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Vztrajamo še naprej
Spoštovane Prlečke in Prleki, drage bralke in bralci Prleških 
cejtng, pozdravljeni v novi številki cejtng.

Čeprav  smo v uredništvu bili  tik  pred  tem,  da bo to  tudi 
zadnja številka, smo se odločili, da bomo vztrajali še naprej. 
Finančno se nam izdajajnje sicer ne izide a se bomo vseeno 
trudili, saj to delamo iz veselja.

Za  nekaj  slabe  volje  in  razočaranje  so  poskrbeli  tudi 
posamezniki,  ki  so  nas  obtožili,  da  je  naš  časopis  pričel 
izhajati  lani  ravno  zaradi  volitev.  To  je  seveda  popoln 
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, tako je 
tudi v tej številki in tako bo veljalo tudi za naprej.

Želimo vam prijetno in lahkotno branje naših cejtng in vas iz 
uredništva do naslednjič lepo pozdravljamo.

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.

Malo prleščine
DRÜZGATI - mečkati;
GUČ - govor;
HONGA - glej ga;
LIŠČOJE - lupine;
LOCEN - ročaj;
PIPATI - puliti;
PIRAF - strohnet;

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 
zavarüvali  pred  hudičon.  Dere  vüra  odbije  11,  se 
naenkrat  pojovi  Rasmira  Safić  Novok,  nedelska 
čistilka, stopi f sobo, isklopi sistem, keri drži pacienta 
pri živleji, pa fklopi sesalec.

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:
"Moj bog, tvoja rit JE tak šüroka kak gril!"
Ona prečüje tüdi to.
Večer pa f posteli, dere bi se mož malo pocorta, žena 
reče:
"Či misliš, ka bon prižgala gril za en čvapčič, te se  
hüdo motiš!"

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

Uredniški odbor: Dejan Razlag (glavni in odgovorni urednik), Stanislav Kaučič, Milan Belec, Bojan Pintarič, Gregor 
Žižek,  Mira  Rebernik  Žižek  ● Zunanja  sodelavca: Branko  Košti,  Filip  Matko
● Lektoriranje: Dejan Razlag ● Prelom in oblikovanje: Dejan Razlag ● Trženje: Bojan Pintarič, 040 345 350 ● Tisk: 
DB Bauer Branko s.p., Brezovci 54, 9201 Puconci ● Naklada: 1000 izvodov

Izdajatelj in naslov uredništva: StudioEfekt, Dejan Razlag s.p., Spodnji Kamenščak 16b, 9240 Ljutomer, 041 956 530
Prispevke za cejtnge lahko nakažete na TRR pri NLB d.d., številka: SI56 0234 3025 5617 061 s pripisom "Za Prleške 
cejtnge".

Naslovnica: Velikonočni pirhi, Foto: Dejan Razlag



Zapornik iz Gvantanama že v Ljutomeru

Zapornik iz Gvantanama, Foto: Dejan Razlag

V nedeljo, 6. marca, je v Ljutomeru na Glavnem trgu potekal 
Fašenk  v  Lotmerki  2011,  ki  ga  tradicionalno  vsako  leto 
prireja Turistično društvo Ljutomer. Na prireditvi so najprej 

najmlajši plesali in rajali na otroški maškaradi in se zabavali 
ob  glasbi.  V  nadaljevanju  je  sledila  povorka,  kjer  so  se 
turistična  in  kulturna  društva  predstavila  v  maskah  na 
aktualno tematiko. Letos se je na povorki predstavilo deset 
organiziranih skupin.

Največ mask je bilo na temo škofij, TD Stara Cesta pa nam 
je v Ljutomer pripeljala zapornika iz Gvantanama, ki bo po 
njihovih besedah priklenjen na Glavnem trgu kot atrakcija, 
da  trg  ne  bo  več  tako  sameval.  Predstavili  so  se  še  OŠ 
Cvetka  Golarja,  Gimnazija  Franca  Miklošiča  Ljutomer, 
EKD Künštni Prleki, skupina iz Godenincev, TD Cven, TD 
Pristava,  Pütar  Stročja  vas,  MŠD  Labod  Podgradje  in 
Cvenski čehi in dikline.

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

Na pustni povorki v Ormožu sodelovalo 43 skupin
Na pustni torek je v Ormožu potekal tradicionalni Ormoški 
Fašenk s povorko na katerem je sodelovalo 43 skupin, od 
tega 22 šolskih oz. otroških. V centru Ormoža se je zbralo 
preko  tisoč  radovednih  obiskovalcev,  ki  so  lahko  videli 
zanimive  maske,  kot  so  domača  strašila,  metle,  bistre 
glavice,  viteze,  darila,  budilke,  marsovce,  beneške  maske, 
periodni sistem ter še veliko drugih izvirnih mask, manjkali 
pa seveda niso niti kurenti.

Po povorki je sledila razglasitev nagrad v fašenskem šotoru 
za  Hotelom  Ormož,  kjer  je  za  dobro  vzdušje  poskrbela 
skupina Langa.

