Neodvisni časopis Prlekije

Prvi Prleški cug v Koper, Popotovanje Prlekov v Koper in nazaj
Oldtimerski sejem in razstava pirhov, Sejem in razstava društva JJ Puch
Vrtec Gresovščak v novi podobi, Obnova vrtca v Gresovščaku
Nasveti iz Frančekovega verštata, Poskrbite za svojo kosilnico v sezoni košnje
Vinska kraljica biti je lepo,

Klub Martina - klub vinskih kraljic Ljutomer

Nagradna križanka, Bogate nagrade za sodelujoče

Na zdrovje novin cejtngan
Spoštovane Prlečke
in
Prleki,
drage
bralke
in
bralci
Prleških cejtng, pred
vami
je
druga
številka, kar pomeni,
da je t.i. "poskusna" prva številka dobila
nadaljevanje. V uredništvo smo dobili številne
pohvale in vzpodbudne besede, ki so nam dale
vedeti, da smo se odločili prav, ko smo ponovno
oživeli samostojne neodvisne novice za Prlekijo ter
da si ljudje tovrstnega časopisa želijo. Dobili smo
tudi številne dobronamerne in konstruktivne kritike,
ki jih bomo skušali v naslednjih številkah upoštevati.
Tako bomo skupaj z vašo pomočjo lahko ta časopis
naredili še boljši.

Malo prleščine
AUFBIKS - prleški bojni klic;
BRLÜŽJAK - postelja;
CEJTNGE - časopis;
ČREVLI - škornji;
FORŠPRUNG - podkapnica;
INDI - drugje;
GANTAR - tram za sode v kleti;
HEJZL - stranišče;
JÜŽINA - malica;
KOPAJA - korito za hrano pri svinjah;
MACLEK - lesen bat na klopotcu;
OŠTARIJA - gostilna;
REJNGLA - kozica;
ŠTÜNFE - ženske nogavice;
VERŠTAT - delavnica;
ŽLEJF - zavora na kmečkem vozu;

Slovar prleščine najdete na portalu www.prlekijaV prejšnji številki smo objavili tudi karikaturo Na on.net, kjer je objavljenih preko 1050 besed s
zdrovje novin cejtngan, ki je ob izidu prve številke prevodi in raba besede v prleščini in slovenščini.
postala resničnost.
Prleške cejtnge - brezplačen izvod

Izdajatelj: StudioEfekt, Dejan Razlag s.p.
Spodnji Kamenščak 16b
9240 Ljutomer
Glavni in odgovorni urednik: Dejan Razlag
041 956 530
info@prlekija-on.net

V prvi številki smo vam tudi obljubili, da bo že
naslednja izdaja cejtng obširnejša in vas pozvali k
Uredniki - novinarji: Srečko Lukovnjak Kramberger
sodelovanju. Odzvalo se je veliko posameznikov in
041 712 113
društev, ki so izrazili željo po sodelovanju, tako da je
srecko@prlekija-on.net
ta številka že precej vsebinsko bogatejša in
raznolika. Še več, morali smo se pošteno potruditi,
EnPRLEKpač - Stanislav Kaučič
da smo v časopis "stlačili" vse pripovedi in
070 550 852
stanislav@prlekija-on.net
poročanja, brez da bi časopis razširili na več strani,
saj nam finančno stanje tega trenutno še ne dopušča.
Milan Belec
041 909 312
milan@prlekija-on.net

Na tak in še večji odziv upamo tudi v prihodnje, zato
vas tudi v tej številki pozivamo k sodelovanju, da
aktivno prispevate svoj delež v obliki članka, če pa
Lektoriranje: Srečko Lukovnjak Kramberger
se ukvarjate s pridobitno dejavnostjo pa ste vabljeni,
Dejan Razlag
da to svojo dejavnost predstavite v oglasnem
prostoru.
Oblikovanje: Dejan Razlag
Iz uredništva vas lepo pozdravljamo in skupaj z vami Trženje: 041 956 530, info@prlekija-on.net
že pogledujemo proti naslednji številki Prleških
Naslov uredništva: StudioEfekt, Dejan Razlag s.p.
cejtng.
Glavni in odgovorni urednik
Dejan Razlag

Spodnji Kamenščak 16b
9240 Ljutomer

Tisk: DB Bauer Branko s.p.
Brezovci 54, 9201 Puconci

Prvi Prleški cug v Koper
Drogi Prleki
Za nami je dogodek, na kerega smo lehko ponosni. »Prvi
Prleški cug« bode osta zapisani v naši zgodovini in v
naših srcih. Predstavili smo Prlekijo in naredli promocijo
za tiste keri mojo kej ponüditi na svojih domačijah, kak
tüdi za tiste keri se ukvarjajo s turizmon. V Kopri smo
na 15 stojnicah ponüdili naše dobrote in rastolali dosti
propagandnega materjola.
Degustacije, klobose, salame, meso s tünke, keksi,
pogače, vina, žganice, domoči soki, likeri, jabuke in še
dosti drügega. Domačini so meli kej viditi, pa tüdi kušati.
Na Primorsko smo pripelali tüdi del naše kulturne
ponüdbe. Nastop folklornih skupin, ljudskih godcof,
pefcof in prleški humor so dopunili ponüdbo na
stojnicah.

Dogodek je združil veliko dobrih idej in veliko izjemnih
ljudi, kar je dober znak da bo nadaljevanje tega projekta
Künštnih Prlekov prineslo veliko več, kot so bila začetna
pričakovanja. Sproščen pogovor med potniki je bil poln
pohval, to pa je tudi zahvala vsem, kateri so pripravili in
izpeljali ta dogodek.
Prve »Prleške cejtnge«, ki nosijo datum 26. marec in so bile
namenjene tudi potnikom na cugi, obiskovalcem Taverne in
domačinom Kopra pa so dokaz, da je tudi to velik prispevek
k promociji.

