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Zej se malo bojše poznamo

Malo prleščine
BUHA - bolha;
CEJNGAR - urin kazalec;
DIHTUNGA - tesnilo;
FAČOK - smrkavec;
GNOJŠNCA - gnojnica;
HAŠEK - slabič, reva, strahopetec;
KÜREČJAK - kurnik, kurji iztrebek;
MAŠČELAGA - maščoba;
RUPAČA - prepad, večja graba, jama;

Spoštovane Prlečke in Prleki, drage bralke in bralci
Prleških cejtng, ponovno smo z vami, s šesto izdajo
našega in vašega tiskanega cejtnga.
Na Prleškem sejmu, ki je za nami, ste nas lahko spoznali
in z nami poklepetali, dobili kakšen spominek,
fotografijo, ... in pa seveda svoj izvod cejtng, ki smo jih
na sejmu razdelili preko 500. Zelo smo veseli dobrega
odziva, saj ste nas obiskali v velikem številu in nam
izrekli podporo ter lepe besede. Veliko se vas je na
cejtnge tudi naročilo ter tako sedaj samodejno sodelujete
v nagradni igri te številke.

Ne vervle
Pride Južek k psihiatri pa reče:
"Gospot doktor, mon strašne probleme. V zodjen cejti mi
noben nič ne vervle!"
Psihiater:
"Eh, toga pa ti ne vervlen..."

Prleške cejtnge - brezplačen izvod
Medij je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za
kulturo Republike Slovenije, pod zaporedno številko 1529.

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

Iz uredništva vas do naslednjič lepo pozdravljamo in se
že veselimo vaših novih odzivov in prispevkov, v tokratni
številki pa ni bilo prostora za objavo vseh pisem bralcev.
Bodo pa objavljena, brez skrbi!

Glavni in odgovorni urednik
Dejan Razlag

Naročilnica na Prleške cejtnge
Ime in priimek:
_________________________________________
Naslov:
_________________________________________
Podpis:
_________________________________________
Ustrezno obkljukaj:
 Želim plačati poštnino in na dom prejemati brezplačni
mesečnik Prleške cejtnge (12 številk)
Naročilnico nalepite na dopisnico in jo pošljite na naslov
uredništva
Na Prleške cejtnge se lahko naročite tudi preko spleta na
naslovu www.prlekija-on.net, kjer najdete tudi celoten arhiv
vseh preteklih številk v virtualni obliki.

Uredniki - novinarji: Srečko Lukovnjak Kramberger
041 712 113
srecko@prlekija-on.net
EnPRLEKpač - Stanislav Kaučič
070 550 852
stanislav@prlekija-on.net
Milan Belec
041 909 312
milan@prlekija-on.net
Lektoriranje: Dejan Razlag
Oblikovanje: Dejan Razlag
Trženje: 041 956 530, info@prlekija-on.net
Naslov uredništva: StudioEfekt, Dejan Razlag s.p.
Spodnji Kamenščak 16b
9240 Ljutomer
Tisk: DB Bauer Branko s.p.
Brezovci 54, 9201 Puconci
Naklada: 1000 izvodov
Naslovnica: Klopotec na Glavnem trgu v Ljutomeru,
Foto: Dejan Razlag

Prleška knjiga rekordov - Paradižnik, jajce, klopotec, ...
Od izdaje zadnje številke cejtng smo dobili več namigov
bralcev, da bi v vsakem izvodu zaradi zanimivega branja
in dogajanja predstavili vsaj dva in več rekordov. Z vašo
pomočjo dragi bralci dobivamo klice in namige kje se
skrivajo "presežki" naših Prlekov. Vabimo vas, da nam
sporočite nenavadne dogodke in vas bomo obiskali.

Paradižnik 935 gramov, Foto: Srečko Lukovnjak Kramberger

- Najtežji paradižnik v letu 2010 je na Zg. Kamenščaku
- Našli smo jajce v jajcu
- Verjetno najdaljša bilka "šefa"
- Največji klopotec na svetu…

Ko sta Janko in Martina Kaučič z Zgornjega Kamenščaka
pri Ljutomeru kupovala paradižnikove sadike pri enem
izmed domačih vrtnarjev so jima priporočali, da vzameta
sadike na katerih zraste paradižnik težak do pol
kilograma. Takrat nista vedela, da bodo te sadike zrasle v
višino dveh metrov, na njih pa so verjeli ali ne
kilogramski paradižniki. V šali povesta, če bi to vedela
že prej bi potrebovala za polovico manj sadik. Njun
najtežji paradižnik do sedaj tehta 935 g, ker še ni konec
poletja in vegetacije je za pričakovati še težji plod.
Ker se ljubiteljsko ukvarjata z vzrejo kokoši nesnic naj
omenim kot zanimivost, da sta našla že tudi jajce v jajcu.
Da, prav ste prebrali, čeprav pregovor pravi; "Ne išči
dlake v jajcu«, v današnjih časih je res vse mogoče. Na
njunem vrtu je zrasla sadika "šefa", starejši prav gotovo
vedo za kakšno vrste rastline gre, ki jima je s svojim
bujnim zelenjem prerasla vrtno hišo. Bilka je nekako
razvejana v tri smeri, levi krak porasel po strešnih
žlebovih meri čez deset metrov, ostala sta le nekoliko
krajša. A kljub temu na steblo ne morete splezati.
Če ima kdor koli v tem poletju iz sveta rastlinja
zanimivega naj to deli z vso Prlekijo. Pokličite nas.
Srečko Lukovnjak Kramberger

