je imel tudi delavnice izdelovanja remenk na okoliških šolah.

V družini Rajsar tradicijo izdelovanja remenk gojijo že več 
kot 80 let. Začela jo je Hermanova babica, a prave umet-
nine so začele prihajati izpod rok Hermanovega očeta. 
Herman pravi, da je talent okraševanja pirhov s posebno 
poslikavo podedoval od očeta Alojza. Sam je prvo remenko 
izdelal davnega leta 1954, in sicer kot dvanajstletni fant. 
»Kakšnih 20 odstotkov skrivnosti je v talentu, preostalo 
prinese trud.« Če imaš veselje do rokodelstva, seveda. V 
okraševanje remenk je vloženega veliko dela. Takrat so te 
bile pač bolj cenjene. Za praznike so si nekoč podarjali pra-
ve remenke, ne čokoladnih kot danes.
Pravi, da je bil vesel, ko je lahko nekoga razveselil s svojo 
remenko. Za to delo so potrebni volja, čas, strpnost. 
Tradicija družine Rajsar sega v obdobje pred prvo svetovno 
vojno, ko je bil dedek Matija župan v Motovilcih. Takrat je 
v te kraje zašel cigan iz Češke in se zaljubil v domačinko iz 
Pertoče. Zaprosil je župana, da mu dovoli ostati na Pertoči, 
v zameno pa je njegovega sina Alojza, torej očeta od Her-
mana, naučil izdelovanja remenk. Ta je pridobljeno znanje 
nadgradil in prenesel na sina Hermana. Tako so pri nas pri 
Gradu začele nastajati čudovite remenke.

Hermanovi predniki, babica, dedek in oče, so remenke bar-
vali s črnilnim svinčnikom in rumenilom, Herman pa je 
uporabljal mizarske barve, motive pa ustvarjal s praskan-
jem z britvico ali tapetniškim nožem. Motive si je izmišl-
jeval sproti, zato je vsaka remenka drugačna. 
Časi, ko je okraševal izključno le polna jajca, so mimo. Zad-
nje čase so remenke polne le, če si to kdo izrecno zaželi, 
sicer pa jih izpihuje. S posebno tekočino zagotovi lupini 
sijaj, nato majhne krpice namoči vsako v svojo barvo in jih 
nanese na jajce.
Prav po raznolikosti vzorcev so prepoznavne njegove re-
menke, ki se jih je že marsikdo prišel k njemu učit izdelovat, 
tudi iz Avstrije. 
Remenke predstavljajo simbol življenja, rodovitnosti, go-
tovosti, varnosti, ustvarjalnosti, upanja, aktivnosti, zmage 
in uspeha.
Po  slovenski tradiciji so   najlepše  pisanice dobili  fantje  
od svojih deklet, saj je „pisanica rdeča – ljubezen goreča“. 
Letos je Hermanu začelo zdravje pešati in misli, da remenk 
ne bo mogel več izdelovati. Vendar ostaja nasmejan in 
hvaležen, da je toliko let zmogel. Vse je delal s srcem in z 
velikim veseljem.  

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

ANTON MENCIGAR

Občina Grad podeli Antonu Mencigarju za dolgoletno 
prizadevno delo na področju gasilstva in razvoja lokalne 
skupnosti Priznanje Občine Grad. 

Anton Mencigar se je rodil v Motovilcih delavski družini v 
času, ko ni bilo vsega na pretek, toda življenje je kljub temu 
imelo svoj čar in smisel. Pravi, da so se družine takrat več dru-
žile in tudi  svoj prosti čas toliko bolj posvečale društvenemu 
življenju, več je bilo druženja, pogovarjanja.
Anton je vrednote – bodi dober, pošten, skrben – ki so mu bile 
položene v zibelko, uspešno nadgrajeval. Vse svoje življenje 
je nad seboj čutil Božje varstvo, saj je bil večkrat rešen v ne-
zgodah.
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Anton z veseljem priskoči na pomoč ob čistilni akciji  
(Foto: Arhiv Občina Grad)

Aktivna desetina (Foto: Arhiv PGD Kruplivnik)

Po končanem vojaškem roku je opravljal različna priložno-
stna dela v domačem kraju, nato pa ga je pot zanesla v tu-
jino, in sicer v Nemčijo. Tam je delal na veliki ladji kot kuhar. 
Na ladjo je prišel delat kot prvi iz Jugoslavije in so ga zelo 
dobro sprejeli. Kot mlad je imel rad nemški jezik in se ga je 
zelo hitro navadil govoriti. Pet let je delal na ladji in tri leta 
tudi v gostinstvu v mestu Frankfurt. Ima zelo lepe spomine 
na delo v tujini; tudi tam se je rad vključil v društveno življe-
nje in tako je v enem od društev igral fanfare. Po osmih letih 
dela ga je pot prinesla nazaj v domači kraj, kjer je spoznal 
svojo ženo in si ustvaril družino. Šestnajst let je bil zaposlen 
v podjetju Pomurka. 
Anton je v sebi vedno čutil potrebo pomagati bližnjim. Tako 
je neizbrisen pečat s svojim večletnim delom pustil tudi na 
gasilskem področju, saj je od svoje rane mladosti gasilec, in 
za svoje prostovoljno delo na različnih področjih je Anton 
dobil tudi različne zahvale. Sodeloval je tako na operativnem 
kot tudi na organizacijskem področju gasilskega delovanja. 
Vsem je pomagal in skupaj z drugimi ustvarjal utrip gasil-
stva. Takrat je res bilo vse bolj skromno in veliko so morali 
varčevati, da so potem vsi skupaj kaj ustvarili. Dvajset let je 
bil predsednik PGD Motovilci, bil pa je tudi eden od pod-
pornikov za ustanovitev GZ Grad ter eno obdobje njen pod-
predsednik. Spominja se, kako so vsi skupaj z veliko vnemo 
gradili gasilski dom in vse, kar je bilo potrebno pri gasilstvu 
v PGD Motovilci. Za vse, kar so naredili, pravi, da gre velika 
zahvala njegovim podpornikom, prijateljem, ki so ves čas 
delali za vas in za gasilstvo; nekateri od njih so že pokojni. 
Eden sam ne bi mogel nič. Vsem se zahvaljuje za pomoč 
in vsem mladim naslednikom želi, da še naprej vsi skupaj 
dobro delajo. Zelo rad se udeleži vsakoletnega srečanja ga-
silskih veteranov in zahvalne sv. maše za gasilce, dogodke 
organizira GZ Grad. 
V dogajanje v kraju se rad vključuje še dandanes; trenut-
no je hišnik za PGD Motovilci, krvodajalec, član DŠKT Lukaj 
Motovilci, skupaj z ženo sta skrbnika za motovilsko kapelo.  
V svojem življenju se je naučil, da moramo spoštovati, kar 
imamo, in biti hvaležni za vse. Vsak lahko pomaga, da bi bil 
naš svet boljši.

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

PGD KRUPLIVNIK

Občina Grad podeli PGD Kruplivnik za 80 let delovanja 
društva Priznanje Občine Grad. Za dolgoletno nesebično 
pomoč in prostovoljno delo na področju gasilstva, prosto-
voljstva in človekoljubnih dejavnosti, kot tudi za zavzeto 
medsebojno sodelovanje vaščanov in gasilskega društva 
pri različnih družbenih aktivnostih v vasi Kruplivnik in na 
območju Občine Grad.    Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 

Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

Narava že od nekdaj kroji usodo ljudem. Pogoste povodnji in 
požari, morda tudi želja po druženju so botrovali, da so se pred 
osemdesetimi leti vaščani Kruplivnika odločili, da se organi-
zirano zoperstavijo naravnim nesrečam, da bi lahko zaščitili 
in obranili težko prigarano, pa čeprav skromno premoženje.
V začetku leta 1939 so danes že pokojni vaščani z ustanov-
nim zborom postavili temelje današnjemu Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Kruplivnik. Rudolf Kerec, Franc Cvernjek, 
Mihael Kerec, Štefan Bertalanič, Alojz Horvat, Franc Šadl, Le-
opold Šparaš, Franc Grah, Friderik Borak, Ignac Hajdinjak in 
Štefan Bačič so člani, ki so prvi vpisani v naši matični knjigi. 
Prvi predsednik društva je bil Mihael Kerec. Po nekaj letih 
je njegovo funkcijo prevzel Anton Slamar, leta 1948 pa je 
društvo dobilo prvega izšolanega poveljnika, ki je omenjeno 
funkcijo opravljal častitljivih 33 let – naš gasilski tovariš, še 
zmeraj po svojih močeh aktiven, Engelbert Recek.
Društvo je potrebovalo prostore za shode in shranjevanje 
opreme, saj so kmalu po ustanovitvi nabavili ročno briz-
galno. Zaradi tega so na zemljišču Cvernjekovih zgradili 
majhen, a času in potrebam primeren gasilski dom. 
Leta 1962 je društvo s pomočjo vaščanov priredilo borovo 
gostüvanje in iz pridobljenih sredstev je bila kupljena prva 
motorna brizgalna Savica. Vodenje društva je prevzel po-
kojni Jože Čerpnjak, delo blagajnika pa Štefan Bertalanič. 
Ves čas so v društvu aktivno sodelovali mnogi člani, med 
njimi pa moramo omeniti še danes aktivnega, čeprav s 
statusom gasilskega veterana, Jožefa Godarja.
Leta 1977 se je društvo opremilo z novo 800-litrsko brizgal-
no znamke Ziegler, katera še danes služi svojemu namenu, 
naslednje leto pa smo gasilci dobili še svoj simbol, gasilski 
prapor. Vodenje društva je leta 1978 prevzel Štefan Loven-
jak, poveljevanje pa je Jože Šadl predal Francu Grahu. Delo 
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Trenutno osebje v Zdravstveni postaji Grad (Foto: M. Žökš) 

tajnika so doslej opravljali Janez Dervarič, Franc Šadl, Gre-
gor Mihalič, Kristjan Ribaš in Silvester Dervarič, trenutno 
pa delo tajnika opravlja Tadeja Rajbar. 
Vlogo predsednika je v zadnjih letih prevzel Silvester Der-
varič, gasilski desetini pa poveljuje Gregor Mihalič.
Moto gasilstva je že od nekdaj »preprečiti ali čim prej 
rešiti«. Da bi lahko bili hitri in učinkoviti pri reševanju, smo 
leta 1987 nabavili novo orodno vozilo, pozneje, l. 2005, pa še 
rabljeno gasilsko cisterno. Po ukinitvi pouka v podružnični 
šoli smo uporabljali omenjene prostore za sedež društva in 
za razne prireditve. Razpadajoči in neustrezni prostori so 
nas kasneje prisilili, da smo se lotili izgradnje novega ga-
silskega doma. Priredili smo maškarado in s pridobljenimi 
sredstvi ter s pomočjo vseh vaščanov, predvsem s prosto-
voljnim delom, leta 2005 izgradili gasilski dom.
Leta 1998 smo ponovno razvili prapor, tokrat slovenski, leta 
2002 pa s pomočjo sosednjih vaščanov po dolgih štiridesetih 
letih ponovno priredili borovo gostüvanje. Pomoč sosedov 
smo potrebovali iz preprostega razloga, saj nas je premalo kl-
jub sodelovanju cele vasi; taka pomoč pa je še enkrat potrdi-
tev, da gasilstvo ne pozna meja. Z izkupičkom smo dokončno 
uredili gasilski dom in sofinancirali izgradnjo vaške ceste, saj 
si s tem omogočamo lažji in hitrejši dostop do gospodinjstev. 
Slovesnost ob otvoritvi novega gasilskega doma smo opravili 
leta 2002, še prej pa smo nanj postavili elektronsko sireno, 
katera je bila nabavljena izključno iz lastnih sredstev. 
Med zadnja večja dela štejemo tudi centralno ogrevanje 
prostorov, ki smo ga pridobili pred desetimi leti, sredstva 
pa pridobili z maškarado. Ena večjih pridobitev je tudi že 
druga elektronska sirena, ki krasi streho gasilskega doma, 
v uporabo pa smo jo pridobili od Ministrstva za obram-
bo. V zadnjem desetletju naše gasilsko društvo ni zmoglo 
kakšnih večnih investicij, saj varčujemo za že nujno potreb-
no zamenjavo gasilskega vozila. Sprotno se je nabavljala 
le zaščitna in delovna oprema. V prihodnjih mesecih pa 
načrtujemo obnovitvena dela fasade na gasilskem domu.
Gasilsko društvo uspešno sodeluje tudi s Športnim druš-
tvom Kruplivnik in DŽD Kruplivnik, za kar se obema druš-
tvoma tudi iskreno zahvaljujemo.                              Silvester Dervarič 

ZDRAVSTVENA POSTAJA GRAD

Občina Grad podeli Zdravstveni postaji Grad ob 50. oble-
tnici delovanja Priznanje Občine Grad. 
Za njihovo vztrajnost, dobrodelnost, požrtvovalnost, za 
vsestransko dolgoletno aktivno delo v našem kraju, so-
delovanje z okoljem ter posluh za sočloveka. 
Delovanje zdravstvene postaje je velik prispevek lokalne-
mu prebivalstvu, saj ne nudi le preventivne in kurativne 
oskrbe, ampak ima socialno noto in je bistvenega pomena 
za razvoj človeka – občanov.

Zdravstvena postaja Grad je bila zgrajena v letu 1968 ter je 
bila za vas Grad in okoliške vasi zelo pomembna pridobitev. 
Ves ta čas se je razvijala in obnavljala. Uredil se je dostop za 
rešilna vozila, v letu 2003 se je začela fazna obnova celotne 
zgradbe. Najprej so bile obnovljene sanitarije, saj so bile še 
vedno iz časa gradnje ambulante. V letu 2004 so preuredili 
dve ordinaciji in čakalnico za paciente. Prenovljena in za-
menjana so bila vsa okna, kritina in dozidana je garaža za 
dve medicinski vozili. Zdravstvena postaja Grad ima tako 
dve ordinaciji, sobo za preveze, prostore za patronažne 
sestre, kuhinjo, sanitarije in čakalnico. V letu 2006 pa je 
Zdravstvena postaja dobila tudi novo zunanjo podobo. Ves 
čas delovanja se skrbi, da je zdravstvena postaja urejena in 
sproti se opravljajo različna vzdrževalna dela in nabavlja 
potrošni material, ki je potreben za delovanje. Trenutno se 
ureja parkirišče. 
Zapisi o zdravstveni službi nam povedo, da je bil leta 1935 
pri Gradu nameščen dr. Branko Lukman. Starejši ljudje se 
ga prav dobro spominjajo, saj je pri Gradu delal celih 30 
let, le nekaj časa med drugo svetovno vojno ne, ko zaradi 
vojnih razmer ni smel. Bil je slabotnega zdravja, pa vendar 
je bil v tistih težkih časih vsem vedno pripravljen pomagati. 
Do porodnic in težkih bolnikov so ga vozili s kočijo in mar-
sikateri materi in otroku je rešil življenje.  Vsa leta je bila ob 
njem v službi in na terenu babica, naša domačinka Vilma 
Podlesek. Vse hribčke in doline je prehodila peš, ponoči in 
podnevi, ko je morala do porodnic vse do upokojitve. 
Po upokojitvi dr. Lukmana je prišel h Gradu kot novi zdrav-
nik dr. Jože Miklič s soprogo, ki je bila zobozdravnica. Tako 
smo dobili pri Gradu tudi rednega zobozdravnika. 
V času službovanja dr. Mikliča pri Gradu, pa tudi po njegovi 
zaslugi je bil leta 1969 zgrajen nov zdravstveni dom pri 
Gradu. V novem zdravstvenem domu je bila zdravstvena 
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Člani društva se radi udeležijo tudi srečanja pomurskih upokojencev; 
letos v Moravskih Toplicah. 

Udeležilo se jih je 47. Imeli so organiziran skupni prevoz.
Vodstvo DU Grad na sprejemu pri županji (Foto: M. Žökš) 

ambulanta, zobna ambulanta, rentgen za pljučne bolezni 
in otroška posvetovalnica. To je bila zelo velika pridobitev za 
širši okoliš vse do Rogašovcev, Kuzme in Gornjih Petrovcev.
Po odhodu dr. Mikliča so se zdravniki pri Gradu kar hitro 
menjavali. Leta 1987 je prišel dr. Srboljub Ćurčić, ki med 
nami vse do danes, vmes le z enoletnim odhodom. Tako je 
od leta 2003 dr. Ćurčić vodja Zdravstvene postaje Grad, z 
letom 2006 pa je začel ordinirati tudi v Kuzmi. Vmes je bil v 
ordinaciji tudi dr. Pečnik. Nekaj časa je v zdravstveni postaji 
deloval tudi zobozdravnik dr. Željko Lazarević.  
Po podatkih je v Zdravstveni postaji Grad – Kuzma pri dr. 
Ćurčiću vpisanih 1800 pacientov. 
Tako kot so se menjavali zdravniki so se tudi medicinske 
sestre in ostali zaposleni v partronažni službi ter tehnično 
osebje. Nekateri so bili domačini nekateri spet iz drugih 
krajev, vsem pa velja hvala za vsa dobra dela. 

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

DRUŠTVO UPOKOJENCEV GRAD

Občina Grad podeli Društvu upokojencev Grad za 20 let 
delovanja društva Priznanje Občine Grad. 

