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Prleška knjiga rekordov, Podobice, molitvenik, paradižnik in buče velikanke, ...
Tudi prleški gasilci reševali Ljubljano, Pomoč ob poplavah
Prlekija vabi na trgatev, Trgatve so v polnem teku
Smeh z Lucijo Ćirović in Hongapajom, Vstani gor Lotmerk stand up večeri
Vodovod Godemarci - Moravci, Zagotavljanje zdrave pitne vode v občini Ljutomer

Opet smo tü...

Malo prleščine
BRÜTIF - pokopališče;
ČUNTA - kost;
FASL - sod;
GOSTÜVAJE - poroka;
PLAFON - strop;
SMETJAČA - smetišnica;
ŽAGIJE - žagovina;

Ploščote küre

Spoštovane Prlečke in Prleki, drage bralke in bralci
Prleških cejtng, spet se javljamo z novo izdajo naših in
vaših cejtng. Čas hitro beži, mesec se hitro obrne in smo
že pri pravljični številki 7.
V uvodniku tokrat ne bomo pretirano predolgi, se pa
zahvaljujemo vsem bralcem, da se naša zbirka prleških
rekordov lepo polni. Tako vas še naprej pozivamo k
sodelovanju, če pa se ukvarjate s pridobitno dejavnostjo
pa ste vabljeni, da to svojo dejavnost predstavite v
oglasnem prostoru.

Šiba Južek po Kropji z novo stoenko 62 na vüro. Pa pri
kapelici naenkrat neke zruži. Južek se stovi pa gre nazej
glejat. Ja vrag, či je ne küre povoza.
Južeki je blo krivo, kej te zej nej naredi. Gre do nejbližje
hiše pa tan pred pragon mati sedijo. Južek reče: "Mati,
jas mislin, ka sen van küro povoza."
Pa gre mati z jin do ceste. Pogledne küro pa reče: "To je
ne naša küra, naše neso tak ploščote!"
Prleške cejtnge - brezplačen izvod
Medij je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za
kulturo Republike Slovenije, pod zaporedno številko 1529.
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Iz uredništva vas do naslednjič lepo pozdravljamo in se že
veselimo vaših novih odzivov in prispevkov, čeprav tudi
v tokratni številki nismo uspeli objaviti vseh vaših
prispevkov in pisem bralcev. Pa naslednjič!
Glavni in odgovorni urednik
Dejan Razlag
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Tisk: DB Bauer Branko s.p.
Naročilnico nalepite na dopisnico in jo pošljite na naslov
Brezovci 54, 9201 Puconci
uredništva
Na Prleške cejtnge se lahko naročite tudi preko spleta na
naslovu www.prlekija-on.net, kjer najdete tudi celoten arhiv Naklada: 1000 izvodov
vseh preteklih številk v virtualni obliki.
Naslovnica: Jeruzalem v jesenskih barvah, Foto: Dejan Razlag

Prleška knjiga rekordov - Branko Krajnc, zbiratelj
Do sedaj smo vam predstavili kar nekaj dosežkov naših govorim? Kar veliko jih je z zavidljivimi letnicami izdaje.
Prlekov. Iz vsakega področja nekaj. Verjamemo, da vas je
kar veliko med Muro in Ščavnico ter še kje, ki hranite v
svojih zbirkah edinstvene primerke raznih predmetov,
naprav, razne zbirke knjig, kovancev, znamk, značk,
sličic, ki po svoji edinstvenosti izstopajo iz povprečja. Vaš
trud delite z nami in razkrijte nam vaš neobičajni hobi ali
dosežek v skupni knjižni zbirki – do nas vodi najkrajša
pot 041 712 113 - Srečko, in vas bomo obiskali.
Vem, da je kar nekaj "künštnih Prlekov" doma v Cubru
pri Ljutomeru, nisem pa vedel, da ima doma lepo zbirko
starih molitvenih knjig, božjih podobic in albumov,
njihov član Branko Krajnc. V letih zbiranja se mu je
nabralo 503 božjih podobic ("pilekov", stari izraz-to so
božje sličice). Vse podobice so shranjene v albumih,
predstavljajo razna proščenja, blagoslovitve zvonov in
med njimi so tudi novomašniške. Ena izmed takšnih je iz
leta 1936, ko je bil pri Mali Nedelji novomašnik gospod
Anton Hanžel. Najstarejša podobica je ročno izvezena iz
raznih pozlačenih niti iz leta 1840 in rokopisom posvetila,
izdelana verjetno v enem izmed takratnih nemških
samostanov.
V njegovi zbirki najdemo kar za ducat starih cerkvenih
knjig. Najstarejša nosi letnico 1796 in je pisana v stari
slovanščini, v njej pa so napisana navodila kako naj
potekajo dela skozi vsakdanjik. Zasledim še molitvenik iz
1850. leta, potem knjigo iz prve svetovne vojne, ki
predstavlja neke vrste zakonik kako naj ravnajo otroci in
žena po morebitni smrti vojakov na fronti. Zanimiva sta
zvezka v katera so nekdaj posestniki zapisovali "šihte" –
delovna opravila, ure, dolgove "težakov" – delavcev.
Zvezka sta iz leta 1924 in izhajata iz družine Strniša iz
Godemarcev. Branko ima tudi neobičajno zbirko raznih
albumov z zbiranjem sličic. To so albumi, ki smo jih
nekoč kot otroci v šolskih klopeh zbirali. Kar 54
raznovrstnih je. Se še spomnite Sandokana, Bitke na
Neretvi, Nastanek človeštva, Bazooka, Kraljestvo živali,
Mornarica, zgodovina nastanka prevoznih sredstev,
letalstvo, da o nogometnih in košarkarskih zbirkah niti ne