Največji klopotec na svetu v Hermancih
V soboto, 14. avgusta, so v Hermancih postavili največji klopotec na
svetu. Klopotec je izdelal Stanko Habjanič s Kajžarja, ki je ob pomoči
PGD Miklavž pri Ormožu, klopotec tudi postavil. Po podatkih naj bi šlo
za največji klopotec na svetu, večji naj bi sicer bil v Avstriji, kjer pa služi
le kot maketa.
Klopotec je sicer zaradi nevarnosti pred močnim vetrom večino časa
ustavljen in tudi na dan postavitve se žal ni zavrtel. Vendar to naj ne bi
bila ovira pri uvrstitvi klopotca, kot največjega na svetu, v Guinnessovo
knjigo rekordov.
Stanko Habjanič, ki je klopotec izdelal, je po poklicu zidar, izdelava
klopotcev pa je njegov hobi in s tem nadaljuje družinsko tradicijo.
Največji klopotec na svetu, Foto: Marija Krajnc
Že njegov dedek je izdeloval klopotce večjega obsega, s še večjimi je
nadaljeval njegov oče Janez, Stanko pa je tako sedaj izdelal največjega.
Klopotec so člani PGD Miklavž pri Ormožu postavljali 6 ur. Po delih so ga na 11 metrov visoko soho dvigovali z
dvigalom tesarstva Marjana Miška, ob sohi pa je bil postavljen tudi 5-nadstropni gradbeni oder.
En krak vetrnice meri 17,20 m in tehta 180 kg, gredel (osovina) z vilicami je dolg 2,07 m, debelina pa je 25 cm.
Macleki (kladivca), ki jih je osem, tehtajo od 17-20 kg. Deska je kostanjeva in meri 4,81 m, rep, ki je iz brezovih vej
pa tehta čez 80 kg in je na 7 m dolgi železni cevi. Križ je hrastov, vetrnice pa smrekove. Skupna teža klopotca znaša
okrog 800 kg.
Dogodek si je ogledalo veliko radovednih ljudi, ki so prišli tudi z drugih koncev Slovenije in tako prisostvovali
postavitvi klopotca velikana.
Dejan Razlag
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Sprejem slovenske najprostovoljke - najprostovoljca pri županu občine Ljutomer
Pred časom je slovenske naj prostovoljce na Brdu pri
Kranju sprejel predsednik države Danilo Türk s soprogo
Barbaro Miklič Türk, ki je ambasadorka prostovoljstva.
Laskavi naziv naj prostovoljec
za leto 2009 iz
ljutomerske občine je prejel Janko Potočnik iz Spodnjega
Kamenščaka.

prostovoljce; v letu 2004 je pripadel naslov Jožici Ficko,
leta 2006 je prejel priznanje Marjan Pintarič iz TD Nočni
pohodniki iz Precetinec. Za leto 2009 je laskavi naziv naj
prostovoljec namenjen Janku Potočnik iz Spodnjega
Kamenščaka. Ob tem gre pohvala županu Občine
Ljutomer, da prisluhne prostovoljnemu delu in podpira
delo vseh društev v katerih se odvija prostovoljni trud za
bodoče generacije.
Sprejema se je udeležil tudi Zorko Škvor iz Urada RS za
mladino, ki je prejel priznanje za najboljšega državnega
uradnika zadnjih desetih let in ima neprecenljive zasluge
pri razvoju slovenskega in prleško-prekmurskega
mladinskega sektorja.

Župan v družbi Janka in njegove soproge, Foto: Srečko
Lukovnjak Kramberger

Pretekli teden je nominirance in naj prostovoljce v
županatu Mestne hiše Ljutomer sprejel župan Franc Jurša
s podžupanoma. Sprejem je organiziral Mladinski svet
Ljutomer in Mladinski center Prlekije – PC NVO. Župan
g. Franc Jurša se je prisotnim nominirancem in naj
prostovoljcem zahvalil za nesebično pomoč, trud in
predano prostovoljstvo za dobrobit mlade generacije. V
preteklih letih smo Ljutomerčani že imeli naj

Po sprejemu in podelitvi priznanj v županatu so si zbrani
ogledali prostore MC Prlekije na Spodnjem Kamenščaku.
Po krajšem postanku so pot nadaljevali na ogled
izpostave MCP v Precetince, kjer je tudi sedež
Turističnega društva Nočni pohodniki. Družabno srečanje
sta popestrila mlada glasbenica Katja Vunderli in
harmonikar David Lukner.
Takšnega medsebojnega sodelovanja si mladi z občino
želijo še poglobiti in aktivno sodelovati pri soustvarjanju
medsebojnih odnosov. Na srečo imamo župana in
sodelavce, ki znajo in zmorejo prisluhniti problemom
mladine in njihovega prostovoljnega vključevanja v razne
sfere družbenega življenja.

Srečko Lukovnjak Kramberger

Otvoritev večstanovanjskega objekta v Ljutomeru
V soboto, 7. avgusta, je v sklopu 54. praznika Občine
Ljutomer potekala slavnostna prireditev ob otvoritvi
novega
stanovanjskega
objekta
in
komunalne
infrastrukture v stanovanjski soseski S-3 na Fulneški ulici
v Ljutomeru.
Objekt so slavnostno predali svojemu namenu, minister
Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalni razvoj dr. Henrik Gjerkeš, ljutomerski župan
Franc Jurša, direktor družbe PGP Ljutomer Srečko
Tratnik, direktor Segrapa Ljutomer Miran Blagovič in
predsednik Krajevne skupnosti Ljutomer Franc Makoter
Po otvoritvi so si obiskovalci lahko tudi ogledali
stanovanja v objektu, ki ima 20 stanovanj ter je bil
zgrajen na podlagi javno-zasebnega partnerstva med
občino Ljutomer in družbo PGP Ljutomer, vrednost
objekta pa znaša 1,5 milijona evrov. Pet stanovanj je v
lasti občine Ljutomer, devet še jih je naprodaj. V okolici
objekta je bila urejena tudi komunalna infrastruktura, 62
parkirišč in dovozna cesta.

