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Fsi na Prleški sejen!

Malo prleščine
CIGARETL - cigareta;
GRÜNT - posestvo;
KNEDL - cmok;
NAOPAK - narobe;
PENEZ - denar;
ŠLAPŠUHI - natikači;

Čiki

25. Prleški sejen po celen Lotmerki

Južek je dobja penzijo, pa je ša f trafiko, pa reka
štacünarki:
"Neža, dej mi eno škotlo rdečih Malboro!!!"
Una mu je dola cigaretle, un pa pogledne škotlo, gori pa je
pisalo:
»KAJENJE POVZROČA IMPOTENCO«
Južek fčasik do cigaretle nazej Nežiki, pa se zadere:
»DEJ MI REJŠI OVE Z RAKON!!!«

Prleške cejtnge - brezplačen izvod

Spoštovane Prlečke in Prleki, drage bralke in bralci Medij je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za
Prleških cejtng, ponovno smo z vami, s peto izdajo kulturo Republike Slovenije, pod zaporedno številko 1529.
našega in vašega tiskanega cejtnga.
Izdajatelj: StudioEfekt, Dejan Razlag s.p.
Spodnji Kamenščak 16b
9240 Ljutomer

V prejšnji številki smo malo okrcali lokalne veljake,
da pohvalne besede dobivamo od povsod drugod, le
iz našega domačega, lokalnega okolja ne. No, to se je Glavni in odgovorni urednik: Dejan Razlag
sedaj spremenilo, saj nam je ljutomerski župan Franc
041 956 530
Jurša poslal pismo, v katerem je pohvalil izid
info@prlekija-on.net
prejšnje številke in posebne izdaje ob dnevu
državnosti ter se nam zahvalil in nas spodbudil k Uredniki - novinarji: Srečko Lukovnjak Kramberger
041 712 113
nadaljnji promociji naše občine in celotne Prlekije.
srecko@prlekija-on.net
Ob tej priložnosti se tudi mi zahvaljujejmo za
vzpodbudne besede in v bodoče upamo na lokalno
EnPRLEKpač - Stanislav Kaučič
podporo pri takšnih in podobnih projektih.
070 550 852
stanislav@prlekija-on.net
Milan Belec
041 909 312
milan@prlekija-on.net
Lektoriranje: Dejan Razlag
Oblikovanje: Dejan Razlag

V avgustu, ko bo v Ljutomeru spet tradicionalni
"Prleški sejen po celen Lotmerki", tokrat že 26. po Trženje: 041 956 530, info@prlekija-on.net
vrsti, pa nas boste lahko našli na našem štandu, nas
spoznali, z nami poklepetali in se naročili na Prleške Naslov uredništva: StudioEfekt, Dejan Razlag s.p.
Spodnji Kamenščak 16b
cejtnge ter s tem sodelovali v posebni nagradni igri.
9240 Ljutomer
Več pa boste izvedeli na sejmu, ko nas obiščete.
Iz uredništva vas do naslednjič lepo pozdravljamo in Tisk: DB Bauer Branko s.p.
Brezovci 54, 9201 Puconci
se že veselimo snidenja z vami na Prleškem sejmu.
Glavni in odgovorni urednik
Dejan Razlag

Naklada: 1000 izvodov
Naslovnica: 25. Prleški sejen po celen Lotmerki,
Foto: Dejan Razlag

