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Vztrajamo še naprej

Malo prleščine

DRÜZGATI - mečkati;
GUČ - govor;
HONGA - glej ga;
Čeprav smo v uredništvu bili tik pred tem, da bo to tudi LIŠČOJE - lupine;
zadnja številka, smo se odločili, da bomo vztrajali še naprej.
LOCEN - ročaj;
Finančno se nam izdajajnje sicer ne izide a se bomo vseeno
PIPATI - puliti;
trudili, saj to delamo iz veselja.
PIRAF - strohnet;
Spoštovane Prlečke in Prleki, drage bralke in bralci Prleških
cejtng, pozdravljeni v novi, 13. številki cejtng.

Za nekaj slabe volje so poskrbeli tudi posamezniki, ki so nas
obtožili, da je naš časopis pričel izhajati lani ravno zaradi
volitev. To je seveda čisti nesmisel, saj v cejtngah
objavljamo samo lahkotne teme in naše vodilo je že od
vsega začetka, čim manj politike in čim več tem za
razvedrilno branje. Tako je bilo do sedaj in tako je tudi v tej
številki.

Op 11. vüri

Na intenzivnen oddelki bolnice so pacienti vedno
vmirali v isti posteli, fsako nedelo op 11. vüri, ne
glede na jihovo zdrafstveno stanje.
Zdravniki so bli čiduže bole zaskrbleni, sej neso znali,
kej povzroča smrti, eni pa so ugibali, či gre mogoče za
nadnaraven pojav.
Skupina zdravnikof se je tak enega dneva odločila, ka
bodo ugotovili, kej se v resnici dogaja, zato se v
nedelo nekej minut pred 11. vüro sküper z
medicinskimi sestrami zberejo pred oddelkon, ka bi
razvozlali fenomen.
Eni držijo v rokah lesene križe, drügi Biblijo, ka bi se
Želimo vam prijetno, lahkotno branje naših cejtng in vas iz
zavarüvali pred hudičon. Dere vüra odbije 11, se
uredništva do naslednjič lepo pozdravljamo.
naenkrat pojovi Rasmira Safić Novok, nedelska
čistilka, stopi f sobo, isklopi sistem, keri drži pacienta
Glavni in odgovorni urednik
pri živleji, pa fklopi sesalec.
Dejan Razlag

Naročilnica na Prleške cejtnge

Gril

Mož pa žena, ki sta ožejena 20 let, enega dneva delata
na gredah.
On puca gril, ona pa se pripogible pa piple plevel,
dere mož reče:
"Tvoja rit je skoro tak šüroka kak gril!"
Ona prečüje pripombo.
Te pa mož vzeme meter v roke pa zmeri gril, te pa še
jeno rit pa reče:
Ustrezno obkljukaj:
"Moj bog, tvoja rit JE tak šüroka kak gril!"
 Želim plačati poštnino in na dom prejemati brezplačni
Ona prečüje tüdi to.
mesečnik Prleške cejtnge (12 številk)
Večer pa f posteli, dere bi se mož malo pocorta, žena
Naročilnico nalepite na dopisnico in jo pošljite na naslov
reče:
uredništva
"Či misliš, ka bon prižgala gril za en čvapčič, te se
Na Prleške cejtnge se lahko naročite tudi preko spleta na hüdo motiš!"
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naslovu www.prlekija-on.net, kjer najdete tudi celoten arhiv.
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V Ljutomeru podelili Miklošičevo nagrado in priznanja za leto 2011
V Kulturnem domu Ljutomer so na slavnostni prireditvi ob
slovenskem kulturnem prazniku, podelili Miklošičevo
nagrado in priznanja. Miklošičevo nagrado za leto 2011 je
prejel Anton Marinič iz Cvena. Višina nagrade znaša eno
povprečno plačo Republike Slovenije za preteklo leto.
Priznanja so prejeli Frančiška Zorec in Zvonko Štefanec iz
Ljutomera ter Leon Rošker iz Cvena. Vse zbrane v dvorani
je naiprej pozdravila županja Občine Ljutomer mag. Olga
Karba, slavnostna govornica na prireditvi pa je bila Eva
Škofič Maurer.
Po podelitvi nagrade in priznanj je sledil kulturni program
Onežimo svet v izvedbi deklamatork in glasbenikov iz
Ljutomera, Križevec, Razkrižja in Veržeja pod režijo Cilke
Jakelj.
Anton Marinič in Olga Karba, Foto: Dejan Razlag
Poezijo Neže Maurer Onežimo svet so izvedle deklamatorke
Mira Azzeh, Majda Kodba, Inga Rajtman, Matilda Slavič,
Klementina Šafar, Slavica Sunčič, Manica Sušec in Mira Zdravljico za uvod v prireditev je zapel pevski zbor
Rebernik Žižek, za glasbeno spremljavo pa so poskrbeli Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Po prireditvi je
Samo Budna - violina, Matej Bunderla - saksofon, Rok sledila pogostitev v Galeriji.
Sraka - violina, Marina Toplak - klavir in glas ter Jaka Žunič
Dejan Razlag
- bobni in harmonika.
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Popoldan s Prešernom
Članice in člani literarnega krožka pri Društvu upokojencev
Radenci, ki se enkrat tedensko, pod vodstvom mentorice
Bee Baboš Logar, srečujejo v prostorih DOSOR-ja, Doma
starejših občanov Radenci, so pripravili literarni popoldan v
čast slovenskega kulturnega praznika – 8. februarja.