Slavnostni prerez traku, Foto: Dejan Razlag

Dejan Razlag
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

VINOrejaKAUČIČ
Gresovščak 6, Ljutomer
gsm: 041 587 960, e mail:
vino.reja.kaucic@gmail.com

Slavnostna prireditev ob 54. prazniku Občine Ljutomer
V soboto, 7. avgusta, je v konferenčni dvorani Hotela
Bioterme v Moravcih v Slovenskih goricah potekala
slavnostna prireditev s podelitvijo nagrade in priznanj
Občine Ljutomer za leto 2010. Slavnostni gost je bil
minister Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj dr. Henrik Gjerkeš.

turizma v občini Ljutomer, pisno priznanje si je prislužila
Judo sekcija TVD Partizan Ljutomer za uspehe na
športnem področju. Največje priznanje, listino občine
Ljutomer in denarno nagrado pa je prejel Dragotin
Kunčič za uspešno delo na gospodarskem in društvenem
področju. Kunčič je direktor Avtotesta Ljutomer, dejaven
pa je tudi na področju gasilstva in kot predsednik
Nogometnega kluba Ljutomer. Letošnja zlata maturanta
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer Tara Klun in Miha
Dominko, sta prejela knjižno nagrado, Henrik Gjerkeš pa
je v dar dobil monografijo Ljutomera.

Henrik Gjerkeš, Foto: Dejan Razlag

Na prireditvi je najprej župan občine Ljutomer Franc
Jurša pozdravil navzoče in predstavil projekte, ki so bili
uspešno izvedeni v zadnjem letu ter predstavil nekatere
projekte, ki so v teku in ob prazniku čestital vsem
Dobitniki priznanj, Foto: Dejan Razlag
občanom in občankam ter številnim gostom, ki so se
udeležili prireditve. Henrik Gjerkeš je nato v svojem Program je dopolnil komorni zbor Orfej Ljutomer ter
govoru pohvalil vlogo ljutomerske občine pri Manca Izmajlova in Benjamin Izmajlov.
uresničevanju projektov na regionalni ravni.

Dejan Razlag

Županovo priznanje je prejel direktor podjetja Segrap
Miran Blagovič za izjemne dosežke na področju razvoja

Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Odprt odsek ceste Bučkovci – Radoslavci
V sklopu prireditev ob praznovanju 54. praznika občine
Ljutomer je bil v soboto, 7. avgusta, predan namenu
rekonstruiran odsek ceste Radoslavci - Bučkovci v
dolžini 5100 m.

financirala pa se je iz sredstev državnega proračuna
SVLR v višini 514.865,00 EUR, občinski proračun je
prispeval 269.848,00 EUR, v tem znesku so zajeta
sredstva iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča KS Cezanjevci, Radoslavci in Mala Nedelja v
Župan občine Ljutomer in poslanec DZ Franc Jurša je v znesku skoraj 50.000,00 EUR. KS Radoslavci je z
svojem nagovoru povedal, da je izvajalec, SGP Pomgrad 2.227,00 EUR svojih sredstev financirala izgradnjo
d.d. iz Murske Sobote, dela na cesti začel 15. marca, rok enostranskega pločnika v skupni dolžini 60 m.
končanja pa je bil 15. 7. 2010.
Na odsekih z neustrezno podlago je bil saniran spodnji
ustroj cestišča, sočasno so bili zamenjani porušeni
propusti, izkopani in očiščeni obcestni jarki ter sanirani
robni venci na
mostovih in propustih. V naselju
Radoslavci je bila urejena meteorna kanalizacija. Na
celotnem odseku ceste je bila v širini cca 5.00 m
izvedena dvoslojna preplastitev in sicer grobi asfalt
debeline 6 cm in fina prevleka debeline 4 cm, utrjene so
bile bankine širine 0,50 m. Urejena so bila tudi avtobusna
postajališča v Radoslavcih, Sitarovcih in Kuršincih,
vzpostavljena je tudi horizontalna in vertikalna
signalizacija in postavljeni obcestni smerni količki.
Celotna vrednost investicije znaša 784.712,00 EUR,

Franc Jurša in Henrik Gjerkeš, Foto: Branko Košti

Slavnostni govornik, minister Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj dr. Henrik Gjerkeš je
pohvalil prizadevanja občine Ljutomer in župana pri
pripravi projektov za sofinanciranje s strani EU, saj je
sredstev dovolj, treba je le pripraviti kvalitetne projekte in
zagotoviti lastna sredstva.

izvajalca SPG Pomgrad in predsednik KS Radoslavci
Janez Rudolf. Sledila je povorka starih vozil, v kateri so
sodelovali člani Društva Janez Puh iz Ljutomera in
Društva starodobnih vozil Oldteimer iz Stare Gore.

Domači kmetje so v povorki prikazali staro in
najmodernejšo kmetijsko mehanizacijo. Na razpolago so
Kulturni program so izvedli Godba na pihala, folklorna bili tudi člani Malonedeljske konjenice, ki so goste in
skupina in ljudski pevci KD Anton Krempl od Male obiskovalce popeljali v kočijah. Slovesnost se je
Nedelje, učenci OŠ Mala Nedelja in člani družine Stajnko zaključila z druženjem ob hrani, pijači in glasbi.
iz Vidanovec.
S to investicijo je skoraj izpolnjena obljuba župana
Franca Jurša izpred štirih let. "Skoraj" zato, ker je obljubil
rekonstrukcijo celotne lokalne ceste št. LC 223110
Ljutomer – Drakovci. Žal je odsek Bučkovci – Drakovci
v dolžini cca 1500 m ostal nedotaknjen, čeprav je prav
tako potreben rekonstrukcije. Dolg župana za naslednji
mandat!?

