Neodvisni časopis Prlekije

Tretji OktoberVINOfest, Vabljeni na vinsko prireditev v Ljutomer
Dobrodelni koncert, Zbrali tisoč evrov
KULT PRO, Mednarodni projekt KULT PRO
Podpis pogodbe, V Ljutomeru bodo prenovili mestno jedro
Koledar prireditev, Prireditve v naši okolici oktober/november 2011

Po poletnem premoru

Malo prleščine

Spoštovane Prlečke in Prleki, drage bralke in bralci Prleških
cejtng, po krajšem poletnem premoru smo spet z vami.

BOC - žuželka, hrošč;
DREVEJOK - nerodnež;
INDI - drugje;
LÜFT - zrak;
ODZAJA - zadaj;
ŠAMRLI - pručka;
ZOBAČE - grablje;

Klopotci veselo klopočejo, trgatve pa so večinoma že za
nami. 15. oktobra ste vsi vabljeni na Glavni trg v Ljutomer,
kjer bo že tretji OktoberVINOfest z vinskimi degustacijami,
prešanjem grozdja, glasbenim programom in zabavo s
kletarskimi igrami ter še kaj. Več o samih prireditvah lahko
najdete v nadaljevanju cejtng in na našem portalu Prlekijaon.net.
Želimo vam prijetno listanje naših cejtng in vas iz uredništva
do naslednjič lepo pozdravljamo.

Glavni in odgovorni urednik

Dejan Razlag

Si Prlek/Prlečka?
Pri nas še vedno lahko
naročite majice Prlekijaon.net - Jas sen Prlek/
Prlečka.
Majice
je
trenutno možno dobiti še
v šestih različnih barvah.
Majice so na voljo do
razprodaje, ponovni tisk majic bo v letu 2012. Majica stane
8,00 €. Za naročilo pokličite ali nam pišite (041 956 530,
info@prlekija-on.net), lahko pa jih dobite tudi v TIC-u
Ljutomer.

Naročilnica na Prleške cejtnge

Štirje litri vina
V oštarijo, f Prlekiji seveda, enega dneva pride
Lublančan pa se zadere: "Slišal sem, da ste Prleki
hudo odporni pivci, sam pa sem prepričan, da ste
navadne reve. Tako prepričan sem, da grem stavit, da
nihče med vami ne more spiti 4 litre vina na eks,
enega za drugim. Če komu uspe, mu dam 100.000
evrov."
Cela oštarija ftihne. Nišče se ne prijovi, samo Juš se
stone pa odide iz oštarije, tak kak da bi mo malo
nerodno grotalo. Lublančan se zadovolen fsedne za
šank pa naroči špricar.
Pol vüre kesneje pride Juš nazej. Stopi do Lublančana
pa ga rukne po rami: "Čüješ, tvoja stava še vala?"
Lublančan prikima pa kelnarci naroči, nej na šank
postovi 4 litre vina.

Ime in priimek:
_________________________________________
Naslov:
_________________________________________
Podpis:
_________________________________________

Prlek Juš zgrobi prvi liter pa ga na eks spisti doj po
guti. Rojoki Prleki ga na ves glos spodbüjajo. Litri se
proznijo en za drügin, dokič po guti ne spisti še
zodjega litra. Oštarija je v ekstazi, Lublančani neje nič
jasno, začüdeni se fsede za šank pa Juši do 100.000
evrov.

Ustrezno obkljukaj:
 Želim plačati poštnino in na dom prejemati brezplačni
mesečnik Prleške cejtnge (12 številk)

Samo še ga nekej fseeno montra: "Oprosti, ker te tole
sprašujem, ampak zanima me, kam si izginil za tiste
pol ure?"

Naročilnico nalepite na dopisnico in jo pošljite na naslov
uredništva

Pa reče Juš, kak da bi že malo pozoba, ge je sploh
bija: "Aja, to mislš. V oštarijo tü polek sen ša probat,
Na Prleške cejtnge se lahko naročite tudi preko spleta na
či res lehko 4 litre eksan."
naslovu www.prlekija-on.net, kjer najdete tudi celoten arhiv.
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: Grozd jurka, Foto: Dejan Razlag

Odlikovanje Obrtnik leta 2011 prejel Robert Krajnc
V sklopu 55. občinskega praznika Občine Ljutomer v
avgustu, je v atriju Mestne hiše v Ljutomeru potekala tudi
prireditev Obrtnik leta 2011. Prireditev sta pripravili
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer in Občina
Ljutomer.

