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Drage občanke, spoštovani občani!

Čas je najdragocenejši dar

Smo pred božično-novoletnimi prazniki, zopet
zaključujemo eno leto, ki je tako hitro minilo, da
se težko spomnimo vseh dogodkov, lepih in manj
lepih trenutkov, zavedamo pa se, da pot, po kateri
smo hodili, ni bila lahka in enostavna. Zagotovo
je bila pot vsakega izmed nas v letošnjem letu še
posebej globoko razbrazdana. Na žalost ne samo
z lepimi stvarmi. Po drugi strani pa smo se ravno
zaradi hudih, če ne že žalostnih razmer, ki vladajo
v naši družbi, lahko sklonili po majhne kamenčke
sreče, solidarnosti, ljubezni in topline, ki smo
se jih spet spomnili deliti. Mogoče bomo zmogli v letu, ki je pred nami, še
kaj več. Kljub temu, da že skoraj dve leti živimo v času koronavirusa, ki je
precej drugačno, kot smo ga bili vajeni živeti v preteklih letih, si želim, da bi
se življenje čim prej vrnilo v normalne tirnice, predvsem pa, da bi vsi skupaj
z veliko željo zmogli dovolj zrelosti, energije in volje, da se z optimizmom zazremo v boljšo prihodnost.

Pred nami je nova številka
občinskega glasila, v katerem boste lahko prebrali, kaj se je v občini pomembnega in zanimivega
dogajalo. V njem so (kot
običajno) poročila o delovanju društev in organizacij, potopis, prispevki
učencev in učiteljev osnovnih šol ter malčkov
in vzgojiteljic v vrtcih. Tudi v tej številki boste lahko
reševali nagradno križanko ter pobrskali po obvestilih. Ker sem zadolžena za pisanje tega uvodnika,
vam moram napisati kaj več, kot le predstaviti novo
številko Severovzhodnika.

Ob tej priložnosti, spoštovane občanke in občani, bi se želel zahvaliti prav vsem
in vsakemu posebej, ki ste s svojim delom in pozitivnim odnosom prispevali
k napredku in razvoju naše občine, posebej iskreno pa se zahvaljujem vsem,
ki ste s svojim odgovornim ravnanjem in obnašanjem prispevali k zajezitvi
virusa Covid-19. Kajti leto 2021 nam bo ostalo v spominu tudi po času, ko
smo še vedno morali izvajati različne ukrepe, povezane s pandemijo, hkrati pa
pušča za seboj drugačno preteklost, spomine, doživetja, neljube dogodke, ki se
jih bomo spominjali tudi še v prihodnje. Dejstvo je tudi, da je virus še vedno
med nami, v očeh in na obrazih ljudi še vedno odsevajo strah, dvom in nemir,
sprašujemo se, kdaj bo vsega tega konec in kdaj bomo lahko zopet pomirjeni
stopili med druge ljudi. Verjamem, da bo tudi te preizkušnje sčasoma konec,
da bomo virus s skupnimi močmi in odgovornim ravnanjem premagali.
Strinjam se, da je cepljenje svobodna odločitev vsakega posameznika, dejstvo
pa je, da moramo ob »svobodnih« odločitvah misliti tudi na druge in se odgovorno obnašati do vseh, zato sem prepričan, kar pravi tudi stroka, da je dobro,
da se cepimo, kajti cepljenje je zelo učinkovit preventivni ukrep, posebej pri
preprečevanju težjih potekov bolezni in hospitalizacij. Kajti življenje je preveč
dragoceno, je pa na žalost tudi krhko in minljivo.
Čas hitro beži in dnevi, ki minevajo, se nikoli več ne bodo vrnili. Vedno je
pravi čas, mogoče sedaj posebej, da pobrskamo po svoji lastni vesti in gremo
naprej s čistim srcem, dobrimi nameni in polni vedrine ter upanja, kajti kljub
temu, da se tudi v prihodnje še ponujajo negotovi dnevi, nam bo veliko laže
hoditi po poti prihodnosti, če si ne bomo postavljali na pot nepotrebnih ovir,
ampak tvorno sodelovali. V nas naj prevladata medsebojna solidarnost in
pravičnost, še posebej do starejših in bolnih.
Pred nami je najlepši čas v letu, čas namenjen družini, vsem, ki so nam blizu
in vsem, ki jih imamo radi. To so dnevi, prežeti s toplino in nekim posebnim
čarom, ki ljudi zbližuje in vzbuja v njih pozitivne misli in hotenja. Želim, da
ta čas traja celo naslednje leto. Želim vam, drage občanke in občani, da bi to
toplino božičnega dne imeli vsi v vaših srcih in vaših domovih, da bi bili zdravi
in srečni ter da bi v novem letu uspeli doseči čim več zastavljenih ciljev.
Iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki ga
praznujemo v teh dneh kot pomemben mejnik naše zgodovine.
Blagoslovljene in vesele božične praznike in srečno novo leto 2022!
župan Iztok Fartek
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Minilo je še eno poletje pa tudi še ena jesen se je iztekla. Če smo v leto 2021 šli z upanjem, da naslednje ne bo v znamenju kovidne bolezni, sedaj vidimo,
da se vsa upanja in želje ne izpolnjujejo. Proti temu
sovražniku, ki napada po vsem svetu, se ne moreš
uspešno boriti ne z željami ne z molitvami, pa čeprav
so še tako iskrene. Še najmanj pa s protesti, hujskanjem ter nasramnim napadanjem drug drugega. Ne
morem verjeti, da skoraj polovica Slovencev ne verjame strokovnjakom, ki nas rotijo, da je edino najbolj učinkovito orožje v boju z virusom cepljenje pa
čeprav v zelo redkih primerih povzroči tudi zaplete.
Katero zdravilo pa jih ne?! A kovidna bolezen ne
povzroča zapletov? Seveda jih pa še hujše in več. Dragi moji, ukrepov in priporočil, ki jih sprejmejo tisti,
ki so za to določeni, se je treba držati. Kar pa nekateri
ne počno. Ideološko in politično mi vladajoča garnitura sploh ni blizu, vendar vseskozi upoštevam vse,
kar so, zapovedali. Zavedam se, da, ko ne gre le zame,
ampak tudi za sočloveka, moram ravnati odgovorno.
To je demokratično, ne pa hujskanje in zanikanje dejstev, ki temeljijo na znanstvenih dokazih.

Adventni čas, čaroben čas, čas pričakovanj in prazničnih luči.
V očeh se iskrita veselje in radost.
Naj se prižge božični plamen v naših srcih,
ki naj zažari v vsej svoj milini.
Obilo božjega blagoslova, miru, sreče in ljubezni.
Želimo Vam, da bi praznike preživeli v krogu svojih najdražjih
in na novega leta dan objeli drug drugega
z iskrenostjo v očeh in nasmehom na licih.
Naj bo leto 2022, ki prihaja med nas, polno modrosti,
zdravja, hrepenenja in nešteto drobnih radosti.
Medsebojna naklonjenost in dobra dela
naj bogatijo Vaš vsakdan.
Župan Iztok Fartek
Občinski svet
Občinska uprava

Prihaja prijeten čas praznikov. Čas, ko vsi radodarno
odprejo svoja srca, ki so morda vse leto bila tesno
zaprta. Da bi vsak dan bil božič! Da bi vse leto ljudje
izžarevali toplino in prijaznost! Lepo dene, čeprav ni
vedno iskreno. Lepo preživite praznične dni v krogu
svojih dragih in pazite nase in na druge. Pa ne pretiravajte z darili. Vedite, da je čas najdragocenejši dar.
Z njim je treba ravnati pozorno in ga odpreti s previdnostjo.
Novo leto pa naj prinese več človečnosti, strpnosti in
povezanosti med ljudmi. Vsem vam, dragi bralci, pa
veliko sreče in zdravja. Vse drugo je manj pomembno.
Marta Verbai,
članica uredniškega odbora
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Brezplačni prevozi na klic tudi v naši občini
Občina Šalovci je še ena v nizu občin, ki svojim občanom
nudi brezplačne prevoze na klic. Lani se je namreč pridružila
projektu Pametne vasi za jutri, v okviru tega pa so kupili
nov električni avtomobil za nudenje brezplačnih prevozov
starejšim občanom in tistim, ki morda doma nimajo nikogar,
ki bi jih vozili po nujnih opravkih. Ob vzpostavitvi brezplačnih
prevozov se je za opravljanje te storitve prijavilo pet prostovoljcev iz občine, vendar starejše po nujnih opravkih večinoma
vozita Renata Horvat in Alojzija Janko. Lani, v času epidemije,
ko je tudi javni promet miroval, sta tako prostovoljki mesečno
opravili od 40 do 60 prevozov, občane pa sta vozili predvsem
po nakupih življenjskih potrebščin, k zdravniku, po nujnih
opravkih na pošti ali banki, redno pa so dostavljali tudi hrano
učencem osnovne šole, ko je pouk potekal na daljavo. Prevoze
Električni avctomobil.
lahko sicer koristijo vsi, vendar se morajo zanje dogovoriti vsaj
dva dni prej. Trenutno jih redno uporablja okoli petnajst oseb, prostovoljki pa z električnim avtomobilom dostavljata hrano tudi
uporabnikom storitve pomoči na domu. Stroški opravljanja brezplačnih prevozov na klic se krijejo iz občinskega proračuna.

Drugi dan 17. 9. je bil usmerjen v zdravje in mobilnost.
Na to temo smo v TNC Peterloug pripravili predavanja na
teme: Zdravje v občini; Pomen telesne aktivnosti za zdrav
življenjski slog; Pravilna drža pri hoji, pri sedenju in dvigovanju bremen. Poleg predavanj so bile izvedene še demonstracijo nordijske hoje, 6-minutni test hoje ter svetovanje
na področju zdravega življenjskega sloga, zdrave prehrane
in duševnega zdravja. Pod sloganom »Okrepimo si zdravje
in aktivno spoznajmo domače okolje« sta bila izvedena še
pohod po astronomski poti ter kolesarjenje ob Veliki Krki
od Peterlouga do Šalovec in nazaj.

V torek, 21. 9. 2021 je bilo v TNC Peterloug predavanje
»Varni v prometu«, predstavili smo projekt prevozov na
klic in brezplačnih prevozov, prav tako smo predstavili
e-avtomobil ter izvedli testne vožnje z njim. Istočasno je
potekal izbor voznikov – prostovoljcev za voznike e-avtomobila, pogovarjali pa smo se tudi o pravilih za brezplačne
prevoze na klic. Zadnji dan, v sredo, 22. 9. 2021 je bil v TNC
Peterloug »Dan medgeneracijskega druženja zdravja in
športa« v okviru katerega je potekala promocija gibanja in
športnih aktivnosti za vse generacije (animacija hokeja na
travi, odbojke na mivki, badminton, hoja, kolesarjenje …).

Besedilo in foto: Damjana Nemeš

Evropski teden mobilnosti
tudi v naši občini

Predavanje o zdravem življenjskem slogu.

V Občini Šalovci je bilo med 16. in 22. 9. 2021 izvedenih
več aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2021
(v nadaljevanju ETM21). Aktivnosti so se odvijale v TNC
Peterloug, na Osnovni šoli Šalovci in na Podružnični osnovni šoli Domanjševci.

V ponedeljek, 20. 9. 2021 smo v TNC Peterloug v Markovcih pripravili predstavitev koncepta »Pametne vasi« in
modela trajnostne mobilnosti, potekala je tudi delavnica
o urejenosti peš in kolesarskih poti ter nevarnih odsekov
poti, izvedli smo testno vožnjo z e-kolesi in e-avtomobilom
ter postavili leseni kažipot.

Pri izvajanju programa ETM21 je Občina Šalovci sodelovala z naslednjimi izvajalci:
•
•
•
•
•
•
•

NIJZ Murska Sobota
Center za krepitev zdravja, Zdravstveni dom Murska
Sobota
Policijska postaja Gornji Petrovci
Sinergija Martjanci
Zavod za turizem, šport in kulturo Šalovci
Hokejski klub Moravske Toplice
Turistično društvo Dišeči Volčin

Dan mobilnosti na OŠ Šalovci.