Branko Košti
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Prva vožnja po obnovljeni cesti, Foto: Branko Košti

Rekonstruirano cesto so svečano predali namenu minister
dr. Henrik Gjerkeš, župan Franc Jurša, predstavnik

26. Prleški sejen po celen Lotmerki
V soboto, 14. avgusta je v Ljutomeru potekal že 26.
Prleški sejen po celen Lotmerki, ki ga vsako leto
organizira Turistično društvo Ljutomer. Lepo vreme je na
Glavni trg v Ljutomer privabilo veliko število
obiskovalcev, ki so si lahko ogledali ponudbo preko 100
sejmarjev. Letos so na dan sejma na trgu postavili tudi
klopotec, ki ga je Občini Ljutomer daroval Matija
Bratuša.
Na sejmu smo svojo stojnico imeli tudi Prlekijaon.net/Prleške cejtnge, kjer ste obiskovalci lahko dobili
izvod vseh številk Prleških cejtng, izpolnili naročilnico,
dobili kakšno nalepko ali balon ter fotografijo iz sejma, ki
smo jih izdelovali kar na stojnici. Na sejmu smo podelili
preko 500 številk izvodov, vsi ki ste se na cejtnge tudi
naročili pa, kot obljubljeno, samodejno sodelujete v
tokratni nagradni igri.

Prleški sejem, Foto: Dejan Razlag

Dejan Razlag
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

15. Taborski tek
V petek, 13. avgusta se je v Ljutomeru odvijal že 15. Taborski tek, ki se ga je udeležilo preko 220 tekmovalcev.
Na najdaljši razdalji, 8.500 metrov m, sta slavila Riko Novak (Štajerska, čas 27:17) in Špela Fujs (Panvita, čas 36:07),
na 3.000 metrov pa Tomislav Kurec (Gojdinec) in Tanja Vrbnjak (osnovna šola Križevci)
Zmagovalci v mlajših kategorijah so bili Aneja Stojko, Luka Suhadolnik, Niko Car, Špela Fujs, Patrik Ukmar, Ana
Korc, Simona Sedonja, Larisa Utroša, Luka Marič in Luc Zalokar.
Dejan Razlag, fotografije najdete na portalu Prlekija-on.net

Ana Marija dodobra nasmejala množico
Petek, 20. avgust, je bil namenjen novi stand up komediji VINOrejaKAUČIČ, ki je bila vključena v vstopnino.
v sklopu stand up večerov "Vstani gor Lotmerk". Tokrat
je Ljutomer nasmejala Ana Marija Mitić in tudi tokrat so
obiskovalci napolnili teraso hotela Jeruzalem na
najcenejši stand up komediji v Sloveniji, saj je vstopnina
simbolična, 1 euro.

Terasa hotela Jeruzalem, Foto: Dejan Razlag

Stand up večere skupaj organizirajo LTO Prlekija
Ljutomer, Hotel Jeruzalem Ljutomer, Prlekija-on.net,
Prleške cejtnge, Mediaart in Vinoreja Kaučič. Sponzorji
Ana Marija Mitić, Foto: Dejan Razlag
drugega večera so bili ZEIA d.o.o., Cornus d.o.o. in
Ana Marija je množico navdušila s svojim humorjem in VEBIS hiše.
tudi igranjem klavirja ter petjem, saj je odlična
glasbenica. Za glasbeno nadaljevanje večera je posrbel Naslednji stand up večer bo septembra, ko bo na
vrsti prleška stand up komedija!
tudi muzikant Darko.
Kot pijačo dobrodošlice so obiskovalci lahko izbrali
Renski Rizling KeSnI ali PriMuS iz kleti

Dejan Razlag
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

25 let ŠKD Ljutomer-Križevci
V nedeljo, 22. avgusta, je Športno kinološko društvo
Ljutomer-Križevci na vadbišču v Lukavcih ob svoji 25letnici delovanja priredilo društveno tekmo in proslavo.
Člani društva so se s svojimi štirinožnimi prijatelji
predstavili na tekmovanju v poslušnosti, agilityju in teku
psov na ukaz v različnih kategorijah ter gledalcem
podrobneje predstavili in prikazali izvajanje le-teh.

Najstarejši član društva, Janko Škrobar je s svojim psom
Pikijem prikazal tudi različne "cirkuške" točke, od hoje
po lestvici do pasjega petja in skoka skozi ognjeni obroč.
Prireditelji so ob proslavi, ki je bil kulturno dopolnjen z
vokalno in folklorno skupino ter harmonikaši, najboljšim
nastopajočim podelili pokale. Priznanja in nagrade so ob
obletnici prejeli številni člani društva za dosedanje
uspešno delo, vodstvo društva pa je iz rok predsednika
Kinološkega društva Ptuj, prejelo v dar sliko Ptuja.
Proslave se je udeležil tudi župan občine Križevci pri
Ljutomeru, Branko Belec.
Za pijačo in jedačo je bilo odlično poskrbljeno, za
glasbeno zabavo pa je po podelitvi nagrad poskrbel Zet
Branko.