Praznično v knjižnici, Foto: Filip Matko

V četrtem nadstropju DOSOR-ja, v prostorih knjižnice, je
tako v ponedeljek, 7. februarja, ob 16.30 popoldne potekalo
srečanje ustvarjalcev s stanovalkami in stanovalci DOSOR-

ja, kot tudi s članicami in člani Društva upokojencev
Radenci. Za uvod v kulturni popoldan je zapel mešani zbor
stanovalk in stanovalcev DOSOR-ja, ki nastopa pod imenom
Večerna zarja ter strokovnim vodstvom Suzane Divjak.
Program je povezovala in pesmi Brigite Živec (stanovalka
DOSOR-ja) prebrala Bea Baboš Logar, a pesmi Albine
Kragelj (članica DU Radenci) je predstavil recitator Lipe
Juhart. Vsi, ki sami ne pišejo pesmi, pa so recitirali pesmi dr.
Franceta Prešerna: Gizela Sraka pesem Nezakonska mati,
Jožica Rajšter pesem Orglar, Marija Marič pesem O Vrba,
Amalija Prelog Gazele, Lipe Juhart pa Magistrale Sonetnega
venca.
Temu je sledil še drugi del popoldneva, kajti kot gostja je
sodelovala pesnica Vida Pelc Bajković, ki je pri Založbi
Litera leta 2009 izdala samostojno pesniško zbirko pod
naslovom Singapur, a ji je pesnik Prešeren ves čas navdih in
vzornik, čeprav sama piše moderne pesmi. Pripovedovala je
o svojem ustvarjanju ter prebrala cikel pesmi izmed enajstih
ciklov, kolikor jih je objavljenih v zbirki Singapur.

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

Šolska kulturna prireditev
Pesem je, če si vesel in poješ vesele pesmi.
Pesem je, če si žalosten in poješ žalostne pesmi.
Pesem je, če si zaljubljen in poješ zaljubljene pesmi.
Pesem je hrup, je sol, je solza na licu,
pesem je nasmeh, je poljub, je stisk roke,
pesem je srce, če ga imaš.

Besedilo pesmi, ki jo je napisal Marko Pavček je bilo
zapisano na vabilu na kulturno prireditev, ki so jo v čast
slovenskemu kulturnemu prazniku pripravili na Osnovni šoli
Radenci v petek, 4. februarja, ob 17. uri.
V avli šole, kjer je potekala prireditev, so že nekaj dni poprej
pripravili razstavo izdelkov učencev na temo France
Prešeren in poleg številnih risb in plakatov je posebej
izstopal kipec Urške in povodnega moža.
Na kulturni prireditvi so nastopili učenke in učenci kot pevci
mladinskega pevskega zbora, kot recitatorji ter solisti na
različnih instrumentih, kajti številne učenke in učenci
obiskujejo Glasbeno šolo v Gornji Radgoni.
Filip Matko
Fotografije najdete na portalu Prlekija-on.net

Pogovor s »Prešernom«, Foto: Filip Matko

Za društvom Johann - Janez Puch je uspešno leto
Člani prleškega društva za ohranjenje tehnične kulture in
dediščine Johann - Janez Puch, so 5. februarja pripravili že
18. občni zbor. Gostitelj zbora je bil, kot že vrsto let,
ljutomerski hotel Jeruzalem, kjer se je zbralo veliko članov,
kateri so bili seznanjeni z delom v preteklem letu. Iz podanih
poročil je bilo razvidno, da je bilo minulo leto pozitivno,
pripravili so kar 8 prireditev in Ljutomer predstavili mnogim
udeležencem.
Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba je pohvalila
delo, katero prispeva k promociji kraja. Večer je bil trenutek
na katerem so se izmenjala mnenja ter se srečali prijatelji
oldtimerji.
Milan Belec
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Občni zbor, Foto: Milan Belec

Še so dobri ljudje, za Cvetko Kšela zbranih 3.240 evrov
Kongresna dvorana hotela Radin v Radencih že dolgo ni
privabila toliko obiskovalcev kot minuli petek zvečer na
dobrodelno prireditev »Darujem zate«, katera sredstva
zbrana od vstopnine ter prostovoljni prispevek je bil
namenjen za zdravljenje Cvetke Kšela, občanke Radencev,
nekdanje direktorice Zavoda za šport in turizem Radenci.