Branko Krajnc, Foto: Srečko Lukovnjak Kramberger

Branko mi je zaupal, da se še zmerom trudi ohranjati
preteklo kulturno dediščino naših prednikov s svojimi
zbirkami. Dobrodošel pa je tudi poziv vsem tistim, ki kar
koli starega ne potrebujete več in vam ne predstavlja
družinskih spominov, da mu podarite in obogatite
njegovo zbirko.
Dovolite, da povzamem nekaj podatkov za našo
nastajajočo prleško knjigo:
- našli smo najstarejši molitvenik v Prlekiji iz leta 1796
- odkrili smo zbirko 503. božjih podobic z različnimi
posvetitvami
- najstarejšo ročno izvezeno podobico iz leta 1840
- 54 različnih albumov s sličicami (različna področja)
- najstarejši zvezek z rokopisom iz leta 1924
Če imate kakršno koli zbirko ali knjigo starejšo kot smo
vam predstavili, nas obvestite, kajti vedno iščemo nekaj
kaj je NAJ starejše, večje, manjše, daljše, krajše, ne
običajno itd… Kar kmalu pa bomo izvedeli kdo je
najmočnejši Prlek, kdo ima najstarejše prevozno sredstvo,
največjo zbirko vozil, morda se kdo javi za naj butalca
Prlekije, skratka spremljajte nas.
Srečko Lukovnjak Kramberger

Imamo še večji paradižnik
V prejšnji številki smo objavili članek o največjem paradižniku Janka in Martine Kaučič iz Zgornjega Kamenščaka, ki
je tehtal 935 gramov. V tem mesecu pa smo bili priča še večjemu paradižniku, saj je Rudolf Grnjak iz Spodnjega
Kamenščaka pridelal paradižnik, ki je tehtal kar 1.100 gramov.
Paradižnik 1.100 gramov,
Foto: Dejan Razlag

Buče velikanke pri Topolnikovih
120 kilogramske buče pri semena v bučah velikankah so različne barve. Gre za
Topolnikovih v Križevcih buče velikanke Cucarbita – maxa. Kot nam je zaupal buče
pri Ljutomeru.
pri svoji rasti potrebujejo veliko vode in negovanja.
Doslej je na njegovem vrtu zrasla buča, ki je na tehtnici
Na vrtu je Marjan Topolnik pokazala 175 kilogramov. Kar dvakrat se je udeležil
pridelal še jedilne in okrasne tekmovanja pri izbiranju naj buč na mednarodnem
buče, Foto: Jože Žerdin
kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni. Z bučami
pa je bil tudi na ocenjevanju in prazniku buč v Bodoncih
Marjan
Topolnik
iz na Goričkem. Sedaj, ko še buče velikanke vedno rastejo
Križevcev pri Ljutomeru in rastejo, jih bo Marjan pustil rasti dokler ne bo odpadlo
je
že
po
naravi listje, oziroma tja do pozne jeseni, ko jih bo vse skupaj
naravovarstvenik, čebelar, pobral in razstavil na domačem dvorišču. Ko bodo buče
vrtnar, ljubitelj domačih dozorele bo iz njih vzel seme, a očiščene buče bo podaril
živali, sadjar, tekač itd. Po bližnjim kmetov, kateri jih bodo pokrmili živini. V eni od
poklicu je biolog, kajti buč velikank je namreč okoli 100 semen, katere večino
vrsto let je poučeval in bil podari sosedom, znancem, prijateljem in sorodnikom.
ravnatelj na Osnovni šoli Buče se sadijo zgodaj spomladi, skozi leto rabijo veliko
Križevci pri Ljutomeru
vode, svetlobe, sonca, vlage in dognojevanja (humosna
tla). Na vrtu pa prideluje tudi ostale buče, kot so jedilne in
Danes je upokojenec in si svoj prosti čas dopolnjuje z okrasne, vendar v manjšem obsegu. Marjan pa je že
raznimi konjički, kjer se denimo sprosti in najde svoje napisal tudi zanimivo pesem o buči.
zadovoljstvo. Po naključju se je pred leti odločil za
vzgojo buč velikank, kar mu tudi uspeva. Na domačem Žena Marjana pa jih v gospodinjstvu uporablja pri kuhi
vrtu je tudi letos pridelal dve vrsti buč velikank (zelene in kot nadomestek k raznim prikuham, k jedem za razne
rumene), kar daje čar celotnemu vrtu. Tako nam je oni priloge, za juhe, omake, lahko pa se pripravijo kot pečena
dan ob obisku Marjan Topolnik pokazal pet buč velikank, jed. Želja gojitelja buč velikank Marjana je, da bi
ki sicer še vedno rastejo v svojo debelo in širino, ki prihodnje leto pridelal bučo, kjer bi kazalec na tehtnici
denimo tehtajo okoli 120 kilogramov. Seme je namreč pokazal čez 400 kilogramov.
pred leti dobil od prijatelja, gre za dve vrsti buč, kajti tudi
Jože Žerdin