Dejan Razlag
Skok skozi ognjeni obroč, Foto: Dejan Razlag

Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Opravila na vrtu
Koncem avgusta sadimo zimsko čebulo, zimsko endivijo ter por. Tudi v začetku septembra še je čas za presajanje jagod in
jih pognojimo s kompostom. Pripravljamo se za novo sezono, sejemo in sadimo rastline, ki nam bodo spomladi dale prvi
pridelek. Fižol obiramo do pojava prve slane. Pozne vrtnine pustimo čim dlje na vrtu. Travo še enkrat pognojimo z
gnojilom bogatim s kalijem. Zorijo še jesenske in zimske sorte sadja. Plodove pobiramo sproti, prav tako sproti
odstranjujemo črvive, nagnite in poškodovane plodove, saj s tem preprečimo širjenje bolezni. Zdaj je najprimernejši čas za
sajenje in presajanje sadnega drevja ali pripravo tal za jesensko sajenje.
Mitja Lukovnjak

Kotiček v katerem bomo tu pa tam kaj spili in si dušo napojili
Klip-klop, klip-klop… Prelepa melodija se je pred dnevi
razlegla po prleških gričih. Melodija, ki je nam Prlekom tako
domača, lepa in prav posebna. Melodija, ki seže do srca tudi
prišleku. Melodija, ki se bo prav kmalu pela v vsaki jagodi
grozda. Melodija, ki pomeni veselje- to je melodija klopotca.

dajejo odlična vina. Kdor pa bi rad združil čarobnost vseh
teh okusov v enem vinu, mora preizkusiti kakovostno vino
zvrst- Lipovec.
Naše vinogradništvo se lahko pohvali s številnimi zlatimi,
srebrnimi in bronastimi medaljami na ocenjevanjih vin.
Vsaka dobljena medalja nam daje povratno informacijo o
opravljenem delu ter predstavlja motivacijo in izziv za delo
tudi v prihodnje. Odličje pa ni le odraz kletarjevega dela, v
njem se iskri moč narave in solza zemlje. Še le ko je vse to v
ravnovesju, se pridelujejo vrhunska vina.

Tudi v Radomerščaku pri Lipovčevih je slišati to lepo
melodijo. Nad terasami traminca stoji junak in nam
naznanja, da se je grozdje začelo mehčati, barvati in
pripravljati, da se razbohoti v vsej svoji krasoti. Ko pa bodo
jagode vpile dovolj sonca bo na vrsti trgatev. Grozdje, mošt,
vino... In pravijo, da je prav v vinu največ sonca. Naj zato
žive ljudje, ki predelujejo vino, kajti z njim vnesejo svetlobo
sonca v človeške duše.

Prav posebno mesto pri nas imajo trte sorte Traminec, ki se
bohotijo v terasah okrog domačije. V letu 2004, ko sem
sama imela čast nositi krono Ljutomerske vinske kraljice, je
bil prav traminec moje vino. Vino, ki v sebi skriva bogastvo
narave, katera nas obdaja. Traminec kot vino ima nežno
značilno cvetico, ki se z dozorevanjem bogati in pridobiva
svojevrstno aromo. Okus vina je bogat, zaokrožen in trajen.
Traminec je vino za posebne priložnosti- in leto, ko sem
smela biti ambasadorka prleških vin, je bila zame posebna
Sonce pa se skriva tudi v vinih, ki jih pridelujemo pri priložnost.
Lipovčevih v Radomerščaku.
Radomerščak je vas,
razložena po treh gričih. Ima bogato vinogradniško tradicijo Pestrost okusov naših vin lahko preizkusite tudi vi, na
že iz preteklosti, ko so za tukajšnje vinograde med drugim degustaciji, ki bo v petek 17. septembra ob 20. uri v gostilni
skrbeli tudi številni viničarji. Vas leži pod obronki Grozd v atriju mestne hiše v Ljutomeru.
Jeruzalema. Naš vinograd se razprostira na 1,6 ha površine,
kjer odlično uspevajo sorte Sauvignon, Traminec,
Naj nas vino druži!
Chardonnay, Rumeni muškat, Modri pinot in avtohtona
Mihaela Lipovec
prleška sorta Šipon, ki pod budnim očesom kletarja Marjana

O naših živalih - Dopust in pes
Oh, ta težko pričakovani dopust,
kako močno sem si ga že želel.
Ravno zaradi dopusta sem se
odločil, da bom en članek izpustil
in se raje prepustil svoji družini.
Sem namreč mnenja, da mora
vsak človek od časa do časa
odklopiti svoje misli in jih dati na
pašo, da si napolni baterije za
vnaprej.
Tokrat vam bom povedal nekaj
na temo dopust in pes. Ko se
odločite za nakup oziroma
nabavo novega hišnega ljubljenčka morate misliti tudi na to,
kam ga boste dali v času dopustov oziroma kdo bo skrbel za
njega. Možnosti imate tri, lahko ga vzamete s seboj, ga
pustite doma ali pa ga daste v oskrbo, pri tem pa morate
upoštevati sledeče.
Psa je najlažje pustiti doma, v njegovem varnem, znanem
okolju, zagotoviti mu je potrebno samo nekoga, ki ga bo
oskrboval (hranil, menjaval vodo, ga vodil na sprehod, se z
njim igral…), najpogosteje so to starši, sosedje ali prijatelji.
Vaš hišni ljubljenček ne bo doživljal potovalnega stresa, bo
se pa vašega prihoda nazaj domov veliko bolj razveselil.
Druga možnost je, da ga vzamete na dopust zraven.
Premislite raje, če je pametno vzeti psa na morje. Odvisno je