Dogodki so bili izvedeni v sklopu dveh aktivnosti, in sicer
Aktivnost B: Delavnice za starejše »Ostanimo mobilni« ter
Aktivnost D: Uvedba prevozov na klic.
ETM21 smo v Občini Šalovci odprli v sodelovanju z omenjenima šolama, kjer je bilo predavanje o varnosti v prometu za učence OŠ Šalovci in POŠ Domanjševci ter gibalne
delavnice za osnovnošolske otroke.
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Aktualne dogodke,
razpise in objave
spremljajte tudi na
www.salovci.si
Dan mobilnosti na POŠ Domanjševci.
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S tematsko potjo predstaviti
bogastvo na Bejčinem bregu
Javni zavod Krajinski park Goričko (v nadaljevanju JZ KPG)
bo v okviru projekta Gorička krajina do konca februarja 2022
na območju Goričkega vzpostavil tri tematske poti. Ena izmed
njih bo na Bejčinem bregu v Budincih. Na poteh bomo za
domačine in obiskovalce Goričkega na privlačen način predstavili bogastvo življenjskih okolij, kot so travniki in visokodebelni sadovnjaki, njihove prebivalce in pomen za človeka in
naravo.

Trasa poti bo potekala po obnovljenih travnikih.

AKTUALNO

Za vzpostavitev »Poti cvetočih travnikov« na Bejčinem bregu
smo se odločili iz treh razlogov. Prvi pomemben razlog je ta,
da so Budinci z okolico verjetno biotsko najbolj raznovrstno
in bogato območje na Goričkem in v Pomurju. Od maja do julija v Budincih še vedno lahko uživamo v pogledu na cvetoče
travnike, ki so jih ohranili domačini. Drugi pomemben razlog
je ta, da bo del trase poti potekal ob travnikih, ki jih je JZ KPG
v preteklih letih obnovil in kosil. Od teh jih je 8 ha odkupil in
bo z njimi upravljal tudi v prihodnje. In tretji zelo pomemben
razlog je trasa tematske poti. Pot bo skoraj v celoti potekala
po občinskih poteh, deloma po asfaltni cesti ter po travnikih v
upravljanju JZ KPG. Na kratkem odseku, kjer bo pot potekala
ob zasebnih zemljiščih, bo JZ KPG z lastniki zemljišč sklenil
služnostno pogodbo. Po dogovoru in sodelovanju z Občino
Šalovci bo začetek poti ob mejnem prehodu, kjer bo občina
razširila parkirišče. Tematska pot cvetočih travnikov bo krožna
in označena z oranžnimi markacijami. Ob poti bomo namestili informativne pulte, troje enostavnih klopi in ležalnik. Za
vzdrževanje postavljene infrastrukture in poti po travnikih
bo skrbel JZ KPG. Na poti ne bo košev za smeti. Verjamemo,
da bodo obiskovalci prisluhnili naši prošnji, da naj na poti ne
puščajo nobenih smeti. S sabo pa naj odnesejo samo čudovite
spomine in fotografije Bejčinega brega. Se že veselimo odprtja
poti in snidenja z vami na obisku poti.
Besedilo in fotografija: Gregor Domanjko

Zmagovalni travnik tudi v
2021 v Budincih
Na 15. Grajskem bazarju z goričkimi meštri na gradu Grad
smo 2. oktobra razglasili tudi NAJ travnik v Krajinskem parku
Goričko za leto 2021. V letošnjem izboru je sodelovalo 16 lastnikov travnikov, od tega dva iz občine Šalovci. Zmagovalec 11.
izbora je tudi letos postal travnik v lasti Franca Ažmana, ki
ga lahko občudujemo na Bejčinem bregu v Budincih. Travnik
spada med vrstno najbolj bogate travnike na Goričkem. Na
suhih delih travnika rasteta zavarovani vrsti rastlin deltasti
klinček in navadna kukavica, na mokrem delu pa občasno
rumena maslenica. Košen je 2x letno, v začetku junija in septembra, in ni gnojen. Na tak način lastnik na travniku pomaga
Fotografija zmagovalnega travnika.
ohranjati rastline, na katerih se prehranjujejo čmrlji, divje
čebele in metulji. Na travniku rastejo posamezna drevesa in grmovje. Na njih občasno gnezdi ali iz njih lovi žuželke rjavi srakoper. V bližini gnezdita tudi veliki skovik oz. čuk ter smrdokavra oz. upkaš. Po videzu in pisanosti cvetočih rastlin se zmagovalni
travnik bistveno ne razlikuje od drugo oz. tretje uvrščenega travnika. Odločilna razlika pa je velikost travnika in domače živali. S
površino 2,15 ha gre za največji travnik v izboru za NAJ travnik, lastnik pa krmo iz nagrajenega travnika uporablja za prehrano
krav in oslov, ki jih ima na pašniku v bližini stanovanjske hiše.
Drugo mesto v izboru za NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko je zasedel travnik Janeza Gašparja iz Čepincev, tretje pa travnik
v lasti Emila Novaka iz Ivanovcev. Iskrene čestitke najboljšim. Vsem skupaj pa zahvala, da v skladu z dobro kmetijsko prakso
ohranjajo travnike.
Besedilo in fotografija: Gregor Domanjko

Jesensko dogajanje
na gradu Grad

Naše delo v projektu LIFE NATURAVIVA,
biodiverziteta – umetnost življenja

Javni zavod Krajinski park Goričko se je v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije tudi letos pridružil
31. Dnevom evropske kulturne dediščine in 9. Tednu kulturne
dediščine. Obiskovalcem gradu Grad je bil tako na zadnjo nedeljo v septembru ob Dnevu odprtih vrat omogočen prost vstop
v obnovljene grajske prostore, organizirana pa sta bila tudi dva
vodena ogleda. Letošnji Dnevi evropske kulturne dediščine so
potekali pod sloganom Dober tek!, zato smo v goste povabili
goričke kmetije in ponudnike, ki so na stojnicah ponujali svoje domače produkte in okusne kulinarične dobrote. Na prvo
soboto v oktobru pa je Javni zavod Krajinski park Goričko v
sodelovanju z Goričkim drüjštvom za lepše vütro organiziral
že 15. Grajski bazar z goričkimi meštri, na katerem je na grajskem dvorišču 15 ponudnikov domače in umetnostne obrti
ter domačih dobrot in kulinarike poskrbelo za pravo sejemsko
vzdušje. Sejemsko dogajanje so člani Goričkoga drüjštva za
lepše vütro obogatili s sprehodom z zeliščarjem in fračarijo.

Life Naturaviva, biodiverziteta – umetnost življenja je projekt, v katerem želimo na Javnem zavodu Krajinski park Goričko
skupaj z devetimi drugimi partnerji po Sloveniji čim širši javnosti predstaviti bogato biodiverziteto oziroma biotsko pestrost Slovenije. Na našem zavodu se v projektu trudimo predvsem z razkrivanjem pestrosti narave našega prostora – Krajinskega parka Goričko. Našo nalogo v projektu smo letos opravljali z različnimi aktivnostmi. Za vrtčevske, osnovnošolske
in srednješolske skupine smo organizirali številne brezplačne naravoslovne dneve in naravoslovne delavnice, na katerih mlajšim skupinam na zabaven in praktičen način pokažemo, zakaj je na Goričkem velika naravna pestrost, zakaj je
pomembna in kaj vse zajema.

Obiskovalce in povabljene goste sta nagovorili direktorica zavoda Stanka Dešnik in predsednica društva Marjetka Škafar. V
nadaljevanju so bili javno pohvaljeni ter nagrajeni prejemniki
priznanj za NAJ travnik in NAJ ograček z brajdo v letu 2021.
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Bogata ponudba na stojnicah.
Na izbor za NAJ travnik se je letos prijavilo 16 lastnikov. Na
izbor za NAJ ograček z brajdo so se letos prijavili 4 lastniki
ogračekov, 1 lastnik ogračeka z brajdo in 2 lastnika brajde,
torej skupno 7 lastnikov. Vsem sodelujočim se zahvaljujemo
in jim čestitamo ter vabimo k sodelovanju v naslednjem letu.
Obiskovalci obeh dogodkov so si poleg stalnih muzejskih zbirk
in razstav lahko v palaciju gradu ogledali fotografsko razstavo
Magična narava 2019, Goričko živi z Naturo 2000, v novem
stolpu razstavo jabolk in hrušk starih sort iz dežele vulkanov
in v grajskem parku razstavo Biodiverziteta Slovenije. Jesenska dogodka sta bila s strani lokalnega prebivalstva in organiziranih skupin zaradi lepega vremena in raznovrstne ponudbe na stojnicah ter spremljevalnih aktivnosti dobro obiskana.

Naravoslovni dan v Lončarovcih.

Besedilo: Štefanija Fujs; Fotografija: Stanka Dešnik
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SKUPNOST IN OBČANI

Za splošno javnost smo izvedli različna predavanja na temo biotske pestrosti, na potopisnih predavanjih pa so različni
predavatelji predstavili tudi biodiverziteto drugih delov sveta. V aprilu 2021 so Goričanci in Goričanke po pošti prejeli
novičnik z naslovom »Biodiverziteta in voda«, v katerem smo predstavili živalsko in rastlinsko pestrost vodnih življenjskih
prostorov na Goričkem. V prostorih gradu Grad smo gostili fotografsko razstavo Magična narava 2019 in razstavo Ekosistemi Slovenije, v grajskem parku pa je bila postavljena velika zunanja razstava z naslovom Biodiverziteta Slovenije, ki
so jo pripravili sodelavci projekta na Nacionalnem inštitutu za biologijo. V sodelovanju s Inštitutom Lutra smo priredili
tudi otvoritev omenjenih razstav s koncertom klasične glasbe. Po omenjenih razstavah in na stalni razstavi Preživeti z
netopirji v Kančevcih smo izvedli več vodenih ogledov z različnimi starostnimi skupinami. Razstavi Ekosistemi Slovenije
in Biodiverziteta Slovenije smo v jesenskem času premestili na gostovanje v Regionalni promocijski center Expano v
Mursko Soboto.

Štefan Županek: Ustvarjati iz
lesa je bila dolgoletna želja
Štefan Županek živi v Šalovcih in se z oblikovanjem lesa ukvarja že vrsto let. Z njim smo se
pogovarjali, kaj mu pomeni les, kaj vse izdeluje
in kje je mogoče videti njegove izdelke.

Slovenski Bistrici, Rogatcu, Ljubljani, Podsredi in v Gornji Radgoni. Sejmov se v zimskem času na prostem
ne udeležujem zaradi
zdravstvenih težav.
Menite, da ljudje dandanes cenijo ročna
dela in tako narejene
izdelke?
Na sejmih ugotavljam,
da pridejo ljudje, ki
spoštujejo ročno delo
in takšni ti dajo posebno voljo do tega dela.
So pa tudi taki, ki jim
ni mar za to.
Zakaj ste se odločili za
les?
Vedno sem imel željo
ustvarjati iz lesa, ni pa
bilo vedno časa za to.

Biodiverziteta Slovenije ob Regionalnem promocijskem centru Expano.
V toplih poletnih večerih smo na gradu Grad prirejali kina pod zvezdami. Poleg filmov »Ne meč’mo hrane stran« in »Žejni
svet« smo v septembru premierno v Pomurju predvajali novi slovenski dokumentarni film »Divja Slovenija«. Predvajanje
slednjega smo ponovili še v Gledališču Park v Murski Soboti. V mesecu oktobru smo izvedli tudi prvi izlet za deležnike
Krajinskega parka Goričko. Skupaj z udeleženci iz občinskih uprav, turističnega zavoda, lokalnih društev, osnovne šole,
rokodelskih obrti in našega zavoda smo si na Prazniku kozjanskega jabolka ogledali primer dobre prakse varstva biodiverzitete in sodelovanja lokalne skupnosti s Kozjanskim parkom. Pred zaključkom projekta avgusta prihodnje leto nas čaka
še nekaj dela. Večino omenjenih aktivnosti bomo izvajali tudi v letu 2022, poleg le-teh pa bomo vzpostavili še zunanjo
razstavo, na kateri bo predstavljena biodiverziteta Krajinskega parka Goričko, organizirali bomo še tri izlete za deležnike
našega parka, izdelali bomo načrt interpretacije in organizirali izobraževanja vodnikov po naravi. O vseh aktivnostih
boste obveščeni na naši spletni strani www.park-goricko.org in spletnih straneh naših socialnih omrežij, podrobne informacije o projektu LIFE NATURAVIVA pa lahko najdete na spletni strani www.naturaviva.si.