Tudi Prleki reševali Ljubljano
Prostovoljni gasilci iz 17. pomurskih gasilskih zvez so v
noči iz nedelje na ponedeljek 19.09.2010 pomagali
odpravljati posledice poplav v Ljubljani. Gasilska zveza
Slovenije je alarmirala pomurske gasilce, ki so se odzvali
s 27. vozili in 151. gasilci iz 65 prostovoljnih gasilskih
društev.
Akcija je bila speljana v izjemno kratkem času, saj sta od
alarmiranja do odhoda minili le dve uri. Ob 22. uri se jih
je večina zbrala pri soboškem gasilskem domu, na poti so
se jim v Vučji vasi pridružili še gasilci Gasilske zveze
Ljutomer. Ko je konvoj vozil in moštva prispel v
Ljubljano so črpali vodo iz kletnih prostorov, razmere pa
so bile katastrofalne, saj voda ni mogla nikamor odtekati.
Iz Gasilske zveze Ljutomer je sodelovalo 23 gasilcev s
štirimi vozili z vso potrebno opremo za prečrpavanje.
Gasilce je vodil poveljnik GZ Ljutomer Andrej Trstenjak.
Na intervenciji v Ljubljani so sodelovala vozila iz PGD
Branoslavci, Gresovščak, Cven in Ljutomer. Prenosne
motorne brizgalne so dala društva iz Gresovščaka, Cvena,
Radomerja in Branoslavec. Črpalko za odpadne vode je
imelo PGD Ljutomer, potopne motorne brizgalne so
sodelovale iz PGD Cven, Pristava, Ljutomer in
Branoslavci.

Jože Vrbnjak in PMB iz GZ Ljutomer, Foto: Zvonko Polanič

Vse navedene naloge s strani tamkajšnjega štaba so bile
uspešno rešene, predvsem pa varno zaključene brez ene
same poškodbe oziroma okvare na vozilih in sredstvih. Z
akcijo se je izkazala gasilska moč, enotnost, znanje in
srčnost Pomurskih gasilcev. Hvala vsem gasilcem za
požrtvovalnost.
Srečko Lukovnjak Kramberger
Dušan Kosi

Mesec oktober – mesec varstva pred požari
Mesec oktober je že tradicionalno mesec požarne
varnosti. V letu 2010 je namenjena skrb otrokom, saj so
se že jeseni leta 2009 odločili, da bodo pripravili
aktivnosti na temo: Mladi in požarna varnost. Splošen
naslov aktivnosti, s katerimi se bo oktobra – in z
nekaterimi dogodki tudi kasneje – naslavljalo ciljno
publiko je: OGENJ NI IGRAČA! Ciljno je letošnji mesec
požarne varnosti namenjen otrokom, starim od 5 do 10
let, torej otrokom zadnjih starostnih skupin v vrtcih in
otrokom prve triade na osnovnošolski stopnji. Cilj
letošnjega meseca požarne varnosti je predvsem
ozaveščanje, izobraževanje in seznanjanje.

zvezi Slovenije skupaj z Upravo RS za zaščito in
reševanje, Slovenskim združenjem za požarno varnost in
Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev pripravili
plakat, pobarvanko, barvice in igrico, ki nudijo več
informacij o omenjeni tematiki.

Z namenom informirati ter ozaveščati so na Gasilski

Dušan Kosi

Gasilska zveza Ljutomer si je v program zapisala vaje po
sektorjih in v občinskem poveljstvu Veržej, s poudarkom
na evakuacijah na šolah in vrtcih. Prav tako bodo gasilci
pregledali hidrantno omrežje in vodne vire. Organizirani
bodo tudi odprti dnevi gasilskih domov, o datumih in urah
pa bodo krajani obveščeni na krajevno običajen način.

Dan Pristarskih pogač v Pristavi
V soboto, 4. septembra smo v okviru Turistično
kulturnega društva Mak Pristava pripravili že
tradicionalni 15. DAN PRISTARSKIH POGAČ. V
starem gasilskem domu sredi vasi so naše vrle gospodinje
pekle prave pristarske kvasenice in postržjače. Zakaj
prave pristarske? Zato, ker so gospodinje, ki so vstale že
v zgodnjih jutranjih urah, ko še niti petelini ne pojejo,
pričele kuriti v krušno peč – bika po domače. Se pravi, da
so delale tako kot je to bilo nekoč. Zgodaj vstale, zakurile
peč, si svetile s svečo (ker v starem gasilskem domu ni
elektrike). Nato so si pripravile moko, kvas in vse
potrebno. Tudi gnetenje testa za te pogače je bilo ročno in
po tradicionalnem receptu, ki ga ni zapisanega nikjer,
pravijo, da ga imajo takorekoč »v rokah«.

vroča. Medtem, ko ena od gospodinj kuri peč, drugi dve
pripravljata testo, ki mora biti dovolj zgneteno in voljno,
da se več ne oprijema rok in posode. Nato ga razdelita v
hlebčke, ki morajo biti na toplem, da lahko vzhajajo. Tako
vzhajani se potem razvaljajo, namažejo s skuto in kislo
smetano in se dajo peč. Postržjača pa se obloži z domačo
zaseko. Z lesenimi loparji se tako pripravljene pogače
dajo v peč. Tam se pečejo približno 20 minut. Ko pa jih s
posebnim loparjem vzamejo iz peči, se kar same
ponujajo in gredo v promet kot lahko grejo samo prave
pristarske kvasenice.
Vsako leto znova opazujem in občudujem ta postopek, ki
se ga niti v sanjah ne bi upala lotiti. Še posebej ne
kurjenja peči. Naše vrle gospodinje pa to delajo kot za
šalo. S prikazom priprave in peke kvasenic in postržjač se
trudimo, da prikažemo del naše kulturne, kulinarične in
tradicionalne zgodbe o nastajanju pristarskih kvasenic.
Ljudje, ki pridejo od blizu in daleč se vsako leto vračajo.
Tudi letos je bilo tako. Gospodinje so napekle in ponudile
veliko pogač. Naj jim Bog da zdravja, da bodo to tradicijo
lahko prikazale še velikokrat.