Karba, podžupan Janez Vencelj, predsednik Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije Štefan Pavlinjek, poslanec
Državnega zbora RS Franc Jurša, predstavniki delegacij
pobratenih mest Fulnek iz Češke in Užice iz Srbije,
predstavniki sosednjih območnih obrtno-podjetniških
zbornic ter domači obrtniki, podjetniki in ostali gostje.
V sklopu praznika so v Občini Ljutomer potekale številne
prireditve. Na slavnostni prireditvi so podelili priznanje
Občine Ljutomer, ki jo je prejelo Prostovoljno gasilsko
društvo Ljutomer za varovanje občanov in občank pred
požari ter pomoči ob drugih nesrečah, pisni priznanji pa sta
prejeli Planinsko društvo Ljutomer ob 60-letnici delovanja
društva ter Marjana Sovič s Cvena za aktivno delovanje pri
razvoju kmetijske dejavnosti in ohranjanje ljudskega izročila
v Krajevni skupnosti Cven.

Podelitev priznanja, Foto: Dejan Razlag

Na prireditvi je Daniel Zelko, predsednik Območne obrtnopodjetniške zbornice Ljutomer podelil posebno odlikovanje
Obrtnik leta 2011, ki jo je prejel Robert Krajnc, direktor in
lastnik podjetja KRIM iz Ljutomera. Podjetje proizvaja in
prodaja opremo za gostinske lokale in kuhinje, trenutno pa
zaposluje 13 ljudi ter se širi tudi na tuje trge.
Prisotni so bili še županja Občine Ljutomer mag. Olga

Na ostalih prireditvah so se med drugim vse občinske službe
in javni zavodi predstavili na Glavnem trgu, v Športnorekreacijskem centru so postavili temeljni kamen za skate
park, otroci so lahko prisluhnili pravljicam pod hrasti,
potekala je razstava ilustracij mlade umetnicena Nine
Kovačič iz Ljutomera ter razstava fotografij lokalnih
fotografov, nastopila je glasbena skupina Long meter,
Športna zveza Ljutomer je pripravila že 16. Taborski tek in
11. Taborski pohod ter še številne druge prireditve, praznik
pa se je zaključil s 27. Prleškim sejmom po celen Lotmerki.

Dejan Razlag
Vse fotografije prireditev najdete na portalu Prlekija-on.net

Na dobrodelnem koncertu zbrali tisoč evrov
V avgustu je v atriju Mestne hiše potekal dobrodelni koncert semestra in tako dosanjal svoje sanje.
Pot naprej 2, kjer so ob pomoči Občine Ljutomer zbirali
sredstva za nadaljni študij vrhunskega glasbenika Domna
Gnezda iz Ljutomera.
Nastopila je skupina Long meter, v kateri Domen igra kitaro,
Miha Györek saksofon in klarinet ter Jože Zadravec bobne,
na koncertu pa so v podporu Domnu nastopili tudi Trio
čelistov, Vlado Poredoš (vodja skupine Orlek) s sinovoma,
sopranistka Irena Preda, Komorni zbor ORFEJ in Tomaž
Domicelj.
Na koncertu se je s pomočjo donacij zbralo 1.020 evrov, še
600 evrov pa je Domnu podaril LIONS klub, ki je denar
zbiral v ta namen. Ob tej priložnosti se organizatorji tudi
vsem donatorjem iskreno zahvaljujejo.
Domnu so se sanje začele uresničevati, ko je bil leta 2009
sprejet na prestižno glasbeno izobraževalno ustanovo
Berklee College of Music v Bostonu (ZDA). V študijskem
letu 2009/10 je opravil dva semestra z uspehom, s katerim si
je prislužil mesto na dekanovem seznamu študentov z
izjemnimi študijskimi dosežki, v šolskem letu 2010/11 je
svojo povprečno oceno zvišal na 3,95 (največje možno
povprečje je 4,00). Letos bi Domen rad vpisal še zadnja dva

Koncert, Foto: Dejan Razlag

A se je zataknilo, šolnina je pretrd oreh zanj in za njegove,
zato so mu priskočili na pomoč tudi v Ljutomeru in tako
pomagali zbrati nekaj sredstev, ki bodo Domnu pri šolanju
prišle zelo prav.

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

V Mekotnjaku zasadili dve lipi
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, Republika Slovenija.
Območno združenje slovenskih častnikov Ljutomer in
Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje, je v V Ljutomeru so lipo zasadili junija.
avgustu
pripravilo
slovesnost
ob
pomniku
osamosvojitvene vojne za Slovenijo »Kačure« v
Mekotnjaku.
Na slovesnosti so bili prisotni Alojz Filipič - predsednik
OZVVS Ljutomer, major Anton Kosi - predsednik OZSČ
Ljutomer, Ciril Magdič - predsednik PVD Sever za
Pomurje, Franc Hajnal - predsednik Združenja borcev za
vrednote NOB Ljutomer ter drugi predstavniki društev in
ostali gostje. Ob tem so bili razviti tudi prapori društev.
Slavnostni govornik na prireditvi je bil podžupan Občine
Ljutomer Janez Vencelj.
Na slovesnosti so med obuditvijo spominov na dogodek
izpred 20 let zasadili dve lipi. Eno ob pomniku
osamosvojitvene vojne za Slovenijo »Kačure«, drugo pa
pri kmetiji Kramer v Mekotnjaku. Lipi je darovala

