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Srečanje pomurskih upokojen in upokojencev

Društvo upokojencev Velika Polana, občina Velika
Polana ter Društvo Štrk prav tako iz Velike Polane
so priredili 7. srečanje Pomurskih upokojencev in
upokojenk. Na srečanju se je zbralo okrog 2000
upokojencev iz različnih društev. Namen takšnega
srečanja je bilo predvsem sproščeno druženje, kajti
kot sami pravijo, danes je za njih praznik.
V pestrem kulturnem programu, kjer se je pelo in
plesalo, se je predstavila godba društva upokojencev
Ljutomer in folklorna skupina kulturnega društva
Miška Kranjca iz Velike Polane. Župan občine
Velika Polana, Damjan Jaklin ima velik posluh za
festival, kajti občina je prispevala del k sami
pripravi festivala. Srečanje je obiskala dr. Anja
Kopač Mrak, sekretarka ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve.

Povzela je trenutne napake in rešitve v
zvezi z upokojenci. Na zvezi društev
upokojencev Slovenije večkrat letno
pripravljajo
različne
aktivnosti
za
upokojence. Podpredsednik zveze društev
upokojencev Slovenije Anton Dorko,
pravi, da se na zvezi društev upokojencev
Slovenije trudijo omogočiti čim lepše
življenje in bivanje upokojencev v
Sloveniji. Toda takšni dnevi, so praznični
dnevi. Namreč nasmeh, veselje in pesem
dajejo še dodatno vzpodbudo podobnim
dogodkom.
Avtor: Borut Andrejek

Svetovni dan dojenja
Svetovni teden dojenja od 1. do 7. avgusta 2009 je namenjen spodbujanju dojenja in izboljšanju zdravja otrok, saj
je dojenje najboljši način, da novorojenčke preskrbimo s hranili, ki jih potrebujejo za rast in razvoj. Svetovna
zdravstvena organizacija zato do šestega meseca starosti priporoča izključno dojenje, ki spodbuja zdravje in
pomagati preprečevati bolezni.

Slogan letošnjega svetovnega tedna dojenja je
»Dojenje, ključen odziv v izrednih razmerah.
Ste pripravljeni?« Izredne razmere so vedno
pogostejše in silovitejše (kot so suše, poplave,
potresi, cunamiji, epidemije in vojne). Zanje je
značilno preseljevanje populacije (zapuščanje
domov, namestitve v zasilna bivališča,…) ter
vprašljivost prehrane (pomanjkanje, slaba
kakovost ipd.). Katastrofe vsako leto
prizadenejo milijone ljudi širom po svetu, med
najbolj ranljivimi pa so otroci, mlajši od pet let.
Nega in prehrana dojenčkov ter majhnih otrok v
izrednih razmerah sta pogosto ogroženi, kar
prispeva k visoki stopnji obolevnosti in
smrtnosti v tej skupini. Ne glede na okoliščine,
še posebej pa v kriznih situacijah, mora biti
poudarek na zaščiti, promociji in podpori
dojenja ter zagotavljanju pravočasnega, varnega
in primernega dopolnilnega hranjenja. Odločitev
za dojenje in trajanje dojenja je zelo
kompleksna, nanjo vplivajo številni psihološki,
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V Sloveniji v času bivanja v porodnišnici doji
večina mater, vendar pa začne dojenje po
otrokovem prvem mesecu starosti zaradi
različnih razlogov, tako na strani matere kot
na strani otroka, upadati. Sam pričetek
dojenja običajno ne predstavlja večje težave,
pač pa ohranitev izključnega dojenja do
šestega meseca otrokove starosti. Tudi pri
uspešnem dojenju se lahko pojavijo težave razpokane in boleče bradavice, občutek
matere, da ima premalo mleka, razdražljiv in
jokav otrok, negativen odnos okolice do
dojenja ipd. Take težave so lahko povod, da
doječa mati podvomi v uspešnost svojega
dojenja, da je zaskrbljena, vznemirjena in
nezadovoljna, dojenje pa se iz prijetne
izkušnje sprevrže v utrujajočo in neprijetno.
Včasih zato celo prezgodaj opusti dojenje in
poseže po prilagojenem mleku. Potrebno se je
zavedati, da za večino težav obstaja rešitev in
da so za njihovo premagovanje danes na voljo
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sociodemografski, siciokulturni, okoljski in
ekonomski dejavniki. Raziskave kažejo, da na
uspešen pričetek dojenja in njegovo trajanje
močno vplivata pozitiven odnos in naklonjenost
dojenju bodoče mamice in očeta že v času
nosečnosti. Mamice so pri dojenju bolj uspešne
kadar se za dojenje odločijo že pred rojstvom
otroka, kadar so prepričane v številne prednosti
dojenja ter kadar imajo ustrezno podporo
okolice in zdravstvenih strokovnjakov.
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številne informacije in možnosti. Doječa mati
se lahko obrne na zdravstvene strokovnjake
(zdravstveno osebje v porodnišnicah,
patronažno medicinsko sestro, medicinsko
sestro, pediatra ali ginekologa) in svetovalke
za dojenje (telefonsko, preko spleta). Hkrati je
zelo pomembna tudi pozitivna spodbuda
okolice. Če pa kljub prizadevanjem težav ni
mogoče
premagati,
tudi
preveliko
obremenjevanje z dojenjem ni smiselno. Zelo
pomembno je, da mati, kljub temu da ne doji,
še naprej ohranja tesen telesni stik s svojim
dojenčkom.