Pristarske pogače, Foto: TKD Mak Pristava

Prav posebna znanost in spretnost pa je tudi kurjenje v to
peč, ki stoji v tem starem gasilskem domu že leta. Najprej
je potrebno imeti pravi material, pravijo gospodinje Anka,
Jožefa in Katica, in sicer šibje mora biti iz vinograda.
Drva morajo biti suha in najboljša so bukova. Ko šibje
dogori, se naložijo drva, ko le te dogorijo, se s posebno
metlo, ki je namočena v vodo počisti dno peči, ki je iz
opeke in gline. Nato sledi preverjanje temperature peči ,
in sicer se po dnu peči posipa ena pest pšeničnega zdroba.
S tem dejanjem gospodinja ugotovi, če je peč dovolj

Vrle gospodinje, Foto: TKD Mak Pristava

Ksenija Kolar, predsednica TKD Mak Pristava

Zaključek kopalne sezone v Ljutomeru
27. in 28. avgusta se je v Ljutomeru s koncertom na
letnem kopališču zaključila letošnja kopalna sezona. Na
Lotmerški noči, kakor se prireditev imenuje, je prvi dan
nastopila ena najpopularnejših glasbenih skupin iz bivše
Jugoslavije, Prljavo kazalište. Kot predskupini sta
nastopili Free for Cash iz Ljutomera in Sončna uprava iz
Murske Sobote. Kljub slabemu vremenu in močnemu
nalivu se je zbralo preko 1.200 obiskovalcev.

vremenu, je obiskovalcev bilo manj, kot dan prej na
koncertu Prljavo kazalište. A vzdušje je bilo kljub temu,
tudi tokrat odlično.
Pohvale gredo organizatorjem Vaščanka TP d.o.o. in
pomočnikom, za odlično organizacijo dogodka.

Dejan Razlag
Fotografije najdete na portalu Prlekija-on.net

Predskupini sta dobro ogreli občinstvo, "Prljavci" pa so,
kljub občasnim močnim nalivom, pripravili enkratno
vzdušje in tisočglavo množico spravili v dobro voljo s
svojimi uspešnicami.
Drug dan koncerta, v soboto, 28. avgusta se je zabava
nadaljevala s koncertom skupin Nova legija in Kingston
ter nastopom "slovenskega talenta" Nike Zorjan in
legende yugo pop glasbe Nede Ukraden. Kljub lepšemu

Sprejem olimpijske junakinje Urške Potočnik
V nedeljo, 29. avgusta, so pri gostišču Stari hrast v
Radomerju, pripravili sprejem za judoistko Urško
Potočnik in njenega trenerja Aleša Vrbančiča. Urška je
članica judo sekcije TVD Partizan Ljutomer, ki je na
letošnjih olimpijskih igrah mladih v Singapurju osvojila
bronasto kolajno v kategoriji do 78 kilogramov.

Urška Potočnik in Aleš Vrbančič, Foto: Dejan Razlag

Pred gostiščem je prleško junakinjo pričakala velika

množica ljudi, ki so jo pozdravili z bučnim aplavzom.
Urško so sprejeli Marjan Pihlar, predsednik KS Železne
Dveri, ljutomerski župan Franc Jurša, Rajko Mlinarič,
predsednik TVD Partizan Ljutomer, podpredsednik Judo
zveze Slovenije Ernest Tanjšek in predsednik Športne
zveze Ljutomer Alojz Vogrinec, nebo nad Radomerjem pa
sta v njeno čast preletela motorni zmaj in letalo
Aerokluba Prlek. Od Občine Ljutomer in iz rok župana je
prejela tudi nagrado 500 € za pomoč pri njeni nadaljni
športni karieri, pravtako bo ŠD Stari hrast, del sredstev, ki
so se zaslužile na sprejemu, podarilo Urški.
Urška je obiskovalcem opisala svojo pot do medalje in
dejala, da se je v boju za tretje mesto rahlo poškodovala,
poškodba pa ni hujše narave, tako da bo kmalu že
normalno trenirala. Nato so Urški ob uspehu in rojstnem
dnevu prinesli veliko torto, ki jo je razdelila med
obiskovalce.
Dejan Razlag
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Naj... domačija 2010
Toplo pozno poletno sonce je v nedeljo, 29. avgusta, pozdravilo množico Pomurcev in tudi prebivalcev ostalih
predelov Slovenije, ki so se v nedeljo zbrali v Bolehnečicih. Domačini ene najlepših prleških vasi so v sodelovanju s
Podjetjem za informiranje iz Murske Sobote in Občino Sv. Jurij pripravili zaključno prireditev 20. Vestnikove akcije
Izbiramo naj… domačijo, saj je jubilejni dvajseti naslov pripadel domačiji Rantaševih iz njihove vasi.
Poleg številnih gostov se je prireditve udeležil tudi minister za lokalno samoupravo dr. Henrik Gjerkeš, ki je trem
generacijam družine Rantaša podelil prestižno priznanje. V kulturnem programu so sodelovali Domen Vrbnjak,
Barbara Kavčič, glasbena skupina Bakhus, Zamurjenci in godba na pihala iz Sv. Jurija ob Ščavnici.
Prijazni domačini so obiskovalce obilno pogostili s pecivom in jabolki, na voljo so bile tudi kvasenice, krapci in
ocvirkovice, vse pečeno v krušnih pečeh. Seveda ni manjkalo tudi mesnih dobrot in pristne kapljice. Vsem je bil
omogočen tudi ogled domačije in modernih hlevov ter kmetijske mehanizacije.
Po uradnem delu je sledila zabava s hišnim ansamblom Avsenik, za njimi pa so pozno v noč obiskovalce zabavale
Vesele štajerke.
Bramko Košti fotografije najdete na portalu Prlekija-on.net

