Neodvisni časopis Prlekije

Po knjige odslej tudi z dvigalom, Dvigalo velika pridobitev ljutomerske knjižnice
Ekološka pridelava hrane, Dan odprtih vrat na ekološko turistični kmetiji Pri Kovrane
Prleki inovatorji, Med najboljšimi v državnem tekmovanju elastomobilov
Velikonočni pohod, Številni pohodniki prehodili Misijonsko pot
Lotmerk v cvetoči pomladi, Prireditev v sredini maja
Koledar prireditev, Prireditve v naši okolici maja 2011
Pelargos, Center za zakonsko in družinsko terapijo

Pridružite se nam v cvetoči pomladi

Malo prleščine

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

BOLE - bolj;
ČEMERJOK - jezljivec;
DOZDE - do sedaj;
13. in 14. maja 2011 vas vse vabimo v Ljutomer, kjer bo po
mestnih trgih in parkih potekala prireditev Lotmerk v PINTAR - sodar;
cvetoči pomladi. V okviru prireditve smo organizirali tudi SABOL - krojač;
nagradni foto natečaj Lepote Prlekije, katerega cilj je s
pomočjo fotografije zabeležiti motive lepot Prlekije, ki bodo
pozneje uporabljeni v namene promocije naših krajev.
Najboljše fotografije bodo nagrajene in razstavljene v Parku
I. slovenskega tabora v sklopu prireditve. Več o sami
prireditvi in natečaju najdete v nadaljevanju cejtng in na
našem portalu Prlekija-on.net.

Tokio

Gre en tip iz Dupleka na Japonsko. Pa stopi na
avtobusni postaji na bus pa reče šoferu: "eno karto do
Tokia." Pa reče šofer: "ne gre, samo do
Maribora."
OK. Pride na glavno avtobusno postajo pa reče tam na
šalteru: "eno karto do Tokia." Pa reče oni: "ne gre,
samo do Ljubljane."
Pride v Ljubljano pa tam reče, da bi mel karto do
Tokia pa reče ona: "idi tam na kompasov šalter pa
reči tam."
Gre pa tam reče, dobi karto za avion do Hamburga. V
Hamburgu prestopi na avion za Tokio.
Želimo vam prijetno in lahkotno branje naših cejtng in vas iz Porihta biznis v Tokiu pa se odloči da bo šel nazaj. Pa
uredništva do naslednjič lepo pozdravljamo.
gre tam na šalter pa reče da bi mel karto do Dupleka.
Oni tam tipka nekaj po računalniku pa vpraša tipa:
Glavni in odgovorni urednik
"kaj do zgornjega ali spodnjega Dupleka???"
Dejan Razlag

Naročilnica na Prleške cejtnge

Prdec

Dekle se dogovori z Janezom, da ga bo peljala domov
na večerjo, predstavit staršem. Janez jo opozori, naj
pove staršem, da naj ne pripravljajo nobene jedi s
fižolom, ker potem on strašno prdi. Vsa živčna je to
seveda pozabila. Tako so sedli k mizi, njena mama je
pripravila fižolovo solato in navalila Janeza siliti naj
poskusi. Pojedel je porcijo, misleč da bo že nekako.
Po petnajstih minutah ga stisne in zasliši se prrrr. Oče
Ustrezno obkljukaj:
dvigne prt, pogleda pod mizo in pravi : "Bobi, marš
 Želim plačati poštnino in na dom prejemati brezplačni
ven!". Janez je bil ves srečen, da stari misli da prdi
mesečnik Prleške cejtnge (12 številk)
pes,
zato
naslednjič
spusti
malo
bolj:
drrrrrr. Oče spet dvigne prt: "Bobi, marš ven, sem
Naročilnico nalepite na dopisnico in jo pošljite na naslov
uredništva
rekel!". Janez ves vesel, da sedaj lahko prdi po mili
Na Prleške cejtnge se lahko naročite tudi preko spleta na volji, čez nekaj minut spusti junaški GRRRRRRR.
naslovu www.prlekija-on.net, kjer najdete tudi celoten arhiv. Stari dvigne prt in pravi: "Bobi, marš ven, ta tip te bo
še posral!"

Ime in priimek:
_________________________________________
Naslov:
_________________________________________
Podpis:
_________________________________________

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: Čebela na cvetoči češnji, Foto: Dejan Razlag

V ljutomersko knjižnico odslej tudi z dvigalom
V soboto, 16. aprila, je s slovesno otvoritvijo v Splošni
knjižnici Ljutomer, pričelo delovati dvigalo, s katerim bo
odslej omogočen dostop v prostore knjižnice tudi invalidom,
dvigalo pa bo dobrodošlo tudi za starejše osebe, mamice z
otroki in ostale gibalno ovirane uporabnike. Trak sta skupaj
slovesno prerezali županja Občine Ljutomer mag. Olga
Karba in direktorica Splošne knjižnice Ljutomer Silva Kosi.

dodal nekaj tehničnih podatkov o samem dvigalu in
delovanju le-tega. Ob sami otvoritvi je potekal tudi kulturni
program s harmonikaši Glasbene šole Ljutomer, branjem
poezije in nastopom malih folkloristov iz OŠ Stročja vas.
Prva vožnja z dvigalom je pripadla invalidki Jožici
Zadravec, ki bo odslej lahko lažje dostopala do knjižničnega
gradiva, nakar so dvigalo lahko preizkusili tudi vsi gostje.
Sledil je ogled vseh prostorov knjižnice in muzeja. Vodja
galerije Srečko Pavličič je ob tej priložnosti županji Olgi
Karba predal člansko izkaznico, ki so jo v knjižnico sprejeli
kot častno članico.
Z vgradnjo dvigala so prostore knjižnice tudi prenovili in
nekoliko preuredili. Največji pridobitvi te preureditve je
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.