Prleška knjiga rekordov - Zbirka radijev
V prejšnji številki cejtng smo vas povabili k
soustvarjanju Prleške knjige rekordov in vam
predstavili najtežjega muca v kategoriji živali. V tem
času smo v uredništvo prejeli kar nekaj zanimivih
klicev in povabil. Naj vas na kratko spomnimo, da v
uredništvu zbiramo vse zanimivosti, ki izstopajo iz
vsakdanjega življenja. Ko bo teh dogodkov
(predvidoma naslednje leto) dovolj jih bomo objavili
v posebni knjigi rekordov. Pri teh t.i. presežkih
zbiramo rekorde z več področij življenja, npr.:
najstarejše vozilo v Prlekiji, najštevilčnejša
prireditev, najmočnejši, največ popitega piva/vina na
prireditvi, zasebne zbirke (znamke, značke,
muzeji…), najdebelejše drevo, največji zrezek,
najmočnejše pivo…, skratka kar koli že imate
zanimivega nas pokličite in vas bomo z veseljem
obiskali.
Pred dnevi sem se ustavil v Cubru 22 pri zbiratelju
radijskih sprejemnikov. Ko vprašam sogovornika
Alojza Bogša kaj ga je navdušilo za zbirateljstvo se
nasmehne in pove, da nostalgija po napravah
preteklega stoletja. Preseneča me, da ni niti tako
dolgo zbiratelj, ampak ko še je delal na terenu je
marsikje videl odvržen radio in prav takrat je vzklila
v njem iskrica po ohranitvi tehnične kulturne
dediščine naših prednikov. Največ jih je dobil
podarjenih od prijatelja Ferdinanda Rantaša. Zdaj
ima v svoji zbirki 209 delujočih naprav, tisti ki so še
v okvari jih ne šteje k zbirki. Del elektrotehnika je

tudi v njem samem, saj se sam loti popravila, pri tem
pa mu pomagajo prijatelji »radiotehniki«, kot se je
nekoč reklo temu poklicu kot so; Tone Vozlič,
Štampar, Pergar in drugi.

Zbirka radijev, Foto: Srečko Lukovnjak Kramberger

Na svoji domačiji ima vse radijske sprejemnike
razstavljene v dveh urejenih muzejskih sobah.
Najstarejši je Minerva iz leta 1935, najdemo še Ei
Niš, RIZ Zagreb, Iskra, Nikola Tesla ter druge, ki so
jih takrat izdelovali v raznih državah. V zbirki
najdemo tudi tako imenovani vojaški radio, ki je bil
izdelan za potrebe vojske. Če vas pot zanese po tem
delu Prlekije ste vabljeni, da si zbirko ogledate,
družina vas bo vljudno sprejela.
Srečko Lukovnjak Kramberger

Desetič v Hrastju Moti
Ob ribniku pri Ribiškem domu v Hrastju Moti je dan pred državnim
praznikom, 24. junija, tekmovalo 33 ribičev ter ena ljubiteljica
športnega ribolova. Prišli so na vabilo Društva upokojencev Radenci, ki
že od leta 2001 dalje ob občinskem prazniku Občine Radenci organizira
meddruštveno tekmovanje v športnem ribolovu za prehodni pokal
občine.
Tokrat je zmagal Stanislav Mir iz domačega DU Radenci (10,420 kg
ulova) pred Milanom Vrbnjakom iz DU Ljutomer (7,480 kg ulova) ter
pred Štefanom Giderjem iz DU Tišina (5,560 kg ulova). Med deseterico
najboljših se je na šesto mesto uvrstila Marija Lukovnjak s Kapele
(4,800 kg ulova), poleg nje pa na osmo mesto Franc Kosi iz DU
Ljutomer (4,520 kg ulova).

Tekmovanje, Foto: Filip Matko

Zmagovalec je prejel prehodni pokal Občine Radenci, prvi trije pokale
letošnjega tekmovanja, vsi udeleženci športnega ribolova pa so prejeli
praktična darila donatorjev.
Filip Matko
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Zmagovalci, Foto: Filip Matko

Mednarodno športno srečanje upokojencev
Prvi petek v juliju so bili pri Društvu upokojencev
Ljutomer v gosteh članice in člani Združenja
upokojencev Medžimurske županije iz Čakovca, s
katerimi Ljutomerčani že preko 30 let gojijo
prijateljske stike. S svojimi tekmovalkami in
tekmovalci so sodelovali v treh športnih disciplinah:
pikadu, šahu ter streljanju s serijsko zračno puško.
So pa poleg teh dveh ekip na mednarodnem
športnem srečanju tekmovali še članice in člani
sedmih društev upokojencev z obeh bregov reke
Mure.

Ljutomera (11), 4. DU Veržej (4) in 5. DU Moravske
Toplice (1,5). Med 20 posamezniki je bil prvi Jože
Glavač (4) iz Murske Sobote pred sotekmovalcem
Francem Kuharjem (4) ter pred Franjem Šimoničem
(3,5) iz Čakovca itd.