Avtor: Sabina Roudi
Tradicionalni büjraški dnevi na Otoku ljubezni

Ohranjanje kulturne zgodovine in dediščine. Spoznavanje starih običajev. Tu se srečamo z
mednarodno kulturo, büjraši, mlinarji, predicami, tkalkami, lončarji, pletarji, brodarji, kmeticami,
ljudskimi godci in pevci ter bogatim narodnim izročilom. Ljudje so se spopadali z reko in jo
zabüjrili. Iz büjranja se je razvil spoštovan poklic büjraš. Ime izhaja iz prekmurske besede büjr, kar
pomeni približno to, kar v slovenščini jez. Vendar Mura ni zajezena. Utrjeni so njeni bregovi, ob
tem pa narejeni še drugi posegi, ki reki preprečujejo razvijati neznansko moč svoje vode.
Mura, simbol in duša Prekmurja, je divja in nevarna reka. Ljudje ob njej so stoletja živeli z vsemi
nepredvidljivostmi te ravninske brzice. Poplavljala je, odnašala mline in brodove ter si ob velikih
deževjih in naraslih vodah iskala novih poti. Te poti so odnašale polja, hrano, hiše in ljudi. Še danes
so v obmurskih gozdovih večji ali manjši Murini rokavi ali mrtvice iz časov, ko si je Mura iskala
novo pot. Tudi v našem vsakdanu je tako, da zmeraj nekaj büjramo. Hočemo nekaj zajeziti in
ukrotiti. Včasih uspešno, drugič manj uspešno. Hočemo vedno več in več. A narava nam je vedno
veliko dajala. Sami smo zahtevali vedno več. Preveč. In vedno manj imamo časa, da bi opazovali
življenje okrog sebe, ljudi, naravo, jutra in običaje. V občini Beltinci pa to vsekakor ni zadnja
prireditev v tem letu, kajti dogajalo se bo še veliko. Prireditev so popestrile tudi domačinke iz
Ižakovec, in sicer pevski zbor Mlinarice. Büjraš je lahko bil le človek, ki živi neposredno ob Muri.
Če se z reko spopadaš, jo moraš tudi poznati. Büjraši so pri svojem delu uporabljali železne vile, s
katerimi so na prodiščih nalagali gramoz in kugle, ter kramp, lopato in obvezno sekirico, ki je nekak
zaščitni znak büjrašev. Po vodi so se prevažali s fažinami, to so trinajst metrov dolgi in dva metra
široki transportni čolni. Na njih so prevažali kubike, vecline, kamenje in svojo dobro voljo.
Zabüjrili so Muro skoraj po vsem njenem toku od Cmureka na slovensko-avstrijski meji in do
Gibine blizu slovensko-hrvaške meje. Vmes so svoje delo vzdrževali in popravljali, kar je Mura, ko
je zrasla, odnesla s sabo. Zraven so peli büjraško himno in jedli murske ribice ter pili vino,
naprešano iz domačega lugaša ali brajde. Vse to in še več vsako leto prikazujejo na tradicionalni
prireditvi Bujraški dnevi.
Avtor: Mirjana Ropoša
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Deveti občinski praznik občine Grad
Občina Grad je svoj letošnji že 9. občinski
praznik pripravila še bolj slovesno , kajti med
drugim so pripravili tudi slavnostno sejo v
Vidoncih , kjer so podelili občinska priznanja in
odprli na novo asfaltirano cesto Grad – Križarka
– Vidonci, kar je za občino zelo velika
pridobitev.