Koliko časa namenite
svoji dejavnosti?
Svoji dejavnosti namenjam toliko časa,
kolikor ga lahko glede
na zdravstveno stanje.

Kdaj ste se začeli ukvarjati z oblikovanjem lesa?
Z oblikovanjem lesa sem se začel ukvarjati pred približno 20
leti. Verjetno sem kaj podedoval po dedku, kajti tudi on je rad
izdeloval iz lesa, ampak večje izdelke.
Kaj vse delate iz lesa?
Izdelujem iz lesa različne izdelke(drobne) in iz različnih vrst
lesa(bor,jesen,sliva,oreh, jablana,divja češnja itd). V začetku
sem izdeloval razne sklede, solenke, piščalke, razne dozice,
novoletne okraske in podobno. Zadnjih 10 let pa izdelujem miselne igre, igrače, jedilni pribor ter leseni nakit, kot so prstani
in zapestnice, tudi hranilnik pujs se najde pa traktor, motor,
avto in tako dalje.

Vabimo vas, da v prazničnem delu leta raziščete čudovito naravo našega parka in še bolje spoznate, v kako lepem, mirnem
in bogatem naravnem okolju živimo. Skupaj se potrudimo, da ga takšnega tudi ohranimo. Vsem občanom in občankam
Občine Šalovci želimo mirne in predvsem zdrave božične praznike ter uspešno leto 2022.
Besedilo: Tomaž Koltai; Fotografije: Tomaž Koltai in Nuša Vegi Kalamar
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Kje je mogoče videti oziroma kupiti vaše izdelke?
Nekatere izdelke je mogoče videti in kupiti na naslovu Šalovci
31, nekatere pa v centru DUO Veržej, na gradu GRAD, muzeju
na prostem Rogatec, v poletni sezoni na stojnici v Moravskih Toplicah ter še po nekaterih drugih rokodelskih sejmih v
DECEMBER 2021

Kako na vaše delo gleda okolica, vaši najbližji?
Moji najbližji me zelo podpirajo.
Na katere svoje izdelke ste še posebej ponosni? Kaj bi povedali o njih?
Na vse izdelke sem ponosen, saj so plod mojega dela, mojega ustvarjanja. Les pa je iz domačega goričkega gozda.
Večina izdelkov je s certifikatom Slovenskega rokodelstva
ART&CRAFT (okrog 60 jih je), skupno blagovno znamko Krajinski park Goričko ter nekaj igrač z oznako CE.
Bliža se praznični čas. Kaj vam pomenijo prazniki?
Praznike imam rad, ker popestrijo naš vsak dan.
Kaj svetujete, kaj podariti za praznike?
Izbiro imam kar veliko, tako da se za vsakega kaj najde (od
otrok do najstarejših). Vsi izdelki niso vedno na zalogi, ampak
jih je potrebno prej naročiti in to 2 do 3 tedne.
Fotografije: iz osebnega arhiva Štefana Županeka
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Zaradi vladnih ukrepov okrnjeno delovanje Društva
upokojencev Šalovci
Kot veste, v letu 2020 nismo izvedli zbora članov društva in tudi delovanje je bilo v tem letu onemogočeno zaradi zaradi koronavirusa. Poleti letos se je stanje toliko izboljšalo, da so ukinili nekatere omejitve in smo ob upoštevanju priporočil NIJZ nekatere
aktivnosti lahko izpeljali. Tako smo 31. 7. 2021 opravili zbor članov našega društva. Zbora sta se poleg precejšnjega števila članov
iz obeh občin udeležila tudi gospa Vijola Bertalanič, predsednica Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev in gospod
Iztok Fartek, župan Občine Šalovci. Potekal je po ustaljenem dnevnem redu. K nobeni točki ni bilo pripomb. V načrt dela za letos
smo zapisali le izlet v Slovenske gorice, ki smo ga izvedli 16. septembra. Izpred občinske stavbe smo krenili ob osmi uri in na
Dražen vrh prispeli ob devetih. Tam smo na izletniški kmetiji Šenveter bili postreženi z obilnim kmečkim zajtrkom. Nato smo se
odpeljali v muzej in galerijo Methansova hiša, kjer smo si ogledali zanimiva starinska orodja in druge predmete, ki so danes že
skoraj pozabljeni. Uživali smo v panoramski vožnji proti Cmureku, kjer smo si ogledali mejni prehod na reki Muri. Predvidene
vožnje z brodom v sosednjo Avstrijo nismo mogli opraviti, kajti v reki je bilo premalo vode. Proti koncu našega izleta smo si še
ogledali romarsko cerkev Marije Snežne, vaški studenec in lipi kraljev Petra in Aleksandra.

Turistično društvo
Dišeči volčin v letu
2021

V letošnjem letu smo se še vedno prilagajali epidemiološkim razmeram, zato
smo imeli okrnjen program. Sodelovali
smo v projektu Lokalna kakovost za globalno uspešnost, v okviru katerega smo
letos sodelovali pri dveh programih, in
sicer, 25. junija smo v okviru pohoda ob
30-letnici samostojnosti Slovenije pripravili na karavli v Budincih stojnico, 30.
junija pa smo imeli še stojnico z lokalnimi dobrotami ob sprejemu slovenske
olimpijske bakle v Šalovcih. Konec julija
smo pripravili predstavitev Turističnega
društva in prireditve Kapustni den za
oddajo Dobro jutro na Televiziji Slovenije. Septembra smo sodelovali pri izvedbi
Evropskega tedna mobilnosti v Občini
Šalovci.

Ker letos zaradi epidemije nismo imeli
razširjenega občnega zbora, je v začetku
decembra bil sestanek, na katerem smo
organom društva predstavili vsebinsko
in finančno poročilo za letošnje leto in
predstavnike vasi prosili, da posredujejo
informacije članom v posameznih vaseh.
Turistično društvo Dišeči volčin vam v
teh prazničnih dneh želi, da najdete v
svojih srcih mir in ga podelite s svojimi
najbližjimi. Izzivi, ki nam jih je prineslo
leto 2021, so nam dali nov zagon za ustvarjalnost, zato se že veselimo časa, ko
bomo spet lahko za vas organizirali naše
tradicionalne prireditve.
Besedilo in fotografija:
Mihaela Kalamar

Pregled delovanja GZ Šalovci v letu 2021

Društvo upokojencev Šalovci že od nekdaj sodeluje s slovenskimi društvi upokojencev v Porabju na Madžarskem. Šest članov
našega društva se je 31. avgusta udeležilo srečanja v Sakalovcih. Po pestrem in zanimivem kulturnem programu je sledila pogostitev in zabava s plesom. V programu je nastopil tudi upokojenski pevski zbor, ki ga vodi gospod Matija Horvat. Ker Matijo
poznamo kot učitelja glasbe, ki je nekaj časa poučeval tudi na OŠ Šalovci, smo ga v pogovoru z njim vprašali, ali bi bil pripravljen voditi tudi našo pevsko skupino. Bil je za to in tako že dobre tri mesece vsak ponedeljek vadimo pod njegovim vodstvom.
V mesecu avgustu sva s predsednico bili povabljeni na občni zbor Društva upokojencev Gornji Petrovci, ki sva se ga z veseljem
udeležili. Društvo porabskih penzionistov je 21. novembra praznovalo 25-letnico delovanja. Ker tudi z njimi tesno sodelujemo,
smo bili povabljeni na njihovo praznovanje. Tam je naša pevska skupina nastopila v kulturnem programu. Zapeli smo tri pesmi.
Nastop sicer ni bil brezhiben, vendar potreben za odpravljanje treme in nabiranja izkušenj. Led je naša pevska skupina prebila 22.
oktobra na nastopu v Srednji Bistrici. Pomurska pokrajinska zveza DU Murska Sobota in Društvo upokojencev Črenšovci sta tam
organizirala Večer ljudskih pesmi in plesa (Etno večer). Bila je zelo doživeta prireditev s folklornima skupinama DU Črenšovci in
Turnišče ter sedmimi pevskimi skupinami. Ker smo ta večer prvič nastopile pod vodstvom novega dirigenta, smo vse pevke bile
kar na trnih. Upamo, da bo vsak naš naslednji nastop zmerom boljši. Ker pa se je ta nesrečni virus spet močno razširil, nimamo
velikega upanja, da se bo v bližnji prihodnosti kakšen zgodil. Glede tega smo res nemočni. Le zdržati moramo in se ravnati po
priporočilih strokovnjakov. Ne pa verjeti t. i. facebook zdravnikom in kavč komentatorjem.
V imenu upravnega odbora DU Šalovci vam želim mirno praznovanje božiča, čestitke ob dnevu samostojnosti, novo leto pa naj
vam prinese veliko osebnega zadovoljstva in sreče.
Besedilo: Marta Verbai; Fotografije: Elza Pap
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V naslednjih nekaj vrsticah bom predstavil delovanje Gasilske zveze Šalovci in delovanja gasilstva v naši Občini Šalovci v letu
2021. Kljub vsem razmeram, ki vladajo po svetu in tudi v Sloveniji, smo delovali in zagotavljali 24-urno operativno pripravljenost
v primeru požara ali katerekoli druge intervencije vsem našim občanom in občankam. Zabeleženih intervencij oziroma aktiviranj naših prostovoljnih gasilskih društev do zdaj je bilo 7. Večina intervencij se je tudi v letošnjem letu zgodila zaradi nepazljivosti pri kurjenju v naravi.
Ponovno vas pozivam, kot sem vas že lani, da posebno pozornost namenite kurjenju v naravi.
Nekaj preventivnih ukrepov za kurjenje v naravnem okolju:
• kurišče naj bo obdano z negorljivim materialom,
• območje v oddaljenosti enega metra od zunanjega roba naj bo očiščeno vse gorljivih snovi,
• kurišče naj se ves čas kurjenja nadzoruje s strani polnoletne osebe in
• po končanem kurjenju naj se ogenj popolnoma pogasi.
Z upoštevanjem teh ukrepov nam boste olajšali delo in bo teh vrst intervencij bistveno manj.
V mesecu juniju smo v sodelovanju z GZ Gornji Petrovci in GZ Hodoš uspešno zaključili tečaj za operativnega gasilca. Tečaj je
uspešno opravilo 17 gasilskih pripravnikov, ki so z uspešno opravljenim tečajem postali operativni gasilci, ki bodo na pomoč
vsem občanom v naši občini in tudi širše. Pri tem bi omenil, da so naši inštruktorji kvalitetno in po svojih najboljših močeh
predajali svoje znanje, saj smo bili s strani predsednika izpitne komisije, ki je bil poslan s strani Gasilske zveze Slovenije pohvaljeni za odlično opravljeno delo. Prostovoljna gasilska društva pa so s tem pridobila nove operativne gasilce, ki bodo usposobljeni in pripravljeni na marsikatero intervencijo, ki jih bo v prihodnje pričakala na pozivniku. Na Gasilski zvezi Šalovci smo na
novo pridobili tudi dva nižja gasilska častnika, ki sta uspešno opravila vse obveznosti tečaja, med drugim tudi praktični izpit na
Igu v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje.
DECEMBER 2021
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v primeru potresa ter kako se zavarovati. V letošnjem letu smo
se aktivno vključiti tudi v akcijo zbiranja pločevink, ki odlično
poteka ter smo predali že več kot 2000 € bolnim otrokom, ki
potrebujejo denar za zdravljenje hudih in redkih bolezni kot
tudi terapij.

Regijsko priznanje, med prejemniki tudi
poveljnik GZ Jožef Šömenek.