Mestna občina Koper pa je lahko za vzgled marsikateri
občini v Sloveniji. Odziv na našo idejo o obisku in
predstavitvi Prlekije v Kopru, je bil od vsega začetka
popoln. Ljudje, odgovorni za razvoj občine, svojega
poslanstva ne jemljejo zgolj kot službo. Občutek za delo z
ljudmi, sposobnost in vrhunski pristop pa omogoča, da
pripravijo dogodke na najvišji ravni. Podžupan, g. Janij
Bačič, svetovalka župana, ga. Jana Tolja in ga. Jana Otočan
Prleki v Kopru, Foto: Dejan Razlag
so pokazali da živijo za mesto, ob tem pa poznajo in cenijo
tudi delo drugih. Pristop in pomoč pa prekaša vsa naša Žal pa nikakor ne moremo mimo naših prleških oblastnikov
pričakovanja.
in ljudi, ki so postavljeni na položaje in zadolženi za razvoj
Prlekije. Künštni Prleki smo na svoja ramena prevzeli,
Ne morem mimo prispevka katerega je dala Mestna občina organizirali in izpeljali za našo pokrajino tako pomemben
Koper. Taverna, osrednji prireditveni prostor je bila dva dni dogodek, brez vaše pomoči. Opravili smo delo, katero je
Prleška metropola. Vse kar spada zraven so nam naloženo vam. Edina svetla izjema je LTO Prlekija, ki se je
velikodušno podarili. Oder, ozvočenje, 15 stojnic, klopi in odzvala našemu povabilu in sodelovala pri projektu.
mize za več kot 200 udeležencev »Prleškega cuga«,
postavitev in pospravljanje, skladiščni prostor ter dva V veliko pomoč pa nam je pri uresničitvi naših idej bil tudi
varnostnika.
Radio Maxi, za kar mu gre posebna zahvala.
Zahvala gre tudi Slovenskim železnicam. Prvi kontakti in vsi
Prispevek brez katerega ne bi mogli izpeljati velikega nadaljnji razgovori so dali neponovljiv rezultat. Vožnja z
projekta, kateri je bil namenjen promociji Prlekije v Kopru vlakom je zgodba zase. Lepa, prijetna, sproščena. Vožnja z
in Primorski. Velikodušno so nam pomagali navezati avtobusi med Ormožem in Pragerskim je bila dodano darilo
kontakte z mediji - Radio Capris na katerem so posneli spot temu potovanju.
in cel teden vabili obiskovalce, časopis Primorske novice in Veolia šoferji tako v Ormožu kot v Kopru so nam potnikom
televizija, kakor tudi z avtobusnim prevoznikom Veolia. pokazali, da so pomemben člen v zgodbi katero imenujemo
Vsak stik je bil pristen. Pokazala se je odprtost, velika turizem.
sposobnost in pripravljenost ljudi za sodelovanje. EKD Künštni Prleki se najlepše zahvaljujemo vsem
Spoznanje, da je turizem panoga v katero smo vpleteni vsi, društvom in posameznikom, kateri so se predstavili v Kopru
se je tukaj pokazalo v polni luči. Vsi in vsak je pomemben, in imeli svoje nastope tudi na vlaku, kar je še dodatno
tudi najmanjši prispevek prinese veliko k raznoliki ponudbi. zaznamovalo naše nepozabno potovanje.
Takšen pristop mora biti vzor vsem, kateri skrbijo za turizem
in na veliko razglašajo "Turizem smo ljudje."
Mediji: Radio Maxi, Radio Capris, Tv Koper, Primorske
novice, Delo, Večer in Prleške cejtnge, so bili izredno
Künštni Prleki smo dokazali da smo se lotili edinstvenega pomemben člen v tej zgodbi o »Prven Prlešken cugi«, saj so
projekta, pomembnega za Prlekijo. Na tem potovanju so bili vsak na svojem področju obveščali poslušalce, gledalce in
potniki iz vseh občin Prlekije in tudi iz drugih krajev širom bralce o dogodku.
Slovenije. Vsi združeni pod imenom »REPUBLIKA
PRLEKIJA«, ime in ideja, ki je mnoge presenetila. Zastava, In na koncu - obljuba slehernega potnika: "DRÜGEGA
nalepke, vinjete, šürc so prepoznavne oznake, ki bodo ostale PRLEŠKEGA CUGA NE ZAMIDIN"
kot spomin na nepozabno doživetje.
Predsednik EKD Künštni Prleki

Milan Belec

5. Oldtimerski sejem in 1. razstava pirhov
4.april 2010 je poseben po tem, da se je okrog društvenih
prostorov Društva za ohranjanje tehnične kulture in
dediščine Johann - Janez Puch Ljutomer odvijal 5.
oldtimerski sejem. Na dan največjega krščanskega praznika
Velike noči se je zbralo zelo veliko število prodajalcev.
Zjutraj je kazalo da bo obisk slabši saj je zapihal mrzel
severni veter in zima je pritisnila do kosti. Prav so prišla
oblačila katera pomagajo premagovati zimo. Počasi a
vztrajno se je polnil prireditveni prostor in vedno več
obiskovalcev je prihajalo. Veliko radovednežev, veliko tistih
ki so iskali kakšen določen del. Veliko pa takšnih ki so šli na
ogled na praznični dan. Bilo je tudi zelo veliko družin in v
otroških očeh se je iskrila radovednost s katero so izražali
začudenje komu so namenjeni vsi ti deli.

ime dobrega organizatorja.
Večino obiskovalcev pa smo presenetili saj smo pripravili
prvo razstavo PIRHOV. Polona, naša pridna in zagnana
tajnica je predlagala, da organiziramo to razstavo in s tem
privabimo tudi takšne obiskovalce ki imajo ideje in
ustvarjalno žilico ter so pripravljeni pokazati spretnosti tudi
drugim. Na veliko presenečenje je kar 19 različnih
ustvarjalcev prispevalo svoja raznovrstno okrašena jajca.
Našla so se tudi nojeva. Bilo je zelo veliko izvirnih, tako
ljudi kateri se s tem ukvarjajo bolj profesionalno kot takšnih,
ki jim je to delo le veselje. Nastala je čudovita razstava.
Obiskovalci so bili zelo navdušeni. Pripravljene so bile tri
nagrade in komisija je imela kar težko delo izbrati tiste ki so
izstopale. Prav vse so si zaslužile nagrado.

Zamenjanih delov je Posebna zahvala gre vrtcem, šolam in domu za ostarele iz
bilo vedno več in ko Ljutomera. Leto bo hitro naokrog, pričakujemo in veselimo
opaziš, da si je kdo se druge razstave.
nesel kakšne dele do
avtomobila, spoznaš
Podpredsednik JJ Puch
da nastaja vozilo in
Milan Belec
da ti deli pomenijo
da bo prej gotov.
Vrtec Gresovščak v novi podobi
Pisalo se je leto 1947, ko se je takratna Vinogradniška
zadruga Železne dveri odločila in ustanovila sezonski vrtec
pod imenom DOM IGRE IN DELA, v katerega je bilo prvo
Namen je bil dosežen, prodajalci kateri so prišli iz leto vpisanih 35 deklic in dečkov, katerih starši so obdelovali
Madžarske, Avstrije in Slovenije so pomagali pri obnovi vinograde po okoliških hribih.
vozil, sami pa so zaslužili kakšen drobiž, katerega po večini
obrnejo spet v podobno nabavo. Kupiti je bilo možno kar Dandanes se vrtec Gresovščak lahko pohvali, da je bil in še
veliko urejenih vozil vendar tudi tukaj se vidi da je ta čas je prvi vrtec na vasi v Sloveniji. A laskavi naslov je kazila
nenaklonjen nabavi vozil.
podoba stavbe, katero je načel zob časa in ni kazala igrivosti
in življenja, katero se vsakodnevno nahaja v njej in sem jo
občutil tudi sam, tako kot otrok, kot sedaj ko so me prijazno
sprejele zaposlene vrtca s svojimi 16-imi varovanci.
Razigrani, srečni in polni veselja, so mi vsi povprek
razlagali, kaj vse počnejo v vrtcu, od obiskov starejših
SREČKO LUKOVNJAK KRAMBERGER s.p. občanov,
vaške
MITJA LUKOVNJAK, gsm: 070 712 113
čebelarke Mimike,
do
gasilcev
Gresovščak 1, 9240 Ljutomer
prostovoljnega
gsm: 041 712 113, www.pro-gress.si
gasilskega društva
-raziskovanje trga in javnega mnenja
Gresovščak,
do
-zastopanje, trgovina in storitve
raznoraznih
katere
Dobra organizacija je pokazala da je odločitev organiziranja sprehodov,
jim
omogoča
narava
tovrstnih sejmov pravilna. Večina obiskovalcev je pohvalila
delo, ob tem pa so lahko spoznali delo društva saj je bil to ki jih obkroža.
5. Oldtimerski sejem, Foto:Milan Belec