Društvo upokojencev Grad sestavlja 213 članov. Je prosto-
voljno, nepridobitno, humanitarno in dobrodelno združenje 
upokojencev. Združujejo se zaradi skupnih določenih intere-
sov, saj se dogaja vedno kaj zanimivega; od raznih srečanj, 

druženj in izletov, kjer se tkejo niti novih prijateljstev. Prav 
to slednje pa je za ljudi v jeseni življenja nadvse pomembno.
Dejavnosti društva so razgibane, vsebinsko bogate in 
razvejane na vsa področja družbenega življenja; člani 
vložijo vanje veliko prostovoljnega dela in svojega časa. 
Spodbujajo članstvo k aktivnemu življenju ter k vsestran-
skemu delovanju. Aktivno sodelujejo z občino in ostalimi 
društvi. V kulturni dvorani pri Gradu večkrat pripravijo stro-
kovno predavanje o zdravju ipd.  
So populacija, ki se zaveda, da mora v tretjem življenjskem 
obdobju v prvi vrsti še vedno poskrbeti sama zase. 
Prostovoljno vložena čas in delo sta pravi zaklad, ki v okolju, 
kjer delujejo, vpliva na prijetnejše in boljše vzdušje vsej 
generaciji tretjega življenjskega obdobja, pravzaprav pa 
tudi vsem generacijam in celotnemu kraju. 
Člani upravnega odbora:

- Anton Kavar, predsednik 
- Kristina Marič, tajnik
- Dragica Hüll, blagajnik
- Franc Kerec, namestnik predsednika
- Viktor Husar, Dolnji Slaveči, član
- Marija Bokan, Dolnji Slaveči, član
- Marjeta Fujs, Motovilci, član
- Jožica Čerpnjak, Motovilci, član
- Angela Slavic, Kruplivnik, član
- Kristina Kuzmič, Vidonci, član
- Elza Bedek, Kovačevci, član

Člani nadzornega odbora:
- Rafael Slamar, Grad, predsednik
- Ernest Hüll, Grad, član
- Franc Forjanič, Motovilci, član

Člani disciplinske komisije:
- Anton Lang, Grad, predsednik
- Alojz Ferko, Dolnji Slaveči, član
- Franc Rac, Grad, član

Člani upravnega odbora ne trkajo na vrata le takrat, ko 
pobirajo članarino, ampak tudi takrat, ko prinašajo voščila 
in darila v prednovoletnem času, ob okroglih obletnicah 
ali pa kar tako, da malo poklepetajo in popestrijo vsakdan 
tistim, ki potrebujejo njihovo družbo. Še posebej so pozorni 
do 80-letnikov. Te počastijo z malo pozornostjo na nasled-
njem občnem zboru po dopolnjenem 80. letu. 
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Obisk naših občanov v domovih za ostarele (Foto: M. Žökš)

Pod okriljem društva deluje tudi nogometna ekipa. 
(Foto: Arhiv DŠKT Lukaj)

Člani se družijo in skupaj oblikujejo dogajanje v svoji vasi – 
izdelovanje okraskov za jelko. (Foto: Arhiv DŠKT Lukaj)

Vsekakor pa se program njihovega dela ne nanaša le na 
družabna srečanja, pač pa vključuje tudi vsakoletne dobro-
delne akcije. Tako se vsako leto se udeležujejo očiščevalne 
akcije v naši občini. Ena pomembnejših akcij pa so obiski 
naših občanov v domovih za ostarele. Trenutno obiskujejo 21 
oskrbovancev. V današnjem času je veliko starejših osamlje-
nih, saj ima mlajša generacija vedno daljši delovnik. Kakšen 
paradoks, da smo v času visoko razvite tehnologije, ki bi 
morala služiti človeštvu, da bi imeli veliko več časa, vse bolj 
zaposleni in nimamo časa niti zase niti za svoje najbližje!  
Zato je čas, ki ga člani DU Grad namenjajo svojim vrstni-
kom, toliko bolj dragocen. Za svoj trud in čas ne prejemajo 
nobenega denarnega plačila, pa vendar jih vsako srečanje 
z ljudmi, ki cenijo njihovo delo in prizadevanja, neskončno 
bogati. Predvsem tisti starejši, ki nimajo svojcev ali ti ne ži-
vijo v njihovi bližini, cenijo njihove obiske. Neprecenljiv je 
občutek, ko veš, da si nekomu s svojim obiskom polepšal 
dan. Obiskovalci so v domovih vedno lepo sprejeti, obiskani 
pa izredno veseli obiska, vidno ganjeni in zadovoljni z vsem, 
kar se jim prinese, ter hvaležni za lepe želje in dobro počutje. 
 

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

DRUŠTVO ZA ŠPORT, KULTURO IN 
TURIZEM »LUKAJ« MOTOVILCI

Občina Grad podeli DŠKT LUKAJ Motovilci za 20 let delo-
vanja društva Priznanje Občine Grad. 

Člani društva se cel čas svojega delovanja trudijo za razvoj 
vasi. Zbirajo vaščane ob različnih priložnostih in se družijo. 
Organizirajo različne prireditve: prireditev ob dnevu žena, 
tradicionalno bogračijado, nogometne turnirje, miklavže-
vanje. Imajo tudi uspešno nogometno ekipo. Društvo skrbi 
za ureditev športnega centra in vasi. 

Društvo za šport, kulturo in turizem »Lukaj« Motovilci je 
bilo ustanovljeno 9. maja 1999. Ime je dobilo po potoku 
Lukaj, ki teče vzdolž vasi Motovilci.
Društvo je bilo ustanovljeno na pobudo nekaterih vašča-
nov z željo, da bi dosegli medsebojno sodelovanje ljudi na 
območju celotne vasi, da bi prispevali k razvoju na pod-
ročju športa, kulture in turizma v vasi ter tudi na širšem 
področju. Društvo si je zastavilo naslednje naloge: razvoj 
športne in rekreativne dejavnosti, organizacija športnih, 
kulturnih in turističnih prireditev, družabnih srečanj, ak-
cij za lepo in smotrno urejenost okolja ter zavzemanje za 
kulturno osveščenost vaščanov.
V zgodovini 20 let ne pomeni veliko, toda za člane društva 
in nasploh generacijo je to izredno velik korak. S ponosom 
lahko trdijo, da je bilo 20 let zelo uspešnih. Večinoma so 
izpolnili zastavljene cilje in kar je še pomembnejše, delovali 
so z osnovnim namenom, ki je v okviru športa, rekreacije, 
zabave in druženja povezati mlade iz vasi in okolice, pri 
tem pa enakopravno vključiti tudi starejšo populacijo. Zato 
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So edini v občini, ki še vedno držijo stari pristni običaj – obisk 
sv. Miklavža od hiše do hiše. (Foto: Arhiv DŠKT Lukaj)

GZ Grad (Foto; M. Žökš) 

Srečanje z gasilskimi veterani (Foto: Arhiv GZ Grad) 

se temu primerno, poleg gojenja malega nogometa, 
trudijo organizirati razna tekmovanja, zabave, izlete, 
delovne akcije in meddruštvena srečanja. 
Prvi začetki delovanja društva so se udejanjili s pri-
četkom izgradnje športnega igrišča, ki je predvideno 
za športne in rekreativne dejavnosti kakor tudi za 
izvedbo raznovrstnih prireditev za potrebe društva 
in Gasilskega društva Motovilci. Pri izgradnji so po-
leg aktivnih članov s prostovoljnim delom pomagali 
tudi nekateri drugi vaščani in društvo je na ta račun 
pridobilo še nekaj članov. Danes društvo šteje 60 
članov. 
Za izgradnjo igrišča je bilo potrebnih tudi veliko 
finančnih sredstev, ki jih je namenilo društvo tudi 
iz dotacije občine za delovanje društva. Seveda pa 
niso sami, imajo namreč veliko prijateljev tudi v 
sosednjih državah, ki so vseskozi pomagali po svo-
jih zmožnostih in jim prispevali nujno potrebna 
sredstva za uresničevanje ciljev. Tako se je leta 2013 
družinski prijatelj od Renate in Bojana Fujsa, g. Scha-
mabandi, odločil za sponzoriranje nogometašev in k 
sodelovanju povabil še g. Dropoliča in g. Hegenloha. 
Sedanje vodstvo izreka tudi zahvalo vsem nekdanjim 
predsednikom društva za vse dobro, kar so naredili 
za društvo in nasplošno za druženje v vasi in za sam 
razvoj vasi.  

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

GASILSKA ZVEZA GRAD

Za pozitivno dosežene uspehe na področju gasilstva v Občini 
Grad ob 20. obletnici delovanja. 
Za nenehno skrb za materialno-tehnični razvoj vseh prostovol-
jnih gasilskih društev in ustrezno usposobljenost vseh članov 
gasilskih društev, za zagotavljanje strokovne, poštene, humane 
in prijazne pomoči občankam in občanom. 
Člani uspešno prenašajo znanje in izkušnje na mlajše rodove. 
Organizirajo prireditve, različne akcije, tabore za mlade … 

Gasilska zveza Občine Grad je bila ustanovljena na ustanovni 
skupščini gasilske zveze 21. 3. 1999 v gasilskem domu Grad. Pred-
sednik iniciativnega odbora za ustanovitev zveze je bil Milan Špi-
lak. Pravico glasovanja na ustanovni skupščini so imeli izvoljeni 
delegati iz vseh PGD Občine Grad – 14 delegatov. 
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Tako Gasilsko zvezo Grad predstavlja sedem društev, vsaka 
vas v občini. S skupnimi močmi poskušajo čim bolj pokriva-
ti svoj prostor ter ga ščititi pred marsikaterimi nezgodami. 
Kljub vsemu delu, ki ga opravljajo v svoji občini, pa so gasilci 
na razpolago tudi vsem bližnjim in daljnim občinam in zve-
zam po Sloveniji. Gasilci vedno znova dokazujejo svoje znan-
je, vrednote, predvsem pa požrtvovalnost in pomen gasilstva.
GZ Grad predstavlja pravi pomen gasilstva. To občutimo 
tudi vsi občani, za kar smo jim zagotovo lahko hvaležni in 
bi lahko vsakemu posebej podelili plaketo za njegov trud in 
delo. In ob vseh teh trenutkih in občutkih, ki jih doživljamo 
ob naših gasilcih, se jim lahko le še enkrat zahvalimo za nji-
hov pogum in srčnost, ki jo iz dneva v dan delijo med nas.

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

Spoštovane gasilke in gasilci, gasilska mladina, cenjeni 
bralci tega glasila.
Letos mineva 20 let, odkar se je ustanovila Gasilska zveza 
Grad. Zgodovina gasilstva je v Sloveniji izjemno bogata. 
Že 150-letno obdobje delovanja prostovoljnega gasilstva 
govori o tem, da je gasilstvo preživelo velike družbene in 
sistemske spremembe. Smo sorazmerno mlada gasilska 
zveza, ki je nastala po odcepitvi Občine Grad, od prvotne 
skupne občine Grad-Kuzma. Poslanstvo gasilske zveze je 
pomoč vsem članom organizacije, tako na organizacijskem 
kot tudi na operativnem področju.
Koliko smo lahko v tem času članom organizacije poma-
gali, je bilo v veliki meri odvisno od finančnih sredstev, ki 
so nam bila dodeljena. Vse nas preveva humanost, tovari-
štvo in neizmerna volja, da priskočimo na pomoč ljudem 
v stiski, bodisi zaradi reševanja življenja ali premoženja. 
Bila so dobra in malo manj dobra obdobja, vendar pa je v 
vsakem posamezniku ves čas živela izjemno velika pripad-
nost. Vedno smo se po najboljših močeh trudili skrbeti za 
operativni razvoj gasilskih društev, še posebej v zadnjem 
času dajemo zelo velik poudarek izobraževanju in uspo-
sabljanju operativnega kadra. Izjemno velik poudarek pa 
dajemo delu z gasilsko mladino. Vse to nas je pripeljalo 
do tega, da imamo v naših vrstah danes čez 500 članov, 
od tega 146 usposobljenih operativnih gasilcev v sedmih 
prostovoljnih gasilskih društvih. 
V tem času so v skoraj vseh prostovoljnih gasilskih društvih 
bila zamenjana gasilska vozila, nabavljene je bilo tudi veli-
ko osebne zaščitne opreme in reševalne opreme. 
Ker po zakonu izvajamo javno gasilsko službo, nas financira 
Občina Grad, s katero v zadnjem času dobro sodelujemo 
in se ji zahvaljujemo, da prisluhne našim potrebam. Kljub 
temu smo še vedno primorani dobršen del sredstev zago-
toviti sami s pomočjo zbranih prispevkov med krajani, za 
kar smo jim neizmerno hvaležni. 
Kljub svoji majhnosti smo, ko stopimo skupaj, zelo veliki. 
To se je tekom let pokazalo na različnih intervencijah ka-
kor tudi drugih nalogah, ki so nam bile zadane. Vsem, ki v 
gasilskih organizacijah opravljamo delo brezplačno, nam 

največ pomeni spoznanje, da delamo nekaj koristnega, da 
je to veliko več kot le dodatne obveznosti in odgovornosti, 
ki si jih s tem nakopljemo.
Ob 20. obletnici čestitam vsem pripadnikom naše gasilske 
zveze. Še posebej pa dolgujemo zahvalo tistim, ki so to 
Gasilsko zvezo ustanovili, jo skozi čas razvijali ter kakor koli 
pomagali pri njenem razvoju skozi vsa pretekla leta.

Stanko Recek,
predsednik GZ Grad 

NAJUSPEŠNEJŠI UČENCI  
V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 
NA PREDMETNI STOPNJI, KI 
SO DOSEGLI INDIVIDUALNE 
USPEHE IN BODO NAGRAJENI 
NA OBČINSKEM PRAZNIKU 

OŠ GRAD
RENEJ FUJS, 7. r. (Radovci) 
• Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz ma-

tematike 
• 1. mesto v katah in 1. mesto v borbah na odprtem šol-

skem državnem S.K.I.F. prvenstvu Slovenije v kategoriji 
starejši dečki  

• Udeležba na svetovnem prvenstvu S.K.I.F. na Češkem 
v mesecu juliju 2019 

VLADIMIR JANUŠ, 7. r. (Grad) 
• Srebrno priznanje na državnem tekmovanju v kon-

struktorstvu in tehnologiji obdelav
• 2. mesto v borbah na odprtem šolskem državnem 

S.K.I.F. prvenstvu Slovenije v kategoriji starejši dečki 
nad 45 kg 

JOŽICA FRANC, 9. r. (Vidonci) 
• Srebrno  priznanje na državnem tekmovanju v znanju 

o sladkorni bolezni
• Priznanje za 9 let zvestobe bralni znački

ANEMARI SVETANIČ, 9. r. (Grad) 
• Priznanje za 9 let zvestobe bralni znački

SARA KOVAČ, 7. r. (Grad)
• Posebno priznanje za izbrano pesem na festivalu ino-

vativnosti in ustvarjalnosti ob 100-letnici priključitve 
Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z ma-
tičnim narodom

ANA LUŠA ČASAR, 8. r. (Kruplivnik)
• Posebno priznanje za izbrano pesem na festivalu ino-

vativnosti in ustvarjalnosti ob 100-letnici priključitve 
Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z ma-
tičnim narodom
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Pohodniki po Kruplivniku (Foto: Arhiv DŽD Kruplivnik)  

Blagoslov motorjev in voznikov za srečno vožnjo (Foto: M. Žökš) 

Spominska skupinska slika, Moto Cimešter 2019 (Foto: M. Žökš)

NAJUSPEŠNEJŠI DIJAKI V 
ŠOLSKEM LETU 2018/2019

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
TEJA SAPAČ, 2. letnik (Vidonci)
• Ekipno zlato priznanje na državnem tekmovanju iz 

poznavanja Evropske unije
  TINA VIDONJA, 2. letnik (Radovci)
• Ekipno srebrno priznanje na državnem tekmovanju v 

znanju angleškega jezika 

ZARJA ŠKAPER, 1. letnik (Grad)
• Odličen uspeh v 1. letniku
• Bronasto priznanje za dosežen uspeh na šolskem tek-

movanju v znanju o sladkorni bolezni
• Bronasto priznanje za uspeh na bralnem tekmovanju 

BOOKWORMS 

GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA
TINE FUJS PERŠA, 1. letnik (Motovilci)
• Prejel nagrado na literarnem natečaju »Spominska 

obeležja pripovedujejo«, ki je bil posvečen stoletni-
ci združitve Prekmurcev z matičnim narodom. Tine 
Fujs Perša je skozi intervju prababice predstavil čas 
2. svetovne vojne, kako so ta čas doživljali krajani vasi 
Motovilci.

 INES ŠIŠIĆ, 3. letnik (Radovci)
• Odličen uspeh v 3. letniku

GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE
ŠPELA MAKARI, 1. letnik farmacevtski tehnik (Motovilci)
• Bronasto priznanje na Cankarjevem tekmovanju

METOD KUHAR, 3. letnik farmacevtski tehnik (Motovilci) 
• Odličen uspeh
• S šolsko nogometno ekipo so tekmovali na regijskem 

tekmovanju
• Z nogometno ekipo Dijaškega doma GSKŠ Ruše so 

osvojili 1. mesto na medregijskem tekmovanju ter se 
uvrstili na Domijado, kjer so zasedli 4. mesto med vse-
mi dijaškimi domovi

• Z odbojkarsko ekipo Dijaškega doma GSKŠ Ruše so 
osvojili 3. mesto na regijskem tekmovanju

DORIS KOVAČ, 4. letnik kemijski tehnik (Grad)
• Priznanje GSKŠ Ruše za dosežke na literarnem podro-

čju

GIMNAZIJA BORG BAD RADKERSBURG
PATRICIA SAMPL, 1. letnik 
• Odličen uspeh 

POHOD PO KRUPLIVNIKU 
Oblačno vreme aprilskega nedeljskega popoldneva je ver-
jetno odvrnilo katerega od pohodnikov, da se ni udeležil 
letošnjega pohoda po naši vasi. Društvo žena in deklet 
Kruplivnik je 14. aprila organiziralo približno desetkilometr-
sko krožno pot z začetkom ter končnim ciljem v gasilskem 
domu v Kruplivniku ter z vmesnim postankom na igrišču v 
Radovcih. Vreme je kljub vsemu vzdržalo, tako da pohodniki 
niso potrebovali dežnika in so se lahko ob hrani, pijači ter 
dobri družbi nadihali svežega zraka v prebujajoči se naravi.

                                                               Klementina Pozvek

PRVI BLAGOSLOV MOTORJEV IN 
MOTORISTOV V KOVAČEVCIH
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Druženje ob kresu (Foto: C. Ficko)  

Iskanje mlaja (Foto: Arhiv PGD Dolnji Slaveči) Odvoz nabranega starega železa (Foto: Arhiv PGD Dolnji Slaveči) 

27. aprila 2019 je potekal 1. blagoslov motoristk, motoristov 
in motorjev ob zvoniku v Kovačevcih. Organizator je bil g. 
Martin Žökš. Udeležilo se ga je lepo število ljubiteljev mo-
torjev. Blagoslov je opravil dolenski župnik g. Vili Hribernik, 
ki nas je vse s preprostimi besedami popeljal v novo moto-
ristično sezono. Zbrane je nagovorila tudi županja Cvetka 
Ficko, ki je vsem zaželela srečne poti in izrazila željo, da 
se prihodnje leto spet srečamo in da bo postal blagoslov 
motorjev tradicionalen.  