Operativci 2021.
Vodstvo GZ Šalovci se zaveda, da se samo dobro in kvalitetno izobražen operativni gasilec lahko uspešno bori s požarom, kakor
tudi s čedalje večjim številom tehniških intervencij, kjer je res potrebno še dodatno znanje, da lahko uspešno obvarujemo zdravje
ljudi ter imetja. Temu bomo sledili tudi v bodoče. Tudi v letošnjem letu smo v sklopu načrta nabave osebne zaščitne opreme
nabavili 15 novih zaščitnih oblek znamke S-GARD ter gasilskih škornjev znamke HAIX, ki smo jih razdelili med prostovoljna
gasilska društva. Temu načrtu nabave bomo sledili tudi v bodoče v sodelovanju z Občino Šalovci, saj si ne smemo dovoliti, da se
kateremu gasilcu zgodi kakršnakoli nezgoda, poškodba ali celo smrt zaradi neustrezne in netipizirane gasilske zaščitne opreme.
Nismo pozabili na naše najmlajše, zato smo v mesecu juliju organizirali 2. tabor gasilske mladine, ki se ga je udeležilo 48 otrok.
Ko so razmere dopuščale smo opravili preglede društev, občne zbore društev in tudi skupščino Gasilske zveze Šalovci. V mesecu
septembru so se naši veterani udeležili regijskega srečanja gasilskih veteranov v Vadarcih, kjer so se ob dobri pijači in jedači ter
dobrem vzdušju družili ob lepem in sončnem popoldnevu.

To je kratek pregled aktivnosti, ki smo jih izvajali na Gasilski
zvezi Šalovci. Upamo le, da se bodo razmere umirile in bomo
lahko spet ‘’normalno’’ zaživeli. Na koncu bi vas rad spomnil
še, da na številko 112 lahko kadarkoli brezplačno pokličete, če
potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč ali druge reševalne službe, ali opazite da je takšna pomoč potrebna.
Pri tem šteje vsaka minuta, zato je potrebno številko 112 poklicati čimprej, da bo tudi pomoč gasilcev ali reševalcev prišla
hitro in pravočasno.
Ob klicu na številko 112 ostanite mirni in povejte:
• KDO kliče,
• KAJ se je zgodilo,
• KJE se je zgodilo,
• KDAJ se je zgodilo,
• KOLIKO je ponesrečencev,
• KAKŠNE so poškodbe,
• KAKŠNE so okoliščine na kraju nesreče,
• KAKŠNA pomoč je potrebna.
Želim vam vse dobro, ostanite zdravi in naj vam leto 2022
prinese veliko dobrih in srečnih trenutkov!
Pozdravljam vas z gasilskim pozdravom ‘’NA POMOČ’’.
Besedilo in fotografije:
Uroš Gašpar, predsednik GZ Šalovci

Gasilci GZ Šalovci z akcijo zbiranja odpadnih pločevink
zbrali že preko dva tisoč evrov

Veterani.
V mesecu požarne varnosti smo izvedli alarmiranja po društvih. Skupaj z Osnovno šolo Šalovci pa smo izvedli vajo evakuacije ter
otrokom predstavili naše delo, poklic prostovoljnega gasilca, gasilska vozila in opremo. Letošnja tema meseca požarne varnosti je
bila ‘’po potresu lahko tudi zagori’’. Občane in občanke smo s plakati in zgibanko opozorili na nevarnost potresa, kako ukrepati
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Gasilska zveza Šalovci je k akciji zbiranja pločevink pristopila v začetku letošnjega leta, ko je predsednik komisije
za mladino pri GZ Šalovci tov. Klement Časar zasledil objavo Prostovoljnega gasilskega društva Podčetrtek, da je
organiziralo zbiranje pločevink za terapije deklice Lane iz
Poljčan, ki ima celostni zaostanek v razvoju in potrebuje
terapije. Terapije pa morajo starši plačati sami, saj niso
krite iz zdravstvenega zavarovanja. Pomoč ljudem v stiski
je poslanstvo gasilcev, zato smo se na tovrstno prošnjo odzvali in kot vodstvo GZ Šalovci pri tem nismo razmišljali, ali
bomo pomagali ali ne, ampak smo aktivirali vsa gasilska
društva v občini. Vsa gasilska društva so se k akciji odzvala ter k sodelovanju pozvala tudi krajane. Določili smo
zbirna mesta v občini, in sicer v Dolencih, Markovcih,
Čepincih in Domanjševcih, kjer so lahko vaščani odlagali
zbrane pločevinke. V prvi akciji smo zbrali nekje okrog

DECEMBER 2021

pol tone pločevink, ki smo jih nato odpeljali na zbirno
mesto v Makole. Zanimanje za pomoč bolnim otrokom je
bržkone prestopilo meje naše občine, saj so klicali ljudje
iz celotnega območja Pomurja, zato smo z akcijo zbiranja
pločevink nadaljevali. Ker so se zbirna mesta hitro polnila,
smo s podjetjem Dinos Murska Sobota dosegli dogovor o
odkupu pločevink, ki nam je odkup le-teh zagotavljalo po
višji ceni, saj smo vodstvu podjetja predstavili, da bo denar
od prodaje pločevink namenjen izključno bolnim otrokom
za pokrivanje stroškov terapij. Koordinacijo nad akcijo zbiranja pločevink je prevzel tov. Klement Časar, predsednik
komisije za delo z mladino pri GZ Šalovci. Logistični del
akcije pa je prevzel Jožef Šömenek, poveljnik GZ Šalovci.
Na tem mestu se jima za ta prispevek zahvaljujem. Akcija
zbiranja pločevink se je tako po prvem prevozu pločevink
v Makole nadaljevala na način, da smo pločevinke prodali
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so, kako se orientirati po ozvezdjih, spoznali in opazovali so Luno ter poslušali o zanimivih pojavih na nebu. Petek smo namenili
celodnevnemu izletu v Maribor. V Mariboru smo si ogledali Vojašnico Rudolfa Maistra. Vojaki so nam predstavili vojaško orožje,
vojaška vozila in topove. Tam so spoznali delovnik vojaka ter njegove aktivnosti. Po okrepčilu v McDonaldsu smo se odpravili
še na ogled Gasilske brigade v Mariboru, kjer so otroci spoznali delo poklicnega gasilca ter njegov delovnik. Poklicni gasilci so
nam predstavili tudi gasilsko opremo ter vozila, najbolj zanimivo pa je bilo gasilsko vozilo z avtolestvijo, ki omogoča reševanje
na višini do 32 metrov. Po prihodu domov smo izvedli vodne igre z vodnimi baloni. Sobotni dopoldan smo namenili gasilskim
veščinam, kot so vezanje vozlov, pravilna uporaba gasilnika na prah, učenju korakanja pri gasilcih, spoznali gasilska vozila.
V popoldanskem času pa so nas obiskali policisti PP Gornji Petrovci ter tudi policist vodnik službenega psa. Policisti so nam
predstavili poklic policista, izobraževanje za policiste ter opremo, ki jo vsakodnevno uporabljajo (radar, alkotest, jopič, lisice) ter
ostalo opremo. Vodnik službenega psa pa nam je predstavil delo s policijskim psom ter praktičen prikaz, kako pes najde eksplozivno snov oziroma prepovedane droge.

Eva.

Lucija Ilona.

Lana.

Luka.

podjetju Dinos Murska Sobota, nato pa smo denar, ki smo
ga dobili od prodaje pločevink, odpeljali in predali staršem
bolnih otrok, ki so denar porabili za terapije. V akciji zbiranja pločevink smo tako v letošnjem letu zbrali preko
2000 evrov. Denarno pomoč smo tako predali deklici Lani
iz Poljčan, ki ima celostni zaostanek v razvoju, deklici Luciji Iloni Varga iz Dobrovnika, ki ima redko gensko mutacijo TUBA1A, je hudo slabovidna ter gibalno in govorno ovirana, deklici Evi iz Okoslavec, ki ima cerebralno paralizo in
s tem težave pri hoji ter dečku Luki iz Gornjega Lakoša, ki
se je rodil s prirojeno boleznijo sklepov, ima pa tudi težave
z dihanjem, prehranjevanjem in srcem.

Na koncu se vsem vam zahvaljujem za vaš prispevek, da
ste se odzvali akciji zbiranja pločevink ter s tem pomagate
tem bolnim otrokom. Obveščam vas, da se akcija zbiranja
pločevink nadaljuje nemoteno naprej na zbirnih mestih
kot doslej. Menim, da lahko vsak od nas stori ta majhen
korak ter zbira pločevinke od pijač posebej ter odpelje na
zbirno mesto. To nas nič ne stane, s tem majhnim korakom
pa potem tem bolnim otrokom narišemo nasmeh na njihovih obrazih.
Besedilo in fotografije:
Uroš Gašpar, predsednik GZ Šalovci

Gasilska zveza Šalovci organizirala 2. tabor
gasilske mladine
V organizaciji Gasilske zveze Šalovci smo prvi tabor izvedli v letu 2019, na katerem je bilo prisotnih okrog 25 otrok. Zaradi korona
virusa tabora v letu 2020 nismo izvedli. V letošnjem letu pa smo med 15. 7. in 18. 7. 2021 izvedli drugi tabor gasilske mladine GZ
Šalovci. Tabor gasilske mladine je potekal v prostoru TNC Peterloug Markovci. Tabora se je letos udeležilo 48 otrok, kar pomeni
da smo število prostih kapacitet v TNC Peterloug prestopili, zato so najmlajši udeleženci tabora hodili prenočit domov. Starost
otrok je bila med 6 in 16 let. Otroci, ki so bili prisotni na taboru, so večinoma bili iz območja Občine Šalovci oziroma imajo sorodnike iz Občine Šalovci. Na Gasilski zvezi Šalovci se zavedamo, da moramo najti načine, kako mlade privabiti v naše vrste, saj
si ne želimo, da bi se čez nekaj let pojavile vrzeli v članstvu in menimo, da je tabor gasilske mladine eden izmed takih načinov,
da se mladi družijo in ob tem spoznavajo delo prostovoljnega gasilca. Namen tabora je bil druženje otrok različnih starosti ter
spoznavanje načina in dela prostovoljnega gasilca, spoznavanje gasilskih vozil, tekmovalnih disciplin ter ostalih gasilskih veščin.
Korona virus je otrokom vzel marsikaj, predvsem druženje z vrstniki in s takšno obliko tabora, ki smo ga organizirali, smo
poskušali nadoknaditi izgubljeno ter omogočiti, da se otroci družijo, smejijo, igrajo ter zabavajo skupaj in uživajo. Na samem
taboru je za otroke skrbelo 10 mentorjev, ki prihajajo iz prostovoljnih gasilskih društev naše GZ Šalovci. Mentorje smo tekom
leta ustrezno pripravili in izobrazili za delo z otroki. Mentorji večjih težav z otroki nismo imeli, saj so bili poslušni, ubogljivi in
zelo pridni. Za otroke smo na taboru pripravili ogromno število aktivnosti. V četrtek zvečer so opazovali nočno nebo, spoznali
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Večere na taboru smo posvetili druženju ob družabnih igrah, nogometu, odbojki na mivki, košarki, namiznemu tenisu. Skozi celotni tabor je bil prižgan tudi taborni ogenj, ki smo ga ob večerih izkoristili za pečenje hrenovk in penic. Večina otrok se je tabora
udeležila drugič, saj jim je bila prva izvedba tabora zelo všeč in s tem so prepričali tudi ostale, saj se je letos število udeležencev
skoraj podvojilo napram predlanski izvedbi tabora, kar dokazuje, da smo se odločili pravilno, da organiziramo gasilski tabor.
Otroci so bili z letošnjo izvedbo tabora in programom zelo zadovoljni, najbolj jim je bilo všeč obisk vojašnice in poklicne
brigade v Mariboru ter druženje ob različnih igrah. Tudi starši
so bili nad izvedbo navdušeni, kar dokazujejo številne pohvale, ki so jih napisali in tudi povedali, kako so njihovi otroci
navdušeni ter hkrati tudi žalostni, da se je tabor že končal.
Veselje in zadovoljstvo otrok pa je tisto na koncu tabora, kar
nam organizatorjem poplača vse ure dela in priprav, po drugi
strani pa nam da zagon za naprej, da tudi naslednje leto organiziramo tabor gasilske mladine.
Ob gasilskem taboru smo mentorji in vsi, ki smo bili poleg res
doživeli, kako otroci uživajo ob spoznavanju gasilske opreme,
v tekmovanju v gasilskih disciplinah ter v preživljanju prostega
časa na prostem v naravi. Razšli smo se v vzdušju, da se naslednje leto spet vidimo. Ravno tabor nam je dal te razloge, da
moramo delati z gasilsko mladino še naprej in vztrajati v tem,
kajti to je prava pot, da nadaljujemo tradicijo prostovoljnega
gasilstva na Slovenskem, ki je dolga že več kot 150 let.
Besedilo in fotografije: Uroš Gašpar, predsednik GZ Šalovci
DECEMBER 2021
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Članska ekipa NK Šalovci

Što smo mij? Šalovci!