Ženske so se pomerile v metanju pikada in med
osmimi ekipami je zmagala ekipa Društva
upokojencev Gornja Radgona (2360) pred prvo
ekipo Društva upokojencev Ljutomer (2276) ter pred
ekipo Društva upokojencev Veržej (2258), 4. DU
Krog (2236), 5. UUMŽ Čakovec (2206), 6. DU
Ljutomer – 2. ekipa (2025), 7. DU Križevci pri
Ljutomeru (1977) in 8. DU Moravske Toplice
Podelitev pokalov, Foto: Filip Matko
(1812). Med 32 posameznicami je bila prva Elza
Novak (670) iz Gornje Ragone pred svojo
sotekmovalko Marico Vajs (644) ter pred Marico Razglasitev rezultatov in družabno srečanje je
potekalo v hotelu Jeruzalem v središču Ljutomera, ki
Brunec (638) iz Veržeja itd.
sta se ga udeležila tudi podžupan Občine Ljutomer
Pokal za prvo mesto v streljanju z zračno puško med Franc Slokan in direktor Javnega zavoda za šport,
štirimi ekipami so osvojili strelci Društva izobraževanje odraslih in mladine Branko Žnidarič.
upokojencev Radenci (627) pred Društvom Oba, kot vse sodelujoče na mednarodnem srečanju,
upokojencev Murska Sobota (617) ter pred strelci iz je pozdravila predsednica DU Ljutomer Slavica
Čakovca (605) in 4. DU Ljutomer (565). Med 16 Sunčič, za zabavo pa so poskrbeli fantje iz
posamezniki je najbolje streljal domačin Alojz tamburaške sekcije Bisernica, ki deluje pri DU
Vogrinec (172), za njim pa Vladimir Horvat (171) iz Ljutomer.
Murske Sobote in Janko Hlade (170) iz Radenec itd.

Filip Matko
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Naročilnica
Naročilnica na Prleške cejtnge
Ime in priimek:
_________________________________________
Naslov:
_________________________________________
Ustrezno obkljukaj:
 Želim plačati poštnino in na dom prejemati brezplačni
mesečnik Prleške cejtnge (12 številk)
Šahisti, Foto: Filip Matko

Naročilnico nalepite na dopisnico in jo pošljite na naslov
uredništva

Najboljši šahisti so bili med petimi ekipami člani
Na Prleške cejtnge se lahko naročite tudi preko spleta na
Društva upokojencev Murska Sobota (12,5)pred naslovu www.prlekija-on.net, kjer najdete tudi celoten
ekipo Čakovca (11) ter pred ekipo domačinov iz arhiv vseh preteklih številk v virtualni obliki.

Z glasbo v počitnice
S prireditvijo Z glasbo v počitnice, ki je potekala, 24. 6.
2010, na Glavnem trgu v Ljutomeru, je Glasbena šola
Slavka Osterca zaključila zadnji dan šolskega leta
2009/10.

S svojimi učenci je šola sodelovala na Reviji glasbenih
šol Štajerske Koroške in Pomurja v Mariboru, ter bila
organizatorica 32. Revije glasbenih šol Lendava, M,
Sobota, G. Radgona in Ljutomer, ki je v mesecu marcu
potekala v Domu kulture Ljutomer.
Šola je v tem šolskem letu organizirala tudi Božični
koncert in 4. koncert učiteljev.
S harmonikarskim orkestrom pod vodstvom Janeza
Munde, je sodelovala na 17. Območnem srečanju
harmonikarskih orkestrov v M. Soboti.
Z Mladinskim pihalnim orkestrom se je pod vodstvom
Stanislava Lašiča, udeležila 7. Promenadnega koncerta
mladinskih orkestrov v Lendavi.

Mladinski pevski zbor šole je sodeloval na diplomskem
koncertu skupaj s projektnim orkestrom pri izvedbi
Nastop, Foto: GŠ Slavka Osterca
skladbe »Maša za otroke« v stolni cerkvi v M. Soboti,
Skupaj z učitelji, ki so učencem podeljevali spričevala so sodeloval na koncertu Alpe-Adria-Advent v Grazu, ter na
se v prijetnem vzdušju vrstili nastopi posameznih Območni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov v
učencev, predšolske glasbene vzgoje in glasbene Ljutomeru.
pripravnice ter plesne pripravnice. Na trgu se je predstavil
tudi harmonikarski in mladinski pihalni orkester. Številna Udeležil se je tudi koncerta v Ljubljani, pod naslovom
publika, staršev, dedkov in babic je spremljala nastope in »Pesem je glas srca« - v okviru festivala "Literature celin
- festival Fabula" (del programa " Ljubljana - svetovna
podelitve spričeval svojih otrok ali vnučkov.
prestolnica knjige"). Zbor je sodeloval tudi na 22. reviji
otroških in mladinskih pevskih zborov v Zagorju ob Savi
2010 in pod vodstvom zborovodkinje Romane Rek prejel
srebrno priznanje.