dan odprtih vrat in vsak je lahko pogledal kaj imamo v naših
klubskih prostorih. Veliko domačinov je prvič prestopilo
prag in bili so presenečeni obenem pa veseli saj so spoznali,
da lahko ob priložnosti povabijo svoje prijatelje na ogled
zbirke in dela društva. Prijatelj iz Avstrije, ki prihaja kar 380
km daleč in ima v svoji zbirki preko 60 Puhovih motorjev je
tudi tokrat našel kar veliko delov, ki jih potrebuje.
Tudi tokrat so obiskovalci jedli posebne klobase - PUHOVE
KLOBASE po katerih slovi ta sejem in veliko je takšnih, ki
pride poskušat te klobase in dober špricar. Društvo JJ PUCH
je s svojim vztrajnim delom pokazalo, da upravičeno nosi

Vrtec Gresovščak, Foto: Matevž Kaučič

Svoj 63. rojstni dan pa bo vrtec le pričakal v lepši luči, saj so
se v vrtcu Ljutomer odločili, da namenijo sredstva za
investicijsko vzdrževanje v obnovo vrtca Gresovščak.
Popravili in prepleskali so fasado, prepleskali okenske
police in uredili še del vrtca, kateri je do sedaj bil še brez
fasade. Tako se lahko vrtec spet ponosno kaže na svojem
hribčku in prijazno sprejema otroški smeh in radost.
Matevž Kaučič

O naših živalih
Tokrat vam želim povedati nekaj o nalogah vzreditelja...
Ne bom našteval vse, kar so njegove naloge, ampak opozoril
na dve najpomembnejši, to sta zdravstvena oskrba, v to
spada razglistenje mladičkov, cepljenja proti boleznim pasje
kuge in drugim kužnim boleznim ter najpomembnejša za
nove lastnike - čistoča.
Že sam vzreditelj mora poskrbeti, da mladički opravljajo
svoje potrebe na primernem mestu.
Večina lastnikov, ki kupi mladička ima težave, ko se kužek
podela znotraj hiše ali pa na tlakovanih tleh zunaj.
V primeru, da vzreditelj ni opravil svoje naloge, jo boste
morali opraviti sami.
In sicer, če imate mladička bodisi v bloku, bodisi v hiši, in se
vam mladiček podela, ali pa ob občasnem obisku v hiši, ga
nikar ne kregajte!!! Najpogostejša napaka je, če mu porinete
smrček v lužico in ga grobo primete za vrat. Tega ne delajte,
saj PSI NIMAJO SLABE VESTI, VČASIH SE LE TAKO
VEDEJO, KER IMAJO Z NAMI SLABE IZKUŠNJE.
Vem, da je težko preprečiti tako dejanje, da se ujezimo, ko
vidimo, da se ti nekdo polula ali pa še kaj hujšega, na parket
ali ploščice, a verjemite mi, bodite strpni in se ne jezite.

Namreč za vsako »DRETJE«, ki mu ga boste posredovali,
bo on le izkoristil v svoj prid, učinka pa ne bo.
Pomembno je, da upoštevate, da mora mladiček 15 minut po
hranjenju opraviti svojo potrebo in samo od vas je odvisno
ali ga boste opazovali in mu to omogočili ali pa bo to
potrebo opravil kar po svoje. Kako opaziti, da mora na
potrebo?
Ko vidite, da
postaja mladič nemiren,
nekaj išče, voha…, je znak,
da ga takoj odpeljete ven na
potrebo, malo počakajte, mu
recite »TU LULAJ, TU
KAKAJ« in ko to opravi, ga
močno pohvalite «PRIDEN«
in ga pri tem pobožajte. Če
boste pri tem trdno vztrajali,
boste zadevo rešili že v treh
tednih.
Kajti dlje boste
odlašali, več dela boste imeli
s svojim ljubljenčkom.
Veliki švicarski planšarski pes,
Foto: Vedran Tomšić

Matija Babič

Ko dobimo gosta iz tujine
Vsakomur se je že kdaj dogodilo, da je dobil gosta iz tujine, kateri pa je
želel poizkusiti naša prleška vina in kupiti kakšen spominček zase ali za
prijatelje. To se je zgodilo tudi nam. Ko smo pred dnevi, nenapovedano
dobili obisk iz tujine, smo bili res v zadregi kaj naj sedaj, saj je tem
ljudem bilo treba predstaviti Prlekijo v najlepši možni luči. Po premisleku
smo se odločili in našo družbo povabili na Jeruzalem.
Tam na zadnjem hribu pred panonsko nižino leži zame kraj poln pozitivne
energije, kraj poln zgodovine in kraj kjer najdemo največjo vinoteko daleč
na okoli. Vinoteka, v kateri je večina vinogradnikov LjutomerskoOrmoških goric, ponuja degustacije za individualne goste kakor tudi za
skupine, prijazno osebje nam je ponudilo neverjetno izbiro 131 različnih
steklenic vina, vseh seveda nismo poizkusili nekatera pa smo in tako so naši prijatelji dobili vtis, da so vina tega
vinskega okraja res izvrstna.
Po tej slastni izkušnji, smo ob vinoteki opazili tudi trgovinico z raznimi spominki in drobnimi predmeti, kateri so
povečini povezani s pokrajino, opazili pa smo tudi izdelke blagovne znamke I FEEL SLOVENIA.
Našli smo tudi kotiček s karticami in tako smo skupaj poslali lepe pozdrave po širni Evropi.
Skupaj z osebjem TIC-a smo nekako določili
dejavnosti naših prijateljev za teden katerega so
preživeli pri nas. Pri tem nam je bilo v veliko pomoč
dejstvo da imajo v TIC-u turistične informacije v 9
tujih jezikih. Za konec smo si ogledali cerkev Žalostne
Matere božje ter se odpravili po okoliških hribih.
Prijatelji so odšli in s seboj odnesli lepe spomine z
naših krajev.
enPRLEKpač