Marsovci, Foto: TIC Ormož
Dejan Razlag

Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Pri Sv. Tomažu Borut mobil, mariborska nadškofija, delavci Vegrada, ...
Sekcija Koranti, ki deluje v okviru TD Sv. Tomaž, je tudi na 
letošnjo  pustno  soboto  pripravila  tradicionalno  pustno 
povorko.  Za  Pihalno  godbo  iz  Dornave  so  se  v  povorki 
predstavili otroci vseh skupin domačega vrtca Ježek, učenci 
vseh razredov osnovne šole Sv. Tomaž, nato pa še skupine iz 
okoliških vasi in TD Mala Nedelja - Radoslavci.

Povorka pri Sv. Tomažu, Foto: Branko Košti

Videli  smo lahko palčke,  sončke,  škratke,  duhce,  zvezdno 
nebo, cigane, kurente, veveričke, tomašovske gospodinje z 
njihovimi krofi in še veliko drugih pustnih likov.

Seveda  se  ni  bilo  moč  izogniti  trenutni  gospodarski  in 
politični  realnosti,  Z  Borut  mobilom  se  je  pripeljal 
predsednik vlade, prišli so delavci, ki delajo do 65 let in več, 
delavci  Vegrada,  brezposelni,  mariborska  nadškofija  je 
zbirala  prispevke  za  obnovo  dvorca  Betnava...  Veliko 
navdušenja so poželi domači kurenti,  med katerimi je tudi 
nekaj kurentk, pripadniki plemena Zumba, cimrmani Marije 
Terezije,  bio  pršetarna,  mimo obiskovalcev  je  zdrvel  tudi 
Ben Hur.

Strokovna  komisija  je  ocenjevala  aktualnost  in  izvirnost 
posameznih  skupin.  V  kategoriji  odraslih  so  prvo  mesto 
osvojili  Pršetinčari za predstavitev Bio pršetarne, drugo in 
tretje  mesto  sta  si  razdelili  skupini  TD  Mala  Nedelja  za 
predstavitev mariborske nadškofije in Sodinec, tretji pa so 
bili cimrmani Marije Terezije iz Kostanja.

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



Mali maškari na ulicah Ljutomera
Na  pustni  torek  so  v 
dopoldanskih  urah  ulice 
Ljutomera  zasedli  mali 
fašenki  iz  vrtcev  in 
osnovnih šol Ljutomera in 
okolice.  Otroci  so  bili 
našemljeni  v 

najrazličnejše  like in  so se  tako  pokazali  v  povorki  skozi 
Ljutomer in se pozabavali na Glavnem trgu. Letos žal ni bilo 
organiziranega pustnega rajanja s programom, a otroci so se 
vseeno veselo zabavali.

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

Zadnje dejanje letošnjega fašenka
Po  dolgoletni  tradiciji  so  tudi  letos  v  Železnih  Dverih 
dostojno opravili še zadnje dejanje ob pustu. Člani društva 
Künštni  Prleki  so  na  izletniški  kmetiji  Belec  tudi  tokrat 
organizirali  žalno  slovesnost  in  fašenku  povedali  veliko 
tistega kar mu gre. Je dežurni krivec za vse težave in to je 
priložnost  da  ga  s  temi  težavami  oprtajo  in  obsodijo. 
Uničenje je neizogibno. Ogenj je je tisti, ki uniči vse slabo, 
tako je zajel tudi fašenka in ga spremenil v dim in pepel.
Ostanki  so  potrošeni  po  goricah,  da  bo  njegov  pepel  dal 
vinski trti nove moči in vinu boljšega okusa.

Na žalni slovesnosti sta sodelovala tudi zelo pomebna gosta, 
Libijski donedavni predsednik Gadafi, kateri se je preselil v 
naše kraje. Zaprosil je za sprejem v Republiko Prlekijo saj je 
spoznal, da je le tukaj varen pred roko pravice. Ima pa tudi 
srečo,  saj  so  zapuščene  terase  in  neobdelani  vinski  griči 
prava paša za njegove kamele.

Pridružila  se  mu  je  tudi  Hrvaška  predsednica  vlade  ga. 
Jadranka Kosor, katera si ravno tako želi priti v naše kraje 
takoj ko bo končala na Hvaškem.

Fašenk je zgorel, Foto: Milan Belec

Fašenk je letos pokazal da je pravi znanilec pomladi. Dolgi 
in trmasti zimi je dal vetra.

Milan Belec
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Dvigalo velika pridobitev v ljutomerski knjižnici
Delavcem in obiskovalcem Splošne knjižnice Ljutomer se 
uresničuje  dolgoletna  želja,  pravzaprav  potreba,  ki  je  v 
današnjem  času  v  podobnih  ustanovah  nekaj 
samoumevnega.  Izvajajo  se  zaključna  dela  pri  montaži 
dvigala, s katerim bo omogočen dostop v prostore knjižnice 
tudi  invalidom, novost  pa bo vsekakor dobrodošla tudi  za 
starejše  osebe,  mamice  z  otroki  in  ostale  gibalno  ovirane 
uporabnike.

Predračunska  vrednost  investije  je  44.000,00  evrov,  del 
sredstev je občina Ljutomer pridobila na razpisu Ministrstva 
za kulturo, preostanek pa je zagotavljen v proračunu občine. 
Zaradi del ob vgradnji dvigala so bili v knjižnici prisiljeni 
začasno spremeniti namembnost nekaterih prostorov, kar so 
izkoristili  za  temeljito  preureditev,  katero so načrtovali  že 
več let.

