
PREDSTAVITEV KULTURNE DEDIŠČINE  

Z NARODNOSTNO MEŠANEGA OBMOČJA OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

S projektnimi aktivnostmi za popularizacijo madžarske folklore in kulinarike 

 

 

Območje občine Moravske Toplice je narodnostno mešano območje, kjer avtohtono živijo 

pripadniki madžarske narodnostne skupnosti. Na območju dveh krajevnih skupnosti v 

petih naseljih (Čikečka vas/Csekefa, Motvarejvci/Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, 

Prosenjakovci/Pártosfalva, Središče/Szerdahely) se poleg slovenščine kot uradnega jezika 

uporablja tudi madžarščina. Z madžarskimi vplivi obogatena pa je tudi zakladnica kulturne 

dediščine z navedenega območja. Z namenom predstavitve folklorne in kulinarične 

raznolikosti z dvojezičnega območja je TIC Moravske Toplice izvedel projekta Folklora 

zbližuje in povezuje ter Okusi (z)družijo in bogatijo.  

 

Na narodnostno mešanem območju v občini deluje dvojezična OŠ Prosenjakovci kot matična 

šola. Na DOŠ Prosenjakovci deluje otroška folklorna skupina Ugrós, ki skozi plese in glasbo 

predstavlja madžarsko folkloro. TIC Moravske Toplice je kot vodilni partner projekta Folklora 

zbližuje in povezuje k sodelovanju povabil partnerja DOŠ Prosenjakovci in KUD Attila József 

Motvarjevci.   

S projektom je vodilni partner želel spodbuditi medgeneracijski in medkulturni dialog ter z 

medsebojnim sodelovanjem sodelujočih predstaviti dediščino madžarske narodnostne 

manjšine širši javnosti. Tako odrasli kot tudi najmlajši prebivalci občine so skozi izobraževalni 

program dodatno poglobljeno spoznavali lastno narodnostno identiteto, skozi kulturne in 

informativne dejavnosti pa se jih je spodbujalo k ohranjanju jezika in kulturne dediščine.  

 

V okviru projekta je bilo izvedenih 5 nastopov oziroma predstavitev, v okviru katerih se je 

širši javnosti predstavila OFS Ugrós DOŠ Prosenjakovci. Otroci z dvojezičnega območja z obeh 

strani meje so se lahko družili na 2 srečanjih otroških manjšinskih folklornih skupin.  

 

Učenci iz DOŠ Števanovci in DOŠ Prosenjakovci so tekmovali v okviru kviza na temo 

dediščine manjšin.  

 

  
Eno od vprašanj v okviru kviza na temo dediščine manjšin: Po katerem madžarskem pesniku 

se imenuje Kulturno-turistično društvo Prosenjakovci?  

a) Ady Endre  b) Petöfi Sandor c) Attila József 

 



 

 

 

V namen trajnega hranjenja izročila je še dodatno 

izšla dvojezična publikacija o folklorni dediščini 

madžarske manjšine na območju občine Moravske 

Toplice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIC Moravske Toplice je v okviru kulinaričnega projekta z naslovom Okusi (z)družijo in 

bogatijo k sodelovanju povabil KS Motvarjevci in KS Prosenjakovci.  

 

Da bi predstavili čim več jedi z dvojezičnega območja občine Moravske Toplice, so projektni 

partnerji sprva zbrali recepte jedi na tem območju, na podlagi teh receptov pa so kmalu v 

okviru 4 kuharskih delavnic, ki so se izvajale na DOŠ Prosenjakovci, nastale številne jedi z 

izrazitim madžarskim pridihom (pereci, madžarski golaž, sataraš, zapečen stročji fižol, mesna 

kisla juha, kislo zelje po madžarsko, kaša v mreži, domači sir, pečena prosena kaša z mlekom, 

ocvirkove pogače, piščančkova madžarska ragu juha, langaš, ciganska pečenka, skutni namaz, 

enolončnica po madžarsko, mlečna kisla repa, ciganska pečenka, dödöli s proseno kašo, 

laška, kislo zelje po madžarsko idr.).  