Nastop, Foto: GŠ Slavka Osterca

Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer je v tem šolskem
letu s svojimi učenci zraven sodelovanja na regijskih,
državnih in mednarodnih tekmovanj organizirala še vrsto
nastopov: od razrednih nastopov, javnih produkcij, letnih
nastopov na dislociranih oddelkih, Letni nastop orkestrov
in komornih skupin, Nastop učencev v Mali Nedelji,
Nastop tekmovalcev in Nastop učencev, ki zaključujejo
šolanje.
Šola je pripravila tudi glasbeno uro za učence osnovnih
šol in vrtcev občin Ljutomer, Križevci, Veržej in
Razkrižje z namenom, da prikaže in spoznava mlade z
glasbo in instrumenti ter jih tako vzpodbuja, da se
odločajo za vpis v glasbeno šolo.

Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer je v začetku
meseca junija organizirala tudi skupni koncert učencev
GŠ Bela Bartok iz Szhombatelya - Madžarska ter učencev
GŠ Slavka Osterca Ljutomer. S tem koncertom šola
nadaljuje s strategijo izmenjavanja mnenj med
posamezniki in skupinami različnih kultur ter
uresničevanju nacionalnih evropskih strategij na področju
izobraževanja.

Stanislav Lašič,
ravnatelj

115 let Fričove kapele na Sp. Kamenščaku
V nedeljo, 11. julija 2010, smo se ob 11. uri pri
»Fričovi kapeli« na Spodnjem Kamenščaku zbrali
pri sveti maši vaščani Spodnjega Kamenščaka.
Počastili smo 115. obletnico kapele in se tako kot že
dobrih 25 let udeležili tradicionalnega žegnanja.
Mašo je opravil monsinjor Izidor Veleberi, ki je
prisotne nagovoril v duhu spoštovanja v družini.

Fričova kapela, Foto: Albina Lukner
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Družina je osnovna celica družbe, ki bi nas naj
spremljala na vsakem koraku v življenju. V vsaki
družini je važno, da se med sabo spoštujeta mož in
žena, zelo lepo pa je, če se spoštujemo še starši in
otroci, saj bomo le tako imeli mir v duši in telesu.
Lepa beseda v družini je ključ do uspeha za srečno in
mirno življenje. Že ena sama dobra beseda ali
pozdrav polepša tako družinsko kot tudi
medsosedsko življenje. Monsinjor nas je pozval še k
večjemu medsebojnemu razumevanju, saj je to ključ
za mirno življenje.
Mašo sta glasbeno spremljala Damjan Gregorinčič s
trobento in David Lukner s klarinetom, nagovoril nas
je tudi član župnijskega sveta Janko Potočnik, ki je
povzel zgodovino Fričove kapele, na koncu pa vse
prisotne povabil v gasilski dom, kjer se je prijetno
druženje nadaljevalo ob dobri hrani, žlahtni kapljici
in glasbenem programu Davida, Damjana in Anje.
Na tak način se vsako leto družimo Kameščanci – pri
maši se priporočimo Bogu, potem pa še dolgo skupaj
obujamo lepe spomine na mlade dni.
Albina Lukner