Pepekof listjak - Jas pa moj Sultan
Jas sen Pepek –
Pepek z brega,
čistokrvni,
na
nejlonovo
štünfo
doj pretočeni Prlek.
Mene
tak
fsi
poznate. Či pa me
keri ne pozna, pa še
de me spozna.
Pepek pa Sultan, Foto: Nada Rožman

Zej pa Sultan. Keri pa je te to? Sultan je, vite le, moj pes, ali
lepše rečeno, moj nejbojši pedoš na toten sveti, pa veko
pitaje je, či bon na »oven sveti«, dere bon se preselja to,
nejša jemi rovnega. On je moj ejngel varuh in me noč pa den
varüvle pred fsemi hudobnimi silami in mo več horbeti pa
skrbi z menoj kak bilo keri.

naravnost v oči. Na hipe tüdi on kakši glos spisti. Glih teko,
ka ne gučin samo jas. Fčosik, dere so ispujeni posebni
pogoji, te ga celo razmin, kej je poveda. In moren rečti, ka je
pesji pogled na človeško živleje joko zanimif.
Dere si te tak fse pogučima in si jas zadosta odehnen, ka sen
kredi za nadalüvaje poti, te se pomalen skobocama vün z
jorka no grema veselo napre. Toto veselje pa nama začne
plahneti nenok, kak se v lüfti začüti domoči prag, na keren
me čoka moja pokora, kera nama za dober večer priprovi
hüdo vüro z fsen kej sliši pa kej ne sliši fcoj. Tüdi bič je že
popeva polek jenega jezika, pa kakši drügi cejag tüdi.
Ženska pač nemre razmiti, ka se moški fčosik ge malo duže
zamidimo in jo to naprovi do kraja divjo. Še nejbojše je te,
dere se me baba navoli čakati in pret zaklene kučo in odide
spot, kak se mija privlečema dumu. Seveda sen teko ne nor,
ka bi silja v nevolo in bi je ša gor bidit pa fehtat, nej me
spisti notri. To bi bilo tak, kak dere bi ša v osijak dregat z
vüpajon, ka bodo te ose notri spüstile. Dere ostonen vün
zaklejeni, te mi pač znavi ostone samo moj lübi Sultan, keri
mi rade vole odstopi malo placa v svoji kobači. V leti nama
je fčosik malo vroče, samo je še fseeno bojše tak, kak pa jih
anštendik zdignoti pred spajon in potlan še spati v strohi, ka
de se terapija zmes še ednok ponovila. Po zimi nama je s
Sultanon vroče glih ne, samo zebe pa nej tüdi ne, ker se lepo
stisnema eden k drügemi. Pa ka si nebi keri kej naopak
misla. Stisnema se samo zavolo toga, ka nama je bole toplo.

Ker je moj Sultan joko künšten pes, zno genau presoditi
situacijo, f keri se jas znejden v določenen momenti. Dere se
rečmo malo duže zamidin pri kakšen pedoši ali pa v oštariji,
te začüti, ka se moj delovni den nede glih preveč dobro
konča. Zaveda se, ka bon nujno nüca jegovo pomoč na poti
prta dumi, še bole pa duma, dere de se bliskalo pa treskalo.
Zato me lepo pride čakat. Dere se te jas ednok le odločin, ka
bon ša dumu, či me že pred ten vün ne vržejo, te mi moj
Sultan kože pot prta dumi in me zmes tü pa tan tüdi malo
naravno, ka me nebi potegnolo kon na kakšo strejnsko pot.
Drgačik pa sen jas s pesi povezani že od rone mladosti. Naš
Luksek je bija moj prvi pedoš v živleji. Bija je prvi, keri se
Malo je nevola edino f ten, ka sen jas za jega, čiglih je veki je začeja špilati z menoj, pa še on se venda nebi, či ga nebi
pa močen pes, fseeno malo prežmeten, tak ka me nemre klobosa premomila. Provijo, ka sen bija jas kak dojenček
nikak vün z jorka spraviti, či se zgodi, ka mi koleno klecne, joko grd. To formo sen vün zgledna, ka so se me fsi bojali in
ali pa se mi tema pred očmi naprovi in se zvrnen notri v se je niše ne šteja drüžiti z menoj. Na srečo so se mamika
jega. Je pa me že porkrot doj s ceste potegna, ka me nebi spotili rešitve, po keri se je Luksek spedašja z menoj. Okoli
kakši pijoni divjok povoza. Samo, čiglih mi nemre pomogati šijaka so mi obesili friško kloboso in me postavili na
na noge, me Sultan nigdor ne pisti samega v nevoli. Venda podsteje. Na storo dedekovo sükjo, na keri je navodno
se boji za mene. F takšen slučeji se človik lehko hitro Luksek leža. En cejt me je samo od daleč gleja in ovohova,
nahladi. Polek toga pa so zej takši cejti, ka lidje krodnejo fse te pa ga je le klobosa premomila in je priša k meni. Malo je
kej je rohega in bi se lehko zgodilo tüdi, ka bi me fkrali. liza kloboso, malo je liza mene in tak se je začelo. Jas sen se
Toga pa seveda Sultan, kak pes čuvaj, nemre dopistiti. In tak koboca okoli, Luksek je skoka okoli mene in klobose.
si te lepo polek mene doj vleže in fküper čokama. Čokama, Pomalen sma se navadila eden na drügega in sma se cele
ka de se meni bor eno mejciko glova zbistrila in do moji dneve špilala tan na podsteji. Dere so drügi deca vidli, ka
sklepi teko trdni grotali, ka do me lehko noge dale nesle.
sen le ne tak nevaren, kak nevarno sen vün vida, te so se tüdi
oni pomalen začeli drüžiti z menoj.
Med totin čokajon jas navodno zadremlen. Se pa dostikrot
tüdi zgodi, ka nemren zaspati in bi mi bija joko dugi cejt, tak No, zej sen že eno malo predaleč nazoj odiša. To nema nikše
son sred noči ležati v jorki, či nebi bilo polek mene mojega veze s Sultanon no gnešjimi cejti. Okoli toga bon van drgoč
Sultana, keri me tolaži in s kerin se lehko v takših momentih kej več napisa, dere boma s Sultanon zvedla, kej se novega
pogučin o fsen, kej me mantro. Za tote nojne pogovore sen godi f Prlekiji.
mu joko hvaležen. Nemren povedati, kakši potrpežlif
sogovornik je moj Sultan. Stokrot leži je z jin gučati kak z Samo še to van poven, ka sma van to s Sultanon napisala
lidmi, še ekstra pa z mojoj Nežoj. Sultan je edini, keri me skrita v listjaki v strogi »ilegali«. Či bi noj Neža polek
poslüša in keremi lehko do kraja poven, kej mu namenin dobila, te bi bilo to zodjo, kej sma v živleji napisala.
povedati. Je tüdi edini, keri me razmi in mi nigdor nič proti Srečno bote do drügokrot!
ne reče, ne tak kak drügi, keri mi nigdor ne dojo nič valati.
On pa me samo gleja s tistimi jegovimi vekimi očmi in špiči Pepek z brega
Sultan
vüha. Zmes fčosik malo podremle, pa malo okoli pogledne,
či bi što okoli noj hoda, te pa se opet vmiri in me gleja

