23. junij 2000

PRVI JUKEBOX Z ORLEKOM
IN DRUGIMI GLASBENIKI
%

/restavraciji hotela Zvezda v
Murski Soboti je bil sredi
f maja koncert z javno radi
jsko oddajo Jokebox. Vladu Poredošu-Baretkašu, pevcu in vodji
znane skupine Orlek, ki izvira iz
Beltinec, živi pa v Trbovljah, so se
pridružili pomurski glasbeniki:
Janez Čizmazija (kontrabas), Bošt
jan Bertalanič (bobni) in Ladislav
Gyorek ter prvič zaigrali skupaj v
akustični izvedbi.
Program je povezoval radijski
glasbeni urednik Boštjan Rous,

Vlado Poredoš

pa ga je začel in

ODBIRANJE KOSOVNIH IN
NEVARNIH ODPADKOV V
MESTNI OBČINI

končal z Ačkijem - v spomin na
Roma iz Beltinec. Vmes smo slišali
Luftriderja, Jabolčničarja, Henrika
in Roziko ter druge izvirne skladbe,
med katerimi je ostala v ušesih Vsak
čas deževalo bo, v spominu pa
pesem Porno polka, ki je parodija
na slovensko ŠzaplankanostŽ. Tudi

^ relniki, ki več ne grejejo vode, sedežne garniture, na katere
» nihče več ne seda, in odpisana pločevina so večji kosovni
odpadki, ki se jih pri običajnem tedenskem odbiranju ni
mogoče znebiti, zato so potrebne posebne akcije SaubermacherKomunale. Tudi za zbiranje nevarnih odpadkov, za katere veljajo
posebni pogoji in posebna odbirna mesta, kot je posneto pokopal
išče avtom obilov na Dinosu.

JI

Aufbiks polka ni bila kar tako, nos
talgično je vžgal Balkan exprès in
pritegnil Raje blues z besedilom M i
lana Vincetiča.

NOVA POTUJOČA KNJIŽNICA
>1 a ploščadi pred soboškim
lI

gradom, v katerem je
M splošnoizobraževalni odd
elek Pokrajinske in študijske kn
jižnice, je bila 15. junija slovesnost
ob predaji novega bibliobusa. Ta je
najsodobnejša mobilna knjižnica v
državi, knjige pa bodo vozili po 13
progah s 115 postajališči na ob
močju'Prekmurja.
»Starca je nadomestil mladenič,
je Jože Vugrinec, direktor Pokra-

jinske in študijske knjižnice, v
priložnostnem nagovoru označil
novo pridobitev. Krstil jo je dež,
namenu pa predala svetovalka na
kulturnem ministrstvu mag. Jelka
Gazvoda in župan mestne občine
Anton Slavic. Bibliobus ima Mer
cedesov motor in podvozje, zgornji
del je izdelalo podjetje Remont iz
Domžal, poslikava pa je delo
soboškega Creativa. Za popestritev
je nastopil Hobby Brass Band.
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