Prva vožnja z dvigalom, Foto: Dejan Razlag

Vrednost investije je bila 58 tisoč evrov, del sredstev je
V govoru se je direktorica vsem, ki so pripomogli k tej občina Ljutomer pridobila na razpisu Ministrstva za kulturo,
pridobitvi, iskreno zahvalila, županja je izrazila zadovoljstvo preostanek pa je bil zagotavljen v proračunu občine.
ob tej pomembni pridobitvi, ki bo občanom olajšala dostop
Dejan Razlag
do knjižnice, vodja projekta Valentin Odar pa je k temu
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Dan odprtih vrat na ekološko turistični kmetiji Pri Kovrane
Precejšnje število potrošnikov še vedno ne zaupa v ekološko
pridelano in predelano hrano. Mnogi ne vedo, kaj dejansko
stoji za besedilom veljavnega certifikata in šifro kontrolne
organizacije za ekološko kmetijstvo. Z namenom seznanitve
potrošnikov o načinu pridelave in predelave ekološke
prehrane, še posebej pa z vpogledom v postopek vsakoletne
obvezne ekološke kontrole, ki poteka nenapovedano na vseh
ekoloških kmetijah in predelovalnih obratih, Zveza združenj
ekoloških kmetov Slovenije - Zveza Biodar, izvaja akcijo
Bio užitek.
V okviru te vseslovenske akcije je v četrtek, 21. aprila,
potekal Dan odprtih vrat na ekološki turistični kmetiji
Danijela Kovačiča Pri Kovrane na Stari cesti. Po uvodnem
nagovoru predsednika ZZEKS Borisa Frasa, so si
obiskovalci skupaj z gospodarjem Danijelom in Jožetom
Ferlincem, kontrolorjem ekološke pridelave Inštituta za
kontrolo in certificiranje v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor,
ogledali posestvo. Gospodar jih je seznanil z načinom
pridelave in težavami, s katerimi se srečuje pri ekološki
pridelavi, kontrolor pa je obrazložil načine, s katerimi ob
kontrolah ugotavljajo, ali pridelava res poteka po predpisih
za ekološko pridelavo.

Na ogledu, Foto: Branko Košti

Ogledali so si tudi nov rastlinjak, saj se bodo Kovačičevi
odslej poleg sadja in izdelkov iz njega, ukvarjali tudi z
ekološko pridelavo vrtnih. Navzoči so se lahko seznanili tudi
z evidencami in ostalo dokumentacijo, katero so dolžni
voditi na ekološki kmetiji. Po koncu koristnega druženja so
bili bogato pogoščeni z BIO dobrotami kmetije Kovačič in
drugih slovenskih ekoloških kmetov.

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

Prleki med najboljšimi na državnem prvenstvu v tekmovanju elastomobilov
V soboto, 2. aprila, je v Ljubljani potekalo že osmo državno
tekmovanje elastomobilov - vozil, gnanih na ekološko
elastično energijo, ki ga prireja Hiša eksperimentov. Hiša
eksperimentov je 26 osnovnim šolam, ki so se prijavile na
tekmovanje, na voljo dala dve elastiki, mladi inženirji pa so
z lastno inovativnostjo energijo elastik izkoristili in ustvarili
avtomobil.

Vsak elastomobil mora na razdalji, ki jo prevozi, prepeljati
tudi minimalno določeno utež, na voljo ima širino dveh
atletskih stez, vozilo pa mora biti konstruirano tako, da vozi
čim bolj naravnost. Kjer zavije s proge ali se ustavi, se to
namreč šteje kot končna razdalja. Za tekmovalce tako ni
bistven čas, temveč razdalja, ki jo elastomobil prevozi.

V tekmovalni konkurenci "zviteži", je prvo mesto dosegla
Na tekmovanju se je zbralo 35 ekip učencev višjih letnikov ekipa OŠ Ivana Cankarja Ljutomer v postavi Nedog, Stajnko
osnovnih šol, ki so torej vozila sami ustvarili le iz dveh in Skuhala J. z imenom ekipe Prleški znanstveniki, tretje
elastik, ki so jih prejeli.
mesto pa je dosegla ekipa Lolek in Bolek v postavi Žibrat,
Zorec in Skuhala L., mentor obeh ekip pa je učitelj Srečko
Tekmovanje se je odvijalo na stadionu v Šiški v Ljubljani, Štuhec. V konkurenci "raztegnjenci" pa je ekipa
tekmovali pa so v dveh tekih, ki jima je sledil še zadnji Gumiekspres iz OŠ Veržej zasedla tretje mesto, strokovna
odločilni tek 12. najboljših ekip. Letos so uvedli dve komisija tekmovanja pa je za najinovativen elastomobil
kategoriji tekmovanja, ki so ju poimenovali "zviteži" in proglasila vozilo njihove ekipe.
"raztegnjenci". Na tekmovanjih v zadnjih letih so namreč
ugotovili, da razvoj elastomobilov glede na to, kako energijo To je še en dokaz, da smo Prleki že od nekdaj pravi
umestiti v elastiko, poteka v dve smeri. Elastiko lahko inovatorji in se s tem lahko kosamo s celotno Slovenijo.
raztegneš ali pa zviješ. Prvi elastomobili so zelo uspešni v
pospeških, drugi pa v vztrajnosti.
Dejan Razlag

PŠK Ljutomer 1 prvaki Bioplin Gjerkeš PKL 2010/2011
V Ljutomeru je v športni dvorani ŠIC, v soboto 16. aprila,
potekal finalni turnir najboljših štirih ekip rednega dela
Bioplin Gjerkeš Pomurske košarkarske lige (PKL)
2010/2011. Prvaki so postali igralci prve ljutomerske ekipe
PŠK Ljutomer 1, ki so v napetem finalu ugnali ekipo KD
Sobota z rezultatom 68:66. Tretje mesto je osvojila ekipa
KK Paloma Sladki Vrh, ki je na tekmi za tretje mesto
premagala ekipo PŠK Ljutomer 2.

vragolije pod in nad košarkarskimi obroči prikazali
Šentviški Fanatiki, po koncu tekme pa je sledila slavnostna
podelitev medalj in pokalov, ki jih je podelila županja občine
Ljutomer mag. Olga Karba.