operacija je stala 8.000 €, v splošni bolnišnici Izola
operacijo vratnih ven-stroški 4.000 €. Aprila Cvetka
ponovno odhaja na kliniko v Nemčijo-predvideni stroški
posega bodo zopet astronomski, 17.500 €.
Dobri ljudje v Radencih so se odločili za dobrodelne akcije.
Pritegnili so člane ljubiteljskega dramskega društva Sveti
Jurij ob Ščavnici, ki so z Igro o izgubljenem sinu, ki jo je v
prleško narečje-v prostem prevodu napisal igralec društva
Franc Lančič, za zdravljenje Cvetke skupaj zbrali kar 3.240
€.
V imenu organizatorja se je nastopajočim ter darežljivim
obiskovalcem zahvalila bivša podžupanja, Nada Žitek, ki je
dejala, da je na svetu še veliko lepega. Imeti moramo oči in
to videti, srce, da to čutimo in roko, da lahko objamemo in
stisnemo k sebi. In prav to ste dokazali danes tukaj prisotni,
ki ste s svojim doprinosom pomagali za dobro bit.

Igra, Foto: Dani Mauko

Cvetka, nekoč kot aktivna, zagnana, neumorna oseba je
svojo bolezen strokovno imenovano ALS-bolezen
motoričnega nevrona, amio-trofična lateralna skleroza pri
kateri slabijo in usihajo mišice, začutila lanskega meseca
aprila. Na kliniki v Düsseldorfu so ji vsadili matične celice-

Naslednja dobrodelna prireditev bo 5. marca ob 19. uri prav
tako v kongresni dvorani, ko bodo nastopila glasbene
skupine iz občine Radenci ter iz Pomurja. Prispevki še se
zbirajo na OTR OZ RK Gornja Radgona št. : 0234-10015035-528, sklic: za Cvetko.
Dani Mauko
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

V Mali Nedelji se pridružujemo akciji za pomoč Cvetki Kšela
Bolezen motoričnega nevrona, strokovno imenovana ALS
(amio-trofična lateralna skleroza), je redka nevrološka
bolezen, pri kateri slabijo in usihajo mišice, kar privede do
težav s hojo, z gibanjem, govorjenjem, s požiranjem hrane in
dihanjem. Pri nas bolezni ne zdravijo, v tujini jo zdravijo s
presajanjem matičnih celic. Naše zdravstvene zavarovalnice
tega zdravljenja ne plačujejo, zato mora zelo visoke stroške
v celoti poravnati bolnik oz. njegova družina, svojci...

pripeljala v Radence, kjer si je ustvarila družino in stalno
zaživela. Domačega kraja se vedno rada spominja in se vanj
vrača, posvetila mu je tudi svojo diplomsko nalogo. Zato
smo se odločili pridružiti akciji "Darujem zate" , katero so
sprožili v Radencih in pomagati družini pri zbiranju denarja
za stroške zdravljenja. V ta namen organiziramo v petek, 4.
marca 2011 s pričetkom ob 19. uri v Kulturnem domu pri
Mali Nedelji dobrodelni koncert pod naslovom "Darujem
zate".

Za to redko hudo boleznijo je zbolela Cvetka Kšela, naša
nekdanja sokrajanka, rojena v Kuršincih.
V programu se bodo predstavili učenci OŠ Mala Nedelja,
člani KD Anton Krempl, plesna skupina Plegimo, ansambla
Prepih in Modri zaklad, Tamburice od Murice iz Razkrižja,
Frajtonarji Alojza Grnjaka, ljudski godci KD Manko Golar
iz Ljutomera, pevski zbor gimnazije Ormož, družina
Stajnko, Tomaž Zamuda, Nina Blagovič, Künštni Prleki, ...
Zbrana sredstva od vstopnine (5,00 €) in prostovoljnih
prispevkov bomo v celoti namenili za stroške zdravljenja in
bodo nakazana na rač. št. 0234 1001 5035 528, sklic: 151 za
Cvetko, odprt pri RK G, Radgona.
Če želite prispevati, obiščite našo prireditev, želeni znesek
pa lahko nakažete tudi na navedeni TRR, obvezno pa
navedite tudi ime in priimek ter naslov darovalca oz.
Otroška in mladostniška leta je preživela skupaj z nami, podjetja.
Branko Košti
skupaj smo obiskovali osnovno šolo. Življenjska pot jo je

Velika akcija na policijski akademiji detektiva Frančeka
Policisti Policijske uprave Murska Sobota so tudi letos
skupaj s kolektivom termalnega kopališča Banovci med
zimskimi šolskimi počitnicami pripravili preventivni projekt
za otroke, Policijska akademija detektiva Frančeka. Otroci
tako na zanimiv način spoznavajo delo policistov, med
tednom pa je bila na vrsti "Velika akcija", kjer so policisti
zaustavili pijanega voznika, ki je dirjal skozi Banovce in
ogrožal okolico.