Opravila na vrtu
"Če je Jurija (24. april) dež in na Petra suša, se raduje opori. Odstranjujemo rastline, ki niso preživele zmrzali. Iz
kmetova duša. Ako prvega maja dežuje, dobro letino jagodnih grmičkov odstranite zastirke, ki so jih varovale
oznanjuje."
pred zimskim mrazom, očistite odmrle dele ter jih pognojite.
Na jablanah redčimo plodiče ročno ali kemično. Proti
češnjevi muhi (črvivosti) škropimo češnje, ko iz zelene
Zelenjavni vrt
V zelenjavnem vrtu je primeren čas za setev in sajenje vseh prehajajo v rumeno barvo.
vrst rastlin. Namestite podpore za rastline, preden preveč
zrastejo. Začnemo s setvijo eno in dvoletnih zelišč na prosto, Njive
pred nočnim mrazom jih zaščitimo s folijo. Poleg toplote je Posejali smo koruzo. Pred ali tik po vzniku koruzo škropimo
v času kaljenja zelo pomembna tudi vlaga, zato poskrbimo, s talnimi herbicidi ob dežju proti plevelom. Dognojujemo
da bo v tleh vedno dovolj vode. Prve dni tega meseca jarine in ozimine ter zaščitimo proti pepelasti plesni in
namenjamo saditvi česna in čebule. Ne pozabimo na boleznim klasa v začetku klasenja. Na travnikih kosimo za
zračenje setvenice, tunelov, zaprtih prostorov ter silažo in za seno. Po košnji čimprej dognojimo z dušičnimi
plastenjakov. Ponavadi zračimo v najbolj toplem delu dneva. gnojili.
V sredi aprila presajamo na prosto sadike solate in jih
Mitja Lukovnjak
prekrijemo z folijo.

Sadni vrt
V obdobju začetka cvetenja je zelo pomembno, da skrbimo
za varstvo pred škodljivci in boleznimi. Sadno drevje
pognojimo z dušičnimi gnojili. Prve dni v mesecu lahko
opravimo cepitev dreves. S kompostom ali z drugimi
organskimi gnojili pognojimo sadno drevje. Sadnemu
grmičevju sedaj izrežemo posušene in poškodovane dele ter
stare poganjke. Mlade poganjke robid in malin napeljemo po

Nasveti iz Frančekovega verštata - Kosilnica
Prihajajo lepi pomladanski dnevi, z njimi pa tudi razna
opravila okrog hiše, vrta,…Med taka opravila sodi tudi
košnja zelenic. Za to opravilo velika večina uporablja
kosilnice – mulčerje. Če je le ta malo starejša in zraven še
zanemarjena, so problemi že pri zagonu – vžigu in hkrati pri
delu. Dobro je vedeti nekaj stvari, ki jih lahko opravimo
sami z minimalnimi stroški

8. Nagib kosilnice nastavite s kolesi tako, da so sprednja
kolesa za luknjo ali dve višje od zadnjih. Trava bo prav tako
nizko pokošena, kosilnico pa boste potiskali brez muke.

Še eno malenkost lahko opravimo sami. Pri obračanju
kosilnice med košnjo ponavadi pritisnemo na ročaj le-te, da
dvignemo prednja kolesa in jo obrnemo. Pri tem teža
motorja »žmiče« pločevinasto ohišje, ki začne sčasoma
1. Enkrat letno pred ali takoj po sezoni košnje menjamo olje pokati. Tu si lahko sami napravimo opore iz tankih cevi od
v motorju. Motor vam bo zelo hvaležen, ker mu boste ročaja do ohišja kosilnice pri prednjih kolesih. Cev na
podaljšali življenjsko dobo za kar nekaj let.
koncih 2 do 3 cm sploščimo, da lahko izvrtamo luknje (6
mm). Eno stran privijemo na ročaj kosilnice, drugo pa na
2. Svečko očistimo ali menjamo z novo.
ohišje pri sprednjih kolesih, kjer jo tudi pritrdimo z vijaki.
Tako je dosti lažje potiskati in obračati kosilnico.
3. V bencinu operemo gobo, ki je v zračnem filtru in jo
dobro posušimo.
Vse to lahko opravimo sami. Stroške imamo le z nabavo olja
in svečke. Za vse ostalo pa je potrebna ura ali dve dobre
4. Če je ostalo kaj goriva v rezervoarju ga izlijemo in volje in kosilnica vam bo delovala tudi deset ali več let.
nalijemo svežega.
Še en pomemben nasvet: Če imate bolj strmi teren za
5. Naostrimo nož – s pilo ali brusilnim strojem.
košnjo, vedno kosite od spodaj navzgor.. Tudi, ko greste
navzdol, naj bo kosilnica nad vami. To pa zaradi preprečitve
6. Pritegnemo vse vijake – na ročaju kosilnice, kolesih, da »zaribanja« motorne gredi. V motorju je namreč za take
ne bo vse klopotalo med delom.
nagibe premalo olja, zato je vedno treba kositi tako, da je
karter motorja (ki je v smeri ročaja kosilnice) na spodnji
7. Da bi ohišje kosilnice, ki je po navadi pločevinasto, dolgo strani strmine. Izogibajte se tudi košnji prečno po strmini,
držalo, jo po vsaki košnji, ko se ohladi, spodaj operemo. To ker takrat steče vso olje na eno stran motorja.
napravimo tako, da kosilnico nagnemo NAZAJ na ročaj,
spredaj pa jo podpremo s primerno dolgo lato. NIKOLI je ne Če česa ne morete ali ne veste sami narediti sem vam na
nagibajte na levi ali desni bok, ker bo olje steklo čez ventile voljo. Veliko užitkov pri delu s kosilnico vam želim
v izpušno cev ali pa v vplinjač. Posledično so namreč »mojster« Franček.
problemi z vžigom.
Franček Tušek