Najkoristnejši igralec finalnega turnirja je postal Matevž
Domajnko iz vrst zmagovalne ekipe PŠK ljutomer 1,
nagrado za naj strelca lige je prejel Luka Cehnar iz ekipe
KK Paloma Sladki Vrh, nagrado za Fairplay pa ekipi KK
V prvi tekmi najboljše četverice, med ekipama KD Sobota in Sveta Ana in KK SE Kerčmar Gornji Petrovci.
PŠK Ljutomer 2, so slavili KD Sobota, v drugi tekmi med
PŠK Ljutomer 1 in KK Paloma Sladki Vrh pa PŠK Ljutomer Finale PKL:
1.
PŠK Ljutomer 1 : KD Sobota: 68:66
MVP finalnega turnirja: Matevž Domajnko (PŠK Ljutomer
1)
Tekma za 3. mesto
PŠK Ljutomer 2 : KK Paloma Sladki Vrh 60:68
1. Polfinale:
KD Sobota : PŠK Ljutomer 2 68:59
2. Polfinale:
PŠK Ljutomer 1 : KK Paloma Sladki Vrh 75 : 62
Zasedba PŠK Ljutomer 1: Tomaž Črnjavič, Jernej Jakelj,
Primož Jakelj, David Vozlič, Samo Miholič, Niko Miholič,
Uroš Rošker, Simon Sedmak, Andrej Mesarič, Zoran
PŠK Ljutomer 1, Foto: Dejan Razlag
Mihorič, Matevž Domajnko, Miha Dominko, Dušan
Pred finalom je bila izvedena predstavlitev igralcev obeh Vaupotič, Nino Flisar, Rok Jamnik, Marko Belšak.
ekip, pevka pa je odpela slovensko himno in finale se je
Dejan Razlag
lahko začelo. Med odmorom finalne tekme so svoje
Več fotografij in video najdete na portalu Prlekija-on.net

Prvi blagoslov motorjev pri Mali Nedelji
lanskega leta, je v nedeljo, 10. aprila, pripravil prvi
blagoslov motorjev. V čudovitem pomladanskem
dopoldnevu se je ob cerkvi Sv. Trojice zbralo okrog sto
motoristov in motoristk s svojimi bleščečimi jeklenimi
konjički. Po končani maši je motoriste in številne
obiskovalce pozdravil predsednik kluba Denis Brunc in
zaželel veliko varnih kilometrov.
Domači župnik g. Tomislav Roškarič je blagoslovil vsak
motor posebej, lastnikom pa je izročil svetinjice s podobo
zaščitnika voznikov Sv. Krištofa.
Sledila je panoramska vožnja po okolici, zatem pa veselo
druženje na parkirišču pred kulturnim domom.
Motoristi, Foto: Branko Košti

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

Moto klub Pürgaške sekire, ki v Mali Nedelji deluje od

Številni pohodniki prehodili Misijonsko pot
Čudovito vreme, prelepa narava, veliko število veselih ljudi
in prijaznost domačinov ob poti, vse to je zaznamovalo
Velikonočni pohod po misijonski poti v Mali Nedelji in
okolici. Veliko število ljubiteljev narave in pohodništva,
manjkali niso niti redni obiskovalci iz Domžal, se je zbralo
ob hotelu Bioterme, kjer je že tako prešerno razpoloženje še
podžgal harmoikar.

Po obmejni cesti med občinama Ljutomer in Sv. Tomaž
prispejo v zaselek Vinčak, kjer jih pričakujejo člani
Belšakove družine. Po bogati pogostitvi se dogajanje preseli
v staro prešo. Številčno in tudi drugače okrepljeni godci si
za oder izberejo kar pod preše.

Požirek krepkega, kavica, jabolka, še žrebanje petnajstih
vstopnic za kopališče Bioterme, potem pa veselo na pot. Prvi
kratek vzpon za ogrevanje, nato pa že prvo okrepčilo pri
gostoljubnem vaščanu in nadaljevanje poti do izvira
Kršovščak. Besedo prevzame "živa enciklopedija" Male
Nedelje, kronist, ljubiteljski zgodovinar, ljudski pesnik in
veterinar Ludvik Rudolf, mali Ludvik od Male Nedelje, kot
se rad sam poimenuje. Pohodnike pritegne z odličnim
poznavanjem zgodovine, ljudskega izročila, ljudi in
običajev.
Sledi še ogled cerkve Sv. Trojice in spominskih obeležij v
Mali Nedelji, nato korak usmerijo proti Moravcem. Tu jih
prijazno pričakajo člani znane vinogradniške domačije
Vrbnjak. Po okrepčilu sledi daljši počitek, nekateri se
odločijo za obisk kleti, kjer uživajo ob pokušanju
kakovostnih vin. Vendar je treba naprej, proti Novemu Vrhu,
kjer sta spet potrebna dva postanka, saj se domačinom ne gre
odreči gostoljubja.

Pohodniki, Foto: Branko Košti

Vsega lepega pa je enkrat konec; dan se je prevesil že v
pozno popoldne in treba se je podati proti cilju v Biotermah.
Prisrčno slovo, nato pa s spomini na lepo preživet dan proti
svojemu domu.
Branko Košti
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Najboljši v kartanju
Društvo upokojencev Radenci je v ponedeljek, 4. aprila, od
14. ure dalje v Okrepčevalnici Simona v Finžgarjevi ulici v
Radencih organiziralo društveno tekmovanje članic in
članov v igranju kart – šnopsa. Sodelovalo je skupno 20
tekmovalk in tekmovalcev.
V prvem krogu tekmovanja jih je odpadlo 10, v drugem
krogu pet in po tretjem krogu je ostala trojica najboljših. V
finalu sta se pomerila dva Stanka. Zmagal je Stanko Ilješ

pred Stankom Borkovičem, tretje mesto pa je, tako kot
lansko leto, pripadlo Jožefu Korošcu.
Imenovano trojico najboljših društvenih kartašev za leto
2011 je DU Radenci nagradilo s priznanji ter praktičnimi
darili donatorjev društva.