Sledil je preventivni del projekta, ko so si lahko udeleženci
ogledali policijsko opremo, ki jo policisti uporabljajo pri
opravljanju vsakodnevnih nalog, ter se s sodelujočimi
policisti pogovorili in si izmenjali svoje izkušnje. Otroci so
lahko videli tudi opremo, ki jo uporabljajo specialne enote
policije, termo kamero, nočni daljnogled in se sprehodili s
posebnimi očali, s katerimi vidijo svet podobno, kot tisti, ki
so pod vplivom alkohola ali nedovoljenih drog. Ogledali so
si tudi t.i. "Schengen bus", ki ga uporabljajo pri varovanju
Schengenske meje ter vozilo z video nadzorom "Provida",
za nadzor in urejanje cestnega prometa. V Banovce je prišla
tudi policijska konjenica iz Maribora, ki skrbi za red v
severovzhodni Sloveniji.

Policija, Foto: Dejan Razlag
Otroci in policija, Foto: Dejan Razlag
Pijanemu vozniku so pripravili zasedo ter ga tako zaustavili
in opravili običajen postopek legitimacije in preizkus Za konec so otroke zapeljali še z "marico", da so lahko
alkoholiziranosti z elektronskim alkotestom. Ker je alkotest videli, kako izgleda vožnja, ko se kdo znajde na napačni
pokazal vrednost nad dovoljeno mejo, so voznika pridržali strani zakona.
do iztreznitve.
Dejan Razlag
Več fotografij in video najdete na portalu Prlekija-on.net

Slavje zakoncev Dolinšek in drugih iz Radenec
Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče, ki ga kot
predsednica vodi Danijela Apatič, je ob praznovanju
slovenskega kulturnega praznika pripravilo osrednjo
prireditev Občine Turnišče v nedeljo, 6. februarja, ob 15.
uri v Kulturnem domu Turnišče. Slovesni nagovor je imel
župan Občine Turnišče Slavko Režonja.

Albina Kragelj, Zdravko Dolinšek in Manja Šturm Dolinšek,
Foto: Filip Matko

S to prireditvijo so pravzaprav tudi zaključili letošnji
literarno-likovno-multimedijski
ustvarjalni
natečaj
ustvarjalcev vseh poklicev in starosti. Tako so podelili

priznanja in nagrade najuspešnejšim ustvarjalcem: za
literarna dela osnovnošolcev – višja stopnja (do 15 let
starosti): 1. mesto Nika Köveš iz Turnišča, 2. mesto
Veronika Černe in Vesna Teja Ristič, obe iz Logatca ter 3.
mesto Ajda Novak iz Logatca in Niko Banfi iz Mostja pri
Lendavi; za literarna dela odraslih (starejši od 25 let): 1.
mesto Manja Šturm Dolinšek iz Radenec, 2. mesto Seiko
Araki Gerl iz Celja ter 3. mesto Tilka Gider iz Murske
Sobote in Jožica Kapele iz Sela pri Semiču; za likovna
dela predšolskih otrok – vrtci (do 6 let starosti): 1. mesto
Alina Kutoš iz Turnišča, 2. mesto Julija Leštan iz Stročje
vasi in 3. mesto Tina Ratej iz Radenec; za otroška likovna
dela – razredna stopnja (do 11 leta starosti): 1. mesto
Benjamin Režonja iz Turnišča, 2. mesto Živa Gajser iz
Stročje vasi ter 3. mesto Kaja Žižek iz Genterovec in Teo
Hočevar iz Turnišča; za likovna dela odraslih (starejši od
15 let): 1. mesto Zdravko Dolinšek iz Radenec in Marija
Ratnik s Tišine, 2. mesto Karel Kosednar iz Veščice in 3.
mesto Albina Kragelj iz Radenec; za multimedijsko
ustvarjalnost (ustvarjalci vseh starosti) – video: 1. mesto
Leon Markoja iz Lipe in 2. mesto Herman Čater iz Celja;
za fotografije: 1. mesto Herman Čater iz Celja, 2. mesto
Miran Dominko iz Lendave ter 3. mesto Dean Horvat iz
Črenšovec in Jelica Pantović iz Turnišča.
Filip Matko
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Narodno zabavni dopoldan
Četrtkov dopoldan, 24. februarja, so stanovalkam in priljubljene melodije, kjer so lahko s svojimi glasovi še
stanovalcem DOSOR-ja, Doma starejših občanov sami pritegnili znanim slovenskim ljudskim pesmicam.
Radenci, popestrili s svojim nastopom pevci in folkloristi
Kulturnega društva Slavka Osterca iz Veržeja. Kot vemo,
to društvo ohranja tradicijo kulture v Veržeju že skoraj
120 let, od marca 2008 pa društvo kot predsednica vodi
Damjana Ferenc.
Za uvod v narodno zabavni dopoldan v DOSOR-ju sta
najprej zaigrala na harmoniko in bariton Zoran Damjan in
Mirko Rozmarič, nato pa je nastopila moška vokalna
skupina, ki jo kot zborovodkinja vodi Tatjana Rozmarič
Poštrak. Pojo ljudske in umetne pesmi, pravzaprav vse,
kar gre ljudem v uho ter prija za dušo. V skupini je enajst
pevcev, a v DOSOR-ju jih je nastopilo sedem. Sledili so
plesalke in plesalci starejše folklorne skupine, ki jih vodi
Vinko Kapun. V društvu folkloristi plešejo že preko 30
let, a tokratna skupina upokojencev, ki je nastopila v
DOSOR-ju, deluje pri Kulturnem društvu Slavka Osterca
v Veržeju zadnji dve leti. Plesalke in plesalce spremljata
na harmoniki in baritonu Zoran Damjan in Mirko
Rozmarič. Predstavili so v glavnem prleške plese, pa tudi
ostale plese severovzhodne Slovenije.
Poželi so krepki aplavz stanovalk in stanovalcev
DOSOR-ja, ki sta jim za zaključek muzikanta zaigrala