Največji pridobitvi te preureditve bosta domoznanska zbirka 
v enem prostoru, saj je bila doslej ta zbirka locirana na treh 
lokacijah,  nekaj  eksponatov  je  bilo  tudi  uskladiščenih  in 
nova, večja in svetlejša čitalnica, ki jo bo mogoče na hitro 
preurediti  v prireditveni prostor za predstavitve, pravljične 
urice, predavanja ipd. Pri teh izvedenih delih so bili skrajno 
gospodarni,  veliko  večino  del  so  opravili  sami,  sami  so 
prepleskali tudi prostore.

Začasna izposojevalnica, Foto: Branko Košti

Kljub  obsežnim  delom  poslovanje  knjižnice  in  muzeja 
poteka nemoteno, na ogled ni edino zbirka Ljutomera, ki so 
jo  morali  zaščititi,  saj  je  skozi  ta  prostor  začasen vhod v 
knjižnico.

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



Zbrali 1.713 evrov za Cvetko Kšela
Dvorana kulturnega doma pri Mali Nedelji je bila v petek 
zvečer, 4. marca,  skoraj premala za vse, ki so se odzvali 
vabilu  na  dobrodelni  koncert  "Darujem zate",  na  katerem 
smo zbirali  denarna sredstva za zdravljenje  naše rojakinje 
Cvetke  Kšela,  obolelo  z  boleznijo  motoričnega  nevrona. 
Cvetka je bila rojena v Kuršincih, v tem kraju je preživela 
otroška in najstniška leta, sedaj že vrsto let z družino živi v 
Radencih.
Ker  pri  nas  njene  bolezni  ne  zdravijo,  se  zdravi  v  tujini, 
stroški so zelo visoki, naša zdravstvena zavarovalnica jih ne 
pokriva, družina in svojci jih niso v stanju v celoti pokriti.

Prireditev  je  organiziralo  KD  Anton  Krempl  od  Male 
Nedelje  ob  pomoči  dijakinj  gimnazije  Ormož,  domačinke 
Sare Munda in Sonje Zemljič, ki v okviru šolskih obveznosti 
opravljata raziskovalno nalogo s področja dobrodelnosti. V 
več  kot  dveurnem  programu  so  se  predstavili  ansambli 
Modri  zaklad,  Obrani  do  kosti,  Itak  kvintet,  Prleški 
frajtonarji  Alojza  Grnjaka,  Družina  Stajnko,  etno  skupine 
Künštni  Prleki,  Godci  ljudskih  viž  KD  Manko  Golar  in 
Fantje  od  Male  Nedelje,  pevka  Nina  Blagovič,  pianist 
Tomaž Zamuda, plesna skupina Plegimo, humoristi Tona ter 
Marsel  in  junaki,  Franček  in  Micika  in  otroška  folklorna 
skupina OŠ Mala Nedelja.

Nastopajočim,  obiskovalcem  in  vsem  sodelujočim  pri 
pripravi  in  izvedbi  koncerta  se  je  za  njihov  prispevek 

zahvalil predsednik KD Branko Košti in jih seznanil, da je 
bilo  z  vstopnino  in  prostovoljnimi  prispevki  zbranih 
1.713,00 evrov. Sredstva so bila nakazana na račun, odprt za 
Cvetko pri RK G. Radgona.

Godci ljudskih viž KD Manko Golar, Foto: Branko Košti

Pred slabim mesecem dni so dobrodelni koncert za Cvetko 
organizirali  tudi v Radencih, o čemer smo poročali tudi  v 
našem časopisu.

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

Zdravko Dolinšek razstavlja

Zdravko Dolinšek ob nagrajeni sliki, Foto: Filip Matko

Dolga  leta  je  Zdravko  Dolinšek  kot  zlatar  in  oblikovalec 
ustvarjal v Trbovljah, ob tem pa za sprostitev tudi slikal. To 
slednje počne že 48 let in letos januarja je za oljno sliko na 
natečaju v Turnišču prejel nagrado za prvo mesto. Kajti po 
upokojitvi se je preselil v Radence in sedaj živi v pokrajini 
ob reki Muri ter še vedno ustvarja.

Tako bo javnosti predstavil nekatere svoje akvarele, akrile in 
olja v prostorih Doma starejših občanov v Gornji Radgoni. 
Razstavo njegovih del bodo odprli  v sredo,  30. marca, ob 
16.30, na ogled pa bodo do 30. aprila. 