Otvoritev nove osnovne šole, vrtca in telovadnice v Stročji vasi
V petek, 3. septembra, so v Stročji vasi slovesno predali
svojemu namenu novo osnovno šolo, vrtec in telovadnico,
ki je največja investicija Občine Ljutomer v iztekajočem
se štiriletnem mandatu. Slavnostni govornik na prireditvi
je bil minister za šolstvo in šport, dr. Igor Lukšič, navzoče
pa je najprej pozdravil ljutomerki župan Franc Jurša.

Župan je dejal, da je novogradnja največja investicija
ljutomerske občine v zadnjem mandatu. Celotna
investicija je znašala 4,3 milijona evrov, od tega je
Ministrstvo za šolstvo in šport prispevalo dobrih 1,7
milijona evrov, iz občinskega proračuna je bilo
namenjenih dobrih 2,3 milijona evrov, 310 tisoč evrov pa
je bilo pridobljenih po Zakonu o financiranju občin.
Občina je z izgradnjo objekta pričela v letu 2008, objekt
pa so pričeli uporabljati že z začetkom prejšnjega
šolskega leta, vendar še takrat niso uporabljali nove
opreme, zaradi pomanjkanja sredstev.
Na novo šolo in vrtec pa čakajo tudi učenci v
Cezanjevcih, kjer imajo že odkupljena zemljišča in
narejeno idejno zasnovo. Minister Lukšič je ob tem
poudaril pomen gradnje šolskih objektov in ostale
infrastrukture na vseh koncih Slovenije.

Slavnostni prerez traku, Foto: Srečko Lukovnjak Kramberger

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

Razstava buč v Mekotnjaku

Razstava buč, Foto: Dejan Razlag

Turistično društvo Stara Cesta je tudi letos od 5. do 12.
septembra tradicionalno razstavljala buče pod imenom
Bučarija. Razstavo so si obiskovalci lahko ogledali na
prostem pri gostilni Stajnko v Mekotnjaku. Na otvoritvi
razstave so obiskovalci lahko tudi pokušali različne jedi
iz buč. Letos je letina buč nekoliko slabša, največja buča
tehta precej manj, kot največje buče prejšnja leta.
Največja buča letos tehta 48 kilogramov, ki jo je
razstavljala Živa s prijatelji. Lani je največja buča tehtala
106 kg, predlani pa 160 kg.

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

Tokrat smo se smejali z Lucijo Ćirović in prleškim Hongapajom
Tretji v sklopu stand up večerov Vstani gor Lotmerk, je bil namenjen
Luciji Ćirović. Tokratni stand up se je odvijal v restavraciji hotela
Jeruzalem, kjer ni bilo prostora za vse obiskovalce. Lucija je s svojim
humorjem in mimiko dokazala, da je ena in edina ter zbrano publiko
nasmejala do solz. Sponzorja večera sta bila Zavarovalnica Maribor
in VEBIS hiše. V septembru smo pripravili tudi stand up komedijo
po prleško, z nastopom domačina Hongapaj. Hongapaj oz. Jožef
Pečnik nam je povedal nekaj zabavnih štorij vüjeca Balaža iz
Vujdrimlake, avtorja Jana Baukarta. Sponzorja večera sta bila Optika
Jureš in Instalacije Sedmak.
Lucija Ćirović, Foto: Dejan Razlag

Kot pijačo dobrodošlice so obiskovalci lahko izbrali Renski Rizling KeSnI ali PriMuS iz kleti VINOrejaKAUČIČ, ki
je bila vključena v vstopnino 1 evro. Večera sta bila dopolnjena s "Cocktail partyjem", kjer je Seba pripravljal odlične
osvežilne koktejle. Stand up večere skupaj organizirajo LTO Prlekija Ljutomer, Hotel Jeruzalem Ljutomer, Prlekijaon.net, Prleške cejtnge, Mediaart in Vinoreja Kaučič.
Naslednji stand up večer bo 8. oktobra, ko v Ljutomer prihaja Janez Usenik.