Zasaditev lipe, Foto: Dejan Razlag

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

Koncert cerkvene glasbe in arij
V avgustu smo bili priča veličastnemu dogodku, saj je Poleg cerkvene glasbe izvaja tudi različne operne arije.
JSKD Območna izpostava Ljutomer v cerkvi Sv. Janeza
Krstnika v Ljutomeru organiziral koncert cerkvene glasbe Lilijana Novak je po rodu Ljutomerčanka, vendar že 30
in opernih arij.
let živi in dela v Parizu. Študirala je flavto na akademiji
za glasbo v Ljubljani in se izpopolnjevala pri raznih
Albinoni, Haendel, Puccini in Verdi, so v cerkvi zveneli profesorjih v Parizu. Nastopala je po celi Evropi in Aziji z
božansko. Trije mednarodno priznani umetniki so nam različnimi simfoničnimi orkestri, tudi kot solistka. Poleg
pričarali glasbene umetnine svetovnega formata. Za tega je izvedla več samostojnih recitalov. Sedaj se
konec pa še pesem Zrejlo je žito.
posveča tudi igranju na orgle in dirigiranju, še posebej
rada pa se ukvarja s promocijo mladih umetnikov.

Koncert, Foto: enPRLEKpač

Sheherazade Bouilil je rojena v Parizu. Študira solo petje
na pariškem konservatoriju Niedermeyer kjer je leta 2008
dobila prvo nagrado. Prav tako se dodatno izpopolnjuje
pri zelo priznani profesorici Nadine Denize. Udeležila se
je več mednarodnih tekmovanj in bila tudi nagrajena. Že
kot zelo mlado pevko so jo francoski novinarji
poimenovali "zlati glas". Pela je kot solistka z orkestrom
v Parizu in imela več recitalov po Franciji in Sloveniji.

Andrej Rebernik je Ljutomerčan. Trenutno zaključuje
šolanje na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost
v Gradcu, kjer bo nadaljeval tudi magistrski študij
trobente. Leta 2004 in 2007 se je dodatno izpopolnjeval
pri zelo priznanem trobentaču Ericu Obierju v Parizu. Je
nagrajenec več tekmovanj v Sloveniji in tujini. Igral je v
evropskem simfoničnem orkestru mladih glasbenikov kot
prvi trobentač, trenutno pa sodeluje z različnimi orkestri
doma in v tujini, tudi kot solist. Od leta 2008 je učitelj
trobente na glasbeni šoli v Gornji Radgoni.
Vsa trojica glasbenikov bo z enakim programom
nastopila tudi štirikrat v Franciji med drugim tudi v
Parizu. S poletnimi koncerti resne glasbe Ljutomer
upravičuje svoj sloves kulturne prestolnice Prlekije.
Hvala vsem umetnikom.
enPRLEKpač
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

V Ljutomeru so se srečali ljubitelji Minijev
Klub ljubiteljev vozil Mini Slovenija je v Ljutomeru mini v Sloveniji, prisotni pa pa so bili tudi custom predelani
organiziral mednarodno srečanje klasičnih MINIjev na dan, miniji z agregati od motorjev, italijanski miniji, klasični
ko se je pred 52 leti uradno proizvedel prvi mini. Mini je eno miniji in tudi miniji, ki so se izdelovali zadnje leto - 1999.
redkih vozil, ki se je proizvajalo celih 40 let in njegova
popularnost raste iz leta v leto.
Srečanje se je odvijalo v Ljutomeru, prijavljeni pa so bili
miniji iz vse Slovenije, Srbije, Makedonije, Madžarske,
Avstrije, ... Prisotni so bili zelo zanimivi in redki modeli ter
veliko poznavalcev tega kultnega angleškega vozila - minija.
Mnogi se udeležujejo tovrstnih srečanj po Evropi, vozila
vozijo do Anglije, Skandinavije, Španije, Češke, Srbije, ... to
leto pa so pravkar prispeli iz Švice, kjer je bilo zbranih nekaj
tisoč minijev.
Na srečanju je bil prisoten tudi legendarni mini cooper iz
leta 1965 ter karavan mini letnik 1966, ki je edini tovrstni

Miniji na Glavnem trgu, Foto: enPRLEKpač

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

Na vzletišču AK Prlek Ljutomer v Veržeju so se srečali letalci
Aljaža Cafa in Jožeta Gajserja.
Počastitev memoriala ni bila tekmovalnega značaja, namen
je bil predvsem v druženju vseh slovenskih ULN letalcev ter
počastitev v spomin na preminula letalca kluba Jožeta
Gajserja in Aljaža Cafa.
Na veržejskem vzletišču se je tako zbralo okoli 30 plovil ter
letalci iz vse Slovenije, kjer so jih med drugim pozdravili