VABIMO VAS NA
18. MEDNARODNO PRLEŠKO SREČANJE
IZUMITELJ JANEZ MED NAMI – razstava
Ljutomer, 8. avgusta 2010
Člani društva za ohranjanje tehnične kulturne dediščine vas vabimo v nedeljo, da obiščete razstavo, ki smo
jo postavili s pomočjo Ministrstva RS za kulturo in predstavljamo Izumitelja Janeza med nami, na ogled pa
bodo tudi starodobna Puchova vozila. Razstava bo odprta ves dan, po dogovoru pa si jo lahko ogledate tudi
poznejše dni.
Za vse ostale obiskovalce smo pripravili krožno vožnjo s starodobnimi vozili. Vozila bodo skozi mesto
Ljutomer zapeljala ob 10. uri v smeri Temnar, po postanku in ogledu premične razstave starodobnih vozil
sledi naslednji postanek v Pristavi in predvidoma okrog 14. ure bodo vozila razstavljena na Veščici. Sledi
povratek v Ljutomer.
Tako vas vabimo, da z nami preživite drugo avgustovsko nedeljo in obiščete Prlekijo. To ne bo navadni
obisk, ampak obisk z druženjem in spoznavanjem lepot Prlekije, okušanjem kulinaričnih dobrot,
občudovanjem tehnične kulture in dediščine ter še kaj.
Vabi pripravljalni odbor; Preinig, Klobasa in Franc Hriberšek (041 667 306)

Martina Ipša odprla niz stand up večerov
V petek, 23. julija se je v Ljutomeru odvil prvi stand
up večer v sklopu večerov "Vstani gor Lotmerk", z
nastopom Martine Ipša. Prireditev je potekala na
terasi hotela Jeruzalem v Ljutomeru, ki so jo
obiskovalci napolnili do zadnjega kotička.

Večer so skupaj organizirali LTO Prlekija Ljutomer,
Hotel Jeruzalem Ljutomer, Prlekija-on.net, Prleške
cejtnge in Mediaart s pomočjo sponzorjev MERA,
Ljutomer d.o.o. in KDS Ljutomer.

Martina Ipša, Foto: Dejan Razlag

Martina je dodobra nasmejala obiskovalce s Do konca letošnjega leta se bo zvrstilo še pet stand
humornim pogledom na različne teme in dokazala, up večerov.
da se resnično "ne šali, ko se šali".

Terasa hotela Jeruzalem, Foto: Dejan Razlag

Terasa hotela Jeruzalem, Foto: Dejan Razlag

Večer je bil dopolnjen s "Cocktail partyjem", kjer je Kupon za stand up večer
Seba pripravljal odlične osvežilne koktejle. Kot S tem kuponom plačate za avgustovski stand up
pijačo dobrodošlice so obiskovalci lahko izbrali večer polovično ceno - 0,5 €.
Renski Rizling KeSnI ali PriMuS (premierno) iz
kleti VINOrejaKAUČIČ, ki je bila vključena v
simbolično vstopnino 1 euro.

Vstani gor Lotmerk!
Stand up večer
Avgust 2010

Kupon izrežite in ga prinesite s sabo na predstavo. Za točen
datum avgustovskega stand up večera in ime nastopajoče/ga,
spremljajte portal Prlekija-on.net.

Dejan Razlag
Cocktail Party, Foto: Dejan Razlag

Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Kotiček v katerem bomo tu pa tam kaj spili in si dušo napojili - Ni belo pa rdeče tudi ne
Poletje, čas ko vino ravno ne teče v potokih pa vendar
si ob dobri družbi privoščimo kozarec ne belega in ne
rdečega temveč roze. Po prepričanju trgovcev rozeje
največkrat izberejo ženske, zato je vino roze tudi lepe
barve, ponavadi odeto v nežnejšo etiketo in v beli
steklenici. Barva in splošni izgled tako prideta do
izraza in ženske kupujejo z očmi.

opečne barve, katera je veliko krat povezana z modrim
pinotom. Taki rozeji znajo biti že nekoliko močnejši in
vsebujejo že mogoče tudi preveč alkohola. Taki tipi so
pri nas najpogostejši.