Dejan Razlag

Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Degustacija vin Lipovec

Vina Lipovec, Foto: Dejan Razlag

V petek 17. septembra smo nadaljevali z našimi vinskimi
zgodbami in degustacijami vrhunskih vin. Tokrat smo v
restavraciji Grozd v Mestni hiši v Ljutomeru ob prijetnem
druženju pokušali vina družine Lipovec iz Radomerščaka.
Prisotni smo lahko degustirali odlična vina Sauvignon,
Chardonnay, Traminec, Rumeni muškat, Modri pinot in
za konec še letošnji mošt.
Na prireditvi sta bili prisotni tudi ljutomerska vinska
kraljica Adriana Bogdan in vinska kraljica Male Nedelje
Jenny Slekovec.
Dejan Razlag
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Prlekija vabi na trgatev
Letos nam jesen ni bila naklonjena in tako smo morali z trgatvami začeti
prej kot bi si vinogradniki in kletarji to želeli. Velike količine padavin so
nam naredile življenje težko in marsikateremu vinogradniku na oči
priklicale solze. Vendar pa to ne pomeni, da letos ne bo dobrega vina, le
veliko ga ne bo. Kisline so res še nekoliko grobe, sladkorja ni veliko vendar
tudi vse grozdje še ni potrgano in narava še ima čas, da nas preseneti s
kakim lepim tednom ali dvema.
Prleki smo pa itak znani da se pa tako hitro ne predamo. Mošt katerega
bodo letos kletarji dobili v kleti, bo izjemno zahteven, zahteval bo izjemno
veliko znanja natančnosti in v takih letih je kvaliteta toliko bolj cenjena.
Ker je pomembno grozdje iz trte čim prej spraviti v sode, si vinogradniki na trgatve povabijo prijatelje znance včasih
se pa najde tudi kakšni mimoidoči.
Na trgatvi je vedno veselo pa čeprav nam včasih ponagaja vreme. Za ta dan vinogradnik prihrani nekaj najboljšega
vina iz prejšnjega letnika in gospodinja bo iz tűnke vzela najlepši kos mesa, spekla najslajše kvasenice, otroci pa ta
dan spečejo najboljše kostanje. Zvečer ko klopotci potihnejo pa se oglasijo prešari, prešali bodo dolgo v noč, nekaj
zaradi dela, nekaj zaradi druženja in veselja, pesem se sliši iz preše včasih pa tudi kakšna močnejša debata.
Mošt ta pijača, ki ni sok, pa tudi vino še ni, je zahteven zalogaj, pijemo ga z lahkoto, vendar previdno, lahko
preseneti, se pa fantastično poda k pečenim kostanjem.
Sedaj prihaja čas mošta, čas ko se v naših krajih največ dogaja, dogaja se med ljudmi in v kleteh. Do sv. Martina
bomo veliko poizkušali mošte, se čudili tej in oni zgodbi vinogradnika, na Martinovo bo pa ves mošt v eni noči
čudežno izginil in v naših sodih se bo znašlo vino letnika 2010, kakršno koli bo, vedno ostalo bo "sladko vince
ljutomersko".
enPRLEKpač

O naših živalih - V pričakovanju mladičev!
Se pripravljate na veseli dogodek? Ali pa se po vašem
domu že kobacajo male kosmate kepice na štirih tačkah?
Mi pričakujemo novo leglo Velikega švicarskega
planšarskega psa, v začetku meseca novembra od naše
Done od Radovne in nizozemca Karhunkierros Inzaghija,
oba odličnih linij.
Vedno znova, ko se približuje novo rojstvo naših
mladičev mi po eni strani poje srce, po drugi pa sem v
skrbeh. Vsaki dan večkrat dnevno opazujem našo Dono,
kako ne glede na hormonske spremembe obvladuje
situacijo, kako se ji vedno znova poveča materinski

nagon, kako premišljeno dovoli samo določenim osebam,
da se ji približajo in podobno.
Kako zanimiva je ta narava? A za kar je zaslužna narava
je eno, za vse drugo pa smo odgovorni mi. V tem primeru
moramo poskrbeti za mladičke še preden »prikukajo« na
svet, s tem da poskrbimo za dobro prehrano njihove
mame in prostor v katerem se bodo vsi počutili varno in
toplo. Večina nas je nad mladički navdušena. Kako tudi
ne, ko pa so tako prikupni in živahni. Vendar pred
odločitvijo za leglo dobro premislite (prostor, čas,
denar…)!

Pripravite se za kotitev ter poskrbite za ustrezno prehrano
in okolje bodoče mame. Če imamo mladičke zunaj,
priporočam leseno hišico narejeno iz vezanih plošč proti
vlagi, zaščitno leseno pregrado, približno 50 cm visoko,
tako da lahko psica odide ven, mladički pa ostanejo za to
varnostno pregrado.

v njih najdemo vse vrste mikrobov, kateri povzročajo pri
malčkih izpuščaje. Raje jim položite lepenko ali pa stare
rjuhe, kar lahko po potrebi zamenjate.

Hrana za breje psice mora vsebovati dovolj beljakovin in
drugih sestavin, katere so pomembne za razvoj mladičev.
Prvih nekaj tednov v življenju mladička je za njegov
pravilen razvoj najpomembnejših. Mladiček se skoti slep
in nebogljen. V vsem je odvisen od mame ali od vas, če
ga vzgajate sami. Sprva je njegova aktivnost omejena le
na spanje, hrano in iztrebljanje. Najpomembneje je, da
dobi prvo materino mleko-kolostrum, ki vsebuje
protitelesa, poveča odpornost in ga varuje pred boleznimi.
Mladički hitro rastejo. Z rastjo se spreminja tudi prehrana.
Materino mleko zamenja trda hrana. To je čas, ko morate
biti pazljivi, da se ne pojavi driska, ki je za mladička
lahko nevarna. Hrano menjajte postopoma in pazite na
kakovost. Pomagate si lahko tudi z različnimi dodatki, ki
uravnajo črevesno floro. O tem je najbolje, da se
pogovorite z veterinarjem. Mladiček naj med odraščanjem
Mladički
spozna različne zvoke in situacije, da bo odrasel v
V prostor je posebej pozimi priporočljivo namestiti zdravega in prilagodljivega družabnika.
ogrevalno lučko. Na pod jim ne dajajte slame ali sena, saj
Matija Babič