O njegovem slikarstvu je akademski slikar Lojze Adamlje 
med drugim zapisal: »…Njegovo likovno snovanje je prešlo 
že  vrsto  raziskovalnih  faz  in  danes  imamo  možnost 
retrospektivno vstopiti v ta že prečiščeni likovni svet, poln 
pripovednosti  in  odzivov  na  videno  v  naravi.  Najbolj 
pogosta  Dolinškova  tematika  v  slikarstvu  je  krajina, 
figuralika in tihožitje v tehniki olja ter akrila, poslužuje pa se 
tudi  drugih  slikarskih  tehnik  ali  pa  te  med  seboj  spretno 
prepleta… V zadnjem obdobju pa slikar na slikovno polje 
nanaša, na predele prvega plana nove grafizme, ki so skupki 
znakovja  in  trepetavih  površin  dekorativnosti,  ki  slikam 
dodajajo  novo  vsebino  in  še  močnejšo  likovno 
senzibiliteto…«

Filip Matko

Razstava likovne delavnice
Akademska slikarka ter magistra kiparstva Saša Bezjak iz 
Gornje Radgone že drugo leto kot mentorica vodi likovno 
delavnico  v  DOSOR-ju,  Domu  starejših  občanov  v 
Radencih. Likovno delavnico obiskuje devet kandidatk in 
kandidatov, ki bodo sedaj javnosti svoja dela predstavili 
na posebni razstavi.
Otvoritev  razstave,  s  spremljajočim  krajšim  kulturnim 
programom, bo v avli DOSOR-ja, v četrtek, 31. marca, ob 

18.30. Svoja dela bodo razstavili: stanovalka DOSOR-ja 
Jožica  Rejc,  zaposlena  v  DOSOR-ju  Andreja  Čuk;  iz 
Gornje  Radgone  Ivica  Vukan,  Marina  Vuk  in  Urška 
Fridau, iz Tropovec Štefan Titan ter iz Radenec Tatjana 
Mijatović,  Simona  Grosman  in  Filip  Matko  Ficko. 
Razstava bo na ogled do 30. aprila.

Filip Matko



Maša Munda na otvoritvi panojev v Ljubljani
V Prleških cejtngah smo že poročali, da je bila risba Maše 
Munda,  učenke  prvega  razreda  OŠ  Mala  Nedelja  na 
natečaju  Podarimo  srcu,  izbrana  kot  ena  izmed 
enaindvajsetih iz vse Slovenije, ki bodo krasile nov CD 
Aleksandra  Mežka,  katerega  bo  izdal  v  počastitev  20 
letnice osamosvojitve Slovenije.

Maša in Aleksander Mežek, Foto: Sara Munda

V okviru tega projekta je bilo na Krakovskem nasipu v 
Ljubljani postavljeno 21 panojev z izbranimi avtorskimi 
slikami, med njimi tudi risba Maše Munda ne temo pesmi 
Stari muzikant. Otvoritve razstave, ki je bila 3. marca, se 
je udeležila večina avtorjev izbranih del, med njimi tudi 
Maša. Prav gotovo ji bo ostalo v lepem spominu srečanje 
v  Ljubljani  z  Aleksandrom Mežkom in  našo  rojakinjo 
Viko  Potočnik,  nekdanjo  ljubljansko  županjo,  sedaj 
direktorico Pionirskega doma.

Razstava bo predvidoma postavljena do 1. aprila, obstaja 
pa velika verjetnost, da bo podaljšana do prvega maja. V 
začetku junija, točen datum še ni znan, bo v Pionirskem 
domu v Ljubljani odprtje razstave del vseh učencev, ki so 
sodelovali  na  likovnih  delavnicah,  pokrovitelj  otvoritve 
bo predsednik Slovenije dr. Danilo Türk. Torej, če boste 
slučajno v Ljubljani in vam bo čas dopuščal, se podajte na 
Krakovski nasip in med 21 panoji poiščite pano z risbo 
male Prlečke!

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

Beseda o Mali Nedelji in njenih ljudeh
Turistično društvo Mala Nedelja - Radoslavci zaključuje 
večletni  projekt  izdaje  monografije  Male  Nedelje  z 
okolico. Gradivo za knjigo je dolga leta zbiral in urejal 
znani domačin, ljubiteljski zgodovinar in ljudski pesnik 
Ludvik  Rudolf,  v  zadnjih  letih  mu  je  veliko  pomagala 
etnologinja Jelka Pšajd iz Pokrajinskega muzeja v Murski 
Soboti,  fotografsko  gradivo  pa  je  v  glavnem  obdelal 
ljubiteljski fotograf, domačin Branko Kosi.

Knjiga z naslovom Beseda o Mali Nedelji in njenih ljudeh 
bo izšla predvidoma do sredine junija letos.

Pred izidom knjige je Breda Žunič, ravnateljica OŠ Mala 
Nedelja zapisala: "Po zaslugi Ludvika Rudolfa je tik pred 
izidom  knjiga,  na  katero  moramo  biti  ponosni.  Le 
redkokateri  kraji  v  Sloveniji  imajo  kaj  podobnega. 
KNJIGA, KI JO MORA IMETI VSAKA HIŠA, VSAK, 
KI  JE,  JE  BIL ALI  BO  KAKORKOLI  POVEZAN  Z 
LJUDMI,  ŽIVLJENJEM  V  KRAJIH  PRI  MALI 
NEDELJI. KNJIGA, v kateri je zbranih trideset let trdega 
dela, številnih poti, mnogih pogovorov, tisoče popisanih 
listov,  usklajevanj  in  truda  našega  Ludvika.  Knjiga 
vsebuje  vsa  področja  dela  in  življenja  naših  krajev: 
neprecenljiv dokument, ki ga lahko beremo od začetka ali 
po temah, ki nas zanimajo, prepoznavamo naše prednike, 
njihovo  življenje,  šege  in  navade…  Branje  za  učence, 
dijake, študente, ki bodo na enem mestu našli  potrebno 
gradivo za svoje delo.  Branje za vse,  ki  smo kakorkoli 
povezani  z  našimi  kraji:  smo  tu  rojeni,  tu  delamo  in 
živimo, smo mladi ali starejši, moški ali ženske… VSAK 
BO NAŠEL KAJ O SEBI IN O SVOJIH PREDNIKIH."