Za člansko ekipo Nogometnega klub Šalovci je turbolentno leto. Tako kot vse preostale dejavnosti, društva, združenja, je koronavirus, virus Covid 19, zajel tudi našo ekipo NK Šalovci. Naučil nas je novih znanj, postavil nas v nove tirnice, ki so do sedaj v
nogometu bile neznane. Potrebno je bilo veliko spremljanja, prilagajanja razmeram v regiji in državi. Predvsem pa je bilo najbolj pomembno upoštevanje ukrepov vlade, ki so nujno potrebni za zdravje vseh ljudi. Ukrepi vlade so močno spremenili naš
plan delovanja skozi celo leto. Že leto 2020 je bilo glede tekmovalnega dela težavno. Tekmovanje je bilo večkrat prekinjeno, oz.
odloženo. Treniranje je bilo onemogočeno, tekme pa so bile prepovedane. A v tem času, tekmovalnega “lockdowna” smo uredili kar nekaj drugih infrastrukturnih stvari (zamenjali smo mreže za gole, preuredili klopi za rezervne igralce, postorili nekaj
manjših popravkov na tribunah). V vsakem slabem je nekaj dobrega. Začetek leta 2021 (januar, februar, marec) je bil za našo
ekipo v znamenju ukrepov vlade RS, ki so prepovedovali vsakršno treniranje, igranje tekem, rekreacijo v skupinah. Šele v drugem
delu meseca marca nam je bilo omogočeno skupinsko izvajanje treningov in tekem, a tudi z občasnimi desetdnevnimi ukrepi, ki
so prepovedovala večjo skupinsko treniranje. Prvenstvenih tekem še ni bilo, saj se je nogometna zveza odločila, da prvenstva iz
prejšnjega leta ne nadaljuje. Tako smo čakali na novo sezono, ki se je začela meseca avgusta.

Nogomet ima v Šalovcih že dolgo tradicijo. Nedvomno je bil
prav Nogometni klub (NK) Šalovci gonilna sila športnega dogajanja tako v vasi kot širše. Skozi leta svojega obstoja je doživljal
vzpone kot tudi padce, a je na tekmah članske ekipe vedno bilo
lepo. Tako na starem kot na novem igrišču so nedeljske tekme
privabljale gledalce od blizu in daleč, tudi zaradi gostoljubja
organizatorja in kulturnega obnašanja navijačev. Poleg članske
je v NK Šalovci vrsto let bila aktivna tudi mladinska ekipa,
kjer je svoje nogometno znanje urilo mnogo mladostnikov iz
okoliških vasi. Le-ti so se uspešno vključevali v člansko moštvo
in igrali pomembno vlogo pri promociji kluba, vasi in občine.

počutil sprejetega in pomembnega. Zaradi dobrega dela se je
število otrok iz leta v leto povečevalo. V klubu je trenutno aktivnih približno 50 otrok. Poleg »domačih« na nogomet prihaja tudi veliko otrok iz sosednjih občin, kar dokazuje, da je
glas o našem delu segel tudi čez meje šalovske občine. Otroci,
stari od 5 do 13 let, so razdeljeni v tri selekcije (U7, U11, U13).
Poleg rednih treningov se otroci udeležujejo tudi tekmovanj
pod okriljem Medobčinske nogometne zveze Murska Sobota
(MNZ MS). Najstarejši dečki se uspešno merijo z vrstniki iz
celega Pomurja v ligaškem tekmovanju MNZ MS U13, selekcija
U11 pa se je udeleževala turnirjev MNZ MS U11. Posebej po-

Selekcija U7.

Selekcija U11.

V poletnih mesecih, v prestopnem roku, so ekipo zapustili kar 4 igralci, ki so bili že dalj časa v našem klubu in so bili med boljšimi
v ekipi. Trije igralci pa so prenehali z igranjem nogometa. Zato smo morali poiskati nove igralce. Iskanje novih igralcev postaja iz
leta v leto težje, kajti mnogo dejavnikov vpliva na igranje rekreativnega nogometa. Kljub vsemu nam je uspelo pripeljati 5 novih
igralcev, a tudi tu nismo imeli povsem srečne roke, eden ima kronično poškodbo gležnja in žal tudi več ne more nadaljevati z
igranjem, drugi pa je iz osebnih in službenih razlogov tudi prenehal z igranjem nogometa. Tako smo še priključili dva mladinca
oz kadeta. Kot sem prej omenil, se je prvenstvo začelo meseca avgusta. Do sedaj smo odigrali 10 tekem, kjer smo dosegli le 6
točk. S tem izkupičkom nismo zadovoljni in smo si želeli malo boljši izkupiček. Lahko bi izpostavljal pozitivne trenutke, tekme,
igralce. Tako bi tudi lahko iskali krivce za slabše igre, izgube. Verjamem, da se je vsak trudil, kolikor se je mogel. Vendar je iz leta
v leto vedno več dejavnikov vplivalo na rekreativni šport, zato je amaterskim društvom iz leta v leto težje. Posebej ne bi nikogar
izpostavljal niti pozitivno niti negativno. V primeru uspehov smo za njih vsi zaslužni, tako je tudi pri neuspehih, za njih smo tudi
vsi krivi. V prihodnje želimo ekipo dopolniti z igralci mlajših kategorij in nadgraditi, tudi z izkušenimi in kvalitetnimi igralci, ki
jih želimo v prestopnem roku pripeljati. Najlepše je, ko v ekipi igra čim več igralcev z bližnjega, domačega območja.
Za bližnjo prihodnost je izzivov ogromno, kot sem že prej omenil, v vsakem slabem je nekaj dobrega. Izluščiti moramo dobre
stvari in jih nadgraditi, slabe pa popraviti. V prihodnost moramo vedno zreti pozitivno.
Vsem bralkam in bralcem želim, da v tem težkem, nepredvidljivem času, ostanejo pozitivni in optimistični ter po vsaki izkušnji
postanejo močnejši.
Besedilo in fotografije: Aleš Šebök, NK Šalovci
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Selekcija U13.
Mnogo let je veljalo prepričanje, da sta mladinska in članska
ekipa za lokalno nogometno društvo dovolj, a so se pogledi
začeli močno spreminjati. Lokalni klubi po Pomurju so začeli v
svoje vrste vabiti otroke in njim nuditi vodene treninge. Tudi v
NK Šalovci so prepoznali ta potencial in ga začeli uresničevati.
Tako se je prvo načrtno delo z mlajšimi selekcijami v klubu
začelo pred približno 11 leti, ko je mesto trenerja članske
ekipe zasedal domačin, Bojan Jandrašič. Ob pomoči nekaterih
članskih igralcev je organiziral prve vodene treninge za otroke.
Po njegovem odhodu iz kluba je delo z mlajšimi selekcijami
postalo nepogrešljiv del delovanja nogometnega kluba. Mladi trenerji smo s predanim, odgovornim in načrtnim delom
otrokom zagotavljali kvalitetne treninge in se udeleževali
najrazličnejših tekmovanj. Uspelo nam je ustvariti okolje, kjer
se je vsak otrok, ne glede na njegove nogometne sposobnosti,
DECEMBER 2021

nosni smo na naših 18 najmlajših nogometašev in nogometašic,
ki se šele učijo osnov nogometne igre. Pri vodenju nižjih selekcij trenutno delujeva le dva trenerja. Ob vedno večjemu
številu otrok in posledično zahtevnejši organizaciji dela nama
pogosto na pomoč priskočijo tudi starši le-teh. Poleg nogometa poskušamo otrokom in staršem nuditi tudi dejavnosti, kjer
se družimo in zabavamo. Bowling, plavanje, ogled nogometnih tekem Prve slovenske lige, prijateljske tekme in turnirji,
zaključni pikniki in še kaj se je zvrstilo v minulih letih. V željah
za prihodnost ostajamo skromni. Zdravje naj bo prvo, potem
pa treningi, tekme … Ob koncu leta vam v imenu NK Šalovci
želim dosti zdravja in vse dobro v prihajajočem novem letu
2022.
Besedilo in fotografije: Rok Grkinič,
trener mlajših selekcij V NK Šalovci
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Utrip vrtca Šalovci
Kljub letošnjim epidemiološkim razmeram ter številnim
omejitvam smo se v vrtcu pri OŠ Šalovci trudili po najboljših
močeh. Našim otrokom omogočamo, da preživijo veliko časa v
naravi. Otroci potrebujejo svobodo, da pustijo svoji domišljiji
prosto pot in le-to najbolj lahko izkoristijo v naravi. Okolje, ki
nas obdaja je pravšnje za uresničitev otrokove želje po raziskovanju. Tako se je tudi naš vrtec letos pridružil k Mreži gozdnih
vrtcev, na kar smo še posebej ponosni. Obiske gozda vzgojiteljice povezujemo z vsemi področji kurikuluma, zato tam
pojemo, plešemo, izvajamo naravne oblike gibanja, beremo
pravljice, spoznavamo živali … Ideje pa črpamo iz kril otroške
domišljije, kjer odkrivamo čarobnost naše čudovite narave.

IZ ŠOLSKIH KLOPI

Prav tako pa naši otroci preko pestrih vodenih dejavnosti letos
spoznavajo, kako je na kmetiji lepo. Otroci prvega starostnega
obdobja so tako bili pridni pri trgatvi, pri pobiranju krompirja,
pri pobiranju semen iz buč, pri sejanju pšenice … Z otroki
drugega starostnega obdobja smo imeli priložnost obiskati
kmetijo Koreniko in se seznaniti z živalmi, prav tako smo se
preizkusili v nošenju brente, na pomoč smo priskočili tudi pri
obiranju krompirja, preko »modela krave« smo se tudi preizkusili v molži krav … Za naše raziskovanje v okolici vrtca
se zato zahvaljujemo vsem domačinom, ki nam slednje tudi
omogočajo. Otroci vedno z zanimanjem poslušajo pripovedovanje o kmetiji, dogajanju na njej in živalih. Naše bivanje v
vrtcu nas kar kliče po ustvarjanju, spoznavanju, odkrivanju …
Več pa naj povedo spodnje fotografije …

UTRINKI MLAJŠE SKUPINE

Buča sem okrogloglava in sem
na polju rumenela.

Moj zeleni traktor motor ima,
ki brbrbr, brbr, brbr, brblja.

Obisk kmetije Korenika v Šalovcih …

Preizkusimo se v molži …

Nošenje brente je zahtevno opravilo …

Zaživela je prava jesenska tržnica …

Gozd smo prinesli tudi v igralnico …

Naš skrivni kotiček …

Mmmmm, kako bo dober pražen
krompir…

Besedilo in fotografije: vzgojiteljice Barbara, Violeta, Mateja in Nuša

1. in 2. razred
Sladko grozdje že zori …

Pšenica pa že zrasla je …

UTRINKI STAREJŠE SKUPINE

Kmečka opravila ...
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Kmečka opravila ...

Obisk kmetije Korenika v Šalovcih …
DECEMBER 2021

Prvi šolski dan naših prvošolcev …
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… in že sprejem prvošolcev v šolsko skupnost.
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Vtisi učencev 3. in 4. razreda

Veselje ob vožnji s skiroji …

… in vedoželjnost za policijsko delo.

