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V programu 12. praznika 
občine Gornji Petrovci je 
bilo tudi odprtje vidrine-
ga raziskovalnega in turi-
stičnega centra Aqualut-
ra v Križevcih. S tem so 
zaključili štiriinpolletni 
projekt LIFE Ohranjanje 
vidre na Goričkem, ki ga 
je skupaj z občino Gornji 
Petrovci vodil zavod za 
ohranjanje naravne de-
diščine Lutra s strokovno 
koordinatorko Marjano 
Honigsfeld Adamič. 
Poleg znanstvenega pro-
učevanja življenja vider 
in ugotavljanja, koliko 
jih na Goričkem še živi, 
so v zadnjem času opra-
vili številne preventivne 
in druge akcije in z njimi 
opozorili prebivalce Go-
ričkega, da je ta redka, 
skrivnostna in v pretek-
losti preganjana zver iz 
družine kun ogrožena, 
zato je potrebno storiti 
vse za njeno ohranitev. 
Vidrin center so zgradili 
v Križevcih, vidre živijo 

v čistejših goričkih poto-
kih, največ so jih doslej 
zasledili v Peskovskem in 
Mačkovskem potoku ter 
v dolini Male Krke v Kri-
ževcih. Za center so po-

rabili 1,2 milijona evrov, 
od tega so iz Evropske 
unije dobili 43 odstotkov, 
od ministrstva za okolje 
in prostor 35 odstotkov, 
del denarja je prispevala 

tudi Javna agencija za 
železniški promet Mari-
bor in še nekateri manj-
ši investitorji, vključno z 
gornjepetrovsko občino. 
Zgradba je iz lesa in se 

lepo vključuje v obronek 
goričkega gozda. Župan 
Franc Šlihthuber je izra-
zil željo, naj vidrin center 
obišče čimveč ljudi od bli-
zu in daleč, še zlasti mla-

dih. Center se vključuje v 
načrt razvoja turizma v 
občini, saj predvidevajo, 
da bodo najpozneje v na-
slednjih dveh letih ure-
dili in odprli nekdaj zelo 
priljubljeno turistično 
postojanko Pindža. Ob-
nova in odprtje Pindže 
se je zavleklo zaradi last-
niških razmerij s sosedi, 
kar je zdaj razrešeno, za-
gotavlja župan. 
V centru je odprta stalna 
razstava, kjer lahko vidi-
mo, kakšna pravzaprav 
je vidra, ki jo biologinja 
Marjana Honigsfeld Ada-
mič proučuje dobra tri 
desetletja. Samec je dolg 
120 centimetrov, ima še 
do pol metra dolg rep 
in tehta do 11 kilogra-
mov, samica je nekoliko 
manjša in lažja. Koliko je 
zelo plašna, previdna in 
nočna žival, toliko bolj je 
krvoločna, pravijo ribiči. 
Z dokaj zahtevnim prou-
čevanjem je ugotovljeno, 
da živi na Goričkem oko-

li 30 vider, kar je malo in 
dosti, kakor se vzame. Če 
bi bilo manj posegov člo-
veka v okolje, bi bilo več 
tudi vider, zatrjuje Marja-
na Honigsfeld Adamič, ki 
jih je na Goričkem začela 
proučevati leta 1999, ko 
so začeli graditi železni-
ško progo Murska Sobo-
ta - Hodoš. Vidra je tudi 
v grbu občine Gornji Pet-
rovci.
Po odprtju vidrinega 
centra v Križevcih je bila 
naslednji dan - v progra-
mu praznika občine Gor-
nji Petrovci - otvoritev 
asfaltirane lokalne ceste 
Kukeč - Bokrači. Gorič-
ka vas Kukeč je postala 
znana tudi po več ciklu-
sih istoimenskih del aka-
demskega slikarja Niko-
laja Beera iz Križevec, 
letošnjega udeleženca 8. 
mednarodne likovne ko-
lonije v Monoštru. 