Kot že rečeno, so na slovesnosti podeljevali tudi priznanja
občanom. Nagradili so skrbnike gasilskega doma Grad in
športnega centra Radovci za najlepše urejena objekta v občini,
osnovnošolci Samanta Roudi, Roksana Grah, Janja Bernjek in
Rok Hamer so prejeli knjižne nagrade župana za posebne
dosežke v obšolskih dejavnostih in na raznih tekmovanjih.
Čebelarsko društvo Grad in Prostovoljno gasilsko društvo
Kruplivnik sta bili nagrajeni z zahvalno plaketo, prvo za 75 let,
drugo za 70 let delovanja, gostinec Franc Forjanič je prejel
zahvalno listino za 50 let obrtniške dejavnosti, Igor Recek pa
za naslov državnega prvaka na 10. državnem prvenstvu mladih
kleparjev in krovcev. Na slavnostni seji so se predstavili tudi
učenci iz osnovne šole Grad z zanimivimi nastopi.
Avtor: Dorina Veldin

Javni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2009 potrjuje uspešno delo TV AS
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije vsako leto objavi javni projektni razpisi za sofinanciranje
programskih vsebin medijev, na katerem se slednji za sredstva iz državnega proračuna potegujejo na dveh
področjih. V kategoriji projektov za programske vsebine radijskih in televizijskih programov s statusom
lokalnega, regionalnega, nepridobitnega radijskega in televizijskega programa se je na tokratnem razpisu
najbolje odrezala prav televizija AS, kar nam je v posebno veselje in ponos. Od treh prijavljenih projektov
nam je uspelo pridobiti kar dva. Tako smo se s projektom Zamejski Pomurci uvrstili na zavidljivo 1. mesto
med vsemi prijavljenimi projekti, takoj na drugo mesto pa je uvrščen prav tako naš projekt in sicer
dnevnoinformativna oddaja Gnes.
Projekt Zamejski Pomurci je s prejetimi 70 točkami
trdno zasidran na prvem mestu. Na Ministrstvu so v
obrazložitvi zapisali, da obsega informativne,
kulturne in izobraževalne vsebine, uresničuje
pravico do obveščanja in obveščenosti, s svojimi
vsebinami bogati slovensko medijsko krajino in
prispeva k regionalnemu razvoju. Oddaja je
kvalitetna, upošteva načelo kulturne raznolikosti in
strpnosti, je izvirna in aktualna.
Dnevnoinformativna oddaja Gnes na drugem mestu
je prejela 60 točk, z njo pa prispevamo k razvoju
slovenske medijske krajine in posredno tudi k
razvoju regije.

Je regionalno obarvana, v njej je moč zaslediti slišnost
različnih glasov. Z Gnesom uresničujemo pravico do
obveščanja in obveščenosti lokalnih skupnosti, teme v
njej so aktualne.
Odločitve strokovne komisije Ministrstva za kulturo
smo seveda izredno veseli, saj potrjuje naše težnje in
cilje – pomurski javnosti omogočiti čim večjo in
kvalitetnejšo obveščenost, doseženi prvi mesti pa sta
še večja zaveza za še kvalitetnejše delo v prihodnjem
obdobju.

Avtor: Renata Zadravec
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Spominska plošča dr. Vilku Novaku ob 100 letnici rojstva
Prof. dr. Vilko Novak je bil priznani etnolog, literarni
zgodovinar in jezikoslovec ter odlični poznavalec stare
prekmurske književnosti in njenega jezika. Rojen je bil
leta 1909 v Beltincih in ob 100 letnici njegovega
rojstva so ga počastili z odkritjem spominske plošče na
njegovi rojstni hiši v Beltincih na Panonski ulici 42.