Igrali smo se iger naših dedkov in babic.
Ostajajo spomini na dneve dejavnosti.
Bilo je zabavno, ustvarjalno in športno.

Nastopali smo za sprejem prvošolčkov.
Julijan nas je spremljal s »frajtonarco«..

Obiskali smo Koreniko v Šalovcih.

Večkrat beremo pod pravljičnim drevesom v knjižnici.
Tokrat Piko Nogavičko.

Jesenska razposajenost.
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ZDRAVJE

Razigrani in ustvarjalni otroci

Kurilna sezona in
onesnažen zrak

(Utrinki iz življenja in dela Vrtca Domanjševci – A Domonkosfai Óvoda pillanatképei)
Septembra se je po sproščenih poletnih počitnicah ponovno naselil smeh v igralnico. Prvega septembra je prag vrtca prestopilo
osem otrok. Po krajšem navajanju na rutino, pravila, igralnico in prijatelje se je že začel pester izbor različnih dejavnosti. Ker
smo vsi skupaj željni novega znanja in radi raziskujemo, smo hitro zavihali rokave ter se podali novim dogodivščinam naproti.

A gyermekhétben meglátogattuk a
pártosfalvi Kocljevina ökoszociális
parasztgazdaságot.

Plavalni tečaj v Moravskih Toplicah.

Delci so različnih velikosti: od saj, ki jih vidimo s prostim
očesom, do najmanjših ultrafinih nanodelcev, ki jih s prostim očesom ne vidimo. Od velikosti delcev je odvisno, kako
globoko v dihala prodrejo in kakšne posledice povzročajo.
Najmanjši delci prodrejo najgloblje do pljuč in gredo naprej v
kri. Manjši kot so, dlje v telo prodrejo in bolj so škodljivi.

Čiščenje buč pri etnografski hiši v Domanjševcih.

Kaj povzročajo v našemu telesu?
• Osnova njihovega škodljivega delovanja je povzročanje
vnetja. Z vdihavanjem pridejo v naša dihala in povzročajo
draženje, poškodbe tkiva in vnetje. Najmanjši delci iz pljuč
vstopajo v kri in se s krvjo odplavijo v različne organe:
v srce, jetra, ledvice, možgane... ter tudi tam povzročajo
vnetja in različne škodljive učinke.
• Najpomembnejši so vplivi na srce in žilje ter na dihala:
povzročajo vnetja dihalnih poti, pospešujejo nastanek
astme.
• Pri dolgotrajnem delovanju povzročajo spremembe v krvi
in na žilju, ki imajo lahko za posledico pospešen proces
ateroskleroze ter povečano nevarnost za nastanek krvnih
strdkov in infarkta.
• Delce povezujejo tudi z nekaterimi nevrološkimi boleznimi ter s sladkorno boleznijo. Škodljivo vplivajo praktično
na celo telo.
• Delci so tudi rakotvorni. Onesnažen zrak, ki je posledica
gorenja fosilnih goriv (nafta, premog, les, naftni derivati),
sodi namreč v skupino snovi, ki dokazano povzročajo
raka pri človeku.

Hagyományos szlovén reggeli.
PRAZNIČNO VOŠČILO

Vrtec je en velik grad,
kamor gremo se igrat.
Preko igre se učimo
in dan veselo preživimo.

Prišel je najlepši čas v letu.
Čas, ko se spomnimo preteklosti in pričakujemo prihodnost.
Čas za praznično ustvarjanje in prijetna druženja.
Čas, ko se za trenutek ustavimo, ko se želja po sreči in zdravju seli iz srca v srce.
Čas za dobra dejanja okrog nas.
Med mnogimi trenutki se nenadoma odpro vrata v nov čas,
a sreča vendarle ni v tem času, temveč v nas.
Naj se vam uresničijo sanje, udejanjijo želje in izpolnijo pričakovanja.
Vse dobro v letu 2022 in lepe praznične dni
vam želimo otroci in strokovni delavci Vrtca Domanjševci.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!
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Onesnažen zrak je pri nas, kot v ostalem razvitem svetu,
najpomembnejši okoljski problem, ki ogroža zdravje ljudi.
Prispeva namreč k nastanku številnih bolezni in skrajšuje življenjsko dobo. Zrak je v času kurilne sezone pri nas velikokrat
onesnažen, še posebej so problematični delci (PM). Gre za
mešanico trdnih in tekočih snovi, razpršenih v zraku. Njihova glavna sestavina je ogljik, na katerega so vezane različne
škodljive snovi, kot so npr. strupene kovine, organske spojine.
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Kdo je najbolj ogrožen?
• bolniki z obstoječimi boleznimi srca in žilja ter dihal
• starejši ljudje, majhni otroci
• sladkorni bolniki
Ob zelo povečanih vrednostih delcev v zraku so najbolj ogroženi tisti, ki trpijo zaradi že obstoječih dihalnih in srčnožilnih
bolezni, saj se lahko njihova osnovna bolezen hitro poslabša.
Kako ravnati v času povišanih ravni delcev PM10 v zraku?
Bivanje in fizično dejavnost na prostem prilagodimo stopnji
onesnaženosti zraka. Ob povišanih koncentracijah delcev PM10
v zraku priporočamo zmanjšanje fizičnih aktivnosti, zlasti na
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prostem. Še posebej osebam, ki imajo že od prej težave z dihali,
srcem in ožiljem ter drugim iz ogroženih skupin prebivalstva
svetujemo, naj se na prostem gibajo takrat, ko je onesnaženost
tekom dneva najnižja in se pri tem izogibajo bližini prometnic,
izberejo naj park ali gozd. V času močno povišanih koncentracij svetujemo, da ostanejo doma. Še posebej smo na to pozorni v obdobjih, ko so vrednosti delcev več dni skupaj močno
presežene (npr. v obdobjih nizkih temperatur, temperaturne
inverzije ter brezvetrja, megle). Zato je priporočljivo sprotno
spremljati podatke o onesnaženosti zraka v Sloveniji, ki jih na
svoji spletni strani redno objavlja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO): http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20
zraka/podatki/dnevne_koncentracije.html
Več priporočil najdete na spletni strani NIJZ:
https://www.nijz.si/sl/povisane-ravni-delcev-pm10-v-zrakupriporocila-za-prebivalce

Prezračevanje bivalnih prostorov
Običajno smo svetovali, da prezračujemo takrat, ko je
onesnaženost zraka zunaj najmanjša (npr. izven prometnih
konic, ponoči). Ker pa smo v obdobju širjenja novega koronavirusa SARS-Cov-2, poudarjamo, da je treba prostore, kjer
se zadržuje več ljudi, učinkovito in stalno zračiti. Znano je
namreč, da se novi koronavirus prenaša tudi aerogeno, to je
preko zraka. Zračenje je zelo pomembno saj bistveno prispeva
k zmanjšanju širjenja okužb z novim koronavirusom.
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kjer za ogrevanje uporabljamo les, je pomembno pravilno
kurjenje, redno čiščenje, vzdrževanje in servisiranje peči,
da te dobro delujejo, da imajo dobro izgorevanje;
če uporabljamo drva, naj bodo ta kakovostna, čista in
pravilno posušena.
Kurjenje onesnaženega, lakiranega, barvanega opadnega lesa, smeti, tekstila, plastike je silno škodljivo. S tem
povzročamo sproščanje strupenih snovi skozi dimnik, ki
jih neposredno vdihavamo vsi, mi sami in naši otroci.

Kaj lahko sami naredimo za izboljšanje zraka?
Z odgovornim ravnanjem lahko veliko naredimo. Pomembno
je:
• dobra izolacija stavb;
• kjer je le mogoče, se ogrevamo s centralnim daljinskim
sistemom in čistejšimi viri energije;

Tudi kurjenje v naravi, kot npr. v času spomladanskih
čiščenj na vrtu, povzroča močno onesnaženje zraka, saj se
pri gorenju in tlenju sprošča veliko škodljivih snovi v zrak.
		
Besedilo: Nacionalni inštitut za javno zdravje
Center za zdravstveno ekologijo

Težave v duševnem zdravju in viri pomoči
Popolno zdravje je želja vsakega izmed nas. Psihofizična kondicija je tesno prepletena z dobrim duševnim zdravjem, ki ne pomeni
le odsotnosti duševnih bolezni. Dobro duševno zdravje je skupek več faktorjev, kot so, dobri odnosi z bližnjimi, zmožnosti opravljanja vsakodnevnih obveznosti in delovnih nalog, življenjska moč, energija, vitalnost. Vsakemu izmed nas se lahko zgodi, da
zboli. Duševne motnje so vse pogostejše. Pandemija Covid-19 je prinesla negotovost, omejitve in spremembe ter čustveno breme

za vse ter s tem dodatno negativno vplivala na
duševno zdravje prebivalcev Slovenije. V Sloveniji se še vedno soočamo z močno podhranjenim
in pomanjkljivim sistemom skrbi za duševno
zdravje ter regionalno neenakomerno dostopnostjo do virov pomoči z dolgimi čakalnimi dobami
za prvi pregled pri strokovnjaku. Korak naprej
na tem področju je bil narejen leta 2018, ko je
bila v Državnem zboru RS sprejeta Resolucija
o nacionalnem programu duševnega zdravja
2018-2028 – program MIRA, ki določa strategijo razvoja na področju skrbi za duševno zdravje
v Sloveniji in vsebuje niz različnih aktivnosti in
ukrepov. Vizija programa MIRA je vsem prebivalcem Slovenije omogočiti optimalni duševni in telesni razvoj, krepiti in ohranjati dobro duševnost
ter preprečevati duševne težave in motnje od
najzgodnejšega obdobja do pozne starosti. Eden
izmed ciljev programa MIRA je zagotoviti ljudem
dostop do kakovostnih virov pomoči ter približati
službe in storitve za duševno zdravje, kar se je
delno že začelo realizirati z vzpostavljanjem regijskih Centrov za duševno zdravje (CDZ). Posamezen CDZ tvorita dva multidisciplinarna tima,
in sicer Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov – CDZOM ter Center za duševno zdravje odraslih – CDZO.
Glavne prednosti, ki jih mreža Centrov za duševno zdravje prinaša, so:
• boljša dostopnost do zgodnje diagnostike in zdravljenja vseh duševnih motenj za vse populacije;
• obravnava duševnih motenj na terenu;
• vstop v center je mogoč brez napotovanja osebnega zdravnika;
• zmanjšanje čakalnih vrst;
• skrajševanje hospitalizacij in preprečevanje (re)hospitalizacij pri osebah s težavami v duševnem zdravju;
• podpora svojcem oseb z duševno motnjo.
Vodilo centrov za duševno zdravje je zagotavljanje enake dostopnosti do storitev in programov za vse skupine ljudi na določenem
območju. V Zdravstvenem domu Murska Sobota delujeta Center za duševno zdravje odraslih (CDZO) in Center za duševno
zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM). V Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov lahko strokovno podporo in
pomoč dobijo otroci, mladostniki in njihovi starši, ki potrebujejo podporo ali pomoč pri reševanju stisk ali ohranjanju in krepitvi
duševnega zdravja. V center lahko starše ali otroka usmeri otrokov izbrani zdravnik ali razvojni pediater, usmeri lahko tudi
otrokov učitelj, lahko pa se starši za obisk dogovorijo tudi sami. V Centru za duševno zdravje odraslih lahko strokovno podporo
in pomoč dobijo odrasli, starejši od 18 let, z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju. Za pogovor s strokovnjaki se lahko
vsak, ki doživlja duševno stisko, odloči samostojno po lastni presoji, saj napotnica za vstop ni obvezna. Lahko pa osebo napotijo
tudi zdravnik družinske medicine ali drug zdravnik specialist. Na pogovor lahko pride tudi vsak, ki oceni, da potrebuje pomoč
oz. da je potrebno pomagati drugim v skupnosti.
Center za duševno zdravje Murska Sobota deluje v prostorih ZD Murska Sobota na Grajski ulici 24.
Dosegljivi so na telefonski številki 02/620 84 16 (za odrasle) in 02/534 13 37 (za otroke in mladostnike).
Težave v duševnem zdravju lahko imajo resne posledice, zato poskrbimo zase in za svoje dobro počutje ter poiščimo pomoč, ko
jo potrebujemo.
Besedilo in fotografije: Judita Sudec, NIJZ OE Murska Sobota
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ALKOHOL NIKAKOR NI REŠITEV – rešujmo stiske,
negotovosti in težave na zdrav način
Trenutno se nahajamo v časih, ki so za nas velika neznanka in
nikoli ne vemo, kaj lahko pričakujemo. Najhujše pa je, da se zavedamo tudi tega, da stvari nimamo »pod kontrolo« oziroma
jih ne moremo nadzorovati. Vse okrog nas je nepredvidljivo,
kar v nas vzbuja različne občutke in hkrati povzroča stres.
Ljudje smo naravnani tako, da bi se radi negativnih občutij
čimprej znebili. Alkohol je v naši družbi, ki ji pravimo tudi
»mokra kultura« (alkohol je družbeno sprejemljiv, del vsakdanjika in praznika) tisti, po katerem se najpogosteje posega
v težkih situacijah, v upanju, da bodo vse negativne zadeve s