 

 

 
V okviru kulinaričnih delavnic na DOŠ Prosenjakovci so nastale številne madžarske jedi 

 



 

 
Medgeneracijsko prenašanje kuharskega znanja – babica vse velike kuharske skrivnosti rada 

zaupa svoji vnukinji 

 

 

  

 

 

 

V okviru projekta je bila izvedena raziskava o 

običajih, vezanih na kulinarično madžarsko 

dediščino z narodnostno mešanega območja 

v občini Moravske Toplice, ki je temelj za 

morebitne nadaljnje aktivnosti. V okviru 

projekta pa je izšla še dvojezična zloženka z 

izbranimi recepti jedi z dvojezičnega 

območja občine Moravske Toplice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Naslovnica zloženke 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zaključna prireditev obeh projektov je potekala v okviru dogodka Ujemite čare pomladi v 

Moravskih Toplicah, kjer ni manjkalo predstavitve madžarskih folklornih plesov ter 

kulinarike. V okviru projektnih dejavnosti so izraziteje vsebine in dogajanje soustvarjali 

projektni partnerji – DOŠ Prosenjakovci in KUD Attila Jozsef Motvarjevci oziroma KS 

Motvarjevci in KS Prosenjakovci.  

Program so z ljudskimi plesi in pesmimi dopolnili tudi številni nastopajoči:  FS Ugrós DOŠ 

Prosenjakovci, pevka Lea Sapač, FS KUD Jožef Košič Bogojina, FS KUD Attila Jozsef 

Motvarjevci, MePZ Ignacij Maučec Bogojina, ŽPZ KTD Ady Endre Prosenjakovci, Ansambel 

Zvonček in Klara in Bara - DU Moravske Toplice. 

V okviru predstavitve dediščine celotne občine so se na stojnicah predstavili člani društev s 

kulinariko:  

1. TKŠD - TURISTIČNO ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO IVANOVCI 

Ponudba: domača žujca z bučnim oljem in čebulo, domače kuhane klobase s hrenom, z 

ivanovska gibanica, špricer.  

2. DKŠT - DRUŠTVO ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM ŽLAKI SEBEBORCI  

Ponudba: pirin kruh in domač kruh, različni namazi: avokadov namaz, skutni namaz z bučnim 

oljem, namaz s čamažem 

3. KULTURNO-TURISTIČNO DRUŠTVO »MALE RIJTAR« TEŠANOVCI  

Ponudba: domače šutemen (kekse, pecivo), pajani krüj, laloka, domača pijača 

4. KULTURNO-TURISTIČNO DRUŠTVO ADY ENDRE PROSENJAKOVCI 

Ponudba: vinogradniška sekcija – vino 

5. DRUŠTVO ZA OHRANITEV NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE SELENCA IVANCI  

Ponudba: pogače 

6. KRAJEVNA SKUPNOST MOTVARJEVCI  in Prosenjakovci  

Ponudba: Madžarska enolončnica  

7. KRAJEVNA SKUPNOST MORAVSKE TOPLICE 

Ponudba: pogače  

8. KRAJEVNA SKUPNOST FILOVCI  in VSD Filovci.  

Ponudba: langaš, palačinke. 

 9. VSD FILOVCI  

Ponudba: vino, brezalkoholne pijače  

10. TIC MORAVSKE TOPLICE  

Ponudba: Turistična ponudba, povezana s kulturno dediščino (prireditve na temo dediščine, 

kulinarika, aktualni prospekti, nagradna igra). 

 

 

 



Predstavili pa so se tudi naši rokodelci in lokalni ponudniki:  

1. Danica Babič, Ivanovci – VEZENINE 

2. Franc Forjan, Sebeborci – ČEBELARSTVO 

3. Valentina Šaruga, Ratkovci – SIRARNA  

4. Franc Kovač, Selo – ŽGANJEKUHA 

5. Hoblaj Željka, Martjanci – NAKIT 

6. Franc Küčan –  IZDELKI IZ BUČ 

 

 

 
 

Znameniti madžarski ples Dekle in pastirji otroške folklorne skupine Ugrós DOŠ Prosenjakovci 

 

 
 

Nastop Folklorne skupine KUD Attila József Motvarjevci na zaključni prireditvi Ujemite čare 

pomladi  

 

 

 



Vse navedene projektne aktivnosti so se izvedle v okviru Programa za ohranjanje 

identitete madžarskega naroda ter za podpiranje jezikovnih, kulturnih in drugih programov 

na narodnostno mešanem območju v občini Moravske Toplice. 

 

Kulturne raznolikosti, ki nas medsebojno bogati,  se v občini Moravske Toplice ponosno 

zavedamo in jih bomo popularizirali tudi v prihodnje. 

 

 

Vsem skupaj se zahvaljujemo za sodelovanje! 

 

 

Ekipa TIC Moravske Toplice 

 

 

 

 

 

 

 