Pobudniki postavitve spominske plošče dr. Novaku so
Janez Bogataj, Vito Hazler, Ingrid Slavec Gradišnik in
Slavko Kremenšek, ploščo pa je Slovensko etnološko
društvo, katerega člani so pobudniki dogodka, postavilo
skupaj z občino Beltinci. Odkrila sta jo dr. Bogataj in
župan Milan Kerman, blagoslovil pa dr. Jože Smej.
Slovenci, predvsem v Prekmurju, smo ponosni na dr.
Novaka, ki je s svojim delom glas o etnološki in
jezikovni dediščini naše pokrajine ponesel po domovini
in daleč preko meja . Svoja dela je namreč objavljal v
slovenskih in tujih strokovnih publikacijah in se s
predavanji udeleževal domačih in mednarodnih
etnoloških kongresov. Spomnili smo se ga že ob 90letnici rojstva, ko je izšel zbornik z naslovom Kolesar s
filozofske.

Avtor: Borut Andrejek

13. občinski praznik občine Beltinci
Ob 13. občinskem prazniku občine Beltinci je v tamkajšnjem kulturnem domu potekala slavnostna seja
občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj za leto 2009. Občinski praznik je vedno priložnost za
podrobnejši pregled minulega dela in dosežkov, ki tako ali drugače spreminjajo tako podobo kot kvaliteto
življenja prebivalcev občine.

S slavnostno sejo je praznovanje občinskega praznika doseglo svoj vrhunec, med drugim pa so se
spomnili tudi velikega rojaka dr. Vilka Novaka, darovali mašo za domovino, nenazadnje pripravili
državno proslavo ob 90. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ter še kaj.
Letošnja občinska priznanja so prejeli Tamburaška skupina KUD Beltinci pod vodstvom Mirka
Smeja ob 80. obletnici delovanja, Gasilska zveza Beltinci ter Slavko Šuklar.
Poleg nagrajencev pa so bili majhne pozornosti deležni tudi zlati maturanti iz občine, ki so gotovi
eden izmed velikih upov za prihodnji razvoj občine.
Avtor: Renata Zadravec
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Regljanje žab v soboškem parku
Okrog 40 sodelujočih je v soboškem parku z zanosom pristopilo k izvedbi projekta Žabnjek, s katerim želijo
razviti bivanjsko kulturo in kulturo preživljanja prostega časa, ki je ob hudem tempu življenja zelo pomembna.
Projekt bo trajal pet dni, obiskovalci pa si bodo v tem času lahko ogledali vrsto inštalacij in se udeležili številnih
brezplačnih delavnic. Sama ideja za izvedbo projekta je vzklila na zanimiv način.

Nad novo, zanimivo idejo, ki bo privabila vse generacije, je navdušen tudi župan Mestne občine
Murska Sobota.
Izvajalci projekta Žabnjek so študenti, strokovnjaki, prostovoljci in predstavniki številnih
instititucij, idejni vodja projekta Žabnjek pa je antropologinja Laura Korčulanin. Če vas zanima
žabja zaroka, vasovanje in žabje gostüvanje, ne oklevajte, temveč pot pod noge pa brž v soboški
mestni park. Žabe, štorklje in izvajalci projekta so vam na voljo.
Avtor: Niko Karo

Svečana seja občinskega sveta občine Gornji Petrovci
Občina Gornji Petrovci se lahko pohvali, da združuje kar 14 vasi, v katerih živi okoli 2400 prebivalcev. Kljub
svoji majhnosti, leži namreč na 70 km2 površine, pa ponuja kar nekaj pomembnih zgodovinskih in umetnostnih
spomenikov in zanimivih turističnih točk, ki privabljajo številne obiskovalce. Svoj občinski praznik obeležujejo
18. avgusta kot spomin na pristanek stratosferskega balona v Ženavljah davnega leta 1934. S prireditvami ob
letošnjem 12. občinskem prazniku so s prireditvami pričeli 15. avgusta, zaključili bodo 16.oktobra. mednje so
zapisali tudi svečano sejo občinskega sveta občine, ki je potekala v občinskem Kulturnem domu v Stanjevcih.