»kozarček žganega« lahko zaščiti pred virusi, seveda ne držijo.
Pitje alkoholnih pijač poveča na primer tveganje za nastanek
sindroma akutne dihalne stiske, ki je eden najtežjih zapletov
COVID-19, sepso, alkoholno bolezen jeter in nekatere oblike
raka. Na naš imunski odziv vplivajo že manjše in ne le večje
količine alkohola ter povečajo tveganje za okužbe in bolezni.
Novejše raziskave kažejo, da varne uporabe alkohola ni. Manj
kot posameznik spije, manjše je tveganje za škodo.
ZATO: Alkohol NE ščiti pred virusi, zmanjšuje odpornost in
NE lajša osebnih stisk, ampak uničuje odnose.

Naš imunski sistem najbolje okrepimo z zdravim življenjskim
slogom, kar zajema zdravo prehrano, redno telesno aktivnost,
skrb za dobro počutje in izogibanje tveganim vedenjem (pitju
alkohola, kajenju, uporabi drog ipd). To je temeljno. In od tu
izhaja vse. Zdrav življenjski slog v družini je ključen za zdravje
vseh družinskih članov, odrasli smo vzor in vemo, da so otroci
trenutno »polni« različnih stisk in težav. Nujno je, da smo jim
dober vzgled tudi ob spoprijemanju s stiskami različnih oblik.
Zato v primeru duševnih stisk ne posegajte po alkoholu, am-

pak se obrnite na vire pomoči. Na spletni strani projekta SOPA
(www.sopa.si) so na voljo viri pomoči po vsej Sloveniji.
՜՜
՜՜
՜՜
՜՜

Ni varne meje pitja alkohola.
Vsako pitje alkohola je tvegano.
Čim manj ali nič.
Izberi zdravo alternativo.
Besedilo in fotografije: Jasmina Črnko Papić,
Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Murska Sobota

Telovadba “1000 GIBOV” ponovno preko malih ekranov
in zoom-a
Društvo Šola zdravja v sodelovanju z lokalnimi televizijami ponovno začenja z izvajanjem akcije »Telovadimo doma preko
malih zaslonov«. Tako so s skupnimi močmi poskrbeli tudi za tiste ljudi, ki niso vešči uporabe interneta, oziroma ga sploh
nimajo. Njihov cilj je, da bi tudi tokrat, ob ponovni aktualnosti omejitev glede zajezitev virusa Covid-19, motivirali veliko
število prebivalcev za vsakodnevno skrb za svoje zdravje. Poleg filma z jutranjo telovadbo “1000 gibov” je Društvo Šola
zdravja pripravilo in lokalnim televizijam ponudilo še film “Dihamo z naravo”. V slednjem gledalcem predstavljajo sprostitvene dihalne in gibalne vaje ter meditacijo s poudarkom na programih čuječnosti. Tudi v tem valu omejitev družabnega
življenja se je na pobudo Šole zdravja odzvalo kar nekaj lokalnih televizij, ki so v svoj jutranji program uvrstili oba ali
enega od omenjenih filmov. Za 1-3-krat tedensko predvajanje enega ali obeh filmov so se odločile celo televizijske postaje
z omejenim programskim prostorom.
Čeprav tokratni ukrepi stroke za zajezitev
epidemije proti korona virusu Covid-19 vadbe na prostem ne prepovedujejo, je potrebno
upoštevati pogoje PCT in obvezno varnostno
razdaljo. Prav zaradi epidemiološke situacije,
v kateri lahko vsakogar od nas kadarkoli doleti karantena ter zaradi obveznega upoštevanja
pogojev PCT, je Društvo Šola zdravja ponovno organiziralo tudi telovadbo preko Zoom
platforme. Tako se lahko poleg filmov s telovadbo na lokalnih televizijah in na YouTube
kanalu (“1000 gibov”, “Dihamo z naravo”),
redni jutranji telovadbi priključite tudi preko
Zooma, in sicer ob 8. uri zjutraj, od ponedeljka do petka. Povezava pa je javno dostopna
tako na spletni strani Društva Šola zdravja. Vaditeljem Šole zdravja pa se lahko ob
upoštevanju vseh ukrepov še vedno pridružite tudi v živo, in sicer na lokacijah, ki jih boste našli na spletni strani društva.

tem čudežno izginile. Ljudje že od nekdaj pijejo alkohol zaradi
učinkov, ki jih ima na delovanje naših možganov: sproščenost,
boljše počutje v družbi, občutek povezanosti z družbo, v kateri vsi pijejo, večja dovzetnost za humor, manjša sramežljivost,
večje samozaupanje, lažje prenašanje čustvenih in telesnih
naporov in podobno. Seveda so te spremembe opazne le v
času, ko je alkohol v telesu, s streznitvijo pa izginejo. Mnogim
recimo pomaga zaspati. Hkrati pa povzroča bujenje sredi
noči, prekinja spalni ritem in krajša globoki spanec. Telo se
ne spočije kot običajno. Podobno velja tudi za nekatere druge
življenjske situacije – alkohol sprva »deluje«, dolgoročno pa je
stanje lahko še slabše. Popiti alkohol otopi nekatere občutke,
vendar to ni dobra dolgoročna rešitev. Poskusite raje najti drug
način za sprostitev, užitek, druženje. Po podatkih panelne
spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA),
ki jo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje redno izvajamo od decembra 2020, udeleženi v nekoliko več kot 10 %
poročajo, da so pili več alkohola kot pred pandemijo. Jesenski čas je čas različnih viroz in obolenj. Vsi miti o tem, da nas
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Na skupno akcijo so se odzvale naslednje lokalne televizije: STV (Savinjska TV), VI-TEL (Primorska TV), TV Bled,
AS televizija (Murska Sobota), TV Vaš kanal, Koroška TV, Koroška Regionalna TV, Gorenjska TV, E-Posavje TV, ETV
HD (Zasavje), GO TV, R Kanal +, TV Medvode, TV Uršlja, Vascom TV, KTV Ormož, Zasavska TV, SIP TV, PeTV.
Preverite pri svojem operaterju, katere lokalne televizije lahko gledate in prav gotovo boste na eni od njih naleteli na
telovadbo “1000 gibov” in Dihamo z naravo”. Z opcijo »7 dni nazaj« pa si boste lahko telovadbo predvajali vsak dan
in ob uri, ki vam najbolj ustreza.
Besedilo in fotografije: iz arhiva Društva Šola zdravja
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Mehurji na svinjskih jetrih
vse bolj preteklost
Občina Šalovci je pretežno ruralno (podeželsko) področje, na
katerem v zimskem času posebno mesto zavzemajo koline. Na
tem kmečkem prazniku pa smo se v preteklosti nemalokrat
tudi srečevali s t. i. mehurjastimi jetri. Zlasti starejši ljudje so
se že takrat zavedali, da so taka jetra neuporabna, če pa je bilo
mehurjavosti malo, so le-to izrezali in jetra uporabili za prehrano. Za kakšen zdravstveni problem gre? Problem mehurjastih jeter se strokovno imenuje ehinokokoza in gre za razvojno obliko pasje trakulje. Le-ta je majhna, velika 3–6 mm. Živi
v črevesju psa, volkov, lisic in drugih mesojedih živali. Če je je
malo, ne povzroča težav. Preobilna obremenjenost s trakuljo
pa pri živalih povzroča številne težave, tudi ohromelost in
božjastne napade. Z blatom živali pridejo jajčeca teh parazitov
na prosto in takrat se lahko okužijo številni vmesni gostitelji –
prašiči, drobnica in tudi človek. Čas od okužbe do prvih znakov je od nekaj mesecev, do nekaj let. Prašič (in človek) se okuži
z uživanjem jajčec iz iztrebkov živali, najpogosteje psa. Jajčeca
so s prostim očesom nevidna, pridejo v prebavni sistem, kjer
se razgradi ovojnica, preostanek jajčeca pa pride iz prebavil v
kri in tako do raznih organov, najpogosteje jeter, lahko pa tudi
do drugih, vključno možganov. Pes lahko z iztrebki, v katerih
so jajčeca, okuži živila ali vodo, zlasti npr. surovo zelenjavo.
Jajčeca so zelo lepljiva, zato se psu lahko prilepijo na dlako.
Človek pa se okuži, ko psa poboža ali mu pes poliže roko. Z
jajčeci se lahko onesnaži tudi bivalno okolje človeka. Mehur-

ji so lahko različnih velikosti. Če bi prašiča pustili živeti več
let, bi zrasel do velikosti otroške glave. Če tak mehur poči,
povzroči pogosto šok pri živali (in človeku), saj je v tekočini
obilica toksinov. Pes se okuži z uživanjem organov oz. tkiv
živali, v katerih so ciste (mehurnjaki) s paraziti. Zaradi nevednosti so v preteklosti pogosto lastniki z ehinokoki okuženimi
prašiči delali hude napake. Taka jetra so enostavno vrgli psu,
kar je najslabša možna rešitev, saj je s tem bil sklenjen razvojni
krog trakulje. Že prekuhanost jeter bi bila ena od rešitev. In
zakaj se je ehinokokoza v zadnjih letih tako zmanjšala? Odgovor je v tem, da veterinarska stroka ob cepljenju psov proti
steklini daje živalim tudi tablete proti parazitom, s čimer se
je zelo zmanjšala obremenjenost psov s trakuljo. In prav to je
razlog, zakaj vam veterinarji ob vsakem cepljenju psov posebej
poudarimo, da so tablete proti parazitom vsaj tako pomembne
kot cepljenje proti steklini in da je nujno, da jih živali čim prej
zaužijejo.
Besedilo: Jože Črnko

Društvo za zaščito živali Pomurja

Novice – ZIMA 2021
SKRB ZA ŽIVALI POZIMI
V mrzlih zimskih dneh poskrbimo, da imajo živali toplo zavetje in da se dobro počutijo, ko
jih v prazničnem obdobju pogosto strašijo poki petard in druge pirotehnike. Živali ne vedo,
da to pokanje pomeni praznovanje ljudi, ne vedo, da bo minilo in kaj se dogaja.
Vsak pok jim predstavlja grožnjo, strah in trpljenje.
Živali, kljub temu, da so pokrite z dlako ali perjem, pri nizkih temperaturah zebe. Izpostavljenost mrazu občutijo kot
bolečino in lahko resno škoduje njihovemu zdravju. Zato poskrbimo za primerno bivališče.

