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Predstavitev deficitarnih poklicev na sejmu MEGRA
2009
Območna obrtno podjetniška zbornica Murska Sobota je v
okviru sejma Megra pripravila za osnovnošolce od 6. do 9.
razreda vseh pomurskih osnovnih šol predstavitev poklicev
v obrti. S tem so želeli vzpodbuditi večje zanimanje
učencev osnovnih šol kot tudi njihovih staršev za
deficitarne poklice, ki so tudi vse bolj perspektivni ter vse
bolj iskani. V Pomurju ponujajo tudi večje zaposlitvene
možnosti.
V sodelovanju z delodajalci oziroma posameznimi
strokovnimi sekcijami pomurskih obrtno podjetniških
zbornic, Obrtno podjetniško zbornico Slovenije in Srednjo
poklicno in tehniško šolo iz Murske Sobote želijo izboljšati
usposobljeno delovno silo ter doseči na znanju temelječ
razvoj obrti in podjetništva v Pmurju. Na predstavitvi
poklicev so člani sekcij predstavili naslednje iskane poklice
v obrti: avtoserviser, inštalater strojnih inštalacij,
slikopleskar, tesar - zidar, krovec - klepar, mizar, parketar in
kovinar.

Učenci so na predstavitvi dobili tudi konkretne
informacije o posameznem obrtnem poklicu in
se lahko preizkusili v ročnih spretnostih. Za
učence je bil pripravljen še kviz, ki ga je vodila
znana glasbena osebnost, ki med drugim opravlja
tudi mojstrski izpit za naziv mojster polagalec
keramičnih oblog, to je 6pack Čukur. Pri
predstavitvi poklicev sta sodelovali še Srednja
poklicna in tehnična šola Murska Sobota ter
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, ki
predstavlja nadaljnje izobraževanje v obrti pridobitev naziva "mojster".
Avtor: Dorina Veldin

Kmalu nova večnamenska dvorana v Puconcih
V Puconcih bodo predvidoma zgradili novo večnamensko nizko energetsko športno dvorano, s katero želijo
pridobiti energetsko učinkovit objekt za dolgoročno razbremenitev občinskega proračuna. Na razpisu Ministrstva
za šolstvo in šport, ki je razdelilo denar za sofinanciranje projektov za javno športno rekreacijsko infrastrukturo, si
je občine Puconci poleg ljutomerske uspela edina v Pomurju pridobiti slab milijon € sredstev.
Dvorana bo namenjena vsem generacijam, pa tudi zagotavljanju potreb lokalne športne skupnosti, kajti v občini je
kar nekaj športnih ekip, ki uspešno tekmujejo v vseh državnih ligah. Dvorana bo stala ob Osnovni šoli Puconci, s
tem, da bodo obstoječo telovadnico porušili, nova tridelna športna dvorana pa bo izkoriščala sončno energijo,
toploto odpadnih voda in deževnico. Gre za pilotni projekt, s katerim pa po opravljeni študiji lahko prihranijo
električno energijo, manjše so toplotne izgube ter možnosti napak pri izvedbi. Srce dvorane bo oprema in pod,
kjer bodo koristniki bolj kot energetsko učinkovitost občutili bivalno ugodje. V novi dvorani bo igrišče za
rokomet, mali nogomet, hokej na travi ter tribuna za 400 ljudi. Stroški takšne gradnje so med sedem in deset
odstotkov višji od klasične, naložba pa naj bi se povrnila v petih do sedmih letih. Celotna investicija je vredna 4
milijone €, zato poleg sredstev ministrstva za šolstvo računajo še na sredstva Evropske unije. Načrtovalca dvorane
sta arhitekta Barbara Sušek in mag.Robert Smodiš, po besedah župana Ludvika Novaka pa lokalna skupnost
projekt podpira.
Avtor: Simon Balažic
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100 ur astronomije
Med 2. in 5.aprilom bo na večini svetovnih observatorijev izredno živahno. Odvija se namreč projekt 100 ur
astronomije, ki poteka v okviru mednarodnega leta astronomije. V tem letu se bodo odvile številne aktivnosti pod
skupnim naslovom "Vesolje je nad tabo. Odkrij ga!"