tudi od posameznih pasem, nekatere lažje premagujejo
vročino, druge so bolj apatične. Če že vozite psa s seboj na
morje, poskrbite, da bo imel na voljo vedno svežo vodo, naj
se podnevi zadržuje v senci, če se kdaj skopa v morski vodi
ga vedno stuširajte, kajti sol, ki se zadrži pod dlako povzroča
nevzdržno srbenje. Ni vedno samo to pomembno, da je pes
socializiran kot nekateri zagovarjajo in gre lahko vsepovsod
z lastnikom oziroma vodnikom. Pred kratkim sem se
pogovarjal s prijateljico kam da dva psa, ko bi rada šla na
dopust na morje. Rekla je, da jih s seboj ne more vzeti, saj ji
vedno znova v avtu bruhata, kljub tabletam proti bruhanju se
ne počutita dobro in kljub dobri vzgoji sta na morju
razdražena bodisi zaradi vročine bodisi zaradi morske soli,
ki se zaje v kožo in dlako. Doma nima nikogar, ki bi nanju
pazil, zato ju da v oskrbo (v azil oz. pasji hotel), pri čemer
se prej pozanima, kaj vse nudijo v oskrbi, kar je zelo
pomembno, ker se lahko oskrba psa zelo razlikuje glede na
to kakšne pasme je.
Naši dve psički sta v času dopusta v oskrbi mojih staršev, za
kar sem zelo hvaležen. Čeprav sta ogromno z nami, z nami
gresta na izlete, pasje razstave ipd., jih na morje ne vozim.
Ko pridemo domov, z njimi še bolj navežemo stik in se še
bolj razveselimo njunih pasjih radosti.

Matija Babič

Koncert Jure Tori trio
Koncert se je »zgodil« v soboto, 21. 08. 2010 na terasi Ob vsem tem je bilo edino žalostno to, da glasbenih
Hotela Jeruzalem.
užitkov ni podoživljalo več poslušalcev oz. glasbenih
navdušencev. Zgodilo se je ravno to, kar je že novinar v
Sam ambient, dekoracija, svečke na mizah, koktajli je Večeru, Miha Šoštarič zapisal, da na prireditve, odlične
napovedoval lep in odličen glasbeni večer. Seveda sem ga koncerte ni več ljudi.
pričakoval z nestrpnostjo, saj je Jure z Ewaldom Pa mogoče drugič, dajmo se presenetit.
Oberlaitnerom in Markom Lasičem predstavljal nove
skladbe z nove zgoščenke. Pričakovanje je bilo toliko Za lažji drugič, pa nekaj misli oz. utrinkov o zasedbi in
večje, saj so komadi na prvi zgoščenki že bili vrhunski.
glasbi kot jo vidi Matjaž Malovrh.
Ker je koncert "trenutek resnice", glasba Jureta Torija pa
medij, ki prevaja njegovo človeško senzibilnost, ki jo sam
opiše s preprostimi besedami "sem to, kar igram", vas
vabimo, da skupaj z njim in avstrijsko jazzovsko legendo
Ewaldom Oberlaitnerjem (sodeloval z izvajalci kot Chet
Baker, Anthony Braxton, Paul Bley idr.) omogočite in
organizirate to svojevrstno koncertno izkušnjo tudi vašim
obiskovalcem….

Jure Tori trio, Foto: Gregor Žižek

In to se je v nadaljevanju večera tudi zgodilo, Jure nas je
popeljal skozi šanson, swing, jazz in celo balad, ob vsem
tem človek ne more biti ravnodušen, saj si ob glasbi lahko
podoživljal svoje zgodbe, želje in podobno. Skozi 60
minutni opus in na koncu dodatek je večer prehitro minil.
Želimo si lahko še več takih in podobnih večerov s
prijatelji, družino…

Repertoar Jureta Torija in Ewalda Oberlaitnerja sestavlja
avtorska glasba, ki jo je slovenski "globalist novodobne
harmonike" skomponiral za debi album dueta z naslovom
"Odsev spomina" / "Reflection of Memory", cd pa po
mnenju poznavalcev prinaša eno najbolj svežih godb
zadnjih let na (ne le) slovenski glasbeni sceni. Subtilna
melanholija njune glasbe vsebuje tako poetične miniature
klasične glasbe, poustvarjene elemente ljudskega melosa,
s folkom "cepljene" fragmente tanga in gypsy swinga kot
tudi jazzovske nastavke in otožne ter poudarjeno nežne
zvočne ambiente, ki dišijo po (nekdaj) zadimljenih
pariških kavarnah, kjer kraljuje šanson.

Gregor Žižek

IX. rimske igre na Stari Cesti
Zmagala je ekipa iz Desnjaka, ki je predvsem v zadnjih
treh igrah prikazala največ znanja in spretnosti.
V igrah so se pomerili tudi najmlajši in sicer v teku, teku
z žogo in metanju žogic ter vsi prejeli priznanja.
Rimska delegacija je tudi letos na Rimsko pot položila
novo ploščo v zemljo blizu spomenika z rimskimi novci.

Ekipe rimskih iger, Foto: Dejan Razlag

V nedeljo, 1. avgusta, so na Stari Cesti potekale že IX.
sodobne rimske igre, ki jih organizira Turistično društvo
Stara Cesta. V igrah, ki so potekale pri gasilskem domu je
nastopilo pet ekip: Prleki, Patrioti, Power, Špricarji in
ekipa Desnjak. Zmagala je ekipa iz Desnjaka.
Ekipe so se pomerile v petih različnih igrah: met kamna,
kotaljenje valja, deskanje, metanje vode in vlečenje vrvi.

Obiskovalci so tako videli "kruha in iger" saj so igre bile
zelo napete, odlično pa je bilo poskrbljeno tudi za jedačo
in pijačo ob kateri so se vaščani veselo zabavali in družili,
kar je bistvenega pomena pri takšnih vaških srečanjih.