Mihaela Žökš, dipl. upr. org. 
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

POSTAVITEV MLAJA IN 
KRESOVANJE NA DOLNJIH 
SLAVEČIH
Tudi letos so se člani PGD Dolnji Slaveči podali v okoliške 
gozdove, kjer so poskrbeli za lep mlaj, ki so ga postavili 
pred gasilskim domom kot vsako leto. 30. aprila 2019, na 
predvečer Praznika dela 1. maja, je bilo tako veselo v vasi in 
okolici gasilskega doma. Ob glasbi, pijači in prigrizkih so se 
tako razveselili tega tradicionalnega dogodka v tem času. 
Kot vsako leto pa je ŠRD Dolnji Slaveči tudi letos poskrbelo 
za prvomajsko kresovanje na igrišču na Dolnjih Slavečih. 
V dokaj solidnem vremenu in ob kar lepem obisku so čla-
ni skupaj s vaščani, ko je dan izgubil svojo moč, prižgali 
ogenj. Kres je zagorel v vsej svoji lepoti in veličini, saj so 
vaščani letos zelo pridno skozi vso leto navažali vejevje za 
ta dogodek. Za to se tudi vsakemu posebej zahvaljujemo. 
Ob pijači, prigrizkih ter glasbi smo tako proslavili 1. maj in 
se veselili pozno v noč. Želimo si čim več takih srečanj in 
upamo, da se vidimo ob tej priložnosti tudi naslednje leto.       
   Mateja Knap

NABIRALNA AKCIJA STAREGA 
ŽELEZA NA DOLNJIH SLAVEČIH
Vsakemu društvu je v veliko pomoč vsak prostovoljni pri-
spevek. Tudi člani PGD Dolnji Slaveči se tako vsako leto 
borijo in poskušajo zbrati kak prispevek za lažje delovanje 
društva. Že nekaj let zapored se tako organizirajo in poskr-
bijo za nabiralno akcijo starega železa po vasi. Letos smo 
se nabirke lotili 4. 5. 2019. Nabiralna akcija vsako leto zno-
va naleti na dober posluh pri vaščanih. Iskrena hvala tako 
vsem vaščanom, ki so nam vsak kos prostovoljno darovali 
ter nam s tem pripomogli pri nabirki, ki nam še kako prav 
pride prav v času, ko smo si zadali velik izziv v društvu – 
nabavo nove avtocisterne. Hvala tudi vsem članom, ki ste 
se nabirke udeležili in tako omogočili hitro in lažjo izvedbo 
akcije. Še enkrat vsem iskrena hvala.

Mateja Knap
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Postavljanje mlaja (Foto: Z. Žekš)

Pohod Kovačevci 2019 (Foto: T. Šlemer) 

Poveljnik Peter Ficko predaja motorno brizgalno svojemu namenu.  
(Foto: J. Sever) 

Živel prvi maj (Foto: Z. Žekš) 

ŽIVEL PRVI MAJ, PRAZNIK DELA
V torek, 30. 4. 2019, smo se vaščani Motovilcev zbrali ob 
vaško-gasilskem domu z namenom, da postavimo maj-
sko drevo. Dogodek je organiziralo PGD Motovilci. Mladi 
so že en dan prej pripravili in okrasili drevo, tako da smo 
ga naslednji dan s skupnimi močmi tudi postavili. Na vrhu 
majskega drevesa pa je ponosno zaplapolala slovenska za-
stava. Ob igrišču je zagorel tudi kres. Seveda postavljanje 
mlaja ne gre brez žara, zato so pridni gasilci spekli okusne 
čevapčiče in kotlete, tako da smo lahko napolnili svoje tre-
buščke, žejo pa pogasili z osvežilno pijačo. Kljub nekoliko 
slabšemu vremenu se je ob gasilskem domu zbralo lepo 
število vaščanov. Praznični večer je minil v prijetnem in 
veselem vzdušju.

Valerija Horvat

POHOD PO KOVAČEVCIH 
Tudi letošnja pomlad ni minila brez pohoda po Kovačev-
cih. Žal nam je tokrat ponagajalo vreme. Kljub slabemu 
vremenu pa se je zbralo čez 75 pohodnikov od blizu in da-
leč. Pohod je že nekaj let vključen v Izkaznico pohodov po 
Goričkem in tako je bilo tudi letos. Pot je bila zanimivo 
prepletena z vzponi na klance in spusti v doline kovačevske 
pokrajine. Pohodniki so se lahko okrepčali na eni vmesni 
postaji, na koncu pa jih je pričakala topla malica izpod rok 

naših domačih kuharjev. Dobro razpoloženi pohodniki so 
tudi letos dokazali, da se kljub slabemu vremenu lahko 
imamo lepo in se gibamo po lepih gozdnih in travniških 
poteh našega Goričkega.
Pohodniki, veseli vas bomo tudi prihodnje leto. Se vidimo!

Tamara Šlemer

PGD RADOVCI – PREVZEM 
NOVE MOTORNE BRIZGALNE
Prostovoljno gasilsko društvo Radovci je nabavilo novo 
motorno brizgalno znamke Magirus PFPN, saj je bila sta-
ra motorna brizgalna stara nekaj čez štirideset let. Ker ni 
delovala brezhibno, je bilo nujno pristopiti k nabavi nove. 
Zaradi velikega finančnega zalogaja za društvo smo opra-
vili nabiralno akcijo po naši vasi, ki pa je pokazala, da nas 
vaščani pri tem podpirajo.  Nekaj denarnih sredstev smo 
dobili tudi od sponzorjev in donatorjev, za kar se jim za-
hvaljujemo.  
Tako nam je z lastnimi sredstvi, nabiralno akcijo po vasi, 
sredstvi, ki nam jih je prispevala Gasilska zveza Grad/Ob-
čina Grad in ob pomoči sponzorjev, uspelo finančno pokriti 
nabavo motorne črpalke.
Motorno brizgalno smo nabavili v mesecu novembru, 
svečani prevzem pa smo opravili 11. maja 2019 ob 16.00 
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Kuharji 2019 (Foto: B. Fujs) 

(Foto: J. Sever) Letošnji zmagovalci (Foto: B. Fujs) 

Svoje spretnosti v kuhanju bograča je pokazala tudi županja s svojo 
ekipo. Ekipa »Gračka vlada« je na koncu osvojila 3. mesto.  
(Foto: M. Žökš)

Tekmovanje gasilske mladine (Foto: Z. Žekš) 

s svečano prireditvijo pred gasilskim domom v Radovcih. 
Na svečani prireditvi so bila prisotna društva iz GZ Grad 
in povabljena društva, s katerimi že vrsto let sodelujemo, 
svečani gosti in predstavniki sponzorjev. Po svečanem delu 
prireditve je sledil zabavni del s skupino Weekend band.
Ob lepem popoldnevu in večeru smo zaključili prireditev, 
na katero smo gasilci in gasilke iz Radovcev ponosni.
Vsem se še enkrat zahvaljujemo za vso pomoč in udeležbo 
na prireditvi.  

Sever Jože 

6. TEKMOVANJE V KUHANJU 
MOTOVILSKEGA BOGRAČA 
Kot vsako leto je tudi letos DŠKT Lukaj Motovilci organizi-
ralo tekmovanje v kuhanju motovilskega bograča. Po bo-
graču je zadišalo 25. 5. 2019, ko se je v kuhanju in drugih 
veščinah pomerilo 6 ekip. Stroga dvočlanska žirija v sestavi 
Silva Hülla in Fredija Kranjca je ocenjevala izgled stojni-
ce, sodelovanje pri igrah iz znanja in spretnosti ter sam 
bograč. Skupni seštevek vseh točk je določil zmagovalca. 
Najbolj spretni in polni kuharskega znanja so skuhali tudi 
najboljši bograč in to je bila ekipa PGD Motovilci. Tudi to 
tekmovanje se je zaključilo z obilo zabave, s polnimi želodci 
in z veseljem na obrazih tekmovalcev. 

Andrej Čerpnjak 

OBČINSKO GASILSKO 
TEKMOVANJE GZ GRAD 2019

V soboto, 1. 6. 2019, se je v Radovcih in na Dolnjih Slavečih 
odvijalo gasilsko tekmovanje GZ Grad. 
Mladinsko gasilsko tekmovanje se je pričelo ob 16. uri na 
športnem igrišču na Dolnjih Slavečih, kjer je najprej tek-
movala gasilska mladina. Sodelovale so 3 pionirske in 2 
mladinski ekipi. Pionirji so se pomerili v treh različnih di-
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Županja čestita mladim gasilcem iz PGD Motovilci, ki so bili 
zmagovalci. (Foto: Z. Žekš) 

Zmagovalci člani A: PGD Dolnji Slaveči (Foto: Z. Žekš) 

Občinsko gasilsko tekmovanje 2019 (Foto: Z. Žekš) 

Pohodniki po lepi pokrajini (Foto: J. Knap)Zmagovalke PGD Kovačevci (Foto: Z. Žekš) 

sciplinah, in sicer z vajo z vedrovko, s štafeto na 400 m z 
ovirami in z vajo razvrščanja. Mladinci pa so tekmovali v 
vaji z ovirami, s štafeto na 400 m z ovirami ter z vajo raz-
vrščanja. V obeh kategorijah so prvo mesto zasedli mladi 
iz PGD Motovilci.
Ob 17. uri je v Radovcih na igrišču potekal zaključek in po-
delitev mladinskega gasilskega tekmovanja ter obenem 
otvoritev članskega gasilskega tekmovanja. Pri članih je 
sodelovalo 7 ekip članov A, 2 ekipi članic A in 1 ekipa članov 
B. Člani in članice so tekmovali s suho vajo z MB, s štafeto 
na 400 m z ovirami ter z vajo razvrščanja. Prvo mesto pri 
članih A so dosegli člani PGD Dolnji Slaveči, prvo mesto pri 
članicah so dosegle članice iz PGD Kovačevci, pri članih B 
pa so prvo mesto usvojili člani iz PGD Motovilci.
Kljub temu, da je vreme med samim tekmovanjem neko-
liko ponagajalo, je bilo tekmovanje uspešno izvedeno. Vse 
sodelujoče ekipe so prejele priznanja, najboljše pa tudi po-
kale. Ker letos poteka tudi izborno leto za državno gasilsko 
tekmovanje, se bodo prve tri najboljše ekipe v posamezni 
kategoriji v jeseni udeležile regijskega gasilskega tekmo-
vanja. Vsem zmagovalcem iskrene čestitke in veliko elana 
pri nadaljnji pripravi na regijsko gasilsko tekmovanje.
Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!

Tajnica GZ Grad
Valerija Horvat 

BINKOŠTNI POHOD PO 
DOLNJIH SLAVEČIH 
Drugo nedeljo v juniju, na binkoštno nedeljo, 9. junija 2019, 
v dopoldanskih urah, je po Dolnjih Slavečih potekal tradi-
cionalni binkoštni pohod. Pohod je organiziralo ŠRD Dolnji 
Slaveči. V vroči sončni nedelji so se pohodniki podali na 
zarisano traso ter uživali v naravi, čeprav je sonce moč-
no grelo naša telesa. Start in cilj se je kot vedno odvijal v 
prostorih gasilskega doma na Dolnjih Slavečih, vmes pa 
smo poskrbeli za dve postojanki, kjer so se lahko poho-
dniki okrepčali s pijačo in prigrizki. Pohoda se je udeležilo 
okrog 100 pohodnikov iz domačih in tujih krajev, večji de-
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V Krapini (Foto: L. Frumen) 

Pohodniki 2019 Vidonci 

lež pohodnikov pa so kot vedno predstavljali pohodniki 
iz sosednje Avstrije. Proga pohoda je bila speljana nekje 
na dolžini dobrih 8 km, z vmesnimi vzponi in spusti, da je 
bil pohod bolj razgiban, a vseeno ne prenaporen. Največjo 
oviro je zagotovo predstavljalo žgoče sonce. Na cilju je bilo 
poskrbljeno tudi za topel obrok, poleg tega pa so tudi letos 
članice ŠRD Dolnji Slaveči poskrbele za vse sladkosnede s 
pestro izbiro sladic. Pohod je služil tudi kot eden izmed po-
hodov, ki jih lahko zasledite v izkaznici pohodov Goričkega 
drüjštva za lepše vütro. V odlični atmosferi smo tako tudi 
letošnji pohod uspešno, čeprav z malo manjšo udeležbo 
pohodnikov, spravili pod streho. Srečanja z vami se veseli-
mo ponovno prihodnje leto.

Mateja Knap

IZLET DRUŠTVA »SKOURIŠ« 
Letos smo se člani društva »Skouriš« odločili malo razisko-
vati hrvaško Zagorje. Pot nas je najprej vodila v Kumrovec, 
kjer smo si ogledali Titovo rojstno hišo, kakor tudi celoten 
kompleks starega sela, kjer je lepo urejena etnografska zbir-
ka. Po ogledu smo si privoščili malico na enem od tamkaj-
šnjih kmečkih turizmov. Nato smo se podali v Krapino, kjer 
smo si ogledali Muzej krapinskih neandertalcev. V muzeju 
nam je bil predstavljen razvoj človeka od samega začetka 
do današnjega časa. Po ogledu muzeja nas je pot vodila na 
grad Trakoščan, ki ga Hrvaška uporablja tudi za protokolarne 
namene. V lepo ohranjenem gradu iz srednjega veka nam je 
bila na ogled razkošna zbirka iz tedanjega časa. Po ogledu 
gradu nas je čakalo pozno kosilo in vrnitev nazaj v Slovenijo.

Daniel Huber

VAŠKI PIKNIK
V soboto, 22. junija, smo v Športnem centru Vidonci orga-
nizirali vaški piknik. Kljub temu, da smo se morali soočiti z 
nekaj vremenskimi nevšečnostmi, smo izpeljali to, kar smo si 
zadali. V popoldanskih urah smo se zbrali v Športnem centru 
Vidonci vaščani in člani gasilskega ter športnega društva. 
Na pikniku je bilo poskrbljeno za brezplačno pogostitev in 
tudi za zabavo naših najmlajših. Pripravljene so bile različ-

ne zabavne igre, od katerih so jim bile najbolj všeč gasilske 
igre z vodo.
Priložnost, kot je ta, je popolna, da se med vaščani stkejo 
še tesnejše prijateljske vezi ter, da si ob prijetnem klepetu 
spočijemo od vsakodnevnega vrveža.

Melita Ficko Sapač

POHOD PO VIDONCIH
Letos, 25. junija, je znova potekal zdaj že tradicionalni po-
hod po Vidoncih ob dnevu državnosti. Zbralo se nas je lepo 
število domačinov ter tudi pohodnikov od blizu in daleč, 
številčno gledano kar preko 80. Skupaj smo preživeli pri-
jeten sončen dopoldan ob spoznavanju delov Vidoncev, ki 
jih morda prej še nismo tako dobro poznali. Da pa ne bi bili 
preveč utrujeni, smo se med pohodom ustavili v zaselku 
Mesarova graba, kjer smo si rahlo potešili lakoto in so nam 
tudi domačini prijazno ponudili pijačo. Pohod smo zaklju-
čili v športnem centru, kjer smo dobili okrepčilo na malo 
drugačen način, kakor smo ga vajeni na takih dogodkih. 
Pričakale so nas namreč ribe z žara. Čeprav je pohod bil 
kar naporen, se lahko strinjamo, da je bilo vzdušje odlično 
in dan koristno preživet.
To je bil že 6. organiziran pohod po Vidoncih, ki je sedaj tudi 
že vpisan v Izkaznico pohodov po Goričkem in verjamemo, 
da se bo ta tradicija še dolgo ohranjala.

Teja Sapač

IZLET DŽD KRUPLIVNIK 
Zadnjo junijsko soboto smo se članice DŽD Kruplivnik 
odtrgale od vsakdanjih opravil in se odpravile na izlet. To-
krat nas je pot popeljala v Slovenske Gorice. Najprej smo 
obiskale Pachamama center v Kunovi, kjer nam je gospa 
Luz predstavila svojo domačijo, nas popeljala do mozaikov, 
mimo nasada bambusov, razkazala nam je zeliščni vrt in 
nas poučila o tem, kako edinstvene in unikatne smo žen-
ske. Po ogledu domačije smo se odpravile do Svete Ane, 
kjer smo si iz razgledne ploščadi najprej ogledale okoliške 
vinograde, nato pa smo se okrepčale v gostišču Eder. Na 
poti domov smo si ogledale živalski vrt Sikaluzoo, za konec 



Občina Grad 24   

NAŠA DRUŠTVA 

Članice DŽD Kruplivnik na skupnem druženju (Foto: D. Žohar) 

Mladi

Mladinci NK Grad 

U-11 Permakultura na Goričkem 2019 (Foto: Arhiv L. Vehovar) 

pa smo se posladkale še s sladoledom. Polne novih dožive-
tij smo se vrnile domov in upamo, da kmalu spet najdemo 
čas za skupno druženje in novo destinacijo za raziskovanje.

Alenka Kisilak

MLADINCI NK GRAD  
NA SREDINI LESTVICE

Tudi za mladinci NK Grad je tekmovalna sezona 2018/19 
v 1. Medobčinski nogometni ligi Murska Sobota. Končno 
6. mesto na lestvici je zadovoljiv rezultat, fantje so pri-
kazali solidne predstave pod vodstvom trenerja Blaža 
Krauthakerja. Ker lahko večina igralcev te generacije na-
stopa v mladinski kategoriji še vsaj eno sezono, tudi v na-
slednji sezoni pričakujemo nadaljevanje ali  še  izboljšanje 

dosežkov. Tu so še mlajše kategorije ekip NK Grad, U-15 in  
U-13, ki so nastopali v ligah mlajših kategorij MNZ Murska 
Sobota. Ne smemo pa pozabiti na najmlajše, kategoriji U-9 
in U-7, ki so pridno trenirali pod vodstvom Denisa Šeruge 
in odigrali nekaj prijateljskih tekem. Za delo z mladimi v 
klubu namenjamo še posebno pozornost, saj tu nastajajo 
in se kalijo bodoči igralci članske ekipe NK Grad.
                    Silvester Železen

PERMAKULTURA NA GORIČKEM 
Ker je od zadnje permakulturne delavnice na Goričkem mi-
nilo že 7 let, smo se odločili, da je že čas, da organiziramo 
novo. Tako je potekala od 21. 6. do 23. 6. 2019  na zeliščnem 
posestvu Korina permakulturna delavnica z naslovom: 
Osnove permakulture in načrtovanje posestva. Udeležilo 
se je je 7 udeležencev, 2 iz naše občine. Delavnico sem vodil 
Lovro Vehovar, z nasveti pa je pomagala Brigita Šušteršič. 
Spoznali smo, kako lahko s posnemanjem naravnih vzorcev 
in dogajanj v naravi ustvarimo lepe in produktivne vrtove, 
sadovnjake, mlake in  bivališča, ob tem pa čim manj one-
snažujemo okolje in izkoriščamo naravo ter ljudi. Ogledali 
smo si mnogo praktičnih primerov (visoke grede, gomi-
laste grede, zeliščna spirala, kompostno stranišče, mlake, 
gozdni vrt, cepljenje drevja, vzgoja zelišč, gradnja z narav-
nimi materiali) in naredili gredo brez prekopavanja zemlje. 
Ob večerih smo se družili ob ognju, ves čas pa izmenjevali 
znanje in koristne nasvete. Hvala vsem udeležencem.