Prva aktivnost oziroma opazovanje neba nad nami se je
v Pomurju odvilo v klubu PAC v Murski Soboti. V
mednarodnem letu astronomije naj bi čim več ljudi
ponovno odkrilo in spoznalo svoje mesto v vesolju. To
naj bi dosegli z javnimi opazovanji, kjer bi ljudje lahko
pogledali skozi teleskope in se zavedli čudovitosti
vesolja in vnemirljivosti njegovega raziskovanja. Vsak
naj bi se zavedel vpliva astronomije in drugih temeljnih
znanosti na naše vsakodnevno življenje in ob tem
razumel, kako lahko znanstveno znanje pripomore k
bolj enakopravni in miroljubni družbi.
Avtor: Sabina Roudi

Ribiški car 2009
Letos je na Bukovniškem jezeru na tekmovanju za ribiškega carja sodelovalo 88 ribičev, ki so skupaj ujeli
45 komadov krapov v skupni teži 95 kg.
Med njimi se je najbolj izkazal Ivan Marič iz Odranec s krapom, težkim 3,99 kg. Tudi drugouvrščeni prihaja iz
Odranec in sicer Vili Kikec, ki je ujel krapa, težkega 3,10 kg. Štefan Gjerkeš iz Turnišča je tretjeuvrščeni s
krapom, težkim 3,08 kg. Zmagovalec letošnjega tekmovanja, ki hkrati naznanja pričetek ribolovne sezone, je tako
Ivan Marič iz Odranec.
Avtor: Mirjana Ropoša
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Sončni pag v radenskem DOSOR-ju
Otok Pag v Jadranskem morju je po velikosti peti
otok hrvaškega morja z najbolj razvejano obalo. Je
tudi bujno poraščen. Meri 60 km v dolžino in od 2
do 9 km v širino. Ima najdaljšo obalo med
jadranskimi otoki. Na tem otoku je toplo, suho, a ne
soparno podnebje. Pag je otok s čudovito pokrajino.
Zakonski par Majda in Petar Karavnič, ki sicer živita
v Sloveniji, imata na otoku Pag, v kraju Bošana, pet
apartmajev za tudi najbolj zahtevne turiste. To sta
predstavila na posebni stojnici v radenskem
DOSOR-ju.

Prepričana sta, da na Pagu nikomur ne bo dolgčas. Poleg
mirnih, sproščujočih poti, kjer ni gneče, v neokrnjeni
naravi in kristalno čisti vodi, se lahko vsak odpravi na
zanimivo popotovanje po otoku. Vsi bolj športnega duha
pa si lahko privoščijo tudi različne vrste rekreativnih
dejavnosti ali pa zdravilno namakanje v paškem blatu.
Ljubitelji dobre hrane lahko okušajo specialitete lokalne
sredozemske kuhinje: paški sir, jagnjetino, pršut, vino in
še kaj. Vse je bilo seveda moč okusiti tudi na stojnici v
Dosorju. Majda in Petar sta poleg apartmajev predstavila
še nekaj svojih domačih izdelkov kot so klobase, fige,
travarica z različnimi zelišči ter olivno olje različnih arom.
Kupiti je bilo moč paško sol, tako tisto za kuhanje kot za
kopel. Vsak pa si je lahko ogledal še umetnost izdelovanja
znamenitih paških čipk.
Avtor: Filip Matko

Praznik teka v Radencih se bliža
16.maja bo Radencih že 29-tič odmevalo »Tekmuj sam s seboj – vsak je zmagovalec«. Po večletnem uspešnem
delu se je letos malenkost spremenila sestava organizacijskega odbora na čelu s predsedstvom. Vodenje slednjega
je prevzel Marjan Hladen, tako stari kot novi sodelavci organizacijskega odbora pa zagotavljajo, da bo prireditev
tudi letos uspešna. Kljub manjšim spremembam maraton ohranja svoje bistvo. Med spremembe spada tudi ta, da
letos organizatorji na tek ne bodo vabili elitnejših tujih tekačev.
Nepogrešljivi del zgodbe o maratonu ostaja
Zdravilišče Radenci, kjer priznavajo, da kljub letom
in tradiciji organizacija dogodka vsako leto znova
ostaja velik zalogaj.
Organizacija 29.maratona se je za prireditelje
pričela že z zaključkom 28.maratona in v športnem
pogledu ostaja enaka vsem ostalim.
Pomemben podatek je, da so za vse teke razen tek
veveričk in humanitarni tek obvezne predprijave, ki
jih bodo zbirali do 11.maja in sicer preko spleta ali
po pošti. Sestavni del maratona so še spremljevalne
prireditve.