Muzikanta, Foto: Petra Gašpar

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

Prleki smo veseli lidje
V soboto, 26. februarja, so se v Kulturnem domu v Veržeju spremljevalec, predstavljali naše območje na regijskem
zbrali ljudje, ki jim je skupna ljubezen do negovanja, srečanju.
poustvarjanja in širjenja ljudskega glasbenega izročila. Pevci
ljudskih pesmi in godci ljudskih viž iz občin Ljutomer,
Veržej, Križevci in Razkrižje so se predstavili na
vsakoletnem območnem srečanju. Domačini, člani KD
Slavko Osterc iz Veržeja, katerim je Območna izpostava
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ljutomer zaupala
organizacijo, so prireditev naslovili "Prleki smo veseli lidje".
In res je bilo veselo. Pevci in pevke iz Bučečovec, Male
Nedelje, Vučje vasi, Ključarovec in Veržeja so z veselimi in
šegavimi ljudskimi pesmimi navdušili obiskovalce, dobro
razpoloženje so popestrili še skupina Zadnji moment KD
Slavko Osterc, godci ljudskih viž KD Manko Golar in mladi
godec iz KD Anton Krempl Mala Nedelja Tadej Murkovič.
Srečanje je spremljal strokovni spremljevalec JS RS za
kulturne dejavnosti Tomaž Rauh. Po prireditvi je vodje
skupin seznanil s svojimi opažanji in podal usmeritve za
delo v prihodnje. Prireditev ni bila tekmovalnega značaja,
kljub temu pa bosta ena ali dve skupini, ki ju bo določil

Zadnji moment KD Slavko Osterc Veržej, Foto: Branko Košti

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

Künštni Prleki po daljšem času spet posneli oddajo
24. februarja smo Künštni Prleki posneli svojo 22. oddajo,
Naša vloda. Preteklo je kar nekej časa odkar je bila posneta
zadnja oddaja, tokrat je bila posneta oddaja o delu na sedežu
vlade. Nekaj z namenom, da se ohrani glasba, katero izvaja
Alojz Grnjak, posneto izročilo pa bo ostalo, kot glasba
prleške legende in tudi kot glasba, ki jo Alojz izvaja kot član
društva. Na klarinetu ga je spremljal Dušan Zadravec s
katerim sta velikokrat nastopala.

ki jih prikažemo na različnih prireditvah, v veliko veselje pa
nam je tudi to, da imamo skupino otrok, ki se veseli ob vajah
in so vedno pripravljeni vzeti inštrumente ter zaigrati.
Oddajo je posnel Sebastjan iz IDEA TV, kot večino
prejšnjih.

Posneta oddaja je tudi odziv na dogajanja v slovenski vladi,
v kateri smo želeli pokazati, da ima naša vlada manj
problemov, pripravljeni pa som to delo prenesti tudi v
Ženske so prikazale svoje spretnosti v kuhinji, moški del pa Ljubljano.
je poskrbel za veseli del - kartanje in vice.
Milan Belec
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net
Prvič je bila posneta tudi glasba, ki jo izvaja skupina
Künštnih Prlekov pod vodstvom Darka Mariniča. Darko je
glasbenik, ki je s svojim znanjem dal temu delu veljavo,
skupino pa sestavljajo člani brez šolanega glasbenega
znanja, zato je znanje katerega ima Darko zelo pomembno.
Podjetje za gostinstvo in storitve

BA & MI d.o.o.