Lovro Vehovar 
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Spanje v šotorih 

21. NOČNO GASILSKO 
TEKMOVANJE ZA POKAL  
VASI MOTOVILCI 
V soboto, 6. 7. 2019, so zvečer Motovilce oblegale trume 
gasilskih desetin in množice ljudi. Pa ne, da bi kaj zagorelo. 
V PGD Motovilci smo organizirali zdaj že 21. tradicionalno 
nočno gasilsko tekmovanje za pokal Motovilci. 
Tudi letos se je tekmovanja udeležilo precej ekip ob bli-
zu in daleč. Tekmovanja se je udeležilo 15 moških desetin 
in 8 ženskih desetin. Letošnja novost je bila, da je naše 
tekmovanje del Pomurske gasilske letne lige, zato je po-
tekalo nekoliko drugače. Ekipe so se pomerile v suhi vaji z 
motorno brizgalno ter vaji razvrščanja. Med članicami so 
zmagale gasilke PGD Bodonci in prejele prehodni pokal v 
trajno last, saj so slavile že tretjič zapored. Med člani so 

največje število točk dosegli člani A PGD Motovilci, a so 
sodelovali le v pomurski ligi. Med člani je v tekmovanju za 
prehodni pokal vasi Motovilci bila najhitrejša in najuspe-
šnejša desetina iz PGD Pertoča.
Tako med moškimi kot ženskimi ekipami so se od 1. do 6. 
mesta razveselili pokala in raznih praktičnih nagrad. 
Po tekmovanju je v šotoru pri gasilskem domu sledila 
velika zabava s skupino Blue Planet ter zvezdami večera 
Učiteljice. Kot že veleva tradicija, je bila zabava nora in je 
trajala vse do jutranjih ur. 
Upravni in tekmovalni odbor se zahvaljuje vsem članov 
PGD Motovilci in vsem vaščanom vasi Motovilci za nesebič-
no pomoč pri pripravi in izvedbi tekmovanja. Brez vašega 
truda, volje in skrbi nam ne bi uspelo. Prav tako se zahvalju-
je Občini Grad, vsem sponzorjem in ostalim dobrotnikom, 
ki vsako leto finančno podprejo naše tekmovanje.
(Foto: Z. Žekš) 

Valerija Horvat

4. GASILSKI TABOR GZ GRAD 

V naši gasilski zvezi je tudi letos bil organiziran tabor za 
gasilsko mladino. Gasilski tabor je potekal v Vidoncih v 
športnem centru. Letošnji tabor je bil nekoliko drugačen. 
Ne samo, da je potekal v domačem kraju, otroci in mentorji 
so spali v šotorih pod milim nebom. 
Tabor se je pričel v četrtek, 11. 7. 2019. Starši so mlade pripel-
jali v Vidonce in jih predali mentorjem. Letos se je tabora 
udeležilo 28 pionirjev in mladincev iz društev PGD Moto-
vilci, PGD Vidonci, PGD Dolnji Slaveči in PGD Kovačevci, z 
njimi pa je bilo 6 mentorjev gasilske mladine. 
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Priprava večerje 

Ogled PGD Murska Sobota 

In še skupinska z županjo Cvetko Ficko  

Tako kot vsako leto smo za mladino pripravili različne ak-
tivnosti povezane z gasilstvom, taborniškimi veščinami 
in medsebojnim spoznavanjem. Za zajtrke in večerje smo 
poskrbeli sami, odlična kosila pa sta nam pripravila Martin 
in Jasmina Žökš iz Okrepčevalnice pri Cimeštru. 
V četrtek smo se najprej preizkusili v taborniških veščinah, 
saj je bilo potrebno postavili šotore in si pripraviti ležišče. 
Nato so se fantje odpravili v gozd nabirat palice, dekleta 
pa smo pripravile kurišče in zakurile pravi taborni ogenj. 
Ni boljših hrenovk kot pečene na tabornem ognju v naravi. 
Zraven pa najbolj paše »pajani« kruh z zaseko.
V petek dopoldan smo se urili v raznih gasilskih veščinah 
ter se pomerili v gasilskih štafetnih igrah. Po kosilu smo 
pripravili nahrbtnike in se peš odpravili do Sadjarstva Gjer-
gjek. Tam nas je pozdravil Štefan Gjergjek in nam predsta-
vil potek proizvodnje sadnih sokov. Seveda smo jih tudi 
nekaj poskusili. Bili so več kot odlični. Po povratku domov 
so mentorji pripravili palačinke. Spekli so jih okrog 100, 
ampak te so vedno hitro izginile s krožnikov, saj bo bile 
zelo dobre.
V soboto so nas zjutraj pričakali gasilski kombiji naše 
gasilske zveze in odpravili smo se na izlet. Obiskali smo 
PGD Murska Sobota. Tam sta nas pozdravila predsednik 
in poveljnik društva, gasilci pa so nam predstavili njihov 
vozni park in opremo. Za presenečenje smo se dvignili z 
gasilsko lestvijo nad mesto Murska Sobota. Po ogledu smo 

se odpeljali na kosilo, nato pa hitro v Terme 3000, kjer smo 
se načofotali in znoreli na njihovih številnih toboganih. 
Zvečer doma nas je Martin Žökš počastil s picami. Kot 
presenečenje so otroke obiskali še županja Občine Grad, 
ga. Cvetka Ficko, poveljnik GZ Grad, tovariš Klemen Flisar, 
predsednik ŠD Vidonci, g. Robert Kuzmič, poveljnik PGD 
Vidonci, tovariš Aleš Horvat in še marsikdo. Ker nismo od 
muh, smo se z našimi mladinci pomerili v medsebojni 
nogometni tekmi, mentorji proti mladini. Žal smo odra-
sli morali priznati, da so mladi nekoliko boljši, saj so nas 
gladko premagali z rezultatom 7 : 4. Na koncu večera pa 
je potekala slovesna podelitev spominkov na tabor – sko-
delica z napisom. 
Še prehitro je prišla nedelja, ko pa je bil čas, da pospravimo 
naše šotore in se odpravimo domov. 
Zahvaljujemo se Športnemu društvu Vidonci, da so nam 
dobrovoljno odstopili svoje prostore za uporabo. Hvala tudi 
Štefanu Gjergjeku, Martinu in Jasmini Žökš ter vsem, ki ste 
pripomogli, da je tabor potekal nemoteno. 
Največja zahvala pa Gasilski zvezi Grad, ki omogoča tako 
dejavnost, ter vsem mentorjem, ki ste si vzeli svoj prosti 
čas in ga namenili našim mladim.
Upamo, da se drugo leto zopet zberemo na 5. gasilskem 
taboru GZ Grad.

Mentorica Valerija Horvat

ZELIŠČA NAŠIH KRAJEV; 
LOVRO SVETUJE
Poletje na Goričkem. Čas, ko v naravi okrog nas cveti vse 
polno pisanih zeli, mnoge med njimi polne zdravilnih so 
moči. Sedaj jih uberemo, posušimo in shranimo za zimo. 
Na pozno košenih travnikih, opuščenih njivah, gozdnih 
robovih in na usekih cest najdemo cvetočo tavžentrožo 
(Centaurium erythraea). 
Drobna rastlina z rožnato obarvanimi cvetovi in grenkimi 
sokovi je eno izmed najboljših naravnih zdravil pri težavah 
s prebavo. Poznali in cenili so jo že stari Grki, ki so ji nadeli 
ime Centaurium, Kentavrova roža. Kentavri so bili v staro-
grški mitologiji napol ljudje, napol konji. Eden izmed njih, 
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Potrošnik (Foto: L. Vehovar) 

Tavžentroža (Foto: L. Vehovar)

Na delavnici so si otroci izdelali velikonočne okraske (Foto: D. Krpič)

Hiron, je bil znan zdravilec, ki je s tavžentrožo ozdravil s 
Hidrinino krvjo zastrupljeno rano. Tavžentrožo nabiramo 
v času cvetenja, ob lepem, suhem vremenu, v dopoldan-
skem času, po tem, ko se posuši jutranja rosa na rastlinah. 
Mladi cvetovi ohranijo med sušenjem lepo rožnato barvo, 
starejši pa postanejo rjavkasti in vsebujejo manj zdravilnih 
učinkovin, zato jih raje ne nabiramo. Zel uživamo surovo, 
jo sušimo ali namakamo v alkohol. Sušimo jo v senci na 
zračnem mestu, povezano v snope obešene s cvetovi nav-
zdol, razprostrto na mrežah ali  čistem papirju. Čaj pripra-
vimo kot poparek: ščepec zeli prelijemo s skodelico vrele 
vode, pokrijemo, pustimo stati 5 minut in nato precedimo. 
Primerno ohlajen čaj pijemo po požirkih ob težavah s po-
manjkanjem teka, ob slabi prebavi, pri občutku polnosti 
v želodcu, zaprtju ali slabosti. Svežo zel tavžentrože lah-
ko damo v domače žganje, pustimo stati 4 do 6 tednov, 
precedimo in pijemo pred jedjo kot aperitiv, ki pospešuje 
izločanje prebavnih sokov in vzbuja tek. 
Poleg tavžentrože lahko na podobnih rastiščih v tem le-
tnem času nabiramo še rman, šentjanževko, čistec, repik in 
trpotec, ob robovih poti pa potrošnik, katerega posušeno, 
popraženo in zmleto korenino uporabimo kot zdrav kavni 
nadomestek, nekaterim bolj znan kot cikorija. Izkoristimo 
torej lepe, tople poletne dni, da pozimi z zdravjem manj 
bo skrbi.

Lovro Vehovar

VELIKA NOČ PRI OLIJU 
V času velikonočnih praznikov Oli vedno pripravi pravo ve-
likonočno zabavo za vse obiskovalce Vulkanije. Tako je bilo 
tudi letos na velikonočno soboto in velikonočni ponedeljek. 
Namesto velikonočnega zajčka je najmlajše obiskovalce 
pričakal krtek Oli in z njimi zaplesal, prav tako pa je skril 
remenke, ki so jih otroci iskali na trgu Vulkanije. Potekale 
so tudi vožnje s cestnim turističnim vlakom po vulkanski 
pokrajini, obiskovalci pa so v kamnolomu iskali kristale 
olivina. V Lednarjevi usnjarni je potekala delavnica, kjer 
so si otroci izdelali velikonočne zajčke ali druge okraske 
ter narisali Olijevo velikonočno jajce za nagradno igro. Še 
posebej pestro je bilo na velikonočni ponedeljek, ko nas je 
obiskalo veliko družin in z Olijem uživalo v velikonočnem 
vzdušju in dodatni ponudbi. Danijela Krpič

PROMOCIJA IN POVEZOVANJE 
VULKANIJE
Da bi k nam privabili vsako leto več obiskovalcev, aktiv-
no delamo na promociji Vulkanije in drugih danosti, ki 
jih imamo v občini in na Goričkem. Skupna vstopnica z 
gradom Grad in dodatna ponudba, ki jo izvajamo v Vulka-
niji, privabljata tako družine kot posameznike in skupine. 
Promocija poteka preko raznih medijev, s predstavitvijo 
na raznih sejmih in dogodkih ter s sodelovanjem v raznih 
projektih. Izdelali smo skupno brošuro Goričko, the green 
volcano, kjer se nas je povezalo sedem ponudnikov zaho-
dnega Goričkega.
Aprila se je Vulkanija predstavljala na sejmu Naturo 2019, 
ki je potekal v okviru sejma Lov, ribolov med 12. in 14. apri-
lom v Gornji Radgoni. Na stojnici Pomurja smo se pred-
stavljali z zloženkami, dodatno ponudbo in krtkom Olijem, 
ki je obiskovalce sejma vabil na Goričko, da spoznajo naš 
vulkan in ostale turistične danosti. 
Maja smo z Olijem bili prisotni na Maratonu treh src v 
Radencih, junija pa smo bili prisotni na dogodku Diši po 
Prekmurju v Ljubljani, kjer smo obiskovalce vabili, da nas 
obiščejo in se z vlakom popeljejo po naši vulkanski pokra-
jini. Junija smo sodelovali na Tržnici prekmurskih dobrot v 
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Stojnica Vulkanije v Ljubljani na dogodku Diši po Prekmurju  
(Foto: Arhiv ZUKD Grad)

Pohodniki na 4. pohodu po Olijevi vulkanski poti (Foto: Lidija Norčič) Kino pod zvezdami (Foto: T. Koltai)

okviru projekta Mura Raba tour, ki je potekala v Gornji Rad-
goni, krtek Oli pa je obiskal tudi Mačje mesto v Radencih.
V poletnem času vabimo vse, da nas obiščete, se popeljete 
po vulkanski pokrajini, sodelujete v nagradni igri in spo-
znate lepote kristala olivina.

Danijela Krpič

POHOD PO OLIJEVI  
VULKANSKI POTI
Sončna sobota v maju je letos na 4. pohod po Olijevi vul-
kanski poti privabila lepo število pohodnikov. Zbrali smo se 
na trgu pred Vulkanijo, kjer nas je pozdravil tudi krtek Oli in 
pohodnikom razdelili kupone za 50% popust na vstopnico 
Vulkanije. Po skupinskem fotografiranju smo se podali na 
11 km dolg pohod po kraterjih našega vulkana. 
Letos smo krenili proti severu in se najprej ustavili v ka-
mnolomu bazaltnega tufa, kjer smo si ogledali dva kratka 
filma o olivinu in delu v kamnolomu nekoč. Nato smo se 
podali na severno steno kraterja, od koder se nam je odprl 
lep razgled na celoten krater in južno steno, ki jo je izbruh 
vulkana podrl, material pa se je izlil proti jugu, torej proti 
Belemu križu. Tu smo imeli tudi prvo postojanko z okrep-
čilom. Pot smo nadaljevali po vzhodni steni kraterja do 
gradu Grad in se nato povzpeli na manjši krater, kjer stoji 
Kripta. Po spustu s kraterja smo nadaljevali pot mimo Ma-
rofa in skozi Pörgo nazaj do Vulkanije. Pot smo zaključili v 

domači gostilni, kjer smo imeli vulkansko malico. Pohoda 
se je udeležilo 74 pohodnikov, med njimi so bili mladinci 
Planinskega društva Matica Murska Sobota.
Vabimo vse ljubitelje narave, da se nam pridružite nasle-
dnje leto na 5. pohodu po Olijevi vulkanski poti.

Danijela Krpič

POLETNI KINO NA GRAJSKEM 
DVORIŠČU S FILMOM ”ZEMLJA, 
NAŠ DOM”
V petek, 24. maja 2019, 
smo na dvorišču gradu 
Grad pričeli s t. i. poletnimi 
kino večeri, ki jih v Javnem zavodu Krajinski park Goričko orga-
niziramo v sklopu projekta LIFE Naturaviva. Kot prvi film smo 
izbrali dokumentarec ”Zemlja, naš dom”, ki  nam je postregel 
z izvrstno produkcijo in seveda s presunljivim sporočilom.
Sporočilo filma, kar izhaja že iz naslova, je bilo dejstvo, da 
je Zemlja naš edini dom. Bogat preplet živega in neživega 
sveta je skozi milijarde let ustvarjal gostoljubno okolje, v 
katerem smo svoje mesto našli ljudje. Toda prav ljudje, ki 
predstavljamo zgolj eno vrsto med milijoni drugih, smo 
v zadnjem stoletju z uničevalskim in bliskovitim izčrpa-
vanjem naravnih virov vplivali na spremembe podnebja, 
uničili velik del življenjskih okolij in s slednjim ter s preti-
ranim lovom povzročili izumrtje številnih vrst organizmov. 
Vplivali smo tudi na vodne vire, prst ter zrak, za povrh pa 
največkrat vire izkoriščamo bogati, negativne posledice pa 
prepuščamo v breme revnim prebivalcem planeta. Zato je 
skrajni čas, da začnemo ravnati z okoljem bolj odgovorno. 
Odziv obiskovalcev nad filmom je bil zelo pozitiven, zato 
smo prepričani, da je pri vseh pustil pečat. 
Staro grajsko poslopje je ponudilo neverjetno akustiko in 
pravi ambient, zaposleni pa smo bili veseli precejšnjega 
obiska, kar nam je dalo motivacijo, da nadaljujemo z izbiro 
odličnih filmov tudi v prihodnje. Projekcije se bodo odvijale 
še tekom poletja in tudi v prihodnjih letih, zato vse občane 
vljudno vabimo, da se nam znova pridružijo. 

Tomaž Koltai
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Spust po reki Muri (Foto: M. Podletnik)

Finalistke v grajskem parku (Foto: G. Domanjko)

KVIZ O NARAVI IN ČLOVEKU
V Javnem zavodu Krajinski park Goričko smo v šolskem letu 
2018/19 razpisali že šesti Kviz o naravi in človeku. 
Namenjen je spoznavanju naravne in kulturne dediščine 
krajinskega parka, raziskovanju narave ter spoznavanju 
dela JZ Krajinski park Goričko. Učenci so v tem šolskem letu 
tekmovali v poznavanju travnikov in tujerodnih invazivnih 
vrst. Tekmovanje poteka v dveh delih. V prvem, spletnem 
delu, učenci odgovore na vprašanja iščejo v literaturi in v 
naravi. Pet ekip, ki zbere največ točk, se uvrsti v finalni del 
tekmovanja. Finale kviza poteka na gradu Grad. Učenci se 
pomerijo v petih izzivih, ki zahtevajo znanje, spretnost in 
iznajdljivost. 
Letos so tekmovale tudi učenke iz OŠ Grad in se uvrstile v 
finale. Ana Kovač, Ana Luša Časar, Lana Fartek in Lana Sukič 
so v finalu osvojile 3. mesto. Skupaj z mentorico Renato 
Ropoša Januš so se z nami udeležile spoznavanja novega 
biosfernega območja Mura-Drava-Donava s spustom po 
reki Muri. 
Goričkemu najbližje biosferno območje (območje z visoko 
naravno in kulturno vrednostjo v svetovnem merilu) pove-
zuje pet držav, ki so se zavezale k varovanju tega izjemnega 
življenjskega okolja. Ob prihodu smo utrdili znanje o tuje-
rodnih invazivnih vrstah, ki smo jih ob reki našli kar nekaj. 
Sledila je vožnja z rafti od Kroga do Ižakovcev, ki je bila 
nepozabno doživetje. Vmes smo se izkrcali pri plavajočem 
Babičevem mlinu v Veržeju. Pozdravil nas je mlinar Mirč, 

ki ponosno povabi vse radovedne obiskovalce v notranjost 
mlina in razloži, kako mlin deluje. Spust smo zaključili na 
Otoku ljubezni v Ižakovcih. 
V JZ Krajinski park Goričko pripravljamo več aktivnosti, ki 
so namenjene osnovnošolcem. Najmlajši lahko sodelujejo 
v mednarodnem likovnem natečaju, starejše vabimo k so-
delovanju pri raziskovanju 14 naravnih parkov Slovenije in 
Krajinskega parka Goričko. Namen vseh je spoznavanje bo-
gate naravne in kulturne dediščine okolja, v katerem živijo. 