Dejan Razlag
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Pisma bralcev
Spoštovani urednik Prleških cejtng
Evo mene zopet, ka kej napišen, ve pa že dugo nič nesen, v
toten cajti pa se je privas dosti dogajalo.
Do pisanja me je »pripeljalo« vašo bogato prireditveno
poletje, saj za tako, dokaj malo mesto z okolico, ste izpeljali
kar nekaj velikih in odmevnih prireditev ter seveda manjših.
Če je le možno se rad sprehodim čez trg in se pozanimam ali
se bo kaj dogajalo. Do sedaj sem imel res srečo, da sem
naletel na spodaj opisane prireditve.
Za vnaprej pa mi sploh ne bo treba več čez trg, da bi mogoče
mimogrede zasledil kakšno prireditev, saj sem ugotovil, da
imate v Ljutomeru Koledar prireditev, ki ga dobiš tudi v
gostinskih lokalih, kjer sem ga tudi jaz, informacije o
prireditvah dobite tudi v kiosku z informacijami na Glavnem
trgu. Pohvalno, saj tega v mojem mestu ne doživim.
Prijetno sem bil presenečen, da ste na trgu izpeljali kar dve
baletni predstavi, prvo LTO Ljutomer in nato glasbena šola
Ljutomer. Veselje je bilo gledati te začetne korake baleta pri
teh mladih baletkah. Pohvalno je, da sta se organizatorja
odločila, da ta nastop predstavita na prosto - na Glavni trg
in tako zaorjeta v ledino. Dokazala sta, da se na trgu da
izpeljati tudi plesno koreografijo.
Nato ste, KMD KAEMDE, v juliju izpeljali Prleško poletno
noč z dvema odmevnima glasbenima skupinama – Siddharta
in Pop Design. Z zanimanjem sem šel na Siddharto, saj še
jih nisem slišal nastopati v živo. Bil sem presenečen, 2x,
sam koncert, izvedba fantastična, obisk – klavrn za takšno
skupino. Naslednji večer sem se odpravil na glasbeno
skupino moje generacije, domov sem prišel brez glasu, saj
sem z njimi prepeval celo noč – mogoče sem jih hotel
preglasiti.
Sledil je obisk predstave na blef, saj nisem vedel zakaj gre,
kaj je to in podobno. Šlo je za Stand up večer z Martino Ipša
na terasi Hotela Jeruzalem. Spet sem se vrnil na teraso
hotela obujat spomine na mlada leta in bil prijetno
presenečen – dekoracija (prti na mizah, sveče, ambient…),
izvedba stand up komedije me je pripeljala do solz, seveda
solz smeha. Tak večer mora človek samo doživeti in takoj
mu je jasno kaj je to stand up. Kot dopolnitev večera oz.
pika na i pa so bili koktajli, ki so ohladili pregreta usta od
smeha. Ob tem stand up večeru so me nemalokrat

presenetili, tako z vstopnino (1 €), nato vrhunsko vino za
dobrodošlico in nenazadnje, da so skupaj stopili in
organizirali ta večer tako LTO Prlekija Ljutomer, Hotel
Jeruzalem, Prlekija-on.net, Prleške cejtnge, Mediart in
Vinoreja Kaučič. To se vidi, da se lahko s skupnimi močmi
tudi nekaj naredi.
Sledil je Grossmannov festival filma in vina. Že je res, da ob
tem gre za specifičen žanr filma ter glasbe, ki ni vsakdanji.
Kljub temu….. gre za mednarodni festival, ki se ga splača
ohranit, mogoče še s čim nadgradit, mogoče še kaj za nas
navadne »smrtnike«. Koncerti Laibach, Hladno pivo ter
koncerti v Klubu so dodali spet prireditvi piko na i.
Tudi za šport ste poskrbeli, saj ste pripravili že 15. Taborski
tek in pohod. Škoda le, da se ni ob startu in cilju zvrstilo več
obiskovalcev in navijačev, da bi spodbujali najmlajše in
starejše udeležence teka, ki so prišli iz vse Slovenije.
Seveda mi je uspelo tudi ostati na Prleškem sejmi ter
postavitvi klopotca. Atraktivna se mi je zdela sama
postavitev, še prej pa »dostava« klopotca. Starejši par,
predvidevam da iz Primorske, sta bila tako navdušena nad
klopotcem in postavljanjem, da sta šla kar iskat klopotec za
domov. Tudi prisotnost vinske kraljice je samemu
postavljanju dodala nek čar in pomembnost. Sam sejem pa
je sam sebi že rezultat – veliko obiskovalcev, veliko
gostinske ponudbe, glasbeni nastopi ter seveda razstavljavci
in rokodelci oz. obrtniki. Njih sem dal na konec, saj so v
takšni manjšini ali pa je trg prevelik, da jih sam trg kar
»požre«.
Tako, za danes sem končal povzetek vaših prireditev ter
mojega dopusta, ki se sedaj končuje in se za nekaj časa
poslavljam od Lotmerka.
Upam, da vas nisem preveč zamoril z naštevanjem
prireditev. Bili ste enkratni in inovativni, da ste vse to
izpeljali.
Skoraj bi pozabil, na trgu oz. gostinskih terasah pa je zdaj
prijetno sedeti, saj ni več bobnenja (rolkanje). Opazil sem,
da so »skejteri« sedaj pri novi športni dvorani, kjer je tudi
prostor, mogoče jim bi morali narediti kakšne rampe za
rolkanje.
Lep pozdrav