Prešernova ul. 8, 9240 Ljutomer
jagoda.bami@gmail.com

Okrepčevalnica Jagoda

malice, testenine, pizze,…

Künštni muzikanti

Imamo tudi skupino, katera poskrbi za humoristične nastope,

Otroci Vrtca Stročja vas prejeli nagrado
Podjetje Netvizija, ki se podpisuje kot organizator
humanitarno-družinskih dogodkov Čarobni dan, je s
pomočjo pokrovitelja Office 1 Superstore v začetku januarja
obiskalo in s paketi za nadaljnje kreativno ustvarjanje
obdarilo otroke Vrtca Stročja vas, ki so sodelovali v okviru
nagradnega likovnega natečaja »Sonček je…«.

pet let, so pod vodstvom mentoric Monike Leštan in Anite
Žižek izdelali zanimive in izredno kreativne umetnine, s
katerimi so pokazali, da je lahko sonce tudi rdeče, modro ali
celo zeleno, saj sonce navsezadnje izhaja iz nas samih.

Natečaj se je z razstavo prejetih risbic zaključil 19.
decembra 2010 na zimskem Čarobnem dnevu na
Mariborskem Pohorju. Strokovna žirije je sicer imela težko
in nehvaležno delo, saj smo v sklopu natečaja prejeli kar
1378 izdelkov otrok vrtcev iz 1. triade osnovnih šol, ki so še
enkrat dokazali, da lahko otroška energija in sončno srce
proizvajata čudežne stvaritve. Med 48-imi sodelujočimi
šolami in 30-imi vrtci je strokovna žirija tako nagradila 24
šol in vrtcev znotraj dveh osnovnih kategorij: najboljša
skupinska risbica in šola oz. vrtec z največ umetninami,
poleg tega pa še vrsto nagrad za posebne dosežke.
Otroci Vrtca Stročja vas so prejeli drugo nagrado v
kategoriji vrtca z največ umetninami. Otroci stari med tri in

Otroci Vrtca Stročja vas

Vrtec Stročja vas

V Vrtcu Stročja vas spoznavamo poklice
V Vrtcu Stročja vas smo si v starejši skupini otrok zadali
cilj, da spoznamo poklice, s katerimi se ukvarjajo starši
naših otrok. Na obisk smo povabili mami Simono in
Katico, ki sta nam predstavili poklic trgovke, spoznali pa
smo tudi delo poštarja ter obiskali trgovino Spar in Pošto
v Ljutomeru. V vrtcu smo si uredili kotička, v katerem je
potekala prijetna igra vlog, obeležili pa smo tudi
vseslovensko akcijo Bodi viden, bodi previden.
Na obisk smo povabili policista Janka, ki nas je poučil,
kako se obnašamo v prometu.

Spoznavamo poklice

Anita Žižek in Mateja Robinščak
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Z igro in gibanjem spoznavamo nemščino
V februarju smo v skupini 2. starostnega obdobja Vrtca vedno preseneti s kakšno novo igro in zanimivimi učnimi
Cezanjevci pričeli z načrtnim in sistematičnim učenjem pripomočki.
tujega jezika. Učenje/osvajanje tujega jezika je
integrirano/vpleteno v življenje in delo oddelka in je tako
dostopno za vse otroke. Taka pot učenja je zelo naravna
in otrokom prijazna, saj otroci jezik spoznavajo
nezavedajoč in spontano.
Zgodnje učenje tujega jezika izvaja brezplačno enkrat
tedensko učiteljica nemščine Metoda Ljubec, mama
enega izmed otrok v naši skupini. Dejavnosti izvaja po
Kurikulumu vrtca in se navezujejo na aktualne dogodke v
okolju in skupini. Upoštevajo se tudi interesi in potrebe
otrok, poudarek pa je na spoznavanju drugačne kulture,
novih krajev, tako v Sloveniji kot tudi izven naših meja.
Otroci so preko igre, plesa in petja že spoznavali osnovne
pozdrave, se predstavili, prepoznavali in poimenovali
barve. Učiteljico Metodo so otroci dobro sprejeli, saj jih

Spoznavanje nemščine
Brigita Petek in Simona Bratušek
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Reševalec na obisku v Vrtcu Stara Cesta
Vrtec Stara Cesta je obiskal reševalec Borut Panič iz ZD reševalno vozilo in oponašali zvok sirene.
Ljutomer in otrokom predstavil poklic reševalec. Z njimi se
je pogovoril kaj dela reševalec, kdaj in na katero številko je
potrebno reševalce poklicati. Nato je sledilo nekaj praktičnih
prikazov iz dela reševalca. Tako so otroci spoznali kako
reševalci ravnajo v primeru zloma roke in noge. Na najbolj
pogumnih je pokazal kako izgleda imobilizacija roke
oziroma noge z vakuumsko opornico.
Seveda je za pogum otrok najprej poskrbela vzgojiteljica, ki
je reševalcu prepustila v oskrbo svojo nogo. Nato nam še je
pokazal kako zgleda preveza rane na glavi in roki. Sledilo je
tisto kar so otroci najbolj pričakovali - ogled reševalnega
vozila. Najprej so se sprehodili okrog in skozi reševalno
vozilo. Sledil je prikaz pripomočkov in aparatov, ki jih imajo
in uporabljajo v reševalnem vozilu. Na koncu je zatulila
sirena in prižgale so se luči.
Po odhodu reševalca so otroci z navdušenjem narisali