Kot vsako leto so poskrbeli za vrtec, odprt bo od 8. do
14.ure v hotelu Radin.
Vrhunec spremljevalnega programa bo večerni koncert
skupine Crvena jabuka. Sestavni del maratona bo tudi
letos humanitarni tek, izkupiček bo namenjen družini
iz Radenec, ki je ostala brez hiše.
Zato organizatorji še posebej lepo vabijo vse ljudi
dobrega srca, ki so ob rekreaciji pripravljeni storiti še
kaj lepega, da sodelujejo tudi na tem teku.

Avtor: Renata Zadravec

Prvo pobiranje špargljev v Beltincih
15. april je dan, ko je skupina Panvita uradno pričela z obiranjem špargljev na nasadu v Beltincih. Nasad, ki meri
1 hektar, bodo predvidoma obirali tri tedne, pričakovan pridelek je dve toni. Proizvodnja špargljev je eden
projektov lastnega razvojnega centra Skupine Panvita. Šparglji spadajo v skupino beluševk, gre pa za zeljnato
trajnico, ki lahko na enem mestu uspeva tudi do 20 let.
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Šparglji veljajo za zdravilno rastlino, ki so jo v Evropo
preko Črnega morja prinesli Rimljani in jih uspešno
razširili po evropskem prostoru. Z zatonom rimskega
imperija so zatonili tudi šparglji. Zlato dobo so
ponovno doživeli v renesansi, ko so jih začeli gojiti na
vrtovih dvorcev. Po prvi svetovni vojni so se pojavili
predvsem v okolici večjih mest, z drugo svetovno vojno
so skoraj popolnoma zatonili.
Glavna zdravilna sestavina špargljev je asparagin,
vsebujejo še razna eterična olja, vitamine in drugo.
Šparglje uživamo mlade, so zelo prijetnega okusa,
lahko prebavljivi in zaradi nizkih vsebnosti ogljikovih
hidratov in maščob zelo primerni kot dietna hrana.
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Pospešujejo izločanje vode in ugodno vplivajo na
delovanje ledvic, da o kulinaričnih možnostih ne
govorimo.
Špargljem ustreza tako hladno kot toplo podnebje, zato
se tudi nasad v Beltincih uspešno upira klimatskim
spremembam.
Samo obiranje je eno najzahtevnejših opravil v nasadu,
predvsem ko gre za obeljene šparglje, ki jih je potrebno
iz zemlje pobrati s potrebnim nožem. Trenutno obirajo
nasad sami izkušeni delavci, ki so si potrebne izkušnje
nabirali v tujini.
Avtor: Borut Andrejek