Občina se ponaša s svojo urejenostjo, saj jo krasi kar okoli 30 tisoč zasajenih rož, vrtci in šole so
prijetni, prijazni za vse, ki vanje zahajajo. Da je vse tako kot mora biti, poskrbijo zaposleni na
občini, komunalno podjetje, vaške skupnosti, društva in nenazadnje vsi prebivalci občine.
Slavnostna seja je bila tudi priložnost za podelitev nagrad. Zlato plaketo je prejel Koloman Pojbič
za dolgoletno uspešno delo na področju razvoja malega gospodarstva ter mlinarske in oljarske obrti.
Srebrno plaketo je prejel Srečko Kalamar za dolgoletno uspešno delo na kulturnem in
gospodarskem področju. Bronasto plaketo pa je dobil Emil Kerčmar za dolgoletno delovanje na
področju gasilstva ter družbeno političnih področij v vasi Peskovci. Diplome so prejeli Športno
društvo Neradnovci in Gasilska zveza Gornji Petrovci za 10 let uspešnega dela ter Prostovoljno
gasilsko društvo Kukeč za 70 let uspešnega delovanja. V okviru projekta Moja dežela lepa in
gostoljubna so podelili priznanja za najlepše urejeno hišo, to ima družina Alojza Matuša iz
Križevec. Najlepši balkon je uredila Lidija Kozic iz Peskovec, Cvetka Črnkoin Darinka Štefanicki
iz Neradnovec. Po Ernestu Ružiču, Janezu Gergerju in Aleksandru Kerčmarju je častni občan
občine postal še Ernest Škerlak iz Lucove za življenjsko delo na kulturnem in družbenem področju
v občini.
Avtor: Mirjana Ropoša
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17. srečanje radioamaterjev

Radio TV Klub Murska Sobota letos praznuje 60 let
delovanja. Z radioamatersko tehniko se ukvarjajo že
vse od leta 1949. ves ta čas strmijo za čim boljšimi
rezultati na tekmovanjih, bili so tudi začetniki
amaterske televizije v Jugoslaviji, sodelujejo z
ZOTKS pri izvajanju tehničnega izobraževanja, bili
pa so tudi nosilci dveh mednarodnih PHARE
projektov.

Skupaj z Zvezo radioamaterjev Slovenije,
katere člani so, vsako leto pomagajo
organizirati eno izmed številnih UKV
tekmovanj in državno srečanje radioamaterjev.
Tako je v Nemčavcih potekalo že 17. srečanje
radioamaterjev iz Slovenije in sosednjih držav.
Na njem so podelili priznanja za tekmovalne
dosežke v večih mesečnih tekmovanjih ter
priznanja za UKV pokal Slovenije (seštevek
celoletnega delovanja posameznikov in ekipe).
Iz pokrajine ob Muri je največ priznanj

ponovno odnesel Jože Herman, član RTV
Kluba Murska Sobota. Ostali domači
prejemniki priznanj so Ljubo Pintar, Franc
Slavic in Radioklub Radenska.
Po podelitvi priznanj je sledilo še strokovno
srečanje delovne skupine Zveze radioamaterjev
Slovenije ter tekmovalcev. Tema je bila
predstavitev avtomatiziranega pregleda
tekmovalnih dnevnikov in dogovor okrog
poteka naslednjih UKV tekmovanj v Sloveniji.
Strokovnemu delu srečanja je sledil še družabni
del.
Zvezo radioamaterjev Slovenije sestavlja 117
klubov, v katere je včlanjeno preko 4500
radioamaterjev z opravljenim izpitom. Več kot
300 od teh je včlanjeno tudi v ZRS preko
članstva kluba.

Avtor: Borut Andrejek

Deset let Gasilske zveze občine Gornji Petrovci
Gasilska zveza občine Gornji Petrovci je obeležila 10 letnico delovanja. Ob tej priložnosti so v Kulturnem domu v
Stanjevcih pripravili posebno proslavo, na kateri je nekaj besed o sami Zvezi spregovoril tudi njen predsednik
Johann Laco.

Ločimo prostovoljne in poklicne gasilce. naloga obojih je požarna zaščita in reševanje. Slovenski
prostovoljni gasilci so združeni pod okriljem Gasilske zveze Slovenije, poklicni pa v Združenje
slovenskih poklicnih gasilcev. Za vsako regijo obstajajo Regijske gasilske zveze, v katere so
včlanjene Občinske Gasilske zveze. Slednje sestavljajo Prostovoljna gasilska društva. Občina
Gornji Petrovci oziroma tamkajšnja Gasilska zveza šteje 13 takšnih društev.
Prireditve ob 10 letnici delovanja se je udeležil tudi župan občine Franc Šlihthuber.
Avtor: Borut Andrejek
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Aktualno v okviru projekta Stičišče nevladnih organizacij Pomurja
Projekt Stičišče nevladnih organizacij Pomurja je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada, izvaja ga
Lokalna razvojna fundacija za Pomurje, z njim pa želijo vzpodbuditi razvoj nevladnega sektorja tako v Pomurju
kot širše. V okviru projekta so v zadnjem času prenovili tudi spletno stran, prenova pa je izhajala predvsem iz
potreb uporabnikov. Člani stičišča, ki se z njegovo pomočjo želijo promovirati, so objavljeni tudi na spletnem
portalu, na voljo pa je tudi tistim, ki želijo na takšen način objavljati napovednike dogodkov in podobno.