REZULTATI PROJEKTOV 
INTERREG 
Projekta 321 go in Green 
Exercise, ki sta se pričela 
leta 2016, sta se to po-
letje končala in pustila 
za seboj številne traj-
nostne produkte. Oba 
sta bila sofinancirana 
iz Programa čezmejne-
ga sodelovanja Interreg 
V-A Slovenija-Avstrija (321 go) ter Slovenija-Madžarska 
(Green Exercise). Poleg promocije območja Krajinskega 
parka Goričko, kjer turisti lahko preživijo svoj prosti čas 
in ga raziskujejo, smo turistično ponudbo s projektnimi 
partnerji razširili tudi na Madžarsko v Porabje in v Avstrijo 
na Gradiščansko.
S projektnimi aktivnostmi smo želeli izboljšati turistično 
ponudbo izven glavne turistične sezone, privabiti nove 
obiskovalce in jih seznaniti z zanimivostmi in doživetji ter 
s tem podaljšati dobo bivanja v regiji. 
V projektu 321 go smo združili moči trije gradovi (Murska 
Sobota, Grad in Tabor v Avstriji) ter raziskali skupno zgo-
dovino in zgodovino posameznega gradu. Rezultati teh 
raziskav so predstavljeni na novih stalnih zgodovinskih 
razstavah. Na gradu Grad se ta razstava nahaja v obno-
vljeni kapeli in njenem predprostoru, ki sta bila obnovljena 
v okviru projekta. Za potrebe ogledov so bili kupljeni avdio 
vodiči, s pomočjo katerih si obiskovalci lahko gradove ogle-
dajo individualno in kaj več izvedo o posameznem gradu. 
Vsebine za avdio vodiče so predstavljene v štirih jezikovnih 
različicah. V času trajanja projekta se je izvedlo več  brez-
plačnih delavnic (lončarska, video, ustvarjalne za otroke) 
in sejemskih prireditev (Grajski bazar na gradu Grad in 
Adventni sejem na gradu Tabor). Vsako leto so se izvajali 
foto natečaji, pripravljale raznovrstne razstave in druge 
kulturno-umetniške prireditve. Za promocijo je bil izdelan 
družinski booklet z naslovom Tura treh gradov, kjer s kro-
žno potjo obiskovalci lahko obiščejo vse tri gradove in se 
na vmesnih točkah seznanijo tudi z drugimi kulturnimi in 
naravnimi znamenitostmi.
Projekt Green Exercise je poleg promocije znamenitosti v 
regiji želel predstaviti, kako zdravo in okolju prijazno pre-
živeti čas na našem območju. Na devetih lokacijah so se 
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Izdelovanje netopirjev iz papirja in sestavljanje netopirnic 
(Foto: G. Domanjko)

Opazovanje izletavanja navadnih netopirjev iz cerkve Marijinega 
vnebovzetja pri Gradu (Foto: G. Domanjko)

vzpostavili Zeleni parki z različnimi napravami in igrali za 
vse generacije ter počivališči za pohodnike in kolesarje. Ti 
parki se nahajajo pri gradu Grad, v Martjancih, Prosenja-
kovcih, Markovcih, na Gornjem in Dolnjem Seniku, v Sa-
kalovcih, Monoštru in v Pityerszeru. Vzpostavljene so bile 
nove pohodne in kolesarske poti, izdan je bil nov turistični 
zemljevid in narejena aplikacija za kolesarje. V času traja-
nja projekta so bile izvedene številne delavnice in priredi-
tve na temo ohranjanja narave in zdravega načina življe-
nja. Izobrazilo se je 15 kolesarskih vodnikov, ki so prejeli tudi 
licenco. V okviru projekta se je kupilo 18 treking koles, 16 
električnih koles, 1 polnilno postajo ter dva minibusa. Na 
gradu Grad imamo na voljo 10 treking koles, ki so obisko-
valcem in domačinom na voljo brezplačno. V Markovcih 
se je obnovila stara šola in se za namene novih turističnih 
nastanitev preuredila v hostel, ki ima na voljo 52 postelj.

Nataša Krpič

NA GRADU GRAD SMO 
PREŽIVELI VEČER Z NETOPIRJI
Ali se netopirji zapletajo v lase? Ali netopirji napadajo ljudi 
in jim pijejo kri? Takšne in podobne neresnične vraže so 
netopirjem naredile veliko škode. Preganjati so jih začeli 
iz kleti in podstrešij in na odprtine v stavbah z zatočišči 
netopirjev nameščati mreže. Zato se je njihovo število za-
čelo zmanjševati. Ne zavedajoč se, da ti edini, aktivno lete-
či sesalci pri nas, spadajo med najpomembnejše živalske 
skupine za človeka, saj z lovljenjem nočno aktivnih žuželk 
vplivajo na njihovo številčnost. Določene vrste netopirjev si 
za domovanja izbirajo mirna in temnejša mesta v stavbah, 
zato je naš pozitiven odnos do njih še toliko pomembnejši. 
Eno izmed njihovih najpomembnejših zatočišč v vzhodni 
Sloveniji predstavlja grad Grad, zato smo se v Javnem zavo-
du Krajinski park Goričko odločili, da netopirjem posvetimo 
dogodek, ki smo ga poimenovali »Preživi večer z netopirji 
na gradu Grad na Goričkem«. Na dogodku 5. julija 2019 
so tako otroci lahko iz papirja izdelovali netopirčke in iz 
lesa sestavljali netopirnice, ki jih bodo namestili doma na 

fasade ali drevesa in spremljali, ali se bodo v njih naseli-
li netopirji. Vzporedno z delavnicami sta se vrtela doku-
mentarna filma o netopirjih. Malo pred sončnim zahodom 
smo prisluhnili Jasmini Kotnik iz Slovenskega društva za 
proučevanje in varstvo netopirjev. Jasmina nam je v zani-
mivem predavanju predstavila posebnosti netopirjev in 
vrste, ki živijo v Sloveniji, na Goričkem in na gradu Grad. 
Po sončnem zahodu smo imeli priložnost opazovati izle-
tavanje navadnih netopirjev iz cerkve Marijinega vnebov-
zetja pri Gradu, v kateri je ena izmed dveh porodniških 
skupin te vrste na Goričkem.  Ob zaključku večera smo 
z »zvezdogledom« Bojanom Jandrašičem spoznavali mi-
sterije vesolja, za ljubitelje filmov pa smo na grajskem 
dvorišču predvajali črno-belo grozljivko Nosferatu. Podo-
ben dogodek bo sledil 13. septembra 2019 v Kančevcih, kjer 
bomo odprli prvo stalno razstavo o netopirjih v Sloveniji. 

 Gregor Domanjko

FESTIVAL ODPRTE HIŠE 
SLOVENIJE
Javni zavod Krajinski park Goričko se je letos prvič vključil 
v Festival Odprte hiše Slovenije z namenom, pokazati jav-
nosti doslej obnovljene prostore v gradu Grad ter odpreti 
svoja vrata v grajske sobane in kotičke, ki so običajno skriti 
očem javnosti. Zavod se trudi zbrati sredstva za vzdrževa-
nje in obnovo ter skrbi za življenje in kulturno dogajanje. 
Festival, ki najširši javnosti ponuja brezplačne oglede odlič-
ne arhitekture in prostorskih ureditev, je letos potekal že 
deseto leto.
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Festival OHS na gradu Grad, predprostor grajske kapele  
(Foto: S. Dešnik)

Teja Komar in Andrej Omejc (Foto: S. Dešnik)

Otroški pevski zbor Glasbene šole Murska Sobota (Foto: S. Dešnik)

Valeria in Anja Kučan (Foto: S. Dešnik)

Zaključni koncert oddelka za petje Glasbene šole Murska Sobota 
(Foto: S. Dešnik)

Po gradu je lepo število zainteresiranih ljudi 6. aprila 2019 
vodila arhitektka Maruša Zorec, dobitnica najvišje nagrade 
za arhitekturo v 2018, ki pri obnovi gradu sodeluje že od 
leta 2010 in je v svojem biroju ARREA projektirala obnovo 
prostorov v vzhodnem traktu ter prenovo kapele s predpro-
storom. Povedala je, da ni namen festivala le, da se pokaže 
samo popolno obnovljene stavbe, ampak tudi proces, kako 
se obnavlja in kako se išče arhitekturne rešitve za dobro 
oblikovan prostor, namenjen bivanju in delu ljudi.
Hvala vsem za obisk, dobre želje in spodbude za nadalje-
vanje obnove.

Besedilo povzela: Štefanija Fujs

KONCERTI IN RAZSTAVE NA 
GRADU GRAD

Javni zavod Krajinski park Goričko je v spomladanskih in 
poletnih mesecih različnim glasbenim izvajalcem v kon-
certnem salonu gradu Grad omogočil izvedbo petih kon-
certov. 
9. aprila  smo prvič gostili Glasbeno mladino Slovenije. 
Nastopila sta pianistka in študentka tretjega letnika kom-
pozicije na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu prof. 
Marka Mihevca Teja Komar, in saksofonist Andrej Omejc, 
študent saksofona na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri 

prof. Dejanu Prešičku in na Visoki šoli za glasbo in ples v 
Kölnu pri prof. Danielu Gauthierju.
23. aprila se je v okviru projekta 321 go odvil mednarodni 
kulturni dogodek, ki nam je postregel z lepo glasbo, besedo 
in fotografijo. Na prečno flavto je zaigrala Clara Brunner 
iz Avstrije, na klavirju pa jo je spremljala Aliki Gianniou. 
Pisatelj Štefan Kardoš je prebral odlomek iz svoje knjige Vse 
moje Amerike. Sledila je še otvoritev razstave fotografij 3. 
mednarodnega fotografskega natečaja z naslovom Ljudje 
in krajina. Na natečaju je sodelovalo 15 ljubiteljskih foto-
grafov, ki so poslali 72 fotografij, 24 najbolje ocenjenih pa je 
bilo obiskovalcem gradu na ogled vse do sredine julija 2019.
9. maja je Glasbena šola Murska Sobota pripravila Kon-
cert flavtistov. Talentirane učence, ki jih poučuje  Felicita 
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Pozdravni nagovor na startu pohoda (Foto: M. Podletnik)

Pohodniki so prispeli do Tromejnika. (Foto:  S. Dešnik)

Zakonci jubilanti 2019 (Foto: T. Tekauc) 

Heric Taškov, so na klavirju spremljale Yuliya Kunova, Jana 
Stojnšek in Hana Taškov. Koncert se je zaključil s petjem 
Otroškega pevskega zbora.
8. junija smo gostili Anjo Kučan iz Lucove, študentko tretje-
ga letnika na Akademiji za glasbo v Ljubljani iz razreda zasl. 
prof. Dubravke Tomšič Srebotnjak, ki je pripravila Klavirski 
večer, gostja koncerta, njena sestra Valeria Kučan, študent-
ka prvega letnika na Univerzi za glasbo in upodabljajočo 
umetnost v Gradcu iz razreda univ. prof. mag. Geralda Pre-
infalka, pa je zaigrala na saksofon.
14. junija je Glasbena šola Murska Sobota pripravila še za-
ključni koncert oddelka za petje, ki ga vodi Gabriela Bratina. 
Koncert komornih del Johannesa Brahmsa sta na klavirju 
spremljala Predrag Šantek in Erna Lukač ter na flavti Lara 
Lutar.
Tako so številni glasbeni umetniki  z edinstvenim koncert-
nim programom navdušili hvaležno publiko in upajmo, da 
se bodo za koncertiranje pri nas odločili tudi v prihodnosti.

 Štefanija Fujs

POHOD TRIDEŽELNEGA PARKA 
GORIČKO-RAAB-ŐRSÉG
V organizaciji  Javnega zavoda Krajinski park Goričko je 25. 
maja 2019 bil izveden 12. Pohod Trideželnega parka Gorič-
ko-Raab-Őrség. Pohod je potekal ob Evropski zeleni vezi 
na meji med Slovenijo in Avstrijo, kjer je nekoč potekala 
Železna zavesa.
Čez 50 pohodnikov se nas je zbralo ob nekdanjem 
maloobmejnem prehodu Kuzma– Bonisdorf, pri Gostilni 
Merčnik. Po uvodnem pozdravu in okrepčilu smo po razgiba-
nem terenu,  gozdni poti  in ob mejnih kamnih  skozi Matja-
ševce in Trdkovo krenili proti mejnemu kamnu treh dežel.
Na stičišču treh držav, Slovenije, Avstrije in Madžarske, smo 
se udeležili kulturne slovesnosti, ki je potekala ob 100. ob-
letnici priključitve Prekmurja k matičnemu narodu in 30. 
letnici mednarodnega mirovnega srečanja treh držav v 
organizaciji Občine Kuzma.
Po daljšem počitku, malici in druženju smo se vrnili nazaj 
do našega izhodišča in skupaj prehodili 11 km ter spoznali, 

da danes meje več ne ločujejo, ampak nam dajejo številne  
priložnosti za skupno sodelovanje in povezovanje na ob-
močju trideželnega parka. Marina Horvat  

SREČANJE ZAKONCEV 
JUBILANTOV 
Na velikonočni ponedeljek je domači župnik g. Marko Mag-
dič daroval zahvalno bogoslužje za zakonske pare, ki so ali 
še bodo v tem letu obhajali okroglo obletnico poroke. Od 
prisotnih tridesetih zakoncev je imel najstarejši par 60. 
obletnico, dva para pa sta praznovala 55 let skupnega ži-
vljenja. Sv. mašo je s petjem obogatil otroški zbor, ob koncu 
pa je vsak par dobil rastlino družinsko srečo. Po maši je bila 
še majhna pogostitev z druženjem v župnijskem domu. 

Klementina Pozvek

TRADICIONALNI BLAGOSLOV 
KONJ PRI GRADU 
Ob godu svetega Jurija, 23. aprila, se že tradicionalno blago-
slavljajo konji, ki so nekoč za kmete pomenili pomemben 
člen pri vsakodnevnih opravilih, od oranja, spravila lesa, sena 
in drugih pridelkov. Tudi v Župniji Grad na Goričkem se vsako 
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Blagoslov konjev, da bodo zdravi in bodo dobro služili svojemu 
gospodarju. (Foto: M. Žökš)  

Slovesni mimohod po Pörgi do gasilskega doma Grad na skupno 
kosilo (Foto: Z. Žekš)

Gasilci Občine Grad z duhovnikom g. Markom Magdičem ob grački 
Mariji (Foto: Z. Žekš) Prvoobhajanci 2019 (Foto: Z. Žekš)  

leto konjeniki s svojimi konji zberejo pri Jurjevem blagoslovu 
konj, saj je Sv. Jurij zavetnik narave in konj. Organizatorji so 
družina Šinko od Grada, Župnija Grad in Občina Grad. 
Tokratni blagoslov, že deseti po vrsti, je bil v nedeljo, 28. 
aprila 2019, ko se je okrog 17 konj od 12 lastnikov zbralo na 
travniku pred Bunderlovim križem pri Gradu, kjer je domači 
župnik g. Marko Magdič daroval sv. mašo za zdravje konj in 
živine. Zbrane je nagovorila tudi županja Občine Grad ga. 
Cvetka Ficko. 
Po blagoslovu je vsak konj prejel blagoslovljeni kruh s soljo. 
Za vse obiskovalce tega starega običaja je družina Šinko 
poskrbela tudi za okrepčilo.

Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE 
NA ČAST SV. FLORIJANU
V nedeljo, 5. maja 2019, je v župnijski cerkvi Marije Vne-
bovzete potekala sv. maša na čast sv. Florijanu, zavetniku 
gasilcev.
Omenjenega bogoslužja so se udeležili tudi gasilci iz Obči-
ne Grad, ki so se svojemu zavetniku zahvalili za dosedanji 
blagoslov in obenem prosili za čim manj neljubih dogod-
kov, kjer bi bila potrebna njihova pomoč.

Vsemogočni Bog, 
na priprošnjo svetega mučenca Florijana 
nas varuj ognja in drugih nesreč 
in pogási v nas plamene naših neurejenih strasti.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 
(glavna prošnja iz liturgije na čast sv. Florijanu)

 Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

SLOVESNOST PRVEGA 
SVETEGA OBHAJILA 
Veroučenci tretjega razreda so težko pričakovali binkoštni 
dan, saj je v naši župniji takrat slovesni praznik prvega sve-
tega obhajila. Po tem, ko so skozi veroučno leto z g. župni-
kom spoznavali zakramenta sv. evharistije in sv. spovedi ter 
bili na duhovnih vajah v Veržeju, so v petek pred praznikom 
opravili še prvo sv. spoved in se tako najlepše pripravili na 
prejem Jezusa pod podobo kruha. »Bodi pozdravljen, zlati 
moj dan,« je letos zapelo trinajst prvoobhajancev. 

                                                                     Klementina Pozvek
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Birmanci 2019 (Foto: Studio Černi, Tanja Horvat s. p.) 

ŠMARNICE
V času priprave na obhajanje 100-letnice združitve prek-
murskih Slovencev z matičnim narodom so o tem sprego-
vorile tudi šmarnice. Šmarnična pobožnost s prebiranjem 
Panonskih cvetov za Marijo je potekala ob grački kapeli 
oz. v župnijski cerkvi, pri Gradu pri Sukičevem križu, v Kru-
plivniku ob križu na pokopališču, v Motovilcih in Vidoncih 
pa v kapelah. Verniki so se ob različnih dnevih zbirali pri 
molitvi in priporočali Mariji v varstvo sebe, svoje bližnje in 
ves svet. Šmarnična pobožnost je bila duhovna obogatitev 
in navsezadnje priložnost za medsebojno druženje. 