20 let pomurske regijske koordinacije SDS
16. aprila je dogajanje v Pomurju zaznamovala tudi Slovenska demokratska stranka. Pomurska regijska
koordinacija je namreč dopolnila 20 let in ob tej priložnosti se je veliko dogajalo. Najprej je potekala javna tribuna
pred 9. kongresom stranke, na kateri so sodelovali Janez Janša, dr. Milan Zver, dr. Romana Jordan Cizelj,
Dragutin Mate, mag. Anže Logar ter Mirko Zamernik. Ob tem je predsednik stranke Janez Janša poudaril, da se
trenutno v Sloveniji dogaja veliko zanimivih in aktualnih stvari, žal vse niso dobre. Ključni izziv še vedno ostaja
gospodarska kriza, finančna je Slovenijo na srečo zaobšla. 70 odstotkov gospodarstva v Sloveniji pa je žal
odvisnega od izvoza na tuje trge, kjer pa je kriza v polnem razmahu.
Lansko leto se je Slovenija stopnji razvitosti v Evropi približala že s povprečno 92 odstotki, kar je dobro, zato
ostaja le upaje, da se črnogleda vladna napoved o -4 točkah ne bo uresničila.
Pred nami so tudi evropske volitve, nosilec liste Slovenske demokratske stranke na njih je dr. Milan Zver.
Tudi dr. Zver se strinja s predsednikom stranke, da bi morali biti vladni ukrepi za blažitev gospodarske krize
konkretnejši in bolj učinkoviti.
Poseben dogodek tega dne pa je bila slavnostna akademija ob jubileju pomurske regijske koordinacije. Prehojena
pot je bila ozka in težka, sanj pa veliko.
Najstarejši član stranke v Pomurju tako po stažu kot verjetno letih ter lahko rečemo tudi eden ustanoviteljev
stranke je Bela Šiftar.
Ponosen, da se lahko šteje med člane stranke, ki še vedno spoštuje najvišjo vrednoto, to je človečnost, je tudi
generalni konzul Republike Slovenije na Madžarskem mag.Drago Šiftar.
Zbrane na slavnostni akademiji je nagovoril še predsednik stranke, ki se zaveda, koliko energije in zanosa je bilo
potrebnega, da je v tem koncu Slovenije vzklilo seme demokracije.
Še enkrat znova so člani Slovenske demokratske stranke pokazali najvišjo vrednoto, ki jo premorejo – človečnost
in dogodku dali tudi humanitarno noto.
Mirko Zamernik je s podarjenimi 200 CD-ji po svojih močeh prispeval za tiste, ki potrebujejo pomoč, zbranim pa
so se predstavili še Glasbena skupina Upanje, Franc Vedran Husar ter Moški pevski zbor Dokležovje.
Slovenska demokratska stranka je v Pomurju preživela že različne faze, pot je bila polna vzponov in tudi padcev.
Ampak kot pravijo, iz vsake slabe stvari se nekaj naučimo, še bolj utrdimo, dobra pa nam da še več volje in
energije za naprej. Zakaj ne bi bilo tako tudi na nadaljnji poti Slovenske demokratske stranke v Pomurju, ki ima
na srečo poleg dobrih članov še trdne temelje.
Avtor: Renata Zadravec
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4 leta Gostilne Lovenjak v Polani
Nova knjiga v zgodovini gostilne Lovenjak v Polani se je pričela pisati 15.aprila leta 2005 pod novim lastništvom.
Tako danes obratuje v okviru skupine ROTO pod okriljem družbe RGT d.o.o. V letu 2008 so razvili lastno
blagovno znamko, imenovano Lovenjakov dvor – hiša turizma. Prisotni so na raznih prireditvah, sami organizirajo
znano Lovenjakovo noč.
Drugi steber predstavlja Hotel Štrk, ki deluje od lanskega leta, ki trenutno ponuja šest sob, njihova posebnost pa
je, da je vsaka urejena drugače, z avtentičnim pohištvom in detajli določenega obdobja. Gradijo še dodatnih 20 do
25 sob, kar bon a koncu prineslo okoli 60 ležišč. Oblikovali so tudi različne pakete, namenjene rekreativcem in
poslovnežem.
Družba zaposluje 15 ljudi, v prihodnje bodo še zaposlovali. 60 odstotkov gostov želijo zadržati, ostanek iščejo
sproti, ob raznih dogodkih.
Ob vsem gostu znajo ponuditi tudi zasebnost. V prihodnje želijo ustvariti še stabilnejšo firmo na področju
gostinstva in hotelirstva. Strategija podjetja ostaja nadaljevanje tradicije. Prvo soboto v juniju bodo v Polani znova
krstili mlade štrke, znana Lovenjakova noč vabi 20.junija.
Obiskovalci Lovenjakovega dvora znajo ceniti dobro kulinariko, gostoljubje in prijetno počutje.
Lovenjakov dvor je odlična hiša kulinarike, za kar je zaslužen tudi odličen kuharski mojster Branko Časar.
Avtor: Dorina Veldin