Vsi rozeji pa naj bi imeli nekaj skupnih značilnosti:
svežina, čista cvetlica in aroma pa naj bi bila bolj
sadna, trpkosti naj ne bi bilo preveč, ravno toliko kot je
Rozejev se drži sloves poletnih vin iz čisto preprostih potrebujemo za prepoznavanje sorte pa je
razlogov, poleti nam pač paše nekaj bolj preprostega, priporočljivo.
lahkega, manj alkoholnega in seveda lepega, zato niti
ne čudi besedna zveza seksi vino.
Pa v bodoče, ali se bomo v Prlekiji navadili na rozeje
ali jih bodo gostinci ponujali v lokalih, bomo sledili
V Angliji največ rozeja popijejo mlade dame, katere so svetovnim trendom ali pa bomo le ostali na našem
bile večino dneva v službi in si popoldne krajšajo čas v "špicarju".
raznih lokalih, kjer si tudi z lepim kozarcem in še lepšo
vsebino dvigujejo ugled.
Kot alternativa oziroma v zadnjem času že kar tekmeci
rozejem se pojavljajo odlična štajerska lažja vina:
Rozeje lahko ločimo glede na barvo in tako poznamo Rizvanec, Zeleni silvanec, Šipon in pa meni najljubši
tri barve rozejev, poznamo oranžen odtenek, kateri nas Laški rizling in če bodo vinarji znali izkoristiti naše
spominja na meso lososa ali na čebulni olupek, taki naravne danosti bomo morda v naslednjih letih lahko
slog je popularen v Nemčiji.
preskočili rozeje, katere smo do sedaj resnično
Če vino spominja na barvo ranih češenj, sodi med prespali.
najbolj razširjene rozeje posebej v ZDA, tam takim Priporočam pa vsem, da si roze privoščite zelo ohlajen
vinom pravijo "blush" vina, kar pomeni da "zardevajo", in v dobri ter seveda lepi družbi.
tako vino se zelo lepo poda k videzu mladega dekleta.
Poznamo še tretji tip rozejev kateri je nekako prašnato
enPRLEKpač

Iz naših krajev - Ali bomo v občini Ljutomer plačevali najvišji davek na nepremičnine!?
Do 16. avgusta je v javni razpravi predlog zakona o
davku na nepremičnine. Zakon naj bi bil bolj pošten in
naj bi pravičneje porazdelil bremena financiranja javne
porabe glede na premoženje državljanov, izboljšal
samofinanciranje lokalnih skupnosti in zmanjšal
prelivanje izravnav iz ostalih občin, pozitiven vpliv pa
naj bi imel tudi na državni proračun. V prvem letu
veljavnosti zakona, t.j. leto 2011 bodo davčne stopnje
določene in občine bodo pobrale približno toliko
davščin, kot jih sedaj poberejo z nadomestilom za
uporabo stavbnega zemljišča, v naslednjh letih pa bodo
občine same določale davčne stopnje za nepremičnine.

Tomaž (0,127%), trikrat več kot v Radencih (0,079%).
Tudi za občine z območja UE Ljutomer so predlagane
bistveno nižje davčne stopnje: Razkrižje 0,186%,
Veržej 0,136%, Križevci 0,099%. Če pa pogledamo
predlagane davčne stopnje za Ljubljano (samo 0,056%)
in Maribor (0,085%), nam je takoj jasno, koliko boljši
in »bolj pošten« je predlog novega zakona. Že res, da
je vrednost nepremičnin na posameznih območjih
Slovenije različna, vendar bi bilo pošteno, da se od
večvredne nepremičnine plača višji davek, ne pa, da se
določi nižja davčna stopnja in s tem nižji davek. Na
območjih, kjer je vrednost nepremičnin nižja, pa se
občane obremeni z višjo davčno stopnjo in tako
Prav v tem se skriva past za davkoplačevalce, saj bodo zagotovi financiranje občin, bogate občine pa se
občine, ki prejemajo izravnavo, lahko svojim občanom »odreši« prelivanja izravnav v revnejše občine.
po svojih potrebah navijali davek, saj zgornja višina
davčne stopnje ni omejena.
Iz podatkov je razvidno, da je predlagatelj zakona v
občini Ljutomer že v letu 2011 nepremičnine
Iz predlaganih davčnih stopenj ministrstva za finance obremenil s skoraj najvišjo davčno stopnjo v SV
za leto 2011 je razvidno, da naj bi bila davčna stopnja Sloveniji. Kaj bo šele v naslednjih letih, ko bodo
za stanovanjske nepremičnine v občini Ljutomer lokalne skupnosti same določale davčne stopnje za
0,240%, kar je skoraj petkrat več kot v občini Lenart v nepremičnine, katerih gornja višina ne bo omejena?
Sl. Goricah ( 0,051%), dvainpolkrat več kot v Lendavi
(0,100%), trikrat več kot v občini Sv. Jurij v Slov.
goricah (0,084%), skoraj dvakrat več kot v občini Sv.
Branko Košti