Filip Matko
Fotografije najdete na portalu Prlekija-on.net

Postavili informativne turistične table
Turistično društvo Mala Nedelja-Radoslavci in čedalje
številnejši ponudniki gostinskih, prenočitvenih in drugih
dejavnostii, želijo svojo ponudbo približati gostom, ki v naš
kraj prihajajo predvsem zaradi Bioterm. Večini turistov
namreč ne zadostuje samo ponudba kopališča, ampak želijo
spoznati bližnjo in daljno okolico, kontaktirati z domačini, si
ogledati naravno in kulturno dediščino, okusiti kulinarične
dobrote in obiskati vinske kleti, zajahati konje ali se
popeljati s kočijo.

Ob tabli, Foto: Branko Košti

Vse te možnosti pri nas obstajajo, seveda pa je treba goste o
tem na primeren način obvestiti in jim omogočiti, da

ponudnike teh storitev čim lažje najdejo. V ta namen so v
soboto, 23. aprila, postavili pet informativnih tabel, na
katerih je prikazan zemljevid obeh krajevnih skupnosti,
označene so lokacije različnih turističnih ponudnikov,
vrisane pa so tudi pohodniške poti in krajevne značilnosti.
Table so izdelali ob finančni pomoči ponudnikov storitev in
so postavljene na cestnih vpadnicah iz smeri Sv. Jurija,
Ljutomera in Ptuja, ena stoji v Biotermah, ena pa v središču
Male Nedelje pri stari šoli. Postavitev informativnih tabel je
le ena številnih aktivnosti, katere pripravlja društvo v teh
pomladanskih mesecih.
30. aprila bo v Biotermah postavitev mlaja in kresovanje,
prvega maja bo pri cerkvi Sv. Trojica blagoslov konjev, 28.
maja pa pri Muzeju kmečkega orodja Voršič v Drakovcih
pripravljajo Vaške igre - družabne kmečke igre vaščanov in
gostov. Rdeča nit vseh teh prireditev bo največji projekt
društva v tem letu: ročno izdelovanje opeke (cigla). Na
prostoru ob gasilskem domu bodo 27., 28. in 29. aprila
ročno, na način in z orodjem, kot so to delali pred drugo
svetovno vojno in tudi še po njej, izdelali predvidoma 5000
kosov opeke in jo zložili v kopico. Približno štiri tedne se bo
opeka sušila, nato bo tri dni in noči sledlo žganje opeke.

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

Prvi eko hostel v Sloveniji tudi uradno odprl svoja vrata
V petek, 15. aprila, je v Križevcih pri Ljutomeru svoja vrata
uradno odprl prvi eko hostel v Sloveniji, Eko hostel »Stara
pošta« YH Križevci pri Ljutomer, ki je eden izmed štirih
tovrstnih hostlov v Evropi. Hostel so s slavnostnim
prerezom traku skupaj odprli Igor Jurišič, predsednik
Popotniškega združenja Slovenije (PZS), Branko Belec,
župan občine Križevci pri Ljutomeru in zakonca Frlin, ki sta
obnovila staro spomeniško stavbo in jo preuredila v hostel.

toplote. Zaradi teh rešitev je ogrevanje stavbe zelo
učinkovito z vidika porabe energije in minimalnih vplivov
na okolje. V poletnih mesecih pa se celotna stavba hladi z
uporabo kombinacije hlajenja in stalnega centralnega
prezračevanja z izkoriščanjem naravnega hlada podtalnice.

Na otvoritvi sta bila prisotna tudi Franc Jurša, poslanec
Državnega zbora RS in Darko Krajnc, predsednik SMS –
Stranke mladih Slovenije, nekateri ljutomerski in križevski
občinski svetniki ter drugi gostje.
Med otvoritvijo in po njej je podjetje P&F na gostinski terasi
obiskovalcem ponudilo pokušino svojih vin iz
Jeruzalemsko-Ormoških goric, predstavitev in pokušino
svojih vin je ponudil tudi Janko Magdič iz Vinarstva Magdič
iz Ljutomera.
Eko Hostel, ki je v mreži Youth Hostlov Slovenije, je urejen
v spomeniško zaščiteni meščanski stavbi iz zadnje četrtine
19. stoletja, ki je pred obnovo močno kazila videz centra
mesta Križevci. Gre za edinstven primer obnove več kot 120
let stare spomeniško zaščitene stavbe v Sloveniji, v skladu z
najsodobnejšimi smernicami s področja učinkovite rabe
energije in zmanjšanja emisij in vplivov na okolje. Pozimi
stavbo ogrevajo s sistemom talnega ogrevanja s pomočjo
toplotne črpalke, ki kot vir uporablja toploto podtalnice in s
sistemom stalnega centralnega prezračevanja z rekuperacijo