Kotiček v katerem bomo tu pa tam kaj spili in si dušo napojili
Za sam začetek vinskih zgodb smo izbrali družino pitna vina.
Kaučič iz Gresovščaka, katera je svoje vinogradništvo
poimenovala kar VINOrejaKAUČIČ. Samo ime izvira iz
prve knjige za vinogradništvo v Sloveniji "Vinoreja za
Slovence"
V šali včasih kakšen prijatelj reče da je to hiša Renskega
Prvo srečanje s trto je družina doživela že v davni saj v kleti vedno dobiš več različnih stilov tega vinskega
zgodovini saj so predniki živeli kot viničarji v Jeruzalemu kralja in ob poizkušnjah se ti zdi, da nikoli ne bo konec
in pozneje v Slamnjaku. Očetje so svoje znanje o trti tega Reskega.
prenašali na mlade generacije in tako je zrasla močna vez
med trto in družino.
Mišo, kateri vodi degustacije, vam ponudi Renske
Leta 1966 je Stanko Kaučič (Oča) zasadil prvi trs v Rizlinge : Z*Z , Čarli in KeSni , … torej še ena posebnost
Gresovščaku, trs kateri še danes dela senco kleti; vina imajo imena in za vsakim imenom je zgodba.
najimenitnejšemu prostoru družine "pod brajdami" in tam Minute v kleti hitro minevajo, pogovori se razvijajo in kot
se še danes dogajajo najrazličnejša praznovanja, kakor pravi pregovor: "Ko prihaja vino na mizo, odhajajo
tudi najlepše degustacije.
skrivnosti". Mišo velikokrat pove tudi kako zgodbico, o
zgodovini kraja, o znamenitostih in o ljudjeh, kateri so tu
V zadnjih letih se je vinoreja začela razvijati in tako danes živeli, nekako dobiš občutek da je zaljubljen v to
gojijo naslednje sorte: Renski Rizling, Rumeni Muškat, pokrajino, v Prlekijo. O vinih iz njihove kleti ne bomo
Muškat Otonel, Laški Rizling, Šipon, Chardonnay in več pisali, le povabili bi vas radi na brezplačno
Gamay.
degustacijo in druženje ob vinih iz kleti
Med vini je največjo slavo doživel Čarli, v družini pa VINOrejaKAUČIČ, katera se bo zgodila 7. maja v
pričakujejo tudi rojstvo novega vina Primus.
okrepčevalnici Grozd v mestni hiši v Ljutomeru.
Za vinograde in klet skrbijo tri generacije družine, oče
Matko z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem da vinu
tradicionalnost in prepoznavnost, sinova dajeta vinu
pridih mladostnosti in tehnološke modernosti, ženski del
družine da vinu lepoto in ljubezen, otroci pa vse skupaj
začinijo s svojo igrivostjo in veseljem. Vsi člani so tudi
ponosni Prleki in promotorji Prlekije zato je, kot radi
poudarijo njihovo vino Prleško.
V vinogradih grozdje pazljivo negujejo in tako dobijo v
klet kvaliteten mošt katerega nato donegujejo v sveža S sabo prinesite izrezan kupon.

Prvi stik z vinom pri degustaciji je z očmi
Vino lahko opazujemo že pri nalivanju,
pravzaprav če imamo srečo ga lahko
poslušamo. Bogata vina so bolj gosta,
zato je njihov tok bolj globok zaprt, vina
katera so tanjša so pa bolj glasna, tečejo z
bolj visokim tonom.
Sedaj ko smo vino nalili, ga bomo pa
opazovali. Pozorni bodimo na barvo in
na bistrost vina, opazujmo ga ob robovih
kozarca, kateri pa naj bodo prozorni in
kvalitetni.
Bela vina naj bi imela svetlo slamnato do
globoko zlato barvo v izjemah celo
jantarno. Rdeča vina so modro
vijoličasta, bordo rdeča ali celo granatno
rdeča.
Kozarec z vinom držimo za pecelj in ga
opazujemo iz večih smeri, z vinom tudi
zaokrožimo po kozarcu in opazujemo solzice na steni kozarca, več je solzic več alkohola ima vino. Z kroženjem vinu
dodamo tudi nekaj zraka, kar nam bo pomagalo pri vonjanju vina v naslednji številki Prleških cejtng.
enPRLEKpač

Vinska kraljica biti je lepo
Da ima vino čudežno moč spoznavamo vsak dan; v nas
zbuja navdih, čudovito ustvarjalnost, daje nam moč najti
samega sebe, da smo do sveta močni in prisrčni. Tako ob
vinu dobi boječi pogum, molčeči besedo in živahnost,
melanholik smeh, obupani se prerodi in močnejši se giblje s
koraki zmagoslavja. Moč vina skupaj vedno znova
odkrivamo v Klubu Martina - klubu vinskih kraljic
Ljutomer. Vino nas povezuje in nam daje ob njem
spoznavati nove ljudi, sklepati nova poznanstva. Vino in
prijateljstvo… Dolgo je bila živa ideja, da bi se povezale;
me, ki imamo rade dobro vino in smo prijateljice - vinske
kraljice Ljutomera. S ponosom lahko povem, da smo s
skupnimi močmi 2. novembra 2004 registrirale svoj klub Klub Martina - klub vinskih kraljic Ljutomer. Svoj sedež
imamo na Postružnikovi ulici 14 v Ljutomeru, v prostorih
Društva vinogradnikov in prijateljev vin Ljutomer. V
Ljutomeru je bila okronana prva vinska kraljica, leta 1986.
To je bila obenem tudi prva vinska kraljica na področju
Slovenije oziroma še takratne Jugoslavije, gospa Sonja
Lipič. Prav zato je še toliko pomembneje, da to tradicijo
ohranjamo in nadaljujemo.
Do danes je Društvo vinogradnikov in prijateljev vin
Ljutomer pod svojim okriljem okronalo že petnajst vinskih
kraljic. In zrasla je želja, da se povežemo. Ker pa druženje
ob dobri kapljici ne pozna meja, smo v svojo sredo povabile
tudi vinske kraljice, okronane pod okriljem društva
vinogradnikov Mala Nedelja. Klub ima trenutno šestnajst
članic. To so: Sonja Lipič, Milena Meško, Andreja Županec,
Mateja Štabuc, Ksenija Vrbnjak, Mihaela Lipovec, Sabina
Germšek, Mateja Krajnc, Maja Bratušek, Darja Jureš, Jasna
Bolkovič, Antonija Podnar, Sanja Klenar, Suzana Rožman,
Adrijana Bogdan in Jenny Slekovec.
Marsikdo med vami se verjetno sprašuje, kaj se v našem
klubu dogaja. Klub Martina je nastal predvsem z namenom,
da bi širili znanje o vinu, dvigali raven kulture pitja,
ohranjali tradicijo vinogradništva in vinarstva na naših tleh,
predvsem pa je želja, pomagati našim vinogradnikom pri
promociji in prodaji visoko kvalitetnih vin ljutomerskega