Dan odprtih vrat KGZ Murska Sobota
Na tokratnem Dnevu odprtih vrat Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota so se srečali rejci bikovskih
mater Slovenije, preko posebne revije si je bilo moč ogledati najboljše bike, vzrejene v selekcijskem centru v
Murski Soboti, podelili pa so tudi zahvalne listine posameznikom, ki so prispevali velik delež k razvoju pomurske
in slovenske živinoreje. Prejemniki teh listin so Janez Pucko, dr. Alojz Slavič in dr. Jože Osterc. V program
dogodkov so uvrstili tudi sejo sveta KGZS OE Murska Sobota, na kateri so se dotaknili aktualne problematike v
kmetijstvu in z njo seznanili tudi nekatere vabljene goste.
Zbornica je že v januarju predsednika vlade temeljito seznanila s problemi v kmetijstvu, vendar do pravega,
konstruktivnega dialoga v smeri iskanja rešitev ni prišlo.
Predsednik KGZS Ciril Smrkolj pravi, da ukrepi, ki jih vlada uvaja za premagovanje gospodarskih težav,
kmetijstvu niso namenjeni.
Zbornica med drugim zahteva, da se v zakonu o trošarinah reši večji procent vračila trošarin za pogonska goriva v
kmetijstvu. Vlada ponuja 50 %, zbornica zahteva 100 %. Urediti pa je potrebno tudi zadeve z naslova
zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, kjer ne sme priti do povišanja prispevkov. Smrkolj se je ob vsem
dotaknil še pereče pomurske odprte rane – Pomurke. Ta je bila za rejce pomembna zaradi odkupa živine, oskrbe
trga in socialne varnosti tako delavcev, zaposlenih v njej kot tudi kmetov, ki so Pomurki prodajali živino. Ti zato
upajo na čimprejšnji ponovni zagon proizvodnje.
Živinoreja je najpomembnejša kmetijska panoga, ki ji na Ministrstvu za kmetijstvo posvečajo veliko pozornosti.
Kljub temu se dejavnost vedno pogosteje srečuje z izzivi.
Potrebno je slediti globalnemu ciklusu, zato strmijo k reji živali, ki proizvajajo vedno več. Glavač pravi, da je
tokratni dogodek oziroma dan odprtih vrat Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota potrditev, da je to
možno.
Težavam pomurskih kmetov pa so žal lahko prisluhnili le Ciril Smrkolj ter poslanca državnega zbora Miran
Györek in Radovan Žerjav, ministra tega dne kljub vabilu v Mursko Soboto ni bilo.

Avtor: Renata Zadravec
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Program izdelave strokovnih podlag za študijo trajnostnega razvoja v okviru postopka preveritve ekološke
sanacije Mure ob njeni hkratni izrabi v energetske namene
Dravske elektrarne Maribor so pomurskim županom in lokalni skupnosti v prostorih Pomurskega razvojnega
inštituta v Murski Soboti želele predstaviti program izdelave strokovnih podlag za študijo trajnostnega razvoja v
okviru postopka preveritve ekološke sanacije Mure ob njeni hkratni izrabi v energetske namene. Žal sta se izmed
pomurskih županov predstavitve udeležila le dva, dr.Anželj in poleg njega župan občine Veržej Slavko Petovar.
Kmalu bodo izbrani izvajalci, ki bodo na terenu zbirali razvojne želje, interese in vizije lokalnih skupnosti, ki
bodo vodilo pri dokončnem nastanku projekta.
Po besedah direktorja Dravskih elektrarn se je evropska energetika na račun podnebnih sprememb znašla pred
veliko izzivi.
Potencial reke Mure obstaja, potrebno ga je raziskati po segmentih ter mednje ustrezno umestiti primerno
energetsko izkoriščanje reke v soglasju z vsemi akterji na tem področju.
Na podlagi študije bo pripravljena temeljita podlaga za projekt, zato Dravske elektrarne računajo na pomoč
prebivalcev in lokalnih skupnosti.
Program so Dravske elektrarne pripravile predvsem kot odgovor na podeljeno koncesijo v letu 2005 in v njenem
okviru je potrebno izpolniti tudi določene pogoje za pridobitev možnosti energetske izrabe Mure.
Kot že rečeno, bo študija trajnostnega razvoja le podlaga za nadaljnje odločitve. Aprila prihodnje leto naj bi bila
podpisana koncesijska pogodba in dana pobudo za Državni prostorski načrt. Vrednost projekta do tega dela je 4
milijone €. Če bo na podlagi študije najdena primerna rešitev za energetsko sanacijo, seveda mora biti za Dravske
elektrarne tudi rentabilna, bo zgrajenih 8, morda pa tudi več ali manj elektrarn.

Avtor: Mirjana Ropoša
Podpis Ekolistine na Gimnaziji Murska Sobota
Tudi na soboški Gimnaziji so se odločili zaznamovati
letošnji dan zemlje. Tako se je zgodil svečani podpis
Ekolistine, s katero so se formalno zavezali, da bodo
varovali okolje, osveščali in izobraževali v smeri
ohranjanja le tega in ga tako zapustili zanamcem v kar
najboljši kondiciji. Podpis Ekolistine pa je hkrati tudi
eden izmed pogojev za pridobitev zastave in naziva
šole kot Ekošole. Skupaj z dijaki Srednje in
zdravstvene šole in Biotehniške šole Rakičan so
soboški gimnazijci ta dan zasadili tudi drevesa.