Narava pokazala svojo moč
Hladna fronta z bliski in grmenjem, ki je sredi julija
prešla Slovenijo, je malo ohladila ozračje, da smo po
tednu z visokimi temperaturami lahko lažje zadihali.
Manj sreče je ob tem imelo okoli 80-letno drevo
skorš na ozemlju družine Stajnko iz Sp. Kamenščaka.
Strela je udarila v drevo in jo razklala na pol, zato je
bilo drevo potrebno podreti.

Razklano drevo, Foto: Dejan Razlag

Skorš izvira iz Azije in je pri nas zelo redko drevo, v
Sloveniji najdemo posamezna drevesa le še na
"Olupljeno" drevo, Foto: Dejan Razlag
Primorskem, Beli krajini, Podravju in naši okolici.
Strela je drevo razklala in "olupila", udarec pa je bil Tudi drugod po Evropi je redek in mu grozi
tako močan, da so deli drevesa ležali tudi 50 metrov iztrebljenje.
od njega. Obseg drevesa je bil 160 cm.
Dejan Razlag
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Razrita cesta ob vsakem manjšem nalivu
Ob julijskem neurju in nalivu pa jo je poleg drevesa
na Sp. Kamenščaku, skupila tudi cesta, ki povezuje
Radomerje in Sp. Kamenščak. Vaščani, ki živijo ob
tej cesti, so nas opozorili na stanje, v kakršnem je ta
cesta po vsakem, tudi manjšem nalivu.

Kamenščak. Za gradnjo hiše sem si pridobil vsa
potrebna gradbena dovoljenja s strani občine
Ljutomer, seveda sem moral tudi poravnati
komunalni prispevek - preden sem lahko začel
graditi hišo.

Jame na cesti

"Na Sp. Kamenščaku živim že kar nekaj let. Lani
sem se tudi preselil v novo lastno stanovanjsko hišo
v ulici oz. cesti, ki povezuje Radomerje in Sp.

Jame na cesti

Po vselitvi v novo hišo, pa imamo težave predvsem z
prej omenjeno lokalno cesto, po kateri se lahko
pripeljem do svoje hiše (ko je cesta urejena); po
vsakem manjšem nalivu pa voda "uniči" oz.
poškoduje edino cesto, ki vodi do hiše. Voda namreč
ustvari globoke jame in jarke v makadamu, tako da
je cesta z osebnim vozilom neprevozna.

Pojasnil še nam je, da je bilo ob tem zadnjem dežju
posebej težko pogledati skozi okno ter videti razrito
cesto, saj imajo pri hiši nekajmesečnega otroka, ki je
v tistih dneh bolehal za visoko vročino. Tako so se
upravičeno ustrašili kako bodo ga sploh lahko
prepeljali do zdravnika, ko pa je cesta neprevozna ter
kako bodo drug dan šli v službo. Z osebnim vozilom
po tej cesti verjetno ne, pa to kljub temu, da so vsi v
Vedno moram klicati podjetje, ki je v naši občini ulici poravnali komunalni prispevek, plačali vsa
zadolženo za vzdrževanje cest. Včasih pridejo, dovoljenja in da že eno leto kličejo pristojne, da bi se
drugič se spet izgovorijo, da jih ne bo, ker jim občina situacija uredila.
ne plačuje, tretjič da bi se moralo nekaj urediti glede
te ceste, ... V glavnem; po več klicih ponavadi
Dejan Razlag
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net
pridejo popravit cesto, včasih v istem dnevu, ali pač
ko lahko (včasih lahko to traja tudi 2, 3 dni)." nam je
povedal eden izmed stanovalcev ob tej cesti.