Otvoritev vodovoda Godemarci - Moravci
Zagotavljanje zdrave pitne vode vsem prebivalcem je ena
od prioritet Občine Ljutomer. V sklop teh prizadevanj
sodi tudi izgradnja transportnega vodovoda dolžine 2.396
m, premera 150 mm od Godemarec do Bioterm v
Moravcih, katerega so slovesno predali namenu v
ponedeljek popoldne, 28. septembra.
Izvajalec del, SGP Pomgrad d.d. iz Murske Sobote je z
deli pričel 12. julija in jih končal v dogovorjenem roku do
15. septembra 2010. Vodovod je zgrajen po projektih,
izdelanih za potrebe izgradnje vodovoda sistema "C".
Pogodbena vrednost del je znašala 214.046 EUR, sredstva
pa je v celoti zagotovila občina Ljutomer. Otvoritveni trak
Slavnostni prerez traku, Foto: Branko Košti
so prerezali generalni direktor Direktorata za javne službe
in investicije Ministrstva za okolje in prostor gospod S kulturnim programom je otvoritev popestrila Godba na
Bojan Dejak, župan občine Ljutomer in poslanec DZ pihala in folklorna skupina KD Anton Krempl Mala
Franc Jurša, predstavnica izvajalca SGP Pomgrad in Nedelja ter Lovski rogisti iz Križevec.
direktor Segrapa gospod Miran Blagovič.

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

Trije kandidati za župana v občini Ljutomer
Za funkcijo župana se bodo na letošnjih lokalnih volitvah v
občini Ljutomer potegovali trije kandidati. Poleg aktualnega
župana občine in poslanca 5. državnega zbora RS Franca
Jurše, se bosta za funkcijo potegovala tudi direktorica
Občinske uprave občine Puconci mag. Olga Karba in Janez
Vencelj, občinski svetnik občine Ljutomer in zaposlen na
OKC Murska Sobota kot policijski inšpektor.

Franc Jurša je neodvisni kandidat, ki ga podpirajo v strankah
DeSUS, SD, SNS, Prlekija - lista neodvisnih in lista LRMV,
neodvisno kandidatko Olgo Karba podpirajo v strankah
LDS, Zares, Zelena koalicija, SDS in NSi ter pri dveh
neodvisnih listah, Mlada Prlekija in Mi smo prava lista!,
Janez Vencelj pa je kandidat za župana na listi Stranke
Mladih - Zeleni Evrope.

Dejan Razlag

Preko 5000 vsak teden
V Zvezi društev za socialno gerentologijo Slovenije deluje
že 560 skupin. Tako se vsak teden enkrat srečuje na različnih
oblikah preko 5000 članic in članov teh skupin, ki jih
usmerja 860 usposobljenih prostovoljk in prostovoljcev. Že
od leta 2008 pa v Gornji Radgoni deluje Društvo za
samopomoč Jutro, ki ga vodi Zora Borko.

članice in člani šestih skupin za samopomoč Društva za
samopomoč Jutro zbrali na spoznavnem srečanju v vinotoču
Belak na Radenskem vrhu. Iz Zveze društev za socialno
gerentologijo Slovenije, s sedežem v Mariboru, sta se
srečanja udeležili Danijela Zimšek Kralj in Petra Cerinšek,
pod vodstvom svojih voditeljic in sovoditeljic pa je
sodelovalo preko 40 udeleženk in udeležencev iz skupin za
samopomoč. Zora Borko in Natalija Dolamič usmerjata
skupino Sožitje (10 članic in članov), Irena Jančar in Sabina
Polajžer pa skupino Jesenski cvet (10 članic in članov), ki
delujeta na področju gornjeradgonske občine že od leta
2003. Od lanskega aprila dalje pa delujejo še štiri skupine.
Skupino Mak v Apačah (8 članic in članov) usmerjata Irena
Primožič in Dragica Sever, v Domu za starejše v Gornji
Radgoni skupino Klepetuljčki (9 članic in članov) vodita
Tatjana Potočnik in Eva Žula. V DOSOR-ju, Domu starejših
občanov Radenci, delujeta dve skupini: Izvir (10 članic in
članov) usmerjata Anka Mauko in Andreja Čuk, skupino
Zarja (10 članic in članov) pa vodita Andreja Klemenčič in
Klaudija Zemljič.