Komorov Mihalek

Jubilejna šestdesetletnica
Društvo upokojencev Gornja Radgona, ki ga kot predsednica vodi Inge Ivanek, ki je že deseta predsednica po vrsti,
praznuje letos 60-letnico svojega obstoja. Iz nekdanjih društvenih pododborov Spodnji Ivanjci – Negova ter Radenci sta
pred 25-imi leti nastali samostojni društvi upokojencev, kmalu zatem še samostojno društvo iz pododbora na Kapeli, sedaj
pa obstoje še pododbori na Janževem vrhu (v Občini Radenci), v Apačah (v Občini Apače) ter Črešnjevci, Spodnja
Ščavnica, Stogovci-Zbigovci in Gornja Radgona v Občini Gornja Radgona. V društvo je trenutno včlanjenih 1.540 udov.
Jubilejno šestdesetletnico ustanovitve tega društva so slovesno proslavili v sredo, 18. avgusta, v športno-rekreacijskem
centru v Zgornjem Konjišču, s pričetkom ob 10. uri. Ob tej priložnosti so razvili povsem nov prapor društva, dvema
nekdanjima predsednikoma, Milki Neuvirt in Jožetu Kosu so izročili listine častnih članov društva, slavnostna govornica pa
je bila predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije dr. Mateja Kožuh Novak. Zbor so pozdravili župani občin Apače,
dr. Darko Anželj, Gornje Radgone, Anton Kampuš in Radenci, Mihael Petek ter predsednik Pomurske pokrajinske zveze
društev upokojencev Mirko Lebarič.
V kulturnem delu programa so nastopili ženski pevski zbor Društva upokojencev Gornja Radgona, harmonikar Benjamin
Majc in folklorna skupina iz Gornje Radgone. Uradnemu delu je sledilo družabno srečanje, kjer je za dobro razpoloženje
skrbel duo Nostalgija.
Filip Matko, fotografije najdete na portalu Prlekija-on.net

Šaljive igre na Stari Gori
Mladi gasilci PGD Stara Gora so v soboto, 14. avgusta
popoldne pripravili šaljive igre. Ekipe so se pomerile v petih
igrah in sicer v igri z gasilsko brentačo, prenašanju
krompirja, sestavljanju lesenega stebra, štafetni igri na
smučeh in posebni igri, ki so jo poimenovali igra
presenečenja. Prav ta je med gledalci požela največ smeha,
saj so morali tekmovalci iz oblačil in obutve, ki so jo imeli
na sebi, sestaviti kar najdaljšo neprekinjeno črto, zato so
nekateri ostali bosi in skoraj goli.
Prvo mesto je osvojila ekipa "Pürgarske sekire" iz Male
Nedelje pred ekipo Slaptinec in domačimi Mušketirji.
Šaljive igre na Stari Gori, Foto: Branko Košti

Branko Košti
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Prikaz balonarstva v Radencih
V Balonarskem klubu Bakovci je že od leta 2004 dalje zelo aktiven balonar Silvo Vohar, ki se je s
tem športom pričel ukvarjati dve leti pred tem. Vsakomur, ki se zanima za to športno-rekreativno
panogo, balonarji to zelo radi predstavijo.
Predstavitev balonarstva so v četrtek, 19. avgusta, izvedli na dvorišču DOSOR-ja, Doma starejših
občanov Radenci. S svojimi sodelavci je Silvo Vohar pričel po 18. uri razprostirati balon po
dvoriščni travnati površini in kmalu je s pomočjo plinskega gorilnika pričel polniti prostornino
balonske kupole, ki se je dvignila skoraj enako visoko, kot je visok štirinadstropni DOSOR. Zbrali so se številne stanovalke
in stanovalci doma, kot tudi bližnji sosedje ter prebivalci Radenec, še največ je bilo radovednih otroških oči. Marsikomu je
ušel kakšen izdih navdušenja ali presenečenja in nekaj minut po 19. uri se je zgodilo: balonar Silvo Vohar, ki je poprej vsem
zbranim razložil pomen balonarstva, je z balonom poletel nad Radenci. Veter je pihal z juga in balon je odneslo proti
severu, nato pa se je obrnil proti severozahodu ter pristal na travnih površinah kar precej daleč iz Radenec proti Šratovcem.
Med občudovalci dviga in poleta balona je bilo kar nekaj posameznic in posameznikov, ki bi bili pripravljeni se povzpeti v
balonarsko košaro ter poleteti v zračne višine. Toda to jim bo omogočeno, kot so zatrdili balonarji, ob njihovem prihodnjem
obisku.

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

Nagradno vprašanje
V tokratni številki vas sprašujemo, kaj predstavlja oz. kaj je upodobljeno na silhueti
logotipa Prleške cejtnge? Rešitev napišite na dopisnico in jo pošljite do 20. septembra
2010 na naslov uredništva. Izmed vseh prispelih dopisnic s pravilnim odgovorom, bomo
izžrebali nagrajenca, ki bo prejel 50,00 € in sladki paket. Če ne bo pravilnega odgovora,
se nagrada podvoji in prenese v naslednjo številko. Nagrado prispeva Prlekija-on.net in
podjetje Progress. V igri že samodejno sodelujete vsi, ki ste se naročili na Prleške
cejtnge v času Prleškega sejma.
Rešitev nagradne fotografije iz pete številke:
Rojstna hiša Frana Miklošiča v Radomerščaku.
Nagrado iz pete številke prejme:
Helena Vaupotič, Radomerščak - 50,00 € in sladki paket

Malo smeha
Južek je prnesa Hedi za
rojstni den vibrator, zato ka
jemi več ne stoji, Hedi pa še
fest brni.
Fstavja mu je batrije, preštja
navodila, te pa ga je zakurbla.
Prva brzina, drüga brzina,
tretja brzina ... Brbrbrbrbrbrbr
... brni kak sto vragof, te pa
mu je naednok opa z rok, pa
po kühji brbrbr..., pa po priklti
brbrbr ..., skoka kak zmešani.
Južek se prestroši, skoči na
stol, te pa se zadere:
"VDARI GA Z METLO
HEDA, KA NAS FSEH NE
PO*UKA!!!!"
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