Mala Nedelja, Foto: Branko Košti

Beseda  o  Mali  Nedelji  in  njenih  ljudeh  bo  imela  800 
strani  (510  strani  teksta,  194  barvnih  fotografij,  170 
črnobelih  fotografij  in  80  ilustracij).  Cena  knjige  v 
prednaročilu je 50,00 €, možno je plačilo v dveh obrokih. 
Knjiga  bo  primerno  darilo  svojcem,  prijateljem, 
sorodnikom in tudi poslovnim partnerjem. Knjigo lahko 
naročite na e-naslovu: mala.nedelja@gmail.com, na tem 
naslovu lahko dobite tudi vse dodatne informacije.

Branko Košti



Nik Škrjanec prvi, Ana Šterman tretja na državnem prvenstvu v badmintonu
V petek, 4. marca, je v Kungoti potekalo državno prvenstvo 
v  badmintonu,  kjer  je  učenec  OŠ Veržej,  Nik  Škrjanec  v 
kategoriji  devetih  razredov med nekategoriziranimi  učenci 
postal državni prvak. V isti kategoriji med dekleti je tretje 
mesto  osvojila  Ana  Šterman,  v  osmini  finala  pa  sta  s 
tekmovanjem končala Žanin Heric in Rene Heric.

Ekipa OŠ Veržej ki je osvojila zlato in bronasto medaljo na 
državnem finalu v badmintonu

Na državnem finalu, ki je bil v OŠ Kungota, je vsem štirim 
učencem OŠ Veržej, ki so tekmovali med nekategoriziranimi 
uspelo zmagovati do osmine finala. V osmini finala je Rene 
Heric po težki tekmi moral priznati premoč Nika Škrjanec, 
tudi  Žanin  Heric  je  po  dobri  igri  bila  poražena  v  osmini 
finala. Ana Šterman je zmagovala vse do polfinala kjer jo je 
premagala Vanesa Gradišar iz OŠ Nove Fužine. Tako, da je 
Ana na koncu osvojila odlično tretje mesto, kjub temu da je 
bila dve leti mlajša od svojih nasprotnic.

Najboljši posameznik OŠ Veržej Nik Škrjanec (lansko leto je 
bil tretji) je po petih zmagah, v finalu imel za nasprotnika 
Nala  Žmavc,  ki  je  lani  osvojil  drugo  mesto  na državnem 
prvenstvu.  Po  pričakovanju  je  tekma  bila  razburljiva  in 
polna  preobratov,  vendar  je  na  koncu  zmagal  boljši,  Nik 
Škrjanec, ki je tako postal državni prvak.

Kljub  temu,  da  bo  Nik  letos  končal  osnovno  šolo  bodo 
prihodnje leto OŠ Veržej na državnem finalu še vedno lahko 
predstavljali Žanin, Ana in Rene, ki bodo tudi v prihodnjem 
letu sodili v ožji krog favoritov za zmago.

Dejan Razlag

Šahisti OŠ Ivan Cankar Ljutomer postali državni prvaki
V  Novi  Gorici  je  12.  marca  2011  potekalo  20.  ekipno 
osnovnošolsko državno prvenstvo U15 v šahu. Kot regijski 
prvaki  so se prvenstva udeležili  tudi učenci Osnovne šole 
Ivana  Cankarja  iz  Ljutomera.  V ekipi  so  nastopili  Jernej, 
Luka  in  Barbara  Skuhala  ter  Matej  Korošec  in  v  devetih 
odigranih kolih  dosegli  prav  toliko  zmag ter  tako osvojili 
naslov državnih prvakov!

Ekipa skupaj s sodnikoma tekmovanja in spremljevalcem

Zmage so dosegli proti ekipam iz OŠ Ig, Nove Jarše, Šmarje 
pri Jelšah, Stražišče in Otočec z rezultatom 3:1, proti ekipi 
OŠ Gorišnica so zmagali 4:0, proti ekipi OŠ Šempeter pri 
Novi Gorici in OŠ Elivire Vatovec iz Kopra pa so zmagali z 
rezultatom 2,5:1,5.

Do sedaj so bili že dvakrat drugi in sicer lani ter predlani, 

letos pa jim je v tretje uspelo poseči po najvišjem  mestu ter 
tako za našo regijo, ki je vselej označena kot manj razvita, 
dosegli zelo lep uspeh. Mentor šahovskega krožka na šoli je 
Milan Rožman, na tekmovanja pa učence spremlja Vladimir 
Skuhala.