Aktualne dogodke, razpise in objave spremljajte tudi na
www.salovci.si
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PSI in MAČKE
NAJLEPŠE JE, ČE SO LAHKO Z NAMI, V HIŠI, NA TOPLEM. Če to res ni možno, pa poskrbimo, da kljub temu zimo
preživijo brez bolečin in jim zagotovimo zadovoljene osnovne življenjske potrebe.
• Lesena uta, hiška, ki je dobro izolirana ter napolnjena s slamo. Deke niso tako primerne, saj postanejo vlažne in
povzročajo nasproten učinek - hladijo. Hiša mora biti dvignjena od tal in dvoprekatna (zavetje, da ni direktnega
vhoda mraza).
• Ob hudem mrazu jim ponudimo hodnik, garažo, prostor s primerno temperaturo.
• Vedno mora biti na razpolago sveža tekoča voda (menjamo večkrat na dan), hranimo jih pa predvsem s kakovostnimi
briketi, ki ne zamrznejo.
• Pomembno je, da dobijo dovolj GIBANJA. V primeru soljenja cest, psu po sprehodu umijemo in obrišemo tačke, da
ne nastanejo rane.
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Helsinki, kraj s polnočnim soncem

PTIČI
Pozimi ptiči težko najdejo hrano, zato jim nastavimo
semena in pomagamo preživeti zimo.
Ideja: semena vsipajte v modelčke za piškote, prelijte z
želatino (agar-agar), s palčko naredite luknjico za vrvico. Ko se strdi obesite na drevo (pazite na prisotnost
in pozornost mačk).
PRIJAZEN VESELI DECEMBER
December je pogosto vesel, vse prevečkrat pa za živali
zelo žalosten. Poleg mraza, ki jih ogroža in petard, ki
jih strašijo, ljudje pogosto ravnajo nepremišljeno.
Živali NISO darilo
Pogosto si ljudje podarjajo živali za darilo. To je neodgovorno in tudi kaznivo. Kaj se pogosto zgodi s
temi živalmi? Ljudje se jih naveličajo ali niso zmožni
primerno poskrbeti za njih, zato pogosto nesrečno
životarijo v slabih razmerah, pozabljene in osamljene
ter povzročajo slabo voljo skrbnikom.
Če želite resnično pomagati živalim, se o tem doma temeljito pogovorite ter posvojite takšno, ki nujno potrebuje nov dom – v zavetiščih in pri društvih jih še veliko
čaka na svojo srečo. Pri nakupovanju kozmetike pa bodite pozorni ali podjetje svoje izdelke testira na živalih. Seznam
– Črno in belo listo, si lahko ogledate na naši spletni strani ali nam pišite: dzzpom@gmail.com in vam jo pošljemo.
DOBRODELNOST - Koledar je prelepa priložnost, da podprete naše delo in hkrati nekoga razveselite.
Namenitev dohodnine
Država se v korist organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, odpove 1 % dohodnine. Vas to ne stane nič! V kolikor ta
del dohodnine ne namenite nobeni organizaciji, ta ostane državi.
Vse, kar morete narediti je, da spodnji obrazec izpolnite, odrežete in pošljete na naslov društva:
Društvo za zaščito živali Pomurja, Trg zmage 8, 9000 Murska Sobota ali na naslov krajevno pristojnega davčnega
urada, kjer ste zavezanec za dohodnino - najkasneje do 31. 12. 2021.
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Pogled na Helsinke z Ribje tržnice.
Ste kdaj pomislili, kaj bi odgovorili, če bi vas kdo vprašal,
kakšna je vaša prva asociacija na Finsko? Sam bi najprej
pomislil na prostrane gozdove, mraz, polarni sij in srečne
ljudi. Vendar pa je bila zgodovina Finske vse prej kot srečna.
Na njen obstoj sta imeli zelo močan vpliv močni sosedi Rusija
in Švedska. Njihovi predniki naj bi prišli z vzhoda pred 4–5
tisoč leti. Fincem so prve kontakte z zahodom utirali krščanski
misijonarji, ki so v 11. stoletju prišli s Švedske. V 13. stoletju je
večino Finskega ozemlja okupirala prav Švedska, ki je to mejo
pomikala vedno bolj proti severu in vzhodu. Zaradi tega se je
zapletla v vojno z Rusijo. In na koncu je bil Napoleon tisti, ki je
prisilil Švede, da so se umaknili s finskega ozemlja. Toda leta
1808 je ruski car Aleksander naročil vojski, naj zasede Finsko, ki je tako postala samostojna velika vojvodinja pod rusko
vrhovno oblastjo. Odcepitev od Rusije se je Finski posrečila v
času oktobrske revolucije leta 1917, vendar brez krvave vojne
ni šlo. Pozneje je eskaliralo še več incidentov z veliko sosedo,
Finska pa je ob tem na severu izgubila del ozemlja. Danes je
Finska moderna in razvita država. Vsakoletne ankete kažejo,
da se Finci razglašajo za najbolj srečne ljudi na svetu, za kar
imajo prave razloge. Pri njih je odlično poskrbljeno za zdravstvo in šolstvo, prav nihče pa ne more končati kot brezdomec
na ulici, saj država preskrbi namestitev za vsakega državljana.
Glavno mesto Finske so Helsinki. Mesto z 630 000 prebivalci
leži na 310 kvadratnih kilometrih in je bilo leta 1952 organizator Olimpijskih iger. Iz naših krajev je najlažje priti do te skandinavske države iz Budimpešte. Madžari so tudi tradicionalno
dobri prijatelji s Finci in ta povezava je v poletnem času vsakodnevna. In ker je trenutno božični čas, je potrebno omeniti,
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da imate iz Helsinkov dobro povezavo do mesta Rovaniemi,
kjer bi naj bila domovina Svetega Miklavža. Njemu je namenjena posebna vas. Že prvi ogled mesta Helsinki je ponudil
obilico presenečenj. V centru mesta nas je postregla Primorka,
ki nikakor ni mogla verjeti, da kdo v Sloveniji govori tako, kot
smo govorili mi. Prekmurščina pač. Povsem povprečno pivo
je zgubilo še tisti preostanek užitka takoj, ko je bilo potrebno
plačati pijačo. Cena: 10 evrov. Že po nekaj minutah hoje smo
ugotovili, da Fincem prinaša srečo tudi alkohol. V dopoldanskem času z lahkoto najdeš precej ljudi, ki za obdržanje vertikalne drže rabijo pomoč kandelabra. Finci se imajo tudi za zelo
svobodne ljudi v oblačenju. Videti moškega samo v ženskih
kopalkah, z modrcem in na rolki je za njih povsem normalno,
pa čeprav ima mož vsaj 70 let. Take stvari se ponavljajo in kaj
hitro te več nič ne preseneti. Le zakaj bi te, ko pa je oblačenje
stvar posameznika. Sicer pa je bil prvi dan namenjen spoznavanju mesta z ogromno hoje in nabiranjem informacij, česa v
Helsinkih ne smemo spregledati. Nekaj posebnega je bila že
prva noč. Ker sem na Finskem bil v času polarnega dne, je to
pomenilo, da je ob 23.00 še tako svetlo, da lahko zunaj bereš
časopis. To seveda pomeni, da je tudi ob 4.00 prav tako svetlo
in da je sonce že visoko. Zato ima vsako okno v hotelski sobi
posebno roleto, da si lahko sobo zatemnite in imate na umetni
način vsaj nekaj noči.
Izbor turističnih znamenitosti Helsinkov je dolg:
• Muzej Gallen-Kalela stoji v čast njihovega najbolj impresivnega slikarja Akseli Gallen-Kalele. Leži ob čudoviti
obali in ponuja njegove slike, grafike in orodja.
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ki v bližini našega hotela, finski narodni muzej umetnosti,
pa še bi se kaj našlo. A na koncu je vedno čas tisti, ki kroji
naš urnik. V Helsinkih sem bil zaradi tekem evropskega
pokala v hokeju na travi. To je bil drugi osvojeni evropski pokal Hokejskega kluba Moravske Toplice. In kot se
spodobi, smo ob polnoči šli zmagi pogledat v oči. Pravi
kraj za to je bil nenavadni hrib, ki se dviga sredi Helsinkov.

Rock church ali Temppeliaukio church je zgrajena
v živo skalo in je tudi koncertna dvorana.
•

•

•

•

Helsinški olimpijski stadion ima pripadajoči 72-metrski
stolp, s katerega je čudoviti razgled. Sam sem se pretežno
zadrževal na drugem stadionu, kjer se je igral hokej na
travi.
Nekaj posebnega je dvorana Finlandia. Reševalci križank
vedo, da je Alvar Aalto eden največjih svetovnih arhitektov. Dvorano, ki jo odlikuje odlična akustika, je načrtoval
prav on.
Suomenlina so utrjeni otoki, 20 minut vožnje z ladjo iz
centra mesta. Na njih so v 18. st. postavili t. i. Švedski
grad, ki so ga po osamosvojitvi preimenovali v Finski
grad, gradili pa so ga z namenom, da preprečijo Rusom
dostop do Baltika.
Cerkev Rock Church je bila izklesana in zgrajena neposredno v starodavno trdno skalo na polotoku Helsinki. V
notranjosti je kupola v čudoviti naravni svetlobi. Cerkev
se uporablja tudi kot koncertna dvorana zaradi odlične
akustike, ki jo ustvarijo grobe, neobdelane kamninske
površine v notranjosti.

Ribja tržnica je znamenitost, ki je ne spregleda noben turist.
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In tu nas je za konec čakalo še eno prijetno presenečenje:
doživeli smo polnočno sonce. Čisto na obzorju smo videl
sonce, ki je istočasno zahajalo in vzhajalo. Noro. Temu
primerna je bila tudi tema – oziroma močnejši mrak. In
kaj se človek sprašuje ob tem? Predvsem, kako je pozimi,
ko se stvari obrnejo in se svetloba pojavlja le v sledovih.
No, takrat pa ne bi bil rad tam.

Katedrala Uspensky.
•

•
•

•
•
•

Tržnica Kauppatori je znamenitost, ki je ne smete spregledati. Pravijo ji tudi Ribja tržnica, verjetno zato, ker se dosti trguje direktno s čolnov. Na številnih stojnicah dobite
vse, kar diši po Finski.
Katedrala Uspensky je glavna katedrala finske pravoslavne cerkve, ki je na Finskem precej vplivna. Posvečena
je Uspenju Bogorodice.
Živalski vrt Korkeasaari zoo ima neprecenljivo vrednost.
Parku ni glavna dejavnost pokazati živali, ampak skrb za
ogrožene živali in jih v skoraj naravnem habitatu uspešno
razmnoževati. Prav tu so rešili Sibirskega tigra in amurja.
Muzej sodobne umetnosti je prava reklama za finske
arhitekte. Toda ironija je hotela, da je načrt za ta muzej
naredil Američan Holl.
Otok Sevrasari je nekaj posebnega zato, ker je muzej na
prostem in prikazuje življenje Fincev pred moderno dobo.
S kopnim je povezan z brvjem.
Za tiste, ki si želijo ogledati čim več zanimivosti v Helsinkih, je tu še kip Sibelius pa zabaviščni park Linnanma-

Helsinška katedrala je bila zgrajena v 19. st., a je notranjost zelo skromna.

Finci so obsedeni z avtomobilizmom in dirkanjem. Zato jim
slavo namenjajo na vsakem koraku.

Vhod v narodni muzej.
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Kolesa izposojajo za vsakim vogalom.
Besedilo in fotografije: Jože Črnko
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Križanka je nagradna in jo sponzorira Gostišče Pri Rudiju, Šalovci z darilnim bonom v vrednosti 20,00 evrov. Pravilno geslo
križanke pošljite na dopisnici do 31. januarja 2022 na naslov: Občina Šalovci, Šalovci 162, Šalovci, s podatki o pošiljatelju in pripisom “Križanka”. Nagrajenec bo obveščen po pošti, nagrado oziroma bon lahko vnovči v Gostišču Pri Rudiju v Šalovcih.

Severovzhodnik je glasilo Občine Šalovci. Glavna in odgovorna urednica Mihaela Kalamar. Uredniški odbor: Marta Verbai, Breda
Kerčmar, Jože Črnko, Damjana Nemeš in Adriana Gašpar. Lektorica: Marta Verbai. Grafična priprava, prelom in tisk: Animus,
grafična delavnica, Markišavci. Naklada: 620 izvodov. Leto izdaje: december, 2021. Glasilo ni naprodaj; vsako gospodinjstvo ga
prejme brezplačno; ostali interesenti pa na sedežu Občine Šalovci. Kontakt: info@salovci.si.