Ob dnevu Zemlje so pripravili še delavnice na temo
klimatske spremembe. Pri kemiji so se ukvarjali z
odpadki, pri biologiji so izbrali temo bioplinarna, o
klimatskih spremembah so govorili tudi pri slovenskem
jeziku, odpadki so bili tema likovnih del, spregovorili
so še o obnovljivih virih energije, zraku, zmanjševanju
porabe električne energije in še kaj.
V delavnicah so predvsem skušali najti načine, kako
ohraniti čisto okolje, ob tem pa je nastala še zloženka.
K vsemu so dodali razstavo izdelkov, nastalih v okviru
projekta Ekošola kot način življenja.
Avtor: Borut Andrejek

Energetska izkaznica hotelu Izvir
Poslovna skupina Sava deluje skladno z nacionalnimi in mednarodnimi standardi ter direktivami EU na področju
izboljšanja energijske učinkovitosti. Tako se je Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj in družinskemu hotelu Savica
na Bledu na področju energetske učinkovitosti objekta pridružil tudi prenovljeni hotel Izvir, ki simbolizira začetek
zdraviliške dejavnosti v Radencih. dr. Bojan Čas, vodja Gradbenega inštituta ZRMK poslovne enote Maribor, je
Antonu Preskarju, tehničnemu direktorju Savinega investicijskega podjetja Sava IP in Milanu Karoliju, direktorju
družbe Zdravilišče Radenci podelil energetsko izkaznico stavbe za hotel Izvir.
Energetska učinkovitost hotela Izvir je del celovite energetske optimizacije Zdravilišča Radenci, s katero bo
družba prihranila okrog 200.000 evrov letno. Prenovljeni hotel Izvir v Zdravilišču Radenci je eden izmed prvih
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hotelov v Sloveniji, ki je pridobil energetsko izkaznico stavbe s strani podjetja ZRMK – Gradbeni inštitut.
Energetska izkaznica stavbe je proizvod mednarodnega pilotnega projekta prostovoljnega energetskega
certificiranja stavb, ki ga izvaja Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. ob sodelovanju s tujimi partnerji. Energetska
izkaznica stavbe je izdana v skladu z evropsko Direktivo o energetski učinkovitosti stavb katere cilj je
zmanjševanje emisij CO2 s povečanjem energetske učinkovitosti tudi na področju stavb. Prenova energetskega
sistema v Zdravilišču Radenci se je začela decembra 2007 in je v zaključni fazi, zajema celovito rekonstrukcijo
klimatizacije, kotlovnice, toplovoda, toplotnih postaj z uvedbo centralnega nadzornega sistema za regulacijo
ogrevanja in centralne priprave tople sanitarne vode ter rekonstrukcijo polnjenja bazenskih kompenzacij, drenaže
odpadne vode iz pranja filtrov ter uvedbo toplotnih črpalk. Prenova energetike temelji na učinkoviti izrabi
geotermalne energije in učinkoviti izrabi odpadne geotermalne in bazenske vode s toplotnimi črpalkami.
Zagotavlja stabilen hidravličen sistem ne glede na možen izpad enega od virov.Pridobitev izkaznice po besedah
Milana Karolija pomeni udejanjanje zaveze družbe Zdravilišče Radenci k celoviti energetski obnovi zdravilišča
ter s tem k varčevanju na področju porabe energentov, varovanju okolja in nenazadnje k zagotavljanju dobrega
počutja gostov.
Avtor: Renata Zadravec

Najprej je bila ženska in druge zgodbe
V knjižnici doma starejših občanov v Radencih oziroma v DOSOR-ju je potekala predstavitev knjige Najprej je
bila ženska in druge zgodbe avtorice Marije Sreš, znane misijonarke in zdaj že nekaj časa tudi pisateljice. Sreševa
je rojena v Bratoncih, da bo svojo življenjsko pot nadaljevala kot misijonarka, pa se je odločila po končanem
študiju ekonomije v času drugega vatikanskega koncila. Avtorica je v knjigi Najprej je bila ženska zbrala in
zapisala ljudske pripovedke indijske plemenske združbe Dungri Garasijcev iz plemenske skupine Bhil, ki živi na
severu indijske dežele Gudžara.
Življenje staroselcev v Indiji se skozi stoletja skorajda ni spremenilo, so pa Indijci prijazni in odprti ljudje, ki
vsakega sprejmejo dobesedno s cvetjem. Posebej zanimiv odlomek v knjigi pa je tisti, ki opisuje tematiko
nadvlade moškega nad žensko. Indija je patriarhalna družba, ženske so torej še zmerom podrejene moškim.
Knjiga, ki so jo tokrat predstavili v Dosor-ju, je tretje knjižne delo Marije Sreš. Rdeča nit njenih literarnih del pa
so predvsem medsebojni odnosi, še posebej poudarjeni so odnosi med moškim in žensko, kar je zelo izrazito
prikazano tudi v tej knjigi.