Dejan Razlag

BA & MI d.o.o.
Podjetje za gostinstvo in storitve
Prešernova ul. 8, 9240 Ljutomer

jagoda.bami@gmail.com
Okrepčevalnica Jagoda

malice, testenine, pizze,…

mailto:jagoda.bami@gmail.com


Andrej Gorjak postal državni prvak v elektronskem pikadu
Športnik leta 2010, Športne zveze Ljutomer, Andrej Gorjak, 
je  v  soboto,  26.  marca,  v  Nemčavcih  pri  Murski  Soboti 
nastopal na državnem prvenstvu v elektronskem pikadu, ki 
ga je organizirala Pikado zveza Slovenije. Andrej, ki prihaja 
iz Ivanjkovec je v zgodnjih nedeljskih urah postal državni 
prvak.  S  tem  je  še  dodatno  potrdil  uvrstitev  v  državno 
reprezentanco  Slovenije,  ki  bo  letos  zastopala  barve 
Slovenije konec maja v Španiji na Evropskem prvenstvu.

Andrej  je  kapetan  ekipe  TOP-GUN pri  Športnem društvu 
Strelec  Grlava,  s  katerim  je  lani  osvojil  tretji  zaporedni 
naslov državnih prvakov, na evro ligi državnih prvakov je z 
ekipo TOP-GUN osvojil peto mesto, na državnem prvenstvu 
posameznikov pa je osvojil 3. mesto. Bil je član in kapetan 
reprezentance Slovenije, ki je na Evropskem prvenstvu lani 
v Švici osvojila 2. mesto.

Andrej Gorjak na podelitvi priznanj Naj športnik leta 2010,  
Foto: Dejan Razlag

Dejan Razlag

Pikado Radenčanov
Rekreacija  in   šport  imata  v  Društvu  upokojencev 
Radenci  veliko  veljavo.  Tako  se  vsak  ponedeljek 
dopoldne odpravijo na pohod članice in člani pohodniške 
sekcije,  ob četrtkih dopoldne vrtijo  pedale  kolesarke in 
kolesarji, ob torkih popoldne je rekreativna telovadba, a 
ob četrtkih joga. Strelci trenirajo ob torkih, kegljavke in 
kegljači ob sredah, ko mečejo tudi pikado, šah in karte pa 
igrajo ob četrtkih.  Ob četrtkih popoldne so aktivni  tudi 
ribiči.

Konec marca so se že pričela prva društvena tekmovanja 
in  tako  je  v  ponedeljek,  28.  marca,   bilo  izvedeno 
društveno  tekmovanje  v  metanju  pikada  in  to  v 
okrepčevalnici  Simona  v  Radencih.  Udeleženci 
tekmovanj, bilo jih je skupno 15, so se zbrali opoldne, a 
še enkrat več je bilo »kibicev«, ki so raje igrali karte.

Med članicami  se  je  pomerilo  pet  tekmovalk,  ki  so  se 
razvrstile:  1.  Jelka  Mauko  (699  točk),  2.  Marta  Cehtl 
(622), 3. Marija Erveš (542), 4. Jelka Hribar (539) in 5. 
Metka Tropenauer (496). Med člani je bilo tekmovalcev 
deset, a med prvimi petimi so: 1. Jožef Senčar (830 točk), 
2. Stanko Ilješ (761), 3. Stanko Borkovič (749), 4. Branko 

Karas  (697)  in  5.  Janez  Koren  (660).  Najboljši  trije  v 
obeh konkurencah so prejeli pisna društvena priznanja in 
praktična  darila  donatorjev,  kar  bo  ponovljeno  tudi  na 
ostalih  društvenih  tekmovanjih.  Že  4.  aprila  se  bodo v 
okrepčevalnici Simona zbrali tekmovalci za kartanje.

Društveni prvaki pikada 2011, Foto: Filip Matko

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

Otroci so spoznavali pomen vode
22.  marca, 
zaznamujemo 
svetovni dan vode: 
gre  za 
prizadevanje 
OZN-a,  da 
ozavesti  svet  o 
akutnem problemu 
porabe in preskrbe 
z  vodo.  V  ta 
namen  so  v  Vrtcu 

Ljutomer potekale številne dejavnosti na temo "voda".

Cilji  teh dejavnosti so:
-  razvijanje  spoštljivega  in  odgovornega  odnosa  do 
okolja;
-  ozaveščanje  otrok  o  pomembnosti  vode  za  naše 
življenje;
- odkrivanje in spoznavanje lastnosti vode;

Tako so otroci razmišljali ob eksperimentih, se podali na 
daljše sprehode in opazovali ribnike ter uživali v različnih 
drugih dejavnostih na to temo.

Mateja Vajda
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net



Opazovali smo, kako se ptički ženijo
Pomurska sekcija Društva za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije (DOPPS) je 12. marca, ob Gregorjevem, v mestnih 
parkih v Ljutomeru, Murski Soboti in Lendavi organizirala 
spoznavanje ptic in opazovanje, kako se po ljudskem izročilu 
danes  ptički  ženijo.  Od  8.  do  12.  ure  so  bile  v  parkih 
postavljene  stojnice,  ob  katerih  so  se  mimoidoči  lahko 
seznanili  s  pticami,  ki  nas  obkrožajo  in  njihovimi 
zanimivostmi.

Izvedeli so lahko kako se pravilno nameščajo gnezdilnice, si 
ogledali fotografije ptic, informativne zloženke in revijo Svet 
ptic, za najmlajše pa so bile na voljo tudi pobarvanke.