Eko hostel, Foto: Dejan Razlag

Marijan in Brigita Frlin, iz družbe Munera, sta v objekt
vložila 1,1 milijona evrov, nočitev v hostlu pa bo stala 12
evrov. V hostlu je na voljo skupaj 52 ležišč v sobah s štirimi
in več ležišči. Restavracija v kleti lahko sprejme 54 gostov,
na terasi pa lahko sprejmejo več kot 60 gostov. Gostom bodo
v skladu z ekološko usmeritvijo hostla ponujali predvsem
domače jedi iz lokalno pridelane hrane.
Dejan Razlag
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Krajani KS Stara Cesta očistili okolico
Krajevna skupnost Stara Cesta je v okviru občinske čistilne udeležil čistilne akcije in tudi na ta način prispeval k
akcije »Stopimo skupaj - očistimo našo občino«, v urejenosti naše prelepe krajevne skupnosti."
sodelovanju s Turističnim društvom Stara Cesta, ŠRD
Kostanjevica-Stara Cesta, KO Rdečega križa Stara Cesta,
PGD Mekotnjak-Stara Cesta in PGD Desnjak v soboto, 16.
aprila, organizirala čištilno akcijo na območju Krajevne
skupnosti Stara Cesta. Akcije se je udeležilo več kot petdeset
prostovoljk in prostovoljcev.
V času akcije so pobrali odpadke ob cestah in vodotokih na
območju KS in večja odlagališča odpadkov po KS. Namen
čistilne akcije je bilo pobiranje odpadkov in obenem tudi
prijetno druženje krajanov, kar je popolnoma uspelo.
Janez Vencelj, predsednik KS Stara Cesta, je ob tem dejal:
"Ne odlagajmo odpadkov v naravo! Na zbirnem centru
Ljutomer sprejemajo komunalne odpadke brezplačno. Vse
krajane tudi pozivamo, da na ekološke otoke odlagajo le
odpadke, kateri tja tudi spadajo. Odlaganje ob zabojnikih ni
dovoljeno! Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki se je

Smeti

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

Künštni Prleki pluli po reki Muri
17. aprila smo se Künštni Prleki spustili s čolni po reki Muri.
Pot smo pričeli blizu Konjišča v občini Apače, končali pa v
Ižakovcih, kjer smo se sporekli o meji Republike Prlekije in
Prekmurja. Pot je bila zelo čudovita, saj smo se veselili z
glasbo in petjem. Med samo plovbo smo ugotovili, da naj
narava poskrbi za mejo med Republiko Prlekijo in
Prekmurjem, saj je prvič v zgodovini po reki Muri plula
zastava Republike Prlekije, katera je označevala mejo med
Prleki in Prekmurci.

in pesem ptic se sliši drugače, še lepše v pomladnem jutru.
Mogočni mostovi, katere smo tokrat videli od spodaj
sporočajo, da ljudje prestopijo reko skoraj ne da bi opazili
lepoto katero ponuja Mura.
Pozno popoldne smo pristali na otoku ljubezni v Ižakovcih.
Vsem je bilo skupno sporočilo da je bil dan prelep. Spoznali
smo nekaj neznanega, a bomo to pokazali vsem, ki bodo
pogledali naše zgodbe

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

BA & MI d.o.o.
Podjetje za gostinstvo in storitve
Prešernova ul. 8, 9240 Ljutomer
jagoda.bami@gmail.com

Okrepčevalnica Jagoda

malice, testenine, pizze,…
Künštni Prleki na reki Muri

Posneli smo prve kadre na reki Muri. S temi posnetki bodo
obogateni filmi, kateri bodo nastali v letu 2011 in govorijo o
deželi med Muro in Dravo. Večina ljudi na tem področju
katero pokriva 11 občin se z veseljem in ponosom imenuje
Prlek. So pa tudi takšni, ki trdijo da so Štajerci. Vsem je
zagotovo skupno to, da živijo tukaj, kjer je svet lep, veliko
neokrnjene narave. Preživeti dan na reki Muri pa je
nepozaben dogodek. Reka pokaže svojo lepoto in moč.
Sprejela nas je in se nam odprla v čudovitem dnevu.
Zgodnje jutro je še lepše če ga opazuješ z gladine. Šumenje

Na Mavričnem vrtiljaku se je predstavilo preko 200 otrok
19. aprila je v Domu kulture v Ljutomeru potekalo srečanje
vrtcev Upravne enote Ljutomer - Mavrični vrtiljak, kjer se je
v dvanajstih skupinah predstavilo preko 200 otrok vrtcev s
plesi in koreografijami, ki so jih pripravili skupaj s svojimi
vzgojitelji/cami. Dogodek so skupaj z donatorji pripravili pri
Društvu prijateljev mladine Ljutomer.
Uvodoma sta predsednica omenjenega društva, Bojana
Majerič in županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba
pozdravili obiskovalce in njihove otroke, nato pa so oder
zavzeli mali nadebudneži, ki so s svojimi predstavami
poskbeli za dobro voljo med obiskovalci.

Nastop otrok

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

Otroci spoznavali delo lovcev
g. Ferdinand Rošker, član Lovske družine Ljutomer. Pri
vodenju mu je pomagal g. Kapun, prav tako iz Lovske
družine Ljutomer. Skupaj smo si ogledali krmišče
fazanov, skladišče hrane ter spoznali lovske pse. Slišali
smo marsikaj; kakšna je lovska obleka, kako lovec skrbi
za živali v gozdu in kdo mu pri tem pomaga ... Pobliže
smo si ogledali tudi nekaj manjših trofej.
Otroci so menili, da je glavno poslanstvo lovca, streljanje
živali. Ampak so ugotovili, da to sploh ne drži, da je
streljanja živali zelo malo, je prej vse ostalo (skrb za
živali, okolje, vzdrževanje ravnovesja v naravi...).
Otroci pri lovcih