Vsi aktualni podatki, razpisi, dogodki, so objavljeni že na vhodni strani portala, prav tako delavnice,
povezane z razvojem nevladnega sektorja. Podatke je moč vnašati preko spletne aplikacije, kjer je
struktura vnosa že nastavljena.
25. in 26. septembra pa se bo v Murski Soboti pod častnim pokroviteljstvom župana Mestne občine
Anton Štihca odvilo 2. senje nevladnih organizacij Pomurja.
Drugi dan senja bo namenjen tudi različnim delavnicam kot je komuniciranje z mediji, nevladne
organizacije in svetovni splet, vodenje NVO-jev ter računovodstvo za njih, veliko bo moč izvedeti o
prenovljeni spletni strani in njeni brezplačni vzpostavitvi ter o sistemu kakovosti nevladnih
organizacij.
V bližnji prihodnosti naj bi vzpostavili še Strateški svet NVO-jev Pomurja ter pripravili regionalni
razvojni program zanje. Svet bo deloval preko odborov, saj želijo zaobjeti čim širši potencial NVOjev.
Regionalni razvojni program bo nastal na podlagi predhodnih predlogov in pričakovanj nevladnih
organizacij, sam strateški svet pa bo sestavljen iz 21 članov iz vseh področij delovanja nevladnega
sektorja.
Avtor: Borut Andrejek

Pričel se je 47. mednarodni Kmetijsko živilski sejem AGRA v Gornji Radgoni
Predsednik države dr. Danilo Türk je v Gornji Radgoni odprl letošnji že 47. tradicionalni mednarodni kmetijsko
živilski sejem AGRA 2009. Potekal bo od 29. avgusta do 5. septembra. Na sejmu na več kot 65 tisoč kvadratnih
metrov zunanjih in več kot 22 tisoč kvadratnih metrov notranjih razstavnih površin razstavlja 1680 razstavljavcev,
od tega 1055 domačih in 625 tujih iz 29 sodelujočih držav.

Ob uradnem odprtju se je predsednik države prirediteljem zahvalil za čast, da sme odpreti največjo
sejemsko prireditev v naši regiji, še posebej zato, ker sejem iz leta v leto raste.
Da je kmetijstvu potrebno posvečati pozornost, je poudaril tudi dr. Milan Pogačnik, ki je kmetom
obljubil pomoč v obliki ukrepov, vrednih 4 milijone evrov. Sredstva bodo namenjena prizadetim po
letošnjih naravnih ujmah, predvsem pa kot pomoč najbolj prizadetim pridelovalcem krušnih žit in
proizvajalcem mleka.
Posebnost letošnjega sejma pa je tudi ta, da bo hkrati s sejmom potekalo 56. svetovno prvenstvo
oračev v Moravskih Toplicah oziroma v Tešanovcih in tako so se slovesnega odprtja sejma udeležili
tudi predstavniki držav, sodelujočih na tokratnem svetovnem prvenstvu.
Avtor. Dorina Veldin
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Otvoritev oljarne Kolomana Pojbiča v Gornjih Petrovcih

Pojbičevi v Gornjih Petrovcih se ponašajo z bogato tradicijo mlinarstva, na katero so ponosni vsi v
občini. Od zdaj naprej bo ta ponos še večji, saj so svojemu namenu predali novo zgradbo oljarne.
Več o tem, kaj bučno olje v pomurskem prostoru pomeni, pa tudi o zgodovini oljarstva pri
Pojbičevih, pa je ob slovesnem dogodku povedal mladi gospodar. V zadnjem letu dni je pri
Pojbičevih zrasla nova zgradba, v katero so prenesli nekaj opreme iz starega objekta, dokupili nekaj
nove opreme in oljarna, ki dnevno lahko predela 1200 kg bučnega semena v okoli 500 litrov
dišečega bučnega olja, je bila nared za proizvodnjo.
Pojbičevi letos nizajo res lepe jubileje. Oljarna obstaja 50 let, Koloman Pojbič v njej dela že 40 let,
30 let pa mineva od takrat, ko so bučno seme začeli predelovati strojno. Seveda je za vse to
zaslužna celotna družina Pojbič, ki je za svoj trud ob letošnjem 12.občinskem prazniku občine
Gornji Petrovci prejela zlato plaketo občine.
Slovesni dogodek so popestrili člani Kulturnega društva Vrtanek ter mladi nadarjeni harmonikar
Aleksander Cifer, priznanje trdemu delu Pojbičevih pa so s svojim obiskom dali tudi številni
obiskovalci ob otvoritvi.
Avtor: Renata Zadravec

Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Gančani in Lipovci
Občina Beltinci je pristopila k izgradnji sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Gančani
in Lipovci, kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo del so izbrali SGP Pomgrad iz Murske
Sobote, sredstva pa pridobili iz naslova tretjega javnega razpisa v okviru programa strukturnih
skladov. V zaključni fazi so že sistemi v Dokležovju, Melincih in Ižakovcih. V Lipovcih in
Gančanih so dela v polnem teku že od začetka avgusta. Pogodbena višina del znaša 1.863.903 €.
Skupaj bo tako izgrajeno 9,7 kilometra vodov, 520 hišnih priključkov bo priklopljeno na
kanalizacijski sistem. Občina je svoj 35 % delež sredstev zagotovila s kreditom ter prispevkom
občanov.
Projektant omrežja je projektna hiša Atrij iz Odranec, slednji opravljajo tudi nadzor nad deli, izbran
pa je bil preko javnega razpisa kot najugodnejšo ponudnik. Trenutno dela potekajo v Gančanih,
predvidoma naj bi oktobra začeli delati tudi v Lipovcih.
Težav ob izgradnji glede na ugodne vremenske pogoje in dinamiko del ne pričakujejo.
Trenutno je objavljen razpis za izgradnjo primarnega kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave s
15 tisoč populacijskimi enotami v Melincih, sočasno s tem lahko izpeljejo še primarno in
sekundarno kanalizacijo od Gančanov preko Lipovcev, sledili bodo Bratonci in Lipa ter nazadnje še
preureditev beltinske čistilne naprave, tako da bodo fekalne vode iz Beltincev odtekale na čistilno
napravo v Melincih.
V projekt so vključene tudi bodoče industrijske cone, ki pa se bodo izgradile ob dejanskem pričetku
del v njih. Poudariti velja še, da je sistem v beltinski občini izključno fekalna kanalizacija in ne
mešani sistem, torej nanj ni mogoč priklop hlevov in vtok meteornih voda.
Avtor: Mirjana Ropoša
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Predsednik vlade je obiskal podjetje Muro d.d.
Predsednik vlade Borut Pahor je bil ob prihodu v Muro namesto toplih stiskov rok, kot je navajen, deležen
glasnega žvižganja. Razumljivo zakaj, kajti država se v zadnjem obdobju v zvezi z Muro ni kaj ravno dosti
pretegnila. Svojo podporo jim je ob protestu izrazila tudi Mestna občina Murska Sobota. O tem, kaj in kako zdaj,
ko je ta na koncu, pa so se Pahor, minister za gospodarstvo Lahkovnik in direktor SOD-a Kuntarič najprej
pogovorili z nadzornim svetom, po seji pa stopili pred delavce in jim povedali, kaj so sklenili. Delavce je najbolj
zadovoljilo dejstvo, da bo odstopil celoten upravni odbor na čelu s prokuristom Podlesnikom.
Po uvedbi stečaja bo SOD na podlagi sklepa vlade podprla ohranitev proizvodnje v družbi Mura in partnerji z 471
delavci, delo pa lahko pričakuje med 1000 in 1100 zaposlenimi. Agonija Mure se tako zaključuje predvsem na
Zavodu za zaposlovanje. Kljub zagotovilom predsednika vlade, da razume stisko delavcev, pa le-ti niso bili ravno
razumevajoči do njega. Razumljivo, kajti v Mursko Soboto ni prišel z nobeno revolucionarno rešitvijo, temveč
kvečjemu z vsem že slišanim.
Avtor: Renata Zadravec

Podatki o izdajatelju časopisa „POMURSKI MESEČNIK“:
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