Avtor: Mirjana Ropoša

Obisk visokih predstavnikov Svetovne organizacije oračev v Pomurju
Na delovnem obisku v Moravskih Toplicah sta se mudila predsednik Svetovne organizacije oračev Michael
Deimel in njen sekretar Hans Spieker. Kot je že znano, se bo 56. svetovno prvenstvo v oranju odvilo 4. in 5.
septembra v občini Moravske Toplice. Visoka gosta sta s tem, kar sta videla in izvedela od organizatorjev,
zadovoljna.
Michael Deimel, predsednik Svetovne organizacije oračev, ob tem pravi:
»Slovenija se je potegovala za izvedbo svetovnega prvenstva oračev in kolikor sem videl, so tekmovališča in
pogoji za bivanje udeležencev zagotovljeni, tako da bo tekmovanje in bivanje za vse tekmovalce in udeležence
prijetno.«
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Hans Spieker, generalni sekretar WPO, pa dodaja:
»Pričakujemo sodelujoče in tekmovalce iz vsaj 29 držav. Včlanilo se je tudi nekaj novih držav, za katere pa še
nismo prepričani, če bodo letos že tekmovale. Med˙novimi tekmovalci pa bo Rusija. Iz vsake prijavljene države
bosta tekmovala dva tekmovalca, eden z obračalnimi plugi, eden s plugi krajniki. Največ tekmovalcev prihaja iz
evropskega prostora, pa tudi iz Kanade, Avstralije, Nove Zelandije, Združenih držav Amerike in celo iz Afrike
oziroma iz Kenije. Tako bo tekmovanje res močno mednarodno.«
Sodelujoči na tekmovanju bodo v pokrajini ob Muri bivali 10 dni. Program, ki ga zanje pripravljajo organizatorji,
sta visoka gosta prav tako pohvalila , tekmovalci pa bodo imeli tudi odlične možnosti za pripravo na tekmovanje.
V tednu pred svetovnim prvenstvom oračev bo potekalo še letošnje državno prvenstvo.
Avtor: Damijan Toth
Skupščina Gasilske zveze Mestne občine Murska Sobota
Gasilsko zvezo mestne občine Murska Sobota tvori skupno 13 društev, v njih je vključeno 809 gasilcev, od tega
628 članov in 181 članic. Operativnih gasilcev med njimi je 356. Predsednik Gasilske zveze Mestne občine
Murska Sobota je Štefan Barbarič, poveljnik Gasilske zveze Mestne občine Murska Sobota je Franc Olaj. Delegati
vseh Prostovoljnih gasilskih društev Zveze so se zbrali na redni letni skupščini, kjer so pregledali opravljeno delo
v letu 2008 in sprejeli načrt aktivnosti za letošnje leto.
Gasilci Gasilske zveze mestne občine Murska Sobota so v zimskem obdobju že opravili nekaj izpopolnjevanj, v
prihodnjem obdobju se bodo zvrstili še pregledi društev in pripravljenosti, pričela pa se bodo tudi gasilska
tekmovanja, Občinsko gasilsko tekmovanje bo potekalo v Černelavcih in sicer 13.junija. Ta dan bo domače
Prostovoljno gasilsko društvo tudi prevzelo novo vozilo za prevoz ekipe.
Poleg tega se bodo člani društev usposabljali za ravnanje z opremo osrednje, torej soboške gasilske enote. S tem
bodo pripravljeni, da slednji lahko tudi kadar koli priskočijo na pomoč.
Nadaljevalo se bo sodelovanje z regijskim štabom Civilne zaščite, gasilci bodo še naprej aktivni v vzgojno
izobraževalnih ustanovah, odvil se bo mladinski tabor, novo orodno vozilo pa bodo prevzeli člani Prostovoljnega
gasilskega društva iz Satahovec. Ob tem pa morajo nenehno strmeti tudi k pridobivanju novih članov.
Letos bodo , kar se investiranja tiče, glavnino sredstev namenili za nabavo nove avtolestve. Sedanja je stara 25 let
in poleg tega ji bodo leta 2011 pretekli vsi varnostni resursi na mehanični konstrukciji lestve in pripadajoči