V ponedeljek, 18. aprila, je Vrtec Ljutomer obiskal lovec,

Otroci so tako uživali v zanimivem vodenju in preživeli
lep dan v naravi.
Mateja Vajda, Sonja Vencelj
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Otroci vrtca Stara Cesta obiskali policijsko postajo Ljutomer
V četrtek, 7. aprila 2011, smo se otroci iz vrtca Stara nam ga pokazali ter prikazali njegovo uporabo.
Cesta v okviru projekta Pasavček odpravili na ogled
policijske postaje v Ljutomeru. Tam sta nas prijazno
sprejela policista g. Kosmajer in g. Kumer, ki sta nas
povabila naprej, kjer smo si najprej ogledali sprejemno
pisarno. Gospa policistka nam jo je razkazala in nekatere
stvari tudi praktično prikazala.
Nato smo se odpravili na ogled zapora. Seveda je bilo to
najbolj zanimivo. Tako smo spoznali kje in kako prespijo
zaporniki ter kakšen je njihov prostor. Policista sta tudi
zaklenila vrata, tako da smo za nekaj trenutkov bili pravi
zaporniki. S pomočjo zvonca, ki je nameščen v zaporu,
smo poklicali svoje prijatelje, ki so nas gledali v
sprejemni pisarni preko kamere, na pomoč.
Po ogledu zapora, smo si še ogledali prostor z baterijami
in čeladami ter sobo za zaslišanje. Nato smo spoznali še
delo policistov v pisarni, kjer so nam razdelili odsevne
trakove. Seveda smo vedeli odgovoriti na njihovo
vprašanje, kdaj in zakaj potrebujemo odsevne trakove.
Ker pri pogovoru v vrtcu nismo vedeli kaj je radar, smo
policiste vljudno prosili, da nam ga pokažejo. Seveda so

Skupinska fotografija

Sledila je še skupna fotografija in prijazna zahvala
policistom, da smo jih smeli obiskati. Ker pa smo bili
ravno v Ljutomeru in nam je ostalo še dovolj časa do
kosila, smo si privoščili sladoled.
Monika Panič Puconja
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

17. ocenjevanje vin in podelitev priznanj
V Ljutomeru je 8. aprila
potekalo 17. ocenjevanje vin,
18. aprila pa so bila podeljena
priznanja najboljšim. Največ
vzorcev v ocenitev sta prinesla
Vinogradništvo Družina Kos in
Turistična
Kmetija
FrankOzmec, katera sta dala na
ocenitev vsa vina, ki jih
premoreta v kleti, kar vseeno
nakazuje
na
menjavo
generacije.
Od
omenjenih
vinogradnikov velja opomniti
na penino Prlekus od Turistične Kmetije Frank-Ozmec ter
seveda na najvišje ocenjeno vino na ocenjevanju, Šipon suhi jagodni izbor od Vinogradništvo Družina Kos.

rizlingi v tej letini niso blesteli, pozno zoreča sorta je delala
veliko preglavic vinogradnikom že v vinogradu, prav tako
rumeni muškat. Nekaj vzorcev rdečih vin je komisija ocenila
z nizkimi ocenami, vendar pa prav ti vzorci kažejo na rast
rdečih vin.
Pri predikatih nič novega, izjemni biseri Prlekije, vina katera
pri nas dosegajo zavidljive vrhunskosti niso razočarala, tako
vam za konec ne preostane drugo kot da si privoščite nekaj
te božje kapljice, pa res po kapljicah saj to so biseri Prlekije.
Še nekaj občutkov iz podelitve. Lepa prireditev s
prisotnostjo Ljutomerske vinske kraljice Adriane Bogdan in
županje Občine Ljutomer mag. Olge Karba, je potekala
umirjeno in brez zapletov. Lepo videno sodelovanje
vinogradnikov iz sosednje Hrvaške, kateri se že več let
udeležujejo ocenjevanj in kateri svoje gorice uvrščajo pod
Jeruzalemske, kar je sigurno pravilno. Malo moti dejstvo, da
se nekateri vinogradniki domačega društva tega ocenjevanja
več ne udeležujejo in bi mogoče bilo primerno razmisliti
zakaj. Veseli dejstvo, da so na prireditvi bili prisotni tudi
mlajši vinogradniki, tako mislim, da ni skrbi za
vinogradništvo v Ljutomeru, da ne bo napredovalo. Pogrešal
pa sem več novinarjev in mogoče tudi kakega gostinca.

Pri šiponih normalne trgatve je treba omeniti, da kljub veliki
prisotnosti te sorte v "goricah" ni veliko vzorcev tega vina na
ocenjevanju, kar je škoda, saj se ravno na tej sorti lahko v
bodoče gradi, kljub temu velja poizkusiti šipon
Vinogradništva Družine Kos. Prav tako vidimo malo število
vzorcev pri laškem rizlingu, kateri je tudi zelo razširjena
sorta v naših goricah in se mu nekako pripisuje veliki
potencial in dober razvoj v bodoče, kar je verjetno odkril
tudi Marič Zdravko, kateri je v tem letu pridelal najvišje Vinogradništvo sigurno je del življenja Prlekov in že
ocenjenega in ga res velja poizkusiti.
bližajoče prireditve vam bodo nudile možnost poizkušanja
vin. Prva taka je že v soboto, 14. maja, ko se bodo
Dvig kakovosti je zelo opazen pri belih pinotih, z izjemnim vinogradniki pridružili prireditvi "Lotmerk v cvetoči
od Herceg Ivana iz Sv. Martina na Muri ter vinih iz pomladi" s sprehodom "Trgi in vina Lotmerka".
chardonnaya, kjer pa prednjači Vinogradništvo Krampač.
Zgleda, da je letina tem sortam bila bolj naklonjena. Renski
enPRLEKpač

Lotmerk v cvetoči pomladi
13. in 14. maja 2011 bo v Ljutomeru (Glavni trg, Stari trg,
Miklošičev trg, Park I. Slovenskega tabora) potekala
prireditev Lotmerk v cvetoči pomladi. V okviru prireditve je
organiziran tudi nagradni foto natečaj Lepote Prlekije. Tema
natečaja so fotografije, ki lahko prikazujejo kakršenkoli
motiv, pokrajino, ... iz Prlekije. Najboljše fotografije bodo
razstavljene v Parku I. slovenskega tabora v sklopu
prireditve. Več o natečaju najdete na portalu Prlekija-on.net.