Klementina Pozvek

SLOVESNOST SVETE BIRME 
Vsak človek se sreča z življenjskimi prelomnicami. V življen-
ju kristjana je ena takšnih zakrament sv. birme, ki dopolni 
krstno milost. Ko otrok prihaja iz otroštva v odraslost in 
prevzema vse večjo odgovornost za svoje življenjske od-
ločitve, potrebuje obilje božje milosti in blagoslova, da bi 
se znal prav odločati in delovati v skladu s svojo vestjo. 
Birmanci so se na prejem zakramenta pripravljali z de-
vetdnevnico, pri kateri so sodelovali s petjem in branjem 
beril ter prošenj. Birmovalec, murskosoboški škof msgr. dr. 
Peter Štumpf, je imel srečanje z njimi že v četrtek pred 
slovesnostjo, ko je vsakega posebej povprašal po njego-
vem krstnem zavetniku in preveril osnovno versko znanje; 
vsakemu birmancu, botru in staršem je segel v roko ter 
tako pregnal začetni strah pred skušnjo. Celotno župnij-
sko občestvo se je pripravljalo na ta praznik – nekateri z 
molitvijo, drugi z nabiranjem meteka in pletenjem vencev. 
V nedeljo, 30. junija 2019, je v lepo okrašeni župnijski cerkvi 
po maziljenju s sveto krizmo sedemintrideset mladih krist-
janov iz naše župnije prejelo darove Sv. Duha kot najboljšo 
popotnico za prihodnost. Naj jim bodo v pomoč pri njihovi 
verski rasti, da bodo zmogli vedno in povsod pričevati za 
vero, upanje in ljubezen.

Klementina Pozvek

ROMANJE K MARIJI POMAGAJ 
NA BREZJE
Vsakoletno narodno romanje bolnikov, invalidov in starej-
ših na Brezje je tudi letos, 15. junija 2019, pritegnilo romarje 
iz župnij Grad, Kuzma, Sv. Jurij in Pertoča, da se udeležijo 
tega srečanja. Duhovni spremljevalec je bil župnik g. Jože 
Vinkovič.
Ob 10. uri se je na ploščadi pred Marijinim svetiščem na 
Brezju, polnem romarjev, začela slovesna sv. maša, ki jo je 
vodil mariborski metropolit Alojzij Cvikl. Poudaril je, da nih-
če ni brez preizkušenj. Nekaterim so na zunaj opazne, drugi 
pa trpijo v svoji notranjosti. Nadškof je v nagovoru sporočil, 
da so bolezen, invalidnost ali starost milostni trenutki za 
duhovno rast  in zorenje v ljubezni.
Romarjem in bolnikom so na Brezjah pomagali mladi 
prostovoljci župnijskih Karitas v Sloveniji, odrasli skavti in 
predstavniki Malteške pomoči. 
Marija Pomagaj posreduje pri svojem Sinu za vse vzdihe in 
prošnje. Na željo posameznika je bil podeljen zakrament 
bolniškega maziljenja.
Okrepljeni v veri z novo duhovno močjo, da na svojem 
telesu in duhu s svojim trpljenjem dopolnjujemo ranam 
našega Gospoda Jezusa Kristusa, smo se po zanimivih po-
teh vračali vsak v svoj dom in družino, kjer se ponavzočuje 
Njegovo odrešenje.

                                                                          Štefka Bohar

VSESLOVENSKA OBNOVA 
POSVETITVE JEZUSOVEMU IN 
MARIJINEMU SRCU
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Sv. maša (Foto: Š. Fujs) Jan Plestenjak (Foto: J. Vlaj)

Druženje (Foto: Š. Fujs) 

V Brestanici, baziliki in romarski cerkvi sv. Marije Lurške, se 
je 22. junija 2019 odvijalo vseslovensko srečanje posveče-
nih Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Po predhodni molitvi 
rožnega venca je sv. mašo daroval upokojeni celjski škof 
msgr. Stanislav Lipovšek.
Sv. maši smo prisostvovali tudi verniki iz župnij Grad in Sv. 
Jurij z župnikom g. Markom Magdičem. V pridigi upoko-
jenega celjskega škofa je bilo poudarjeno, da je veličina 
poslanstva Cerkve takrat, ko je revna v sredstvih in bogata 
v ljubezni. Kaj pomeni posvetitev Jezusovemu in Mariji-
nemu srcu za kristjana oz. kaj ga dela boljšega? Bog trka 
na naše srce, naj ga ne začnemo spreminjati pri drugem, 
ampak pri sebi, in naj po nas sveti Luč. Škof je izpostavil 
tudi 100-letnico smrti sv. Frančiška, fatimskega pastirčka.
Zaključek srečanja je bil z litanijami Matere Božje in obno-
vitvijo posvetitve Jezusovemu in Marijinemu Srcu.
Romanje smo nadaljevali z ogledom gradu Rajhenburg, z 
listino izpričanem najstarejšem gradu na Slovenskem. Za 
tem smo obiskali župnika g. Milana Krešo v Brežicah, ki je 
obenem stric gračkega župnika g. Marka Magdiča. Vodi 
župnijo sv. Lovrenca in nam je predstavil zanimivosti in 
značilnosti tamkajšnje župnije. Povabljeni smo bili v njihov 
Slomškov dom in bili deležni gostoljubja.
Po njegovih besedah je bilo zaznati, da delo in poslanstvo 
duhovnika dandanes ni lahko v primerjavi z nekdanjimi 
časi. Nekoč so otroke v katoliški veri dali krstiti takoj po roj-
stvu oz. čimprej, zaradi večje umrljivosti. To je bilo staršem 
samoumevno. Danes pa mnogi starši, ki imajo krščanske 
korenine, prelagajo svojo odgovornost na lastne otroke, 
naj se o tem sami odločajo. Kar je nekoč bilo sveto našim 
prednikom, se počasi pronicljivo izgublja tudi na drugih 
področjih krščanskega življenja. Bog pa daje obljubo in svo-
jo zavezo svojim, da ostane z nami vse dni do konca sveta.
V večernih urah, z zahvalno molitvijo za srečno romanje, 
nas je v zatonu dneva objel domači kraj.                                                                                                 Štefka Bohar  

SV. MAŠA PRI KULARJEVEM 
KRIŽU V VIDONCIH

Na prvo julijsko nedeljo, 7. julija 2019,  je pri Kularjevem 
križu v Vidoncih, ki je bil nazadnje obnovljen leta  2017, 
potekala sv. maša v naravi, ki jo je daroval domači župnik 
g. Marko Magdič. V pridigi  je spregovoril o miru, ampak ne 
toliko o zunanjem miru, ko npr. v skupnosti ali družini ni 
prepirov in nesoglasij, ampak o notranjem miru, katerega 
posameznik lahko doseže, če se odpove grehu, sebičnosti, 
strahu in nezaupanju ter se odpre za božje milosti. Iz mir-
nega srca se tako rodijo tudi prave življenjske odločitve.  
Križ, znamenje Kristusove daritve za nas, pa nas dan za 
dnem nagovarja, da tudi mi darujemo svoje življenjske 
moči za pomoč ljudem, ki nas potrebujejo. 
Zahvala družini Kular za vse pripravljeno, da se je ob križu 
lahko opravila nedeljska daritev Bogu v čast in slavo. Po kon-
čani sv. maši je sledilo druženje pod šotorom s pogostitvijo.

Štefanija Fujs

JAN PLESTENJAK: 
»BODONCI, HVALA ZA TAKO 
SRČEN SPREJEM.«
Evangeličanska cerkvena občina Bodonci je v soboto, 25. 
maja, na igrišču Podružnične osnovne šole Bodonci organi-
zirala dobrodelni koncert priljubljenega slovenskega pevca 
Jana Plestenjaka.
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Mladoporočenca Evgen in Amalija Car pred 50. leti  
(Foto: Arhiv družine Car)

Zlatoporočenca z evangeličanskim duhovnikom g. Simonom 
Severjem (Foto: Arhiv družine Car)

Kot predskupina so nastopili Zasebna glasbena šola Virtuoz, 
ki deluje v ECO Bodonci, prekmurski raper Pepson in sku-
pina Mrak. Približno tisoč obiskovalcev je nestrpno čakalo 
glavnega gosta koncerta – Jana Plestenjaka, ki je navdušil s 
pesmimi, kot so Večja od neba, Dal bom besedo, En poljub, 
Jaz že vem zakaj, Stara dobra, Roke stran, Povej mi, kaj bi rada, 
Soba 102, Ona sanja o Ljubljani … Na odru se mu je pridružil 
tudi priznani primorski kitarist Zdenko Cotič – Coto.
Organizatorji so poleg dobre glasbe, jedače in pijače poskr-
beli še za bogate nagrade. Tako so bili izžrebani tudi štirje 
nagrajenci, ki so prejeli: enodnevno razvajanje za dve osebi 
v Secreet Welnessu v Bodoncih, vikend paket za dve osebi 
v Termah Vivat v Moravskih Toplicah, polet za eno osebo 
nad Prekmurjem z balonarskim klubom Berta in vikend 
paket s Kio Sportage.
Jan Plestenjak je bil nad publiko zelo navdušen in je dejal, 
da tako srčnega sprejema še ni doživel.
Letos bodo zbrana denarna sredstva namenjena obnovi 
evangeličanske cerkve Bodonci.

Janja Vlaj

ZLATOPOROČENCA CAR
Zakonca Evgen in Amalija Car iz Radovcev 62 letos obele-
žujeta 50 let skupnega življenja. 
Evgen se je rodil 3. decembra 1944 v Radovcih staršema Jane-
zu in Alojziji Car kot tretji otrok in svoje otroštvo in mladost 
preživljal skupaj s  starejšima bratoma Štefanom in Alojzem. 
Amalija je bila rojena 21. septembra 1947 na Kukeču starše-
ma Gezi in Malvini Hari kot prvi otrok in odraščala skupaj z 
mlajšima sestrama Edito in Malvino ter bratom Gezo. 
Spoznala sta se leta 1966 v sosednji Avstriji v kraju Dorbin 
(Vorarlberg), kjer je Evgen delal v gradbeništvu, Amalija pa 
v tovarni. Na skupno zakonsko pot sta stopila leta 1969. Ci-
vilna poroka je bila na matičnem uradu pri Gradu, cerkveni 
poročni obred pa 6. aprila 1969 v Evangeličanski cerkvi v 
Bodoncih. Poročni priči sta bila Franc in Marija Car, družban 
in posvatbica pa Vili Horvat in Dragica Dervarič.  Poročno 
slavje je bilo na Evgenovi domačiji, na naslovu Radovci 66, 
z osemdesetimi svati in je trajalo dva dni.
V zakonu so se jima rodili trije otroci; Alojzija, Erika in Bo-
jan. Da bi se Amalija lahko povsem posvetila svojim otro-
kom, se je leta 1977 vrnila iz Avstrije domov in so se potem 
preselili iz Evgenove domačije na naslov Radovci 62, kjer so 
pri daljnem sorodniku Kalmanu Šerugi kupili del domači-
je in si ustvarili novi skupni dom. Amalija je tako skrbela 
za družino, gospodinjska in kmečka opravila, Evgen pa se 
je leta 1978 zaposlil bližje domu, na vrtnariji Kohlfürst v 
Gradcu v Avstriji. Leta so minevala, poleg kmetije je na-
stala piščančja farma in čez čas nova hiša, njuno življenje 
pa so obogatili še vnuki Bojana, Stanko, Simona, Sanja in 
Sanela. Leta 2007 se je Evgen upokojil. Čez čas sta postala 
tudi ponosna pradedek in prababica vnukom Dominiku, 
Tinetu in Tianu. Sedaj jesen svojega življenja preživljata 
skupaj s sinom Bojanom z Natalijo ter trimesečno vnukinjo 
Luno Eleno, skrbita za dom in okolico, vinograd in številne 
domače živali ter hišne ljubljenčke.  Rada se družita tudi 

na izletih, ki jih organizirajo društvo Skouriš, ŠD Radovci in 
PGD Radovci, Evgen pa se z veseljem  poda tudi na kakšen 
pohod po Goričkem.  Pravita, da so za dolg in trden zakon 
pomembni ljubezen, zaupanje, razumevanje in potrpežlji-
vost. Ponosna sta na to, kar sta v življenju s trdim delom 
ustvarila in vesela, da lahko skupaj s svojimi potomci uži-
vata sadove svojega dela.  Na velikonočno nedeljo, 21. aprila 
2019, sta se s podobnim številom povabljenih kot pred 50. 
leti, v Evangeličanski cerkvi v Bodoncih Bogu zahvalila za 
skupaj preživeta leta, ob tem prelepem zakonskem jubi-
leju pa se zahvaljujeta vsem, ki so jima skozi življenje na 
kakršen koli način pomagali in ju podpirali.
Iskrene čestitke ob zlati poroki in še na mnoga zadovoljna 
skupna leta.

Po pogovoru zapisala: Štefanija Fujs
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V LETU OBELEŽEVANJA  
100. OBLETNICE PRIKLJUČITVE 
PREKMURJA K MATIČNI 
DOMOVINI 

30 LET MEDNARODNEGA SREČANJA  
NA TROMEJI
V sklopu 100. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom je na Tromeji v Trdkovi potekala slove-
snost, na kateri so se spomnili 30-letnice mednarodnega 
srečanja Slovencev, Madžarov in Avstrijcev prav na tem 
mestu, 27. maja 1989. Zahvalno evharistično bogoslužje 
je potekalo v župnijski cerkvi v Kuzmi in nato kulturni pro-
gram na Tromejniku, v kulturnem programu so nastopili 
tudi naši učenci OŠ Grad. Slovesnost v spomin na med-
narodno srečanje pred 30 leti se je zgodila dva dni pred 
zgodovinskim datumom 27. 5. 1989 na Tromejniku med 
Avstrijo, Slovenijo in Madžarsko. 
Kulturni program, govori in pogovori so bili v treh jezikih. 
Vsi govorci so poudarili olajšanje, ki ga ljudje živeči ob meji 
čutimo po tem, ko meja ni več ograjena z bodečo žico, va-
rovana s pehotnimi minami in nadzorovana z vojaki preže-
čimi iz visokih stolpov. Prisotni pričevalci so pripovedovali 
o času pred vstopom v domovino Evropo, kako so nagajali 
vojakom, s fračami ciljali na mine, ki so po tem eksplodirale, 
o tem, kako nikamor niso smeli iti iz vasi, brez dovoljenja 
ter končno o tem koliko dovoljenj je bilo potrebnih za or-
ganizacijo srečanja na meji. 
(Foto: D. Zrim) Mihaela Žökš, dipl. upr. org.              Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB 
DNEVU DRŽAVNOSTI V ZNAMENJU 
PRAZNIKA 100-LETNICE PRIKLJUČITVE 
PREKMURJA K MATIČNEMU NARODU 
Spoštovane občanke in občani ter vsi prisotni! 
Dan državnosti je dan, ki bi ga morali Slovenke in Slovenci 
dojemati več kot običajen praznik in ga nositi v srcu vse 
dni v letu. Je dan radosti in ponosa. V svojo državo smo 
položili vsa svoja upanja in pričakovanja, svoj človeški in 
državljanski pogum, samospoštovanje in ponos.
Najbrž pa se njegovega pomena med vsakdanjimi oprav-
ki in zahtevnimi preizkušnjami, pred katere nas postavlja 
življenje, ne zavedamo v celoti. 
Leta 1991 smo namreč izkoristili edinstveno zgodovinsko pri-
ložnost, ko je Slovenija 25. junija formalno postala neodvisna. 
Letos pa je za nas Prekmurce še prav posebno leto. Mineva 
tudi 100 let od združitve prekmurskih Slovencev z matič-
nim narodom, ko se spominjamo množičnega ljudskega 
zborovanja v Beltincih 17. avgusta 1919. In tako so bili pre-
kmurski Slovenci po stoletjih madžarske oblasti združeni 
z matičnim narodom.
Spomin na te prelomne trenutke v zgodovini prekmurske-
ga človeka in državnosti velja negovati še naprej – naj nam 
služijo tudi v trenutkih velikih preizkušenj kot napotek, da 
so cilji dosegljivi, če se želje poenotijo in združijo. 
Zgodovina je del nas; danes lahko le iskreno povemo HVA-
LA vsem tistim, ki so se takrat borili za naš kraj. 
Prekmurci so bili in smo še vedno pomemben del sloven-
skega naroda ter s svojimi dejanji kažemo, da v nas bije 
slovensko VELIKO SRCE.
Naj nam bodo pretekli dogodki v vzpodbudo, da se splača 
živeti in delati za domovino, ter da smo prepričani, da bodo 
naši otroci in vnuki še naprej živeli v državi, kot smo jo mi 
prejeli od naših prednikov. 
S svojimi mislimi, dejanji in prizadevanji bomo dokazali 
svojo notranjo trdnost in dobili potrditev, da Prekmurci ne 
le obstajamo, temveč še kako soustvarjamo ta novi, pove-
zani svet. Da se zavedamo sebe in svoje istovetnosti. Da 
je slovenstvo za nas vrednota, ki jo hočemo v svoji državi 
razvijati in ohranjati.



Občina Grad 38   

KULTURA IN DUHOVNOST

(Foto: M. Žökš)

Spoštovani!
Človek je v osnovi družabno bitje in se ne sme zapirati vase. 
Moramo si med seboj pomagati, verjeti drug v drugega, v 
boljši jutri. 
Zmagovati mora LJUBEZEN do samega sebe in ljubezen do 
bližnjega. Živeti moramo v pravičnosti in resnici. 
Spoštovane občanke in občani ter vsi zbrani, čestitam vam 
za dan državnosti in za naše Prekmurje naj bije naše srce! 