Otroci ob reševalnem vozilu

Monika Panič Puconja
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Modna revija v Vrtcu Ljutomer
V šolskem letu 2010/11, smo se z veseljem vključili v vzgojiteljicama, ter snemalca gospoda Ivana Kavaša.
projekt Pozor - Veliki nemarni škornji, katerega cilj je Modne kreacije so navdušile vse navzoče.
osveščanje otrok k skrbi za naše okolje. Odločili smo se za
temo gozd. Do sedaj smo izvedli že številne aktivnosti;
doživljajsko vodenje, obisk deponije, eksperimente na temo,
... Smo ilustratorji v priročniku Pozor – veliki nemarni
škornji in živimo z zgodbo, ki nas vsakodnevno spremlja.
Otroci se zavedajo, da so veliki nemarni škornji med nami.
Pomembno pri tem pa je, da spodbujamo otrokovo
domišljijo.
V okviru projekta smo v petek, 18.2.2011, izvedli modno
revijo z naslovom Uporabi še enkrat. Kreacije smo ustvarili
iz odpadnega materiala, otroci pa so se vživeli v vlogo
manekenov in manekenk in uživali pri samem nastajanju
kreacij ter sami izvedbi.
Na modno revijo smo povabili gospo Aleksandro Pintarič –
vodjo projekta in avtorico knjige Veliki nemarni škornji, Vrtec Ljutomer, vzgojiteljici Mateja Vajda, Sonja Vencelj,
gospo ravnateljico Marijo Pušenjak, naše prijatelje z skupina otrok Mavrice

Ljubezen je nešteta, hvaležnost je ena
Telovadnica OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici je bila v četrtek, 27.
januarja, prizorišče srečanja treh generacij: otrok, njihovih
staršev ter dedkov in babic. Tokrat so za spremembo imeli
glavno besedo otroci, starši ter dedki in babice so lahko le
gledali in poslušali. In imeli so kaj videti in slišati, saj so jim
otroci iz vrtca Sonček s svojimi vzgojiteljicami pripravili
nepozabno popoldne.
Tradicionalno vsakoletno prireditev za dedke in babice so
letos poimenovali Ljubezen je nešteta, hvaležnost je ena.
Otroška razigranost, njihova vesela pesem in ples, so
privabili solzo na oko marsikaterega dedka in babice ter
obudili spomine na otroštvo, ki ni bilo primerljivo z
današnjim življenjem otrok. Po končani prireditvi so otroci z
vzgojiteljicami svoje goste tudi bogato pogostili.