Slovenskega tabora
10.00 do 17.00 degustacije po trgih in parku (vinogradniki)
15.00 nastop gostov iz Ribnice
16.00 nastop gostov iz Srbije
17.00 do 18.30 revija folklornih skupin
Ansambel Skok

Program (okvirno)
Petek, 13. maj
18.00 Sprejem otroškega pevskega zbora OŠ Ivan Cankar
Ljutomer (srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v
Bratislavi)
19.00 Razglasitev zmagovalcev FOTO natečaja
20.00 Koncert glasbene skupine Bataljon
Sobota, 14. maj
Lotmerk v cvetoči pomladi 2010, Foto: Dejan Razlag
8.00 do 13.00 sejem Cvet in med
9.00 do 12.00 ustvarjalne delavnice (Klub Prleških babic in Vabijo vas Občina Ljutomer, LTO Prlekija Ljutomer, JSKD Vrtec Ljutomer)
Območna izpostava Ljutomer, Prlekija-on.net, Hotel
11.00 do 12.00 nastop domačih skupin
Jeruzalem, Vinoreja Kaučič, Mediaart in Klub prleških
13.00 nastop gostov iz Ribnice in tamburaške skupine iz babic.
Ribnice
Gregor Žižek
12.00 otvoritev razstave Foto natečaja v parku I.

Koledar prireditev
01. 05. 2011: ob 6. uri, Ljutomer, BUDNICA, KD Ivan 14. 05. 2011: ob 17. uri, Glavni trg - šotor, PRLEKIJA
Kaučič Ljutomer – Pihalni orkester, Fras Miran, 041 510 PLEŠE IN POJE – območno srečanje odraslih folklornih
949
skupin, OI JSKD Ljutomer, Mira Rebernik Žižek, 02 584 97
87
01. 05. 2011: ob 11. uri, pri cerkvi Sv. Trojice Mala Nedelja,
ŽEGNANJE KONJEV, TD Mala Nedelja-Radoslavci, 15. 05. 2011: ob 10. uri, Grünt TD Cven, POHOD PO
Mirko Hanžel, 041 637 241
PRLEKIJI, TD Cven, 051 226 820
07. 05. 2011: ob 8. uri, Glavni trg Ljutomer, TURISTIČNA 21. 05. 2011: ob 8. uri, Glavni trg Ljutomer, TURISTIČNA
TRŽNICA, LTO Prlekija Ljutomer, 02 584 83 33
TRŽNICA, LTO Prlekija Ljutomer, 02 584 83
07. 05. 2011: ob 9. uri, OŠ Ljutomer, OŠ Stročja vas, 34.
DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH ČEBELARJEV
IN KROŽKARJEV, OŠ Ljutomer, OŠ Stročja vas,
Čebelarsko društvo Ljutomer, Branko Bratinščak, 041 494
190

22. 05. 2011: ob 14. uri, Hipodrom Ljutomer, KASAŠKE
DIRKE, Kasaški klub Ljutomer, 02 581 18 59
28. 05. 2011: ob 8. uri, Glavni trg Ljutomer, TURISTIČNA
TRŽNICA, LTO Prlekija Ljutomer, 02 584 83

07. 05. 2011: ob 15. uri, Grünt TD Cven, KMEČKA 28. 05. 2011: ob 9. uri, Muzej kmečkega orodja Cirila
TRŽNICA, TD Cven, 051 226 820
Voršiča - Drakovci, VAŠKE IGRE, TD Mala NedeljaRadoslavci, Anton Vrbnjak, 031 705 646,

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

13. 05. 2011: ob 18. uri, Glavni trg - šotor, LOTMERK V
CVETOČI POMLADI - KONCERT, Občina Ljutomer, OI
JSKD Ljutomer, Klub prleških babic, Prlekija-on.net,
Mediaart, Hotel Jeruzalem, Vinoreja Kaučič in LTO Prlekija
Ljutomer, 02 584 83 33
14. 05. 2011: ob 8. uri, Glavni trg in mesto Ljutomer,
LOTMERK V CVETOČI POMLADI, Občina Ljutomer,
OI JSKD Ljutomer, Klub prleških babic, Prlekija-on.net,
Mediaart, Hotel Jeruzalem, Vinoreja Kaučič in LTO Prlekija
Ljutomer, 02 584 83 33

Devet »delavničarjev« razstavlja v DOSOR-ju
Že drugo jesensko-zimsko sezono poteka v DOSOR-ju,
Domu starejših občanov Radenci, likovna delavnica pod
vodstvom Saše Bezjak, akademske slikarke in magistre
kiparstva iz Gornje Radgone. Ta je s svojimi devetimi
»delavničarji« (tako jih poimenuje sama !) pripravila v avli
DOSOR-ja razstavo del, ki so nastala v okviru delavnice.
Otvoritev je potekala zadnji dan minulega meseca, 31.
marca, od 18.30 pod geslom pisca Balzaca: »Ni velikega
talenta brez velike moči volje.«
Ob otvoritvi je mentorica Saša Bezjak med drugim
povedala: »…Na delavnicah, ki zdaj potekajo že četrto leto
zapored (v DOSOR-ju dve sezoni), se mi zdi
najpomembnejši kriterij samostojnost. Pomemben se mi zdi
zato, ker si vsi želimo, da bodo »delavničarji«, kot jih
imenujem, nekoč prestopili prag in začeli delati popolnoma
samostojno. Nekateri so blizu tega, nekaterim je to že
uspelo. Dve tečajnici sta imeli že samostojno razstavo…
Ponosna sem na današnje razstavljavce, ker so s sliko prav
vsi naredili premik k sebi. Nekaj tečajnikov obiskuje
delavnico že od začetka, nekaj že kakšno leto, nekateri pa so
se nam pridružili šele pred kratkim…«