vinorodnega območja. Vse te naloge poskušamo
uresničevati čez vse leto z raznimi prireditvami in dogodki.
Septembra leta 2005 smo se vinske kraljice prvič lotile
izvedbe prireditve »PRLEŠKA BROTVA«, ki je bila v atriju
mestne hiše v Ljutomeru. Priznam, da smo bile negotove, ali
bo prireditev uspela in kakšen bo odziv. Nad odzivom
domačinov, smo bile prijetno presenečene. Atrij mestne hiše
se je do dobra napolnil in ljudje so z navdušenjem sprejeli
našo prireditev. To nam je bila motivacija in spodbuda, da
»PRLEŠKO BROTVO« zdaj tradicionalno pripravljamo
vsako leto v septembru. Vse, ki smo nosile krono vinske
kraljice, smo na to zelo ponosne. Pa da ne boste mislili, da je
s tem ko predaš krono tvoja naloga končana. Ravno s tem
namenom smo v Ljutomeru ustanovili Klub Martina - klub
vinskih kraljic, kjer »stare kraljice« s svojimi izkušnjami
pomagamo aktualni vinski kraljici, obenem pa si vsaka kar
najbolj prizadeva za izpolnjevanje svojega poslanstva, ki pa
je doživljenjsko. V klubu se držimo načela: Skupaj zmoremo
več in bolje! Vinske kraljice iz Kluba Martina vsako leto
pripravimo nekoliko drugačno pokušino vin, kot ste jih
običajno vajeni. Vina predstavimo skozi letne čase in skozi
pregovore o vinu, ki jih je kar veliko in v sebi skrivajo
prenekatere modrosti in resnice. Posebej veselo dogajanje v
klubu Martina je okoli martinovanja, takrat imamo kraljice
oz. novo izvoljena kraljica še posebej veliko dela. Skupaj z
vinogradniki je potrebno pregledati kaj je storil sv. Martin,
ko nam je naredil iz mošta vino, in to kar čez noč. Prav na
Martinovo pa novoizvoljeno kraljico svečano sprejmemo v
naš klub. To je prav poseben trenutek, ko bivše kraljice
naredimo s kozarci krono nad krono vinske kraljice in ji
damo popotnico za njeno vlogo ambasadorke vin:
Vinska kraljica biti je lepo,
dobro vinsko kapljico piti,
v dobri družbi biti,
in se s prijatelji poveseliti,
to vse naše želje so!
(Mateja Krajnc)
Mihaela Lipovec

Renski rizling – Muhast, zahteven je kralj
Vse se začne v osnovi, začne se že v
cepljenki, nadaljuje se v zemlji, nato v
trti, v celotnem vinogradu, grozdu,
jagodi in na koncu po kar nekaj
prehojenih korakih zaključi v vinu. Da
pridemo do dobrega renskega kralja, se
moramo že v vinogradu do njega
obnašati zelo kraljevsko. Zato je dobro
in ključnega pomena, sploh za
vinogradnike dobro poznavanje sort in njihovih značilnosti.
Najbolj pregleden in natančen je ampelografski opis sort.
Tudi mi se bomo z renskim rizlingom sprehodili po njem, a
malo majn podrobno in ne tako strokovno. Ampelografija
(starogrško: ampelos – trta, graphos - opisovanje) je
znanstvena veda, ki proučuje, opisuje, identificira in
klasificira vrste družine vinikovk in sorte vinske trte. Ker
ime že poznamo gremo kar na sinonime in tuja imena;
Riesling, Weisser riesling, Rheinriesling, Johannisberg mu
pravijo v Nemčiji in Avstriji, Riesling reano v Italiji,

Riesling blanc v Franciji, v ZDA in CANADI pa White
Riesling. Po klasifikaciji spada v zahodnoevropsko skupino
sort – Proles occidentalis, po poreklu pa je to edina
nefrancoska sorta, ki se je uveljavila v novem svetu.
Njegova domovina je Nemčija – Porenje in nekateri viri
pravijo, da so ga tod gojili že v devetem stoletju. Sorta je
razširjena kar v vseh vinogradniških deželah zmerne in
sveže klime, največ ga je še vedno v Nemčiji, zelo razširjen
je tudi v Alzaciji, kjer je bil premočen konkurent njihovemu
Chardonnayu, zato so ga v drugih predelih Francije
prepovedali saditi. Nanj vsekakor prisegajo Avstrijci in
Italijani. Najdemo pa ga tudi na najbolj vročih območjih
Avstralije. V Sloveniji je sorto prvi načrtno zasadil
nadvojvoda Janez Habsburški, leta 1822, na svojem
posestvu Meranovo pod Limbušem, ki je sedaj v lasti
Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Pri nas v
največji meri uspeva tam, kjer je tudi v uradnem sortimentu
zapisan kot priporočena sorta; to je sedaj slovenska
štajerska, prej pa bi razdelili na ljutomersko-ormoški,

radgonsko-kapelski, mariborski in haloški vinorodni okoliš
ter na Bizeljskem in Posavju. Botanični opis vinske trte,
vinogradnikom že na prvi pogled izda sorto, ali pa jim
pomaga le v kaki malenkosti kot je npr. peceljni sinus ali
rdečkaste porasle dlačice na spodnji strani lista, tudi te
pomagajo prepoznati za katero sorto gre, ko so v dvomih.
Izmed vršička mladike, lista, rozge, jagode, se bomo ustavili
le pri grozdu, ki je pri renskem rizlingu majhen do srednje
velik, zbit, valjaste oblike in včasih tudi vejnat. Težak je od
60 do 90 g. Pri sorti pa so zelo pomembne še agrobiološke
značilnosti, ki nam orišejo kako moramo trto negovati in na
kaj moramo biti pozorni. Renski rizling je pozna in precej
bujna sorta, dobro kompatibilna z šibkimi ameriškimi
podlagami, dobro odporna na pozebe, na bolezni pa je
srednje odporna, daje reden, vendar ne bogat pridelek, med
cvetenjem se rada osipa, še posebej, če v tleh primanjkuje
magnezija. In že smo pri pridelovalno tehnoloških lastnostih.
Gojitvena oblika je po navadi dvo ali v zadnjem času eno
šparonska z dokaj dolgo rezjo, zahteva odlično lego in
dobro, prepusto ter zmerno vlažno zemljo. Tudi založenost s
hranili in organsko snovjo mora biti dobra.

Tako, pa smo le prikorakali do dela, kjer bomo spoznali,
kakšno žlahtnobo lahko dobimo iz te sorte. V vinogradništvu
se je dobro držati načela, potrpežljivost vinogradnika kakovost pridelka, ki se nam potem še kako obrestuje pri
vinu. Vina renskega rizlinga so v začetku rumenkasto
slamnata z belo-zelenimi barvnimi odtenki, z leti pa dobiva
zlate pramene. Sestavljajo celo paleto vin - od suhih do
sladkih, predikatov, poznih trgatev in ledenih vin, različnih
alkoholnih stopenj, od tistih najnižjih z 6,5 vol.% do močnih
s 13 vol.%, a vendar ostaja vsem skupna edinstvena aroma
in cvetica in prepoznavna kislina. To je elegantno in polno
vino, naj bo mlado ali starano. Ali je saden (vinogradniška
breskev, marelica, jabolko, limona, kutina) ali cveten (lipa,
akacija, vrtnica) in še kakšen presodite sami. Upam, da boste
s kraljem iz naših gričev nazdravili čim prej. Ni jih malo in
odlični so! Prepustite se užitku vonja in okusa in če ne
drugega boste v njem sigurno našli dolgo prehojeno pot
vinogradnika.