V Ljutomeru smo v lepem spomladanskem vremenu ptice 
opazovali v parku I. slovenskega tabora, na vsako polno uro 
pa je bil po parku tudi voden izlet, kjer je izkušeni ornitolog 
in  predsednik  pomurske  sekcije  DOPPS  Željko  Šalamun 
obiskovalcem  pokazal  pernate  prebivalce  parka,  o  njih 
povedal  kaj  zanimivega  in  poučnega,  vsi  pa  so  si  skozi 
daljnogled  za  opazovanje  ptic  lahko  le-te  pobliže  tudi 
ogledali. Na ogledih v Ljutomeru je bilo zabeleženih 30 vrst 
ptic, v Murski Soboti 21, v Lendavi pa 20.

Ščinkavec, Foto: Dejan Razlag

Naši predniki so o 12. marcu govorili, da se na ta dan ptički 
ženijo.  Stari  običaj  namreč  pravi,  da  so  dekleta  nekoč  na 
Gregorjevo zrla v nebo in prva ptica, ki jo je dekle videlo, je 
naznanila, kakšen bo njen mož.

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

Celo območje Jeruzalema je vrt
Ilse Fischerauer vrtna arhitektka, katera je načrtovala vrt na 
Jeruzalemu oziroma je njena ustvarjalnost segala tako daleč, 
da je pustila s svojim bivanjem na Jeruzalemu temu kraju 
nesluten pečat.

Jeruzalem, Foto: Dejan Razlag

Ilse se je na Jeruzalem preselila v tridesetih letih prejšnjega 
stoletja, natančneje leta 1921, saj je družina njenega moža tu 
prevzela  podedovano  posestvo  in  se  ukvarjala  z 
vinogradništvom, sodarstvom in vrtnarijo,  katero je vodila 
prav  Ilse.  Veljala  je  za  izjemno  arhitektko  in  tako  je 
načrtovala več vrtov v Sloveniji in na Hrvaškem. Svoj dom 
pa je Ilse želela urediti prav posebej, zato je takoj ob prihodu 
dala posaditi na obe vpadnici na posest drevorede "Jegjedi". 

Vitki  topoli  še  dandanes  krasijo  slemena  Jeruzalemskih 
gričev  in  samo  nespametnost  glavarjev  v  preteklosti  je 
botrovala podiranju tega naravnega spomenika, na srečo so 
to  pravočasno  opazili  pokrajinski  arhitekti  ter  "Jegjede" 
zaščitili. Rezultat je v smeri proti Ljutomeru žalosten, nekoč 
mogočni drevored je le še bleda senca, redke skupine dreves, 
ob  poti  pa  nas  še  vseeno  spominjajo  na  veličino  Ilsine 

domišljije.  Na  Jeruzalem  so  torej  vodili  drevoredi,  pred 
samo  domačijo  katero  so  lastniki  imenovali  "Schloss 
Jerusalem"  pa  je  ležal  vrt  kateri  je  obsegal  najmanj 
sedemindvajset  vrst  iglavcev  in  petinsedemdeset  vrst 
listavcev.  Še  dandanes  ko  je  po  raznih  obnovah  vrt  zelo 
osiromašen je vseeno ohranil tisto pozitivno energijo, katera 
ga dela tako spokojnega in s katero se obiskovalec tega vrta 
hitro napolni. V dolinah ob Jeruzalemu še dandanes na zelo 
redkih mestih najdemo tuje vrste rastlin, kar priča o dejanski 
razseljenosti rastlinja in o celotni ureditvi Jeruzalema v park. 
Veliko teh rastlin se je uničilo ob obnovah vinogradov, saj 
prejšnja  oblast  oziroma  lastnik  ni  imel  interesa  ohraniti 
rastlinja in vrtov. Veličina  načrtovanja njenih vrtov se kaže, 
v povezanosti vrta z naravo in zlitje vrta, hiše in narave. Ilse 
je za svoje vrtove širom po Sloveniji uporabljala sadike iz 
lastne vrtnarije in tako najdemo v njenih vrtovih še dandanes 
enake  rastline  kot  na  Jeruzalemu.  O  njenem  izjemnem 
načrtovanju vrtov pričajo dejstva, da njeno delo predstavlja 
še  danes  funkcionalno  sodobni  arhitekturni  prostor  in  so 
njene zasaditve še vedno primerljive z vrhom evropske vrtne 
arhutekture.

Ilse je Jeruzalem zapustila tik pred koncem vojne leta 1945, 
ob  umiku  v  Avstrijo  je  umrla  ob  bombnem  napadu 
zavezniških  sil.  Po  pričanju  nekaterih  prebivalcev  je  bila 
družina Fischerauer spoštljiva do domačinov, njeni člani pa 
so  celo  spodobno  govorili  slovensko.  Ilse  se  je  torej  kot 
njeni vrtovi lepo vživela v okolje in tu pustila velik pečat. 
Naj nam bo v ponos in v poduk, zaželimo si, da bo tudi naš 
prispevek h krajinski  arhitekturi  nevsiljeno a  prepoznavno 
ostal  na Jeruzalemu, mogoče pa v bližnji  prihodnosti  kdo 
spet zasadi kaki "Jegjed" ali obnovi drevored v spomin na 
veliko malo gospo iz Dunaja.