     Cvetka Ficko, 
županja Občine Grad 

ZDRAVO MARIJA!
S temi besedami je duhovnik Jožef Klekl naslovil sestavek, 
zapisan pred stotimi leti, 15. avgusta 1919 v glasilu NOVI-
NE (političnem listu za prekmurske Slovence). V omenjeni 
publikaciji, ki je izšla dva dni pred združitvijo prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom, se narodni buditelj zahval-
juje nebeški Materi Mariji:  
Vnébovzeta Marija,  mati ubogih  zatiranih  Slovencev,  ki  
so  te že  pred  večimi  leti  za  svojo  mater zvolili  i  so  tak  
postali tvoj narod,  —  vzemi  slovesno  hvalo  za  tvojo  
ma-terno  dobroto,
1. da  si  me  rešila  gotove  smrti,
2. da  si  rešila  Prekmurje  nevernogá  boljševizma,
3. da  si  nam  sprosila  narodno prostost  in  si  nam
4. dala nazaj v roke krščanski tisk. Slovesno se ti vklan-
jam, nebeška kralica, v svojem i svojega ljüdstva imeni za 
té  náštete i drüge neštete dobrote i  milosti,  štero je tvoja 
materna roka trosila na nas,  tvoje  nevredne  služabnike.  
Hvalim  te,  Jezušova  mati, mati  mojega  Gospoda!  Do  dna  
srca genjén  ti  spevam  iz  globoke  zahvalnosti  slavospev  z  
tov  močnov  obljübov,  da vse  včinim,  naj slovenski narod  
za  vsikdar  ostane tvoj narod. Slovenci! To je naša hvala 
Mariji, da ostanemo njen narod. 
Prva in četrta točka zahvale se nanašata na dejstvo, da so 
si leta 1919  Novine za nekaj časa prisvojili boljševiki in so 
Kleklu stregli po življenju.
Če se iz besed prekmurskega apostola dobrega tiska lahko 
razbere hvaležnost za rešitev pred zunanjim sovražnikom, 
se leta 2019 v še močnejši zahvali približajmo Mariji, da 
po stotih letih od zapisane zahvale lahko z Gospodom 
in Marijo govorimo v slovenskem jeziku in da resnejših 
zunanjih sovražnikov nimamo. 
Kaj pa notranji sovražnik? 
Obstaja. Veliko močnejši kot pred stotimi leti. Ko nastopi 
materialna blaginja, je nevarnost notranjega sovražnika 
veliko večja. Mišljeno je vse tisto, kar človeku pobere živl-
jenjske moči. Slabša odpornost na življenje se ni pojavila 
zaradi železne nujnosti, ampak zato ker smo se pustili vo-
diti nekim tokovom, ki gotovo niso znotraj kulture življenja. 
Med nami se sliši: »Jaz pa ne bom imela otrok, raje pora-
bim denar za moje potrebe.« Ali drug primer: »Obžalujem 
svojo odločitev za materinstvo.« Če bi se med nami takšen 
duh razširjal, bi v čisto zadnji fazi to pomenilo: na naše 
mesto bo prišel nekdo drug, ki bo bolj odporen na življen-

je. Od leta 1980 se je prebivalstvo na Goričkem zmanjšalo 
za tretjino. Za velik upad prebivalcev obstajajo razumljivi 
razlogi, kot so na primer selitve zaradi službe. Na to ni-
mamo velikega vpliva. Veliko pomembnejše pa je tisto, na 
kar imamo vpliv. Lahko si oblikujemo takšno okolje, da bo 
prevladovala kultura življenja – hvaležnost za dar življenja, 
odprtost za življenje, skrb za dobre medosebne odnose, 
skrb za okolje, drža samodarovanja, življenjsko veselje … 
Gre za čisto našo odločitev. 
Človeško veselje, upanje in moč za premagovanje težjih 
izzivov, vse to nam je od nekje dano. Morda se samo 
spomnimo kakšnega srečanja s prvoobhajancem. Vesel je. 
Poln upanja, pristen, zaupa. Ali nismo odrasli pozabili, od 
kje izvirajo življenjske moči? Prvoobhajenec je (ob podpori 
staršev) pustil Jezusu, da nekaj zanj naredi. Ali zmoremo 
odrasli toliko ponižnosti, da bomo dopustili Kristusu, da 
za nas nekaj naredi? Se bomo še naprej trudili samo s člo-
veškimi močmi ali bomo pustili Nekomu, da nas ljubi in v 
nas zaživi? Medijska slika Cerkve, Kristusovega skrivnost-
nega telesa, poroča o tem, kaj danes človek dela človeku. Ali 
uspemo mimo medijev v samo središče Cerkve, kjer Kristus 
danes čaka, da po zakramentih Cerkve in po drugih poteh 
božjega delovanja za nas nekaj naredi? 
Naj nam bo v pomoč priprošnja naše zavetnice, svete Mari-
je Vnebovzete. Kakor ji je zaupal veliki Jožef Klekl, tako tudi 
mi ne pozabimo, da nas spremlja Ona, ki je rodila začetnika 
življenja. Marko Magdič,

župnik Župnije Grad
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KO NI BILO KRUHA
Zdaj bomo vam zapeli, resnico razodeli,
kak težko je življenje blo, ker kruha vsak dan ni bilo.

Družina bla obilna, kuhinja pa dimna,
otrok je hiša polna bla, ljubezen ni jim manjkala.

Ob peči smo se greli, veselo si zapeli,
zmolili rožni venec smo, življenje nam je lažje blo.

Smo babico prosili, da kruha smo dobili,
so tanke koščke rezali, da smo ga vsi deležni bli.

So babica dejali, nam ostro zabičali,
če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga.

Naj kruh bo naš vsakdanji, od vseh ljudi spoštvani,
ko babica nam spekla ga, še s križem blagoslovila.

Današnji svet moderni kruh premalo ceni,
ker še vedno ne vedo, kako do kruha pridemo.

Smo vojno prebrodili, uboštva naučili,
zato nam danes je lepo, ker kruha več ne stradamo.

Irena Grah 

DOMAČE GNEZDO
Preljubi
moj domači kraj,
kjer koli bom hodil, 
 v svet se podal,
spomin na 
sveto ljubezen
mojega doma
bo v srcu 
mi vedno ostal.

So leta otroštva
in mlado srce,
ki vabi ga svet.
Modrosti in znanja,
ljubezni, denarja
obljublja vsevprek.

Obljube 
dolg je velik,
blišč sveta močan.
Marsikomu se izpolni,
nekdo ostane sam.

Glej drobno 
lastovico,
klic sveta jo zvabi,
a gnezdeca svojega
ne pozabi.                                            

Štefka Bohar            

IZBRANE PESMI NA FESTIVALU 
INOVATIVNOSTI IN USTVARJALNOSTI OB 
100-LETNICI PRIKLJUČITVE PREKMURJA 
IN ZDRUŽITVE PREKMURSKIH 
SLOVENCEV Z MATIČNIM NARODOM,  
KI SO PREJELE POSEBNO PRIZNANJE

V PREKMURJU JE MOJE NEBO
Kako lepo v Prekmurju
rože cveto in ptički pojo.
Tega ne bi zamenjala
za nobeno drugo nebo.
Spomladi štorklje gnezda narede,
pozimi pa v toplejše kraje odlete.
A vrabčki še pozimi obletavajo naše nebo,
čeprav zunaj je mrzlo.
Prekmurje Madžari hoteli so nam vzeti,
naši dedje zanj morali so mreti.
Po Trianonski pogodbi v Parizu kraljevini SHS  
so nas priključili,
po Slavičevi zaslugi z ostalimi Slovenci so nas združili.
Prekmurju še veliko lepih let želim!
Politike v Ljubljani zanj bi naj kaj skrbelo,
da kmetijstvo in gostoljubje naše še bolj bi zaživelo.

Sara Kovač, 6. razred OŠ Grad, 
Mentorica: Marija Štesl

PREKMURJE – ZIBELKA MOJA
Prekmurje res ni veliko, 
saj na svetu šteje le za drobno piko.
Naši predniki zanj so se borili,
zato Madžari so kratko potegnili.
Leta 1919 so se Slovenci odločili, 
da si bodo Prekmurje priborili.
V Beltincih na shodu 20.000 se jih je zbralo,
Matiji Slaviču v Parizu podporo je dalo.
Če jim ne bi uspelo,
v Prekmurju več ne bi bilo veselo,
saj govorili bi drugače,
pekli madžarske bi pogače.
Našo kulturo bi spremenili,
nas od matice za vedno bi ločili.
Prekmurci tako spominjamo se teh dni, 
ko smo ponosni na svoj rod bili.
Naj še na mnoga leta živi, 
kar nas ob reki Muri je dobrih ljudi.

Ana Luša Časar, 8. razred OŠ Grad, 
Mentor: Alojz Tuškei
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PREKMURJE V MOJEM SRCU
17. avgust 1919 – ta veseli dan,
Prekmurcem s soncem obsijan.
Porabju to hud je čas, 
saj ostali so brez nas.

V Beltince na shod smo hiteli,
da bi se na pariški mirovni konferenci za nas zavzeli,
nas kraljevini SHS priključili,
od Madžarske za vedno ločili.

Matija Slavič za Prekmurje pomemben je bil,
za kulturo in jezik naš se je boril.
Kar Küzmič Prekmurcem je dal,
on ohraniti za potomce je znal.

Vilmoš Tkalec Mursko republiko je poimenoval, 
nihče ga zato ni kaznoval.
Še danes ta izraz slišimo mi,
zato poznamo ga vsi. 

Prekmurje v mojem srcu imam,
nikoli ga tujcem ne dam.
Najlepše trenutke ne vzame mi vsak,
saj Prekmurje je moj zaklad.

Anemari Svetanič, 9. razred OŠ Grad, 
Mentor: Alojz Tuškei

Literarni natečaj »Spominska obeležja pripovedu-
jejo«, ki je bil posvečen stoletnici združitve Pre-
kmurcev z matičnim narodom. Tine Fujs Perša je 
skozi intervju prababice predstavil čas 2. svetovne 
vojne, kako so ta čas doživljali krajani vasi Moto-
vilci. 

PRABABIČINE ZGODBE
V otroških letih sem vedno rad poslušal zgodbe moje pra-
babice, posebej tiste, v katere je vključevala svoje življenje. 
V zgodbo njenega življenja spada tudi čas druge svetovne 
vojne, katere se je spominjala dostikrat, saj je pustila velik 
vtis v njenem spominu.
Njeno ime je bilo Viktorija, rojena Žilavec, kasneje Fujs, po 
domače Kikécova Vika. Rodila se je leta 1927, v majhni vasici 
imenovani Domajinci, materi Rozaliji in očetu Mihaelu, kot 
drugi izmed 6 otrok. Ker je bila najmanjši in najslabotnejši 
otrok v družini, jo je mati, staro leto in pol, odnesla v mesar-
ski košari iz Domajincev v Motovilce k teti Mariji in stricu 
Antonu Kikécu, pri njima bi naj odraščala. Teta je bila mate-
rina sestra, dolga leta je služila na posestvu družine Vogler 
na Cankovi, bila je izučena kuharica, stric je bil ugleden in 
bogat mož, ki je dolga leta delal kot tajnik na kruplivniški 
osnovni šoli, bil je svetnik na Občini Pertoča, doma pa je 
imel šiviljsko obrt in trgovino. Teta in stric sta imela tudi, 

za tisti čas povprečno veliko, kmetijo, obdelovala sta tri 
hektarje zemlje, v hlevu sta imela par krav, dva prašiča ter 
nekaj kokoši. Viki ni manjkalo pri teti in stricu ničesar, saj 
ta nista imela otrok in sta bila precej premožna.
Drugače je izgledalo pri drugih hišah, ljudje so imeli precej 
otrok, katere so morali preživljati. Hiše, v katerih so živeli, so 
bile majhne, v večini še zgrajene iz blata in pokrite s slamo, 
so se pa uveljavljale tudi zidane hiše. Življenje je bilo težko 
in naporno za ljudi, dosti je bilo fizičnega in ročnega dela, 
pri katerem jim je pomagala živina, po navadi krave, pri 
redko kateri hiši so bili tudi konji ali voli.
Ko je Vika bila stara 13 let, se je začela vojna. Sprva ljudje 
v vasi niso o tem nič vedeli, ko je kar naenkrat v vas prišla 
novica, da je Hitler napadel tudi nas in da fantje in mož-
je morajo v vojsko. Zaskrbljeno so čakali, če bo tudi njen 
stric dobil poziv, saj bi takrat s teto ostali sami. Stric skozi 
vso vojno poziva ni dobil. Motovilci so, tako kot drugi kra-
ji v Prekmurju, prešli pod madžarsko oblast. To se je zelo 
močno začelo kazati, saj so jezik v šolah hitro spremenili 
v madžarščino. To je občutila tudi Vika, ki je zadnjo leto 
šolanja opravila v madžarskem jeziku. Na šoli jo je madžar-
ščino učila neka učiteljica, ki je pa po vojni bila ubita, učenci 
so poleg osnovne madžarščine morali znati zapeti madžar-
sko (vogrsko) himno ter poznati madžarsko slovnico. Ni 
trajalo dolgo, ko je skozi vas prijezdil tudi prvi madžarski 
oficir, ljudje so jih imenovali »vogrske štundarge«. Ko je tak 
prišel v vas, so se ljudje skrili v hiše, če kdo ni mogel uiti, 
se mu je mogel prikloniti in pozdraviti. Čas med vojno je 
bil za večino ljudi zelo naporen in težek, saj ni bilo močne 
delovne sile, doma so ostale le ženske, otroci in ostareli. 
Vedno več fantov je izginjalo iz vasi, vsak je šel na drugo 
pot. V vasi so se pojavili domobranci, partizani pa se v njej 
nikoli niso zadrževali. Bilo jih je pet, vsake toliko časa so 
proti mraku prišli v trgovino mojih prednikov po tobak in 
pijačo. Prišli so bolj v temi, da jih ljudje ne bi videli, saj so 
se bali, da bi jih kdo prijavil.
Nekega večera, ko je Viktorija bila pri sosedu, so v vas prišli 
partizani, saj je bilo delo domobrancev vendarle prijavl-
jeno. Ko se je prababica, že v temi, vračala od soseda, jo 
je spremljal sosed, saj jo je bilo samo strah. Pri drugem 
sosedu so se v tistem času skrili partizani. Ti so pozivali 
domobrance, naj se predajo. Prababica in sosed tega nista 
slišala in ko sta prišla skoraj do doma, so partizani začeli 
streljati. Hitro sta se skrila za kup bele pese poleg skednja. 
Tisto noč naj bi bil ubit eden od domobrancev, za ostale 
se je govorilo, da so pobegnili, v vas se pa nikoli niso več 
vrnili. Ker je bil pri naši hiši edini radio v vasi, so se možje 
po navadi ob večerih, ko so postorili v hlevu, zbirali in po-
slušali Radio London. Pri tem je sodeloval le majhen krog 
mož, najboljših prijateljev Vikinega strica. Ko so prišli, so 
vedno najprej zaklenili vrata, zaprli velika okna in polkna 
in se usedli ob kozarcu jabolčnega mošta v kuhinjo. Radio 
London je vedno poročal najnovejše s front. Nekega dne je 
sporočil novico o porazu nemške armade pred Stalingra-
dom. Od takrat je vedno znova sporočal o prodoru Rusov 
proti nam. Možje tega niso hoteli verjeti in so drug dru-
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gemu govorili: ˝ Ah, ka de Rus tü, ka de li tü!˝. Ni trajalo 
dolgo, ko so se začeli vračati prvi možje s front in ujetniki. 
Nekateri so pobegnili in so se skrivali po gozdovih do priho-
da Rusov. Z ujetniki je prišel glas, da res prihajajo Rusi in da 
za sabo puščajo pomanjkanje, saj naj bi kradli in uničevali. 
Ko so ljudje to slišali, so svoje dragoceno imetje in zaloge 
skrili in pokopali. 
Napočil je dan, ko je v vas prijezdil prvi Rus na belem konju, 
kmalu za njim pa cela četa. Bili so lačni, žejni, izmučeni, 
naselili so se v nekatere hiše in prebivalce iz njih izgnali. 
Ko so prišli, jih je počakal vaščan, kateri je znal nekaj njih-
ovega jezika, saj je bil ujet nekje v Sibiriji. Rusi so kmalu po 
njihovem prihodu začeli iskati zaloge ljudi, a niso ničesar 
našli. Začeli so se razburjati, ljudem groziti. Nek vaščan je 
imel na gnojišču pokopan sod vina, Rus je bil žejen in ga 
je gnjavil za vino, na koncu pa je vaščan vseeno popustil 
in sod odkopal iz gnoja. Takoj ko ga je odkopal, je Rus pipo 
uničil, tako da je vino teklo ven, ulegel se je pod sod in ga 
spil do zadnje kaplje. Moji predniki so za hlevom izkopali 
luknjo, vanjo položili deske, nato pa v njo skrili mast, šunko 
in ocvirke. Prav na tistem mestu so Rusi naredili svoj tabor, 
naši pa nikakor niso mogli neopazno doseči dobrin. Posku-
šali so ponoči, a je vedno en stražil, tudi takrat, ko so Rusi šli 
na obhode po vasi, je na tistem mestu bil največji promet.
Prababičin stric je imel kolo. Ker se je bal, da bi ga Rusi 
ukradli, je iz koles pobral ventile in jih skril. Rusi so se začeli 
zanimati za kolo, hitro pa so ugotovili, da so kolesa prazna, 
zato so iz tovornega vozila potegnili pumpo za napiho-
vanje koles na avtomobilu. Nek Rus je kolesa pumpal in 
pumpal, dokler ni omagal, ni pa vedel, da kolesa potrebu-
jejo ventile. Na koncu je vendarle obupal in vrgel kolo na 
sredino dvorišča in jezen odšel.
Čeprav so Rusi po svojih zgodbah znani kot krivodelci, so 
bili tudi zelo zaščitniški do ljudi in svoja dela delali v dolo-
čenih mejah. Ko se je moja prababica nekega dne odpravila 
k sosedu, jo je ujel nek Rus in jo hotel posiliti. Ko si je od-
penjal hlače, ji je z »gajko« na pasu poškodoval roko. Drugi 
Rusi so dejanje videli in krivega pridržali, prababici pa so 
poslali glavnega zdravnika čete, kateri ji je rano učistil in 
povil. Vsake toliko časa se je vrnil in rano pogledal.
S prihodom Rusov so se tudi Nemci začeli pomikati z naše-
ga ozemlja. Ko so se umikali, so most pri Pütarjevem mlinu 
minirali, kasneje pa ga celotnega razstrelili. Na mostu je 
prišlo do streljanja, pri katerem so bili štirje Rusi ubiti, nji-
hova trupla pa so po koncu vojne izkopali in jih prepeljali 
v Mursko Soboto. Rusi so v vasi vkopali tudi ˝štük˝ (top). 
Vaščani Motovilcev in drugih vasi so bili zadolženi, da mo-
rajo izkopati vojne jarke. Po njih so prišli vojaki in izbrali 
fante in dekleta ter jih pospremili v Fikšince, kjer naj bi 
kopali vojne jarke na avstrijski meji. V vasi sta bili tudi dve 
manjši ruski bolnišnici, glavna pa je bila v gradu Grad.
Skoraj na koncu vojne so se začela bombardiranja večjih 
nemških mest. Tudi čez naše ozemlje so takrat letele velike 
jate bojnih letal. Letala naj bi letela dopoldne, okoli 10. ali 
11. ure ter celo noč. Že na daleč se je slišalo žvižganje in ro-
potanje letal, ki so letela vedno v istem zaporedju, in sicer 