Germšek Sabina

Iz naših krajev - Mladina v mestu in na vasi
Pred dnevi sem zasledil grafite na spomeniku kužnemu
znamenju na glavnem trgu v Ljutomeru, ob njem pa gručo
šoloobveznih otrok z rolkami. Ko jim povem, da ni najbolj
primeren prostor za skejtanje in povzročanje hrupa mi
povedo, da so sicer imeli svoj prostor na katerem sedaj stoji
nova športna dvorana. Torej so s to gradnjo mladim nekaj
vzeli, na drugi strani nekomu dali. Ampak od začetka
gradnje je preteklo kar lep čas in slaba poteza ljutomerskih
vele mož na občini, da niso našli nadomestnega prostora.
Sicer pa kam z mladino, zmeraj tarnamo, da se naj ne zbirajo
v parkih, ne hodijo v lokale, naj se izogibajo slabe družbe po
raznih zapuščenih zgradbah, podimo jih z avtobusne,
železniške, naj ne divjajo s skuterji in naj se več ukvarjajo s
športom. Slednje jih učijo tudi v šoli. Naj torej plavajo (ne
sicer v Ljutomeru, ni zimskega bazena), igrajo košarko, naj
obiskujejo fitnes (pa brez proteinov in drugih dopingov), naj
se vpišejo v nogometni klub itd.. A mislite, da je za vse to
poskrbljeno? Pa se nam mlado budnež odloči igrati
nogomet. Pa poglejmo s kakšnim veseljem začne igrati v
malo nogometnem klubu na vasi.
Vsaka vas tako rekoč ima danes neke športne površine na
katerih se lahko zbira mladina, na katerih se lahko odvija
kakšna prireditev in izvajajo igre. To seveda ne velja za KS
Železne Dveri. Niso samo Ilovci vas od občine in boga
pozabljeni kot smo pisali v prejšnji številki. Žal sedem vasi;
Radomerje, Radomerščak, Jeruzalem, Železne Dveri,
Gresovščak, Ilovci in Slamnjak, nimajo svojih igrišč. Za
izjemo imajo nogometaši v Železnih Dverih igrišče za mali
nogomet, ki pa ni v lasti občine, temveč so se sami
organizirali in ga najeli od lastnika družbe Dveri Pax d.o.o.
Pred leti smo ta problem predstavili prejšnjemu županu, toda
za rešitve ni bilo posluha, namreč občini je bilo v
Gresovščaku ponujeno brezplačno (privatno) zemljišče na
katerem lahko uredi športne površine, (bil je izgovor da
nimajo zemljišča). Smo torej drugo razredni krajani, kjer ni
samo problem kabelska, internet, nimamo igrišč, ni
kanalizacije, ceste v obupnem stanju, obcestni jarki slabo
vzdrževani, pitno vodo pa itak dobršen del KS dobiva iz

ormoške občine.
V omenjeni KS deluje Klub malega nogometa Železne
Dveri, ki igra v drugi ligi malega nogometa Murska Sobota.
Da poravnavajo najemnino z vzdrževanjem za igrišče tako
nikogar ne zanima, s tem so se sprijaznili, krivec je občina,
ki ni pravočasno poiskala načina, da se igrišče ne bi vrnilo
lastnikom v naravi.

KROVSTVO-KLEPARSTVO,
POSTAVLJANJE OSTREŠIJ
MARIBOR, Jurančičeva 25

RADENCI, Nikola Tesla 11

GSM: 040/ 423-122
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To so mladi, ki niso obupali, čeprav bi ob pogledu sklepa o
sofinanciranju letnega programa športa morali. V občini
Ljutomer je za izvajanje programa športa v tem letu
namenjenih 89.757,00 evrov, ki se razdelijo športnim
društvom in klubom v občini. Pa poglejmo koliko jim je
občina teh sredstev tudi namenila. Za vzdrževanje igrišča so
jim namenili 34,00 evrov, za najem objekta (telovadnice)
178,00 evrov, za izvedbo vadbe 111 evrov in za športne
prireditve (turnirji, obletnice, memorial…) 16,00 evrov,
skupaj 339,00 evrov. Pogled na takšno dotacijo občine je
absurdno dejanje, ki mlade prej odvrača kot združuje. Na
drugi strani pa za plačilo sodnikov in delegatov na
prvenstvenih tekmah ter plačilu članarine nogometni zvezi
znašajo znašajo stroški 620,00 evrov. Od kod klub naj dobi
razliko za pokritje stroškov, ko še temu prištejemo nabavo
športnih rekvizitov, najemnino in nekaj športne opreme ?
Imam občutek, da so to mladi vajeni krize v kateri morajo

zato da igrajo, prispevati še lastna denarna sredstva.
Govorimo, da je država v krizi, občina nima denarja,
sodnike in delegate pa v tem času moramo plačevati z
gotovino od katere ne plačajo prispevkov. Kje so tu
inšpekcije in pravna država ter davkarija?
In katere so športne organizacije v občini, ki poberejo
razliko do zgornje višine namenjenih sredstev za šport? Pa
saj ni ta edini klub v takšnem položaju, tudi drugi se
ukvarjajo s problemom financiranja. Ko odgovorne na
občini in Športni zvezi Ljutomer opomniš na ne izhoden
položaj glede obstoja športnega kluba ti odgovorijo, da je
vse po predpisih in določilih in če klub nima sredstev pač ne
more obstajati in igrati v ligi. Komaj čakajo, da se razpade
posamezno društvo saj tako ostane več denarja za druge.

Morda pa kdo to načrtno počne in ima od tega osebno korist
– kdo ve!
Na podlagi predstavljenega primera mi svetujte kam naj
pošljemo mladino? Vedno pa vedo povedati razni veljaki
kako je vse to v Lotmerke urejeno, le mladina ni za nič
zainteresirana, da jim je skupni imenovalec zgolj "fejsbuk",
računalniške igrice…In na koncu kdo je sokrivec, da imamo
takšno mladino kot je?
Pa saj res, na koncu dragi bralci, kateri spoštujete mlade in
šport pomagajte omenjenemu KMN, da uspešno zaključi
tekmovanje v ligi. Morda pa smo vam dali toliko poguma,
da boste pomagali športnim klubom v okolju kjer živite.
Srečko Lukovnjak Kramberger

Nagradna križanka
Rešitev križanke pošljite do 20.
maja 2010 na naslov uredništva.
Nagrade sponzorirajo Unikat Belec,
podjetje Progress in vinoreja
Kaučič:
1. stenska ura, poslikana po želji
2. paket sladkega razvajanja Kandit
(5 kg čokolade)
3. vrhunsko vino trojček vinoreja
Kaučič
Rešitev križanke iz prve številke:
Šunka in pirhi, Velika noč
Nagrade za pravilno rešeno
križanko iz prve številke prejmejo:
1. Branko Krajnc, Cuber - sladki
paket Kandit in 25 kg sladkorja
2. Lilijana Krenker, Ilovci vrhunsko vino trojček vinoreja
Kaučič
3. Vladka Tucovič, Majšperk sladki paket čokolad Kandit