enPRLEKpač



Koledar prireditev
02.  04.  2011:  ob  8.  uri,  Glavni  trg  Ljutomer, 
TURISTIČNA TRŽNICA,  LTO Prlekija  Ljutomer,  02 
584 83 33

02.  04.  2011:  ob 9.  uri,  Glasbena šola  Ljutomer,  DAN 
ODPRTIH  VRAT,  Glasbena  šola  Slavka  Osterca 
Ljutomer, 02 585 15 30

05.  04.  2011:  ob  9.  uri,  Dom  kulture  Ljutomer, 
REGIJSKI  LUTKOVNI  FESTIVAL,  OI  JSKD 
Ljutomer, Mira Rebernik Žižek, 02 584 97 87

07.  04.  2011:  ob  16.  uri,  Dom  kulture  Ljutomer, 
OTROŠKI PEVSKI FESTIVAL,   OI JSKD Ljutomer, 
Mira Rebernik Žižek, 02 584 97 87

09.  04.  2011:  ob  8.  uri,  Glavni  trg  Ljutomer, 
TURISTIČNA TRŽNICA,  LTO Prlekija  Ljutomer,  02 
584 83 33

12.  04.  2011:  ob  9.  uri,  Dom  kulture  Mala  Nedelja, 
lutkovni  abonma –  ČISTO PRAVA PREDSTAVA,   OI 
JSKD Ljutomer, Mira Rebernik Žižek, 02 584 97 87

14. 04. 2011: ob 9. uri, muzej Ljutomer, S KNJIGO OB 
ČAJU –  predstavitev  knjige  Popotni  okruški  Ivanke 
Klopčič Casar ,  Splošna knjižnica Ljutomer, 02 584 12 
36

15.  04.  2011:  ob  10.  uri,  dvorana  Glasbene  šole, 
KULTURNI DAN – otroška pisateljica ANJA ŠTEFAN, 
Vrtec Ljutomer, 02 585 15 50

15.  04. 2011: ob 18. uri, Mladinski center Prlekije – Sp. 
Kamenščak, S KOLESOM PO JAPONSKI – potopisna 
predstavitev,  Simon Eržen, Mladinski center Prlekije, 02 
58 48 033

16.  04.  2011:  ob  8.  uri,  Glavni  trg  Ljutomer, 
TURISTIČNA TRŽNICA,  LTO Prlekija  Ljutomer,  02 
584 83 33

19.  04.  2011:  ob  16.  30  uri,  Dom  kulture  Ljutomer, 
MAVRIČNI  VRTILJAK –  srečanje  vrtcev  UE 
Ljutomer,  Društvo prijateljev mladine Ljutomer

20. 04. 2011: ob 19. uri, Dom kulture Ljutomer, 
PROSLAVA  OB  DNEVU  UPORA  PROTI 
OKUPATORJU,  Občina  Ljutomer  in  ZB  za  vrednote 
NOB, 02 584 90 44

22.  do  24.  04.  2011:  ob  8.  uri,  Ranč  Babinci, 
VELIKONOČNO POKANJE in PEKA POGAČ, TKD 
Babinci, Jožica Berden, 051 601 925

25. 04. 2011: ob 14. uri, hipodrom Ljutomer, KASAŠKE 
DIRKE, Kasaški klub Ljutomer, 

02 581 18 59

25.  04.  2011:  ob  9.  uri,  Bioterme  Mala  Nedelja, 
VELIKONOČNI  POHOD,  TD  Mala  Nedelja-
Radoslavci, Anton Vrbnjak, 031 705 646

30.  04.  2011:  ob  8.  uri,  Glavni  trg  Ljutomer, 
TURISTIČNA TRŽNICA,  LTO Prlekija  Ljutomer,  02 
584 83 33

30.  04.  2011:  ob  14.  uri,  Hotel  Grozd  Mala  Nedelja, 
POSTAVITEV  MAJSKEGA  DREVESA,  TD  Mala 
Nedelja-Radoslavci, Mirko Hanžel, 
041 637 241

30.  04.  2011:  ob  15.  uri,  Grünt  TD  Cven,  SETEV 
KORUZE,  POSTAVITEV  MLAJA in 
KULINARIČNA RAZSTAVA, TD Cven,  051 226 820

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

mailto:lto-ljutomer@siol.net
http://www.jeruzalem.si/


Križanka

V prejšnji številki smo vas spraševali, kaj predstavlja del objavljene fotografije. Pravilen odgovor je bil, da fotografija 
predstavlja stavbo v Križevcih pri Ljutomeru. Prejeli  smo same pravilne odgovore,  a izžrebali smo lahko samo enega 
dobitnika nagrade. Nagrado dobi Klaudija Jelen iz Noršinec. Nagrado je prispevalo podjetje Progress, ki jo nagrajenka 
prejme na dom.

V tej številki nimamo nagradne križanke, objavili pa smo križanko, ki je v cejtngah že bila objavljena v lanski, 2. številki. 
Takrat je bila objavljena zelo na majhno in ste jo verjetno morali reševati s povečevalnim steklom, sedaj jo objavljamo 
malo na večje ;) 