hidravliki. Ker niso uspeli s predlogom sofinanciranja večih občin, so se lani s pomočjo Mestne občine Murska
Sobota povezali z mestom Szombathely in sicer v okviru mednarodnega razpisa čezmejnega sodelovanja na
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kjer želijo pridobiti sredstva Evropske unije. Sama lestev
stane milijon €, skupna vrednost projekta je 1,7 milijona €, časovno bi se izvajal 3 leta. Rezultati razpisa naj bi bili
znani v prihodnjih dveh mesecih.
Gasilska zveza mestne občine Murska Sobota pa bo letos za svoje delovanje imela na voljo okoli 217.000 evrov.
Skupščina zveze pa je bila tudi priložnost za podelitev nekaj priznanj in zahvalnih listin. Za častnega poveljnika
Gasilske zveze mestne občine Murska Sobota so tako razglasili Štefana Vereša, zahvalne listine zveze so prejeli
PGD Markišavci,Veščica, Nemčavci, Krog, Bakovci, Kupšinci, Satahovci, Polana, Černelavci, Rakičan in
Industrijsko gasilsko društvo Mura.
Avtor: Sabina Roudi
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Otvoritev mestnega parka v Gornji Radgoni
Ko govorimo o občini Gornja Radgona, govorimo predvsem o napredku, ki enakomerno teče že dalj časa. Eden
vidnih dosežkov, opažen tudi v širšem prostoru, je energetsko varčen vrtec, ki so si ga ogledali že številni
strokovnjaki iz različnih področij. Pred kratkim pa so v okviru dneva energetikov za projekt prejeli tudi posebno
priznanje. Časnik Finance, ministrstvo za okolje in prostor ter Institut Jožef Stefan so občini Gornja Radgona
podelili nagrado v kategoriji energetsko učinkovitih projektov.
Razvoj pa teče naprej tudi na drugih področjih. Nadaljujejo se tudi dela na trgovsko poslovnem centru na starem
Miru, ki bodo dokončana v roku treh mesecev. V fazi izvajanja je tudi projekt plinifikacije.
Skupaj z občino Apače so pred kratkim tudi izbrali vodjo inšpekcijske službe, ki bo kmalu pričel z delom.
Nedolgo nazaj je občino oziroma Negovski grad obiskala ministrica za kulturo, s katero so se dogovorili o
nadaljevanju aktivnosti ob prijavljanju projektov iz naslova evropskih sredstev in z drugo fazo obnove gradu, ki
bo tako kmalu lahko začel ustrezno servisirati vse več obiskovalcev.
Kot zgodovinskega pa je župan občine Anton Kampuš označil dan, ko je Gornja Radgona dobila mestni park.
Slovesno so ga odprli v teh dneh, na voljo občanom pa je že dlje časa. Trenutno je odprt le del parka, ki se bo
navezoval na športni center na Tratah ter na Lisjakovo strugo. Ta del parka so uredili s sponzorskimi sredstvi, za
nadaljnjo ureditev pa se bodo potegovali za sredstva iz razpisov.
Avtor: Renata Zadravec

Društvo za pre pi h z na nja in info rm ac ij Vö ter

10

POMURSKI MESEČNIK

april 2009, številka 6

Podatki o izdajatelju časopisa „POMURSKI MESEČNIK“:

Društvo za prepih znanja in informacij VÖTER, nevladna organizacija
Gregorčičeva ulica 6, 9000 Murska Sobota
Predsednica društva: Mirjana Ropoša
Odgovorna urednica: Renata Zadravec
telefon: 02/ 521 30 30
fax: 02/ 521 30 31
gsm: 051 38 77 77
davčna številka: 10688366
matična številka: 1394711
TRR odprt pri Raiffeisen Banka d.d., PE M. Sobota: 24900-9050115293
Društvo za prepih znanja in informacij VÖTER
Gregorčičeva ulica 6, 9000 Murska Sobota
Izdajo spletnega časopisa „POMURSKI MESEČNIK“ sofinancira

Društvo za pre pi h z na nja in info rm ac ij Vö ter

11