Malo smeha
Ljubezen
Južek je sprašüva svoje kolege f slüžbi, nej mu povejo, kak nej preveri, če ga
mo Mica rada. Johan mu je reka:
"Gda boš priša domo se naredi, ka si mrtef, te pa boš vidja, ka de Mica
delala!"
In tak te Južek pride domu, otpere dveri, pa opodne takak snop na gümli. Mica
zagledne toti prizor, preskoči Južeka, keri je leža na podi, pa leti prta sosedi
Pepeki, pa se dere:
"Pepek, Pepek, Južek je hin!!!"
Pepek prleti, pa gleda Južeka kak negiben leži na podi. Mica ga je fčasik
pitala:
"Pepek, f kakšnen gvanti ga nej pokoplen???"
Pepek je reka:
"Gvant mu obleči, ka si ga je küpja prešji tjeden v Fögeleji."
"Eh", je rekla Mica, "toti gvant boš ti meja, jemi mo oblekli ovo storo trenerko rastrgano, samo ne ven ka
mu nej gor obüjen."
"Nove črne šolje mu obüj, ka si jih je zodjič küpja v La škarpi", je predlaga Pepek.
"Eh ne", je rekla Mica,"tiste šolje boš ti meja, ka jih je škoda za na brütif, jemi mo obüli store štartaske, ka
so že itaki ftrgani!"
Tak te pride den pogreba, pa se te Mica na progi, zavolo reda, začne dreti:
"Joj moj lübleni Južek, kaman te zej nesejo???"
Južek pa f tisten otpere dekl na trügi, pa se zadere:
"NA OLIMPIJADO, BABA SMOTANA!!!!!"

Vložki
Medvedovica je dobila mestruacijo, pa je ne mela vloškof, te pa se je odločila, ka de ponücala zofca. Med
nogami ga je mela 5 dni, te pa ga je spistila. Zovec je celi bogi, zmantrani pa krvovi odbeža do jorka. Kumer
živi si je krf doj muja. Drügi mesec, gda je medvedovica znavi dobila menstruacijo, se je zovec zakopa v
zemlo, pa blo ga pet dni ne vün. Po peten dnevi pride un vün pa beži po do jorka, ka bi se nopja vode, te pa
tan vidi sovo. Cela krvova je bila. Krf si je doj mujvala.
Zovec jo je pita: "Ja sova, ka je te bilo???"
Sova ga je poglednila, te pa zaklela tijan do nebes: "Da je*en ma*er tistemi debili, keri je reka medvedovici,
ka so vloški s krilci bojši!!!!"

Nagradna fotografija

Foto: Dejan Razlag

Ugotovite kaj je prikazano na fotografiji. Rešitev napišite na
Uganke o vinu
dopisnico in jo pošljite do 23. avgusta 2010 na naslov uredništva.
Izmed vseh prispelih dopisnic s pravilnim odgovorom, bomo Iz kože je prišel, nima kože, za kožo
izžrebali nagrajenca, ki bo prejel 50,00 € in sladki paket. Če ne bo leze? (vino)
pravilnega odgovora, se nagrada podvoji in prenese v naslednjo
Mati je bila slaba, da brez palice ni
številko. Nagrado prispeva Prlekija-on.net in podjetje Progress.
Rešitev križanke iz četrte številke:
Mlin na reki Muri
Nagrade za pravilno rešeno križanko iz četrte številke prejmejo:
1. Martina Tucovič, Majšperk - 5x degustacija v vinoteki na
Jeruzalemu - LTO Prlekija Ljutomer
2. Ana Žerdin, Beltinci - sladki paket Kandit (bonboni, čokolade) podjetje Progress
3. Vesna Meznarič, Slamnjak - paket izdelkov DANA

mogla stati, pa je rodila junaka, ki ves
svet premaga? (trta, vino)
Mati stoji, sin visi, vnuk pa teče? (trta,
grozdje, vino)
V temnici ležim, odrešenja si želim, ko
mi odpro, me pa požro. Tako sem
zmerom revež, pa nič ne vem, da sem?
(vino v sodu in na mizi)
Pobodem brez rogov, poderem brez rok,
ubijam ljudi brez kazni, delam še brez
števila drugih grehov in se nič ne kesam,
pa vendar ne bom pogubljen? (vino)
Dokler sem cel, me vsak otrok pokonča,
kadar pa me iz kože denejo in
razmesarijo, postanem hrust, da ves svet
premagam? (grozdje, vino)
Nedolžen sem bil obešen, poteptan in
zaprt; ko so me izpustili, sem bil največji
grešnik, pa so me vsi častili in niso mogli
prebiti brez mene na nobeni svatbi in
veselici? (grozdje, vino)