Marina Vuk in Ivica Vukan iz Gornje Radgone ter Tatjana
Mijatović iz Radenec obiskujejo delavnico že od samega
začetka, Filip Matko Ficko iz Radenec se jim je pridružil
predlani, od lani obiskujeta delavnico Simona Grosman iz
Radenec in Štefan Titan iz Tropovec, letos pa so pridružile
likovnemu ustvarjanju še Urška Fridau iz Gornje Radgone
ter Andreja Čuk in Jožica Rejc iz DOSOR-ja, prva izmed
zaposlenih, a druga izmed stanovalk doma.
In naj še enkrat citiramo akademsko slikarko Sašo Bezjak, ki
je na otvoritvi za zaključek dejala: »… rada bi se vam
zahvalila, saj sem se na delavnicah tudi jaz veliko naučila od
vas. Naj bo ta razstava spodbuda, da boste z ustvarjanjem
nadaljevali tudi v prihodnje.«
V kulturnem programu so nastopili ljudski godci »Vinski
bratje« iz Gederovec, opomnimo pa naj, da bo razstava
devetih »delavničarjev« v avli DOSOR-ja na ogled od konca
aprila.
Filip Matko
Fotografije najdete na portalu Prlekija-on.net

Pelargos, center za zakonsko in družinsko terapijo
Od letošnjega leta dalje se v prostorih poslovne stavbe
Mitra, na Prešernovi 28 v Ljutomeru, nahaja Pelargos,
center za zakonsko in družinsko terapijo. Gre za enega
izmed 25ih centrov, ki po vsej Sloveniji ponujajo strokovno
terapevtsko pomoč posameznikom, parom in družinam.
Delujejo po modelu relacijsko-družinske terapije, katere
avtor je dr. Christian Gostečnik.
Z mag. Andrejo Pernek Vreča, specialistko zakonske in
družinske terapije in ustanoviteljico centra smo se
pogovarjali v njenih prostorih.
Andreja, zakaj ime Pelargos (štorklja v grščini)?
Center sem poimenovala Pelargos, ker je ta dolgonogi ptič
pomurski domačin, ki se k nam vrača na pomlad. In tako so
ga najbrž zaradi hrepenečega pričakovanja nečesa novega
povezovali z blaginjo in srečo ter novim rojstvom, seveda.
In kaj predstavlja »novo rojstvo« pri družinski terapiji?
Novo rojstvo naznanjajo spremembe, ki se v nas zgodijo, ko
sprejmemo temeljno odločitev, da se soočimo sami s seboj, s
svojimi odnosi. Za kar pa je potrebno najprej iti vase, da
sploh ugotovimo, kakšni in kdo smo. Pomeni, da se soočimo
sami s sabo, s svojimi prednostmi in slabostmi, se z njimi
soočimo in si jih priznamo. Priznamo pa tudi svoje temeljne
potrebe in želje, svoje naravne darove. Zaradi
pomanjkljivosti pa se nam ni potrebno sovražiti. Lahko se
morda še razvijamo na teh področjih ali pa druge prosimo za
pomoč.
Komu je namenjena družinska terapija?
Namenjena je vsem, ki se soočajo z življenjskimi izzivi kot
so: ločitev, težave z otroci, izguba službe, resna bolezen,
smrt v družini. Tistim, ki trpijo zaradi čustvenega, fizičnega,
spolnega nasilja, se soočajo z odvisnostjo, depresijo,
samomorom, kroničnim stresom, s težkimi občutki krivde,
strahu, osamljenosti, odtujenosti, nemoči ali trpijo zaradi
česa drugega. Se pa želijo z nastalo stisko soočiti, se je
razbremeniti in izboljšati samozavest, zdravje in kvaliteto

življenja ter odnose z družino, partnerjem, otroci, sodelavci,
prijatelji.
Kdaj je čas za terapijo?
Ena izmed temeljnih potreb je, da imamo srečne, pristne in
čustveno varne odnose. Take v katerih se lahko
izoblikujemo, ustvarjamo, v katerih lahko pustimo svoj
pečat. Ko se začnemo spraševati: »Zakaj ne živim takih
odnosov? Zakaj se mi dogajajo krivice? Zakaj se nič ne
spremeni, čeprav toliko vlagam v odnose?« Takrat
potrebujemo ob sebi sočutnega človeka in varen prostor,
odnos, kjer lahko spregovorimo o vsem, o čemer še nikoli
nismo. Zatrta čustva, zamolčane travme in družinske
skrivnosti lahko kot duhovi iz preteklosti strašijo v naših
sedanjih odnosih, ne da bi se tega sploh zavedali.
In ko se začnemo tega zavedati?
Ko pa si dovolimo izraziti in občutiti zatrta čustva, lahko
gradimo ljubeče in trajne odnose. Osvobojeni »smrtnega
strahu«, se srečamo s svojo resnično naravo, ki vedno teži
po zadovoljitvi naših temeljnih potreb in resničnih želja.
Odločitve, ki so rezultat naših pravih želja nas krepijo,
opogumljajo, osrečujejo, navdihujejo, nas delajo ustvarjalne
in podjetne. Širijo nam svetove in potrjuje zaupanje v nas in
v naše odnose. Tako nam v svet ni potrebno več širiti
bolečine v obliki nasilja, zlorabljanja, izkoriščanja, krutosti,
ampak olajšanje, sproščenost, toplino, sodelovanje,
prijaznost. Nekaj po čemer vsi hrepenimo, si zaslužimo in
smo tudi sposobni doseči!
Kako lahko ljudje z vami navežejo stik?
Lahko me pokličejo na 070/740-977, mi pustijo sporočilo,
ali pa pišejo na pelargos.zdt@gmail.com. Še več informacij
najdejo na www.pelargos.si
Prvi razgovor, ki traja pol ure je brezplačen. Spoznali se
bomo, videli boste terapevtski prostor in se odločili, če je
družinska terapija prava pot za vas.
Dejan Razlag