Skupina Zarja, Foto: Filip Matko

Kot je na srečanju povedala Zora Borko, je osnovna nit v
V okviru tega društva deluje na področju Upravne enote Društvu Jutro povezovanje in prijateljstvo, da obvelja njihov
moto: Nikoli sam! Za prijetno popoldne ob glasbi in pesmi
Gornja Radgona kar šest skupin starejših za samopomoč.
pa je skrbel harmonikar Robi Majerič iz Spodnjih Ivanjec.
Filip Matko
Prvi ponedeljek v septembru, popoldne po 15. uri, so se
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Poznejše ustvarjanje
Društvo upokojencev Ljutomer, ki ga kot predsednica vodi
Slavica Sunčič, je s svojo literarno sekcijo – vodi jo Julija
Stojko – 9. septembra bilo gostitelj srečanja literatov
Pomurja, ki ga je razpisala Komisija za kulturo in
izobraževanje, katere predsednica pri Pomurski pokrajinski
zvezi društev upokojencev je Ema Tibaut.
Tako se je nekaj po 10. uri v prostorih ljutomerskega društva
upokojencev oglasila pesem iz grl ženskega pevskega zbora
Društva upokojencev Ljutomer. Pevski zbor je leta 2008
praznoval 25-letnico obstoja in vrsto let v zadnjem obdobju
ga je vodila zborovodkinja Ljuba Laba, ki se v kratkem
poslavlja od vodenja in ji je zatorej Slavica Sunčič tokrat
izročila lepo lončnico. Temu je sledil kulturni dopoldan, vse
do 13. ure, ko so se z odlomki iz svojih del predstavili
navzoči ustvarjalke in ustvarjalci, dela nekaterih pa je
predstavila recitacijska skupina. Prišlo jih je kar 21 iz
sedmih društev upokojencev (Ljutomer, Križevci, Veržej,
Radenci, Gornja Radgona, Murska Sobota in Črenšovci).
Kot posebni gost se je predstavil pisec pesmi iz Slovenske
Bistrice, Janko Potočnik, član Likusa – Literarnega kluba
upokojencev v Mariboru, v imenu katerega je vse navzoče
pozdravil podpredsednik Dejan Čegovnik. Pozdrave je
izrekla še članica Komisije za kulturo pri Zvezi društev
upokojencev Slovenije Erika Jovanovski iz Maribora,
posebnega aplavza pa sta bila deležna najstarejši ustvarjalec
v ljutomerskem društvu upokojencev Frančišek Ferencek ter
pesnik Ludvik Brunec iz veržejskega društva upokojencev,
ki je eno svojih pesmi tudi zapel.

Srečanje, Foto: Filip Matko

Družabno srečanje upokojenk in upokojencev Pomurja, ki
pisateljsko in pesniško ustvarjajo v svojih poznih letih, je v
obliki okrogle mize bilo zaključeno okrog 13. ure, ko se je
zunaj že tudi pokazalo sonce v precej neprijetnem jesenskem
dnevu.
Filip Matko
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net
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Tretjič dan DOSOR-ja
septembra, je namreč bila uradna otvoritev tega doma za
starejše, ki bi naj bil s svojo vsebino nekaj povsem
drugačnega v severovzhodni Sloveniji.
O tem je zbranim stanovalkam in stanovalcem doma ter
njihovim svojcem kot tudi zaposlenim, spregovorila
direktorica DOSOR-ja Mateja Hauser. Posebej je naglasila
štiri vrednote, ki jih upoštevajo pri svojem delu: da imajo
radi ljudi; da si prizadevajo ob kritiki rasti in napredovati; da
imajo visoko sposobnost empatije ter da so odlični pri
svojem delu. Po aplavzu njenemu govoru so nastopile pevke
in pevci doma, ki pod vodstvom Suzane Divjak pojo v
zborčku Večerna zarja, nato pa še izmed zaposlenih Anja in
Dejan, ki sta nastopila s skečem Trezika in Števek. Za
Tamburaši Drotmantraši , Foto: Filip Matko
zabavni popoldan pa je skrbel z igranjem na diatonično
Opoldne 11. septembra so zaigrali radenski tamburaši harmoniko še Nik Vršič.
Drotmantraši na odru v posebnem prireditvenem šotoru
Filip Matko
pred DOSOR-jem, Domom starejših občanov Radenci, v
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net
čast že tretjega Dosorjevega dneva. Pred dvema letoma, 4.

Tri Slovenke leta pri Mali Nedelji
Turistično društvo Mala Nedelja-Radoslavci je v petek pripravilo predavanje na
temo zgodnjega odkrivanja in zdravljenja raka ter nasilja v družini. V dvorani
kulturnega doma je veliko obiskovalk in nekaj obiskovalcev z velikim zanimanjem
prisluhnilo znanima Slovenkama, ki delujeta na teh področjih, dr. Mojci Senčar,
zdravnici in predsednici Europa Donna Slovenije in državni tožilki gospe Vlasti
Nussdorfer, predsednici društva Beli obroč.
Z njima je prišla gospa Vika Potočnik, prva ženska, ki je bila za županjo našega
glavnega mesta izvoljena na neposrednih volitvah.Tako so se na enem mestu zbrale
tri ženske, ki so pred leti v akciji revije Jana osvojile laskave nazive Slovenke leta.
Čeprav je v predavanjih obravnavana tematika neprijetna, do neke mere tudi tabu, so
predavateljice s svojim načinom izvajanja med prisotne vnesle veliko pozitivne energije in predvsem spoznanje, da je
mogoče z zdravim načinom življenja, pravočasnim in pravilnim ukrepanjem ter pozitivno naravnanostjo preprečiti ali
premagati tudi najhujše bolezni.

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

_____________________________________
Rešitev nagradne fotografije iz šeste številke:
Logotip cejtng prikazuje Jeruzalem.
Nagrado iz šeste številke prejme:
Dejan Stajnko, Sp. Kamenščak

______________________________

2. OktoberVINOfest, 23. oktober, Glavni trg, Ljutomer
- predstavitve in degustacije vrhunskih vin prleških
vinarjev
- rokenrol in pečene klobase na "glovnen Ploci"
- zabava na prostem ob kuhanem vinu
- vinski koktaili
- glasbeni program (koncert)
KMD Kaemde v sodelovanju z LTO Prlekija
Ljutomer, Prlekija-on.net/Prleške cejtnge, Vinoreja
Kaučič, Mediaart, Klub vinskih kraljic Martina.

Vabljeni! Vstopnine ni!

Naročnik oglasa je Olga Karba