sta najprej letela dva lovca, nato nekaj bombnikov, spet dva 
lovca in tako naprej … Največ jih je šlo v mesto Dresden. 
Ljudje so se bali letal, saj nikoli niso mogli vedeti, kdaj bodo 
pustili bombo, čeprav so imeli kraj bombardiranja točno 
določen. Tako se je tudi enkrat zgodilo, do sta prababica in 
njena teta okopavali bučno polje in naenkrat zaslišale žviž-
ganje in ropotanje letal. Zbali sta se in se ulegli pod veliko 
listje hrena, ki je rastel na meji. Ko se je situacija umirila, 
je Vika pogledala izza listja. Videla je, kako nekaj na hori-
zontu pada proti tlom. Kar naenkrat je slišala močan pok 
in videla, kako izza gozda na hribu izhaja dim. Čez nekaj 
dni je prišla novica, da je tisto bila bomba in je v Vadarcih 
ubila neko žensko. Od tedaj so se ljudje letal še bolj bali. 
Vedno, ko so jih slišali, so se skrili. Najhuje je bilo tistim, ki 
so tedaj delali na polju ali pasli in kosili na travnikih in se 
niso mogli nikamor skriti. Ti so se po navadi ulegli na tla 
ali v visoko travo, nekateri pa so hitro zbežali v gozd ali pod 
vrbe, ki so rasle ob potoku.
Rusi se vendarle niso dolgo zadrževali, svoj odhod pa so 
proslavili s proslavo in zabavo v vasi. Popestrili so jo vaš-
čani, katere so Rusi zadolžili. Tako je sosed igral trobento, 
nekateri pravijo, da celo noč. Za proslavo so pri nas pod 
lopo, pokrito s slamo, na ognju kuhali ˝žojco˝ (tlačenko), 
domači pa so samo čakali, ko lopa zagori, saj je ob njej bilo 
spravljeno seno in butare suhega veja. Lopa ni zagorela, 
tudi veje in seno ne.
Po vseh dogodivščinah, ki so jih domačini in Rusi v naši vasi 
doživeli, so slednji svojo pot nadaljevali proti Murski Soboti 
in Gornji Radgoni. Z njihovim odhodom se je tudi v vasi vse 
umirilo, vojna je bila že skoraj pri kraju in ljudje so začeli 
nazaj živeti, tako kot pred njo. Na vojno in na grozote, ki so 
se dogajale pred njo in na dogodivščine, ki so jih doživeli s 
prihodom Rusov, so jim ostali le še spomini. 
Ti spomini so danes pomembna dopolnitev k spoznavanju 
tega obdobja in še toliko pomembnejši, ker jih ne najdemo 
v nobenih zgodovinskih knjigah. Če jih ne bomo zapisali na 
tak ali drugačen način, se bo marsikatera zanimiva zgod-
bica ali prigoda iz vsakdanjega življenja ljudi tistega časa 
pozabila. Prababica je želela, da bi vedel, kakšne so bile gro-
zote vojn in totalitarnih režimov, značilnih za 20. stoletje, in 
da so žrtve teh režimov padale tudi v naših goričkih vaseh.
Pogosto sem zasledil pripovedovanja vojakov, da jih je na 
frontah vedno znova bodrila misel, da so mogoče ravno 
oni tista žrtev, ki mora pasti in da bo nekoč v prihodnosti 
njihovim svojcem, znancem in celotnemu narodu boljše 
in lepše, kot je bilo njim. Tako razmišljanje je seveda terja-
lo veliko poguma. Vsaka žrtev, ki je padla med katero koli 
vojno, je vredna vsakršnega spoštovanja. Pravijo, da človek 
ne umre s telesom, ampak takrat, kadar umre še zadnji 
spomin nanj. Na žrtve vojne nas vedno znova spominjajo 
številne obletnice in prazniki, na mojo prababico pa tale 
sestavek, zato bodo ti ljudje živeli večno.

Tine Fujs Perša, Gimnazija Murska Sobota
Mentorica: Melita Franko
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Navdušenje nad balonom (Foto: I. Hüll) Bodoči prvošolčki (Foto: N. Kuhar Tanacek) 

Predstavitev v Murski Soboti (Foto: N. Pelc) Naša stojnica, okrašena s slovenskimi motivi (Foto: J. Banfi)

DAN ODPRTIH VRAT VRTCA IN 
ŠPORTNI POPOLDAN
Na igrišču NK Grad smo 25. 4. 2019 izvedli športni popol-
dan.
Otrokom, staršem in vsem, ki so prišli spoznavat delo v 
vrtcu, smo pripravili različne sklope iger. V tem popoldnevu 
ni manjkalo otroškega smeha kot tudi velike želje po gi-
banju in sobivanju otrok, staršev in starih staršev. Pomerili 
smo se v igranju nogometa, skakanju, metanju, plezanju. 
Pridružil se nam je tudi balonar Štefan Bertalanič, ki nam 
je predstavil balon, a ga zaradi vetrovnega vremena nismo 
mogli doživeti v vsej njegovi velikosti. Toda kljub temu smo 
se imeli zelo lepo. Irena Hüll 

PREKMURJE V SRCU 
V četrtek, 6. 6. 2019, smo se kot vrtec predstavili in sode-
lovali na prireditvi »Prekmurje v srcu«, ki ga je organiziral 
Zavod za šolstvo OE Murska Sobota. Preko celega šolskega 
leta smo z izdelavo »cimprane kuče» bili povezani z nara-
vo. Spoznavali smo različne materiale in pristope pri sami 
izdelavi. Pomagala sta nam hišnik Stanko in mojster sla-
mnatih kritin, g. Rogan.
Da ne bi bila naša »kuča» videna le v vrtcu, smo se odločili 
in jo pokazali tudi na tej veliki prireditvi.

Irena Hüll

ZAKLJUČNA PRIREDITEV V 
VRTCU
Tudi letos smo imeli v mesecu juniju zaključno prireditev, 
kjer so se bodoči šolarji poslovili od vrtca. Nastopali so vsi 
otroci, tudi tisti najmlajši. Otroci, ki bodo v jeseni zakora-
kali v šolske klopi, so prejeli priznanja, ki so jih osvojili na 
različnih področjih. Na koncu pa je sledilo veselo druženje 
v šolski avli.

                                                                                        Vzgojiteljica 
Klaudija Gomboc

POPESTRIMO ŠOLO 
EVROPSKA VAS 2019
Osnovna šola Grad je tudi letos sodelovala na prireditvi 
Evropska vas, ki je potekala na Trgu kulture v Murski Soboti. 
Na dogodek smo se pripravljali dobra dva meseca. Učenci 
8. razreda so tokrat predstavili našo domovino Slovenijo. 
Stojnico so okrasili s slovenskimi motivi in mimoidočim po-
nujali tradicionalno slovensko hrano. Nastopili so s plesno 
točko pod vodstvom učiteljice Urške Golob Virag. 
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Pisana paleta barv in občutkov na naši novi sliki (Foto: Bram D’Hont)

Na delavnici se je vsak lahko izrazil na svoj način 
(Foto: Renata Ropoša Januš)

Domača obrt zahteva precej spretnosti (Foto: Renata Ropoša Januš)

Tako so nastajale francoske jedi  (Foto: Renata Ropoša Januš)

OBISK SLIKARJA BRAMA D’HONTA
V okviru projekta Popestrimo šolo v šolskem letu povabimo 
vsaj enega tujca, ki nam predstavi svojo domovino. Tokrat 
je bil naš gost slikar Bram D’Hont, ki prihaja iz Nizozemske 
in živi v Prosečki vasi. Predstavil nam je nizozemsko kulturo, 
zgodovino in jezik. Ker je gospod D’Hont slikar, smo drugi del 
obiska posvetili ustvarjanju. Rezultat umetniškega izražanja 
učencev  pod vodstvom našega gosta je čudovito skupinsko 
likovno delo, ki ga lahko občudujete na stopnišču naše šole. 

ETWINNING PROJEKT  
»SO SCHMECKT EUROPA«
Z učenci, ki so v šolskem letu 2018/2019 obiskovali tuje-
jezični klub in kuharijo, smo sodelovali v mednarodnem 
projektu So schmeckt Europa. Poleg naše so v projektu 

sodelovale še osnovne šole iz Nemčije, Francije in Poljske. 
Sestavljen je bil iz teoretičnega dela, kjer smo spoznavali 
nove besede, in praktičnega dela, kjer smo se poskušali v 
pripravi tujih specialitet. Naši učenci so se preizkusili v pri-
pravi Quiche Lorraine in Galette des Rois à la Frangipane. S 
pripravo tujih specialitet bomo nadaljevali še v prihodnjem 
šolskem letu.

VELIKONOČNA DELAVNICA NA OŠ GRAD
Tudi letos je na OŠ Grad potekala zdaj že tradicionalna 
velikonočna delavnica, ki jo izvajamo v okviru projekta Po-
pestrimo šolo. Vodili sta jo gospe Jožica Celec in Eva Tivadar. 
Prva nas je naučila, kako okrasiti medenjake, druga pa nam 
je pokazala, kako se izdelajo “remenke“ z voskom. Majhni in 
veliki smo spoznali, da za takšne tradicionalne obrti rabiš 
kar precej spretnosti. Prijetno druženje so nam popestrili 
Celecovi domači medenjaki.

                                                                          Renata Ropoša Januš

EVROPSKA VAS
Informacijska točka Europe Direct Pomurje, Osnovna šola 
II Murska Sobota in Mestna občina Murska Sobota so v 
petek, 10. maja 2019, med 9. in 12. uro, na Trgu kulture v 
Murski Soboti organizirali prireditev EVROPSKA VAS. 
Osrednja prireditev v Tednu Evrope je obiskovalcem po-
nudila priložnost, da se seznanijo s posebnostmi držav, ki 
sestavljajo evropsko družino, in hkrati opozorila na pomen 
solidarnosti, medkulturnega razumevanja, spoznavanja 
različnih narodov in zavedanja o lastni kulturni identiteti. 
Dogajanje je potekalo na stojnicah ter osrednjem prire-
ditvenem prostoru, prežeto z glasbo, plesom, kulinariko in 
predvsem vzdušjem, ki ga lahko pričarajo le mladostniki, 
na katerih počiva prihodnost Evropske unije. 
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Stojnica z domačimi dobrotami (Foto: R. Ropoša Januš)

Pod vodstvom učiteljice Elizabete Sarjaš so se učenci predstavili s 
pesmijo V našem kraji je lipou. (Foto: U. Golob Virag)

Stojnica je poudarjala vonj po Prekmurju. (Foto: U. Golob Virag) Prireditev sta povezovala Rok Cör in Tina Celec (Foto: K. Šalamon)

Z domačimi plesi se je predstavila tudi starejša folklorna skupina  
(Foto: U. Golob Virag)

Naši učenci so predstavljali Slovenijo. Stojnico so bogato 
okrasili ter med drugim ponudili posolanko, gibanico ter 
ocvirkove pogače, katere so učenci pripravili v šoli.
Kulturni program so popestrili z glasbeno in pevsko točko, 
kjer sta starejše folkloriste na ljudskih glasbilih spremljala 
učenca 5. razreda.  

100-LETNICA PRIKLJUČITVE 
PREKMURJA

V okviru praznovanja 100-letnice priključitve Prekmurja 
in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom 
je v četrtek, 6. junija 2019, od 10. do 14.30, na ploščadi pred 
gradom in v mestnem parku v Murski Soboti potekal Festival 
inovativnosti in ustvarjalnosti v organizaciji območne 
enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Murska 
Sobota. V programu je sodelovala tudi Osnovna Šola Grad. 
Pripravili so stojnico, s katero so želeli poudariti prekmurski 
vsakdanjik in kulinariko. Predstavili so tudi pevsko točko, ki 
je bila del kulturnega programa.

                                                                        Urška Golob Virag
                                                          Renata Ropoša Januš

PREKMURJE V SRCU
V petek, 21. junija 2019, ob 17. uri je v kulturni dvorani pri 
Gradu potekala osrednja občinska proslava ob dnevu dr-
žavnosti in 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom.
Kulturni program so oblikovali učenci OŠ Grad, ki so pod 
vodstvom svojih mentorjev predstavili nekaj utrinkov iz 
kulturnega življenja na šoli. Člani pevskega zbora so se 
predstavili z  repertoarjem prekmurskih pesmi, folklorna 
skupina 1. razreda je zaplesala venček plesov, ki so bili zna-
čilni za našo pokrajino, skupina učencev je predstavila stari 
prekmurski običaj, slišali pa smo tudi nagrajene pesmi s 
Festivala inovativnosti in ustvarjalnosti ob 100-letnici zdru-
žitve Prekmurja z matičnim narodom. Program sta pove-
zovala učenca 8. razreda, Rok Cör in Tina Celec.



Občina Grad45   

KOTIČEK ZA MLADE 

Slavnostna govornica je bila županja Občine Grad Cvetka Ficko  
(Foto: K. Šalamon)

Člani krožka kuharija, ki so obiskovalcem ponujali langaš in 
prekmursko gibanico (Foto: K. Šalamon)

Nagrajeni so bili tudi uspešni učenci OŠ Grad (Foto: K. Šalamon) Jožef Franc v teku na 60 m (Foto: Anita Horvat)

Zbrane na prireditvi sta nagovorila županja Občine Grad, 
Cvetka Ficko, in ravnatelj OŠ Grad, Viktor Navotnik, ki sta 
spregovorila o pomenu priključitve Prekmurja za današnje 
in bodoče rodove ob reki Muri.
Po končani prireditvi so se obiskovalci lahko ustavili ob stoj-
nicah, na katerih so učenci, ki so v šolskem letu obiskovali 
dejavnost kuharija, ponujali langaš in prekmursko gibanico.

                        Alojz Tuškei

ODLIČNI REZULTATI UČENCEV 
OŠ GRAD V ATLETIKI
V pomladnem delu šolskega leta so se učenci OŠ Grad 
skupaj z mentorico udeležili šolskih  športnih tekmovanj. 
V mesecu maju pa so se udeležili  osnovnošolskega  tek-
movanja v atletiki, kjer že tradicionalno dosegajo dobre 
rezultate.

REZULTATI MEDOBČINSKEGA TEKMOVANJA V ATLETIKI – 
POSAMEZNO, 9. 5. 2019

IME IN PRIIMEK RAZ. DISCIPLINA MESTO

RENEJ FUJS 7. 60m (8,74s) 2.
NEO HORVAT 5. MV (30,95m) 16.
ŽIGA POTOČNIK 5. MV (28,58m) 19.
MAKS HORVAT 5. SVD (3,93m) 5.
KAJA KOVAČ 7. 60m (9,70s) 12.
NUŠA GRAH 6. MV (32,53m) 4.
ISELA ŠIŠIČ 7. MV (23,26m) 12.
SARA KOVAČ 6. SVD (3,54m) 6.
MELISA HORVAT 7. SVD (3,02 m) 11.
LARISA PINTARIČ 6. 600 m (2:16,52min) 8.
MARSEL INAŠIČ 9. SVD (5,48 m) 2.
ROK CÖR 8. SVD (4,25 m) 10.
TIMOTEJ GRAH 9. SK (9,62 m) 5.
JOŽEF FRANC 9. 60 m (7,99 s) 3.
TILEN BAČIČ 8. 300 m (46,24 s) 8.
MIHAELA INAŠIČ 8. SK (8,04 m) 4.
NIVES RAC 8. MV (27,85 m) 11.
LIJA GRAH  8. 1000 m (3:57, 26 min) 2.
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3. mesto – Renej Fujs (Foto: Anita Horvat)

3. mesto – Marsel Inašič (Foto: Anita Horvat)

Ureditev križišča v naselju Grad

Navoz ceste Anikina graba Kruplivnik - odvodnjavanje čez cesto 
urejeno s kovinskimi elementi

Priprava garaže za novo avtocisterno v Dolnjih Slavečih

Čiščenje grede na rastlinski čistilni napravi v Motovilcih

AKTUALNO S PODROČJA 
INFRASTRUKTURE

REZULTATI PODROČNEGA TEKMOVANJA V ATLETIKI –  
POSAMEZNO, 20. 5. 2019

IME IN PRIIMEK RAZ. DISCIPLINA MESTO

FUJS RENEJ 7. 60 m (8,79 s) 3.
HORVAT MAKS 5. SVD (4,17 m) 10.
GRAH NUŠA 6. MV (38,30 m) 9.
INAŠIČ MARSEL 9. SVD (5,57 m) 3.
GRAH TIMOTEJ 9. SK (9,78 m) 12.
FRANC JOŽEF 9. 60 m (8,02 s) 9.
INAŠIČ MIHAELA 8. SK (7,87m) 9.
GRAH LIJA 8. 1000 m (3:53, 10 min) 5.

Športna pedagoginja:  
Anita Horvat
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Obnova sakralnega znamenja ob glavni cesti na Dolnjih Slavečih Sanacija ceste pri Gradu v Bežanovi grabi

Ureditev večjega propusta čez cesto v Radovcih
Asfaltiranje platoja pred gasilskim domom v Kruplivniku

Košnja vseh 8 pokopališč v občini Polaganje kanalet na javni poti v Kovačevcih

Ureditev parkirišča pri Zdravstveni postaji Grad Sanacija mostu pri Lojzki v Radovcih



»V NAŠEN KRAJI JE LIPOU« 

Program:
v Proslava ob občinskem prazniku s kulturnim programom
v Podelitev plaket in priznanj Občine Grad
v Predstavitev novorojencev z mamicami v letu 2018
v Podelitev priznanj najuspešnejšim učencem in dijakom

           Slavnostni govornik:
           Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta

Pogostev za vse prisotne in zabavno plesna prireditev do 20 ure:
Glasbena skupina PRESTIŽ

Vljudno vabljeni!                                                                   Županja Občine Grad
                                                                                                         Cvetka Ficko 

Ob praznovanju 19. občinskega praznika Občine Grad
Vas vljudno vabim na

slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Grad,
ki bo v nedeljo, 11. avgusta 2019,

ob 13. uri pri gasilskem domu v Motovilcih.

V abilo

A GNI RČ AB DO

1
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