Otroci, Foto: Branko Košti

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

Koledar prireditev
03. 03. 2011: ob 9. uri, Dom kulture Ljutomer, 22. 03. 2011: ob 18. uri, dvorana Glasbene šole, 3.
GLEDALIŠČE – Območno srečanje za otroške in JAVNA PRODUKCIJA, Glasbena šola Slavka Osterca
mladinske skupine, OI JSKD Ljutomer, Mira Rebernik Ljutomer, 02 585 15 30
Žižek, 02 584 97 87
24. 03. 2011: ob 18. uri, OŠ Mala Nedelja, MAMA,
04. 03. 2011: ob 18. uri, telovadnica OŠ Stročja vas, HVALA, DA SI, OŠ Mala Nedelja, 02 585 81 70
KONCERT OB DNEVU ŽENA, TD Pütar Stročja vas,
Stanislava Rakuša, 041 283 935
25. 03. 2011: ob 18. uri, Gasilski dom Babinci,
PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU, TKD
05. 03. 2011: ob 9. uri, Glavni trg Ljutomer, Babinci, Jožica Berden, 051 601 925
TURISTIČNA TRŽNICA, LTO Prlekija Ljutomer, 02
584 83 33
26. 03. 2011: ob 9. uri, Glavni trg Ljutomer,
TURISTIČNA TRŽNICA, LTO Prlekija Ljutomer, 02
06. 03. 2011: ob 9. uri, Babinci, FAŠENK PO VASI, 584 83 33
TKD Babinci, Jožica Berden, 051 601 925
06. 03. 2011: ob 13. uri, Glavni trg Ljutomer, FAŠENK
2011, TD Ljutomer, Valentin Odar, 041 604 705
08. 03. 2011: ob 9. uri, Mala Nedelja, PUSTNO
JAHANJE PO OKOLICI, TD Mala Nedelja Radoslavci, Mirko Hanžel, 041 637 241
11. 03. 2011: Dom kulture Mala Nedelja, LUTKE –
Območno srečanje, OI JSKD Ljutomer, Mira Rebernik
Žižek, 02 584 97 87
12. 03. 2011: ob 18. uri, Gasilsko vaški dom Pristava,
GREGORJEVO-spust Gregorjevih hišic, KTD MAK
Pristava, Ksenija Kolar, 040 208 403
12. 03. 2011: ob 9. uri, Glavni trg Ljutomer,
TURISTIČNA TRŽNICA, LTO Prlekija Ljutomer, 02
584 83 33
16. 03. 2011: ob 18. uri, dvorana Glasbene šole Ljutomer,
SAMO LUČ UGASNEM – srečanje z Marijo Šedyvi,
OI JSKD Ljutomer, Mira Rebernik Žižek, 02 584 97 87
19. 03. 2011: ob 9. uri, Glavni trg Ljutomer,
TURISTIČNA TRŽNICA, LTO Prlekija Ljutomer, 02
584 83 33
19. 03. 2011: ob 15. uri Gasilsko-vaški dom Pristava,
PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU, KTD
MAK Pristava, Ksenija Kolar,
040 208 403
21. do 25. 03. 2011: od 14. do 20. ure, Mladinski center
Prlekije – Sp. Kamenščak, OSNOVE DIGITALNEGA
SNEMANJA in FILMSKE RAČUNALNIŠKE
MONTAŽE, Bruno Šprljan, Mladinski center Prlekije,
02 58 48 033
22. 03. 2011: ob 16. iri, OŠ Stročja vas, FOLKLORA –
Območno srečanje za otroške skupine,
OI JSKD
Ljutomer, Mira Rebernik Žižek, 02 584 97 87

Informacije:
LTO PRLEKIJA LJUTOMER
Jureša Cirila 4
9240 Ljutomer
Slovenija
tel: 02/584 83 33
fax: 02/584 83 34
e-mail: info@jeruzalem.si
www.jeruzalem.si

Nagradna fotografija

Slika je sestavljena iz treh delov. Ugotovite kateri prleški kraj
ali zgradba je na desnem delu slike in med pravilnimi
prejetimi odgovori bomo izžrebali nagrajenca. Če ne bo
nagrajenca, dodamo drugi del slike in nagrada se poveča.
Enako velja za tretji del slike. Nagrado, ki naj bo
presenečenje, prispeva podjetje Progress. Rešitev napišite na
dopisnico in jo pošljite na naslov uredništva.
Rešitev križanke iz prejšnje številke: Valentinov srček
Nagrade za pravilno rešeno križanko prejmejo:
1. Milena Kovačič, Logarovci - Paket »Dane«
2. Ines Krajnc, Cuber - Sladki paket
3. Milena Jelen, Ljutomer - Vino dvojček

SREČKO LUKOVNJAK KRAMBERGER s.p.
MITJA LUKOVNJAK, gsm: 070 712 113

Gresovščak 1, 9240 Ljutomer
gsm: 041 712 113, www.pro-gress.si
-raziskovanje trga in javnega mnenja
-zastopanje, trgovina in storitve

Dve ženski gresta v "lajf"
Dve dami v najboljših letih sta se odločili, da en
večer odideta v "lajf", seveda brez svojih možev.
Odpravita se na večerjo in po res dobri pojedini in
zabavi (normalno klepetanje) ter po obilici pijače
se v zgodnjih jutranjih urah odpravita domov.
Na poti domov ju pritisne lulat in da ne bi v
mraku svetlikale s svojima lepima ritkama, se
skrijeta v bližnje pokopališče, mimo katerega sta
hodili.
Po opravljeni naravni potrebi ugotovita, da
nimata toaletnega papirja za se obrisat. Ena od
njiju se spomni, sleče tangice, se z njimi obriše ter
jih vrže v smetnjak.
Druga pa je imela zelo lepe svilene in drage
hlačke in ji je bilo žal, da jih tako odvrže. Zato
sleče hlačke, jih pospravi v torbico ter z bližnjega
venca odtrga kos ter se obriše. In se odpravita
naprej proti domu.
Naslednje jutro se pogovarjata njuna moža:
"Pomisli, moja žena je prišla zjutraj domov mrtvo
pijana in brez spodnjih hlačk." reče prvi.
"Ma to ni nič", odgovori drugi "Moja se je ravno
tako vrnila zjutraj domov pijana in brez hlačk in
iz riti ji je štrlel kos traku z napisom":
"...nikoli te ne bomo pozabili. Peter, Jože in
nogometni klub Olimpija."