Tekst in fotografija: 
Ernest Ružič

VSE O VIDRI, KRALJICI VODA

V vidrinem centru v Križevcih je na ogled stalna razstava, 
na kateri lahko spoznamo, kakšna je ta redka žival; tu 
bodo nadaljevali s proučevanjem vider in obiskovalcem 

pojasnjevali vse o vidrah. Vsekakor zanimiva pridobitev za ta 
del Goričkega. 

Beata Dončec

Bence Bugán

Križevci na Goričkem

Vedno več porabskih dijakov se odloča za študij v Sloveniji
V novem akademskem letu 
2009/2010 bo študij v Slo-
veniji začelo pet porabskih 
dijakov. Ker se je študijsko 
leto na Madžarskem že za-
čelo na začetku septembra, 
so že bili vsi v pričakova-
nju, ali bodo sprejeti v Ljub-
ljani. 
Težko pričakovana pisma 
so dobili prejšnji teden; vsi 
so bili obveščeni, da jim je 
bila za študij dodeljena šti-
pendija s strani Ministrstva 
RS za šolstvo in šport. V 
tem letu bodo najprej razvi-
jali svoje znanje slovenske-
ga jezika na Celoletni šoli, 
ki jo organizira Filozofska 
fakulteta.
Izmed petih dijakov sem 
se pogovarjala z dvema, 
ki sta povedala, zakaj sta 
se odločila za študij v Slo-

veniji.
Beata Dančeč je dijakinja 
iz Magyarlaka, blizu Mo-
noštra. Njen oče je iz Števa-
novcev, tako da je Beata pri 
starih starših vedno slišala 
porabsko narečje, v šoli pa 

se ni učila slovenščine. Šele 
v četrtem letniku gimnazije 
se je odločila, da bi študirala 

v Sloveniji, zato je po matu-
ri začela hoditi na inštruk-
cije slovenščine. »Zelo me 
veseli ta možnost študija 
v Ljubljani, saj sem vedno 
želela študirati v tujini. 
Zelo rada se učim jezike, 
pri odločitvi za študij v 
Sloveniji so me podpirali 
tudi moji starši, ki so ved-
no dejali, da je učenje je-
zikov zelo pomembno. Od 
moje inštruktorice sem 
že veliko slišala o študiju 
v Ljubljani, in že z vese-
ljem čakam novo šolsko 
leto na Celoletni šoli, po-
tem pa študij na fakulteti. 
Predvsem me zanima tu-
rizem in gostinstvo,« - pra-
vi Beata. 
Bence Bugan se je po dveh 
letih študija na Madžar-
skem odločil, da bo raje 

študiral v Sloveniji. Študiral 
je gozdarstvo na fakulteti v 
Sopronu, pa mu ta študij ne-
kako ni ugajal. »Jaz vidim 
več možnosti v študiju v 

Sloveniji, zato sem se od-
ločil, da bom zaprosil za 
štipendijo v Ljubljani. Po 
Celoletni šoli slovenskega 
jezika bi rad študiral var-

stvo okolja,« - je povedal.
Tudi Bence je začetnik, slo-
venskega jezika se ni nikoli 
učil. »Ker sem celo poletje 
delal, nisem imel časa, 
da bi hodil na inštrukci-
je. Jezik mi je všeč, mislim 
pa, da bo na začetku pre-
cej težko, vendar se bom 
potrudil in upam, da bom 
lahko premagal ovire. Za-
gotovo se bo težko navadi-
ti na novo okolje, ampak 
imam več znancev, ki štu-
dirajo v Ljubljani in mi 
bodo lahko pomagali.« 
Novim porabskim študen-
tom v Ljubljani želimo ve-
liko lepih trenutkov, novih 
prijateljstev, predvsem pa 
pridobivanje novih znanj 
in uspešen študij.

Nikoletta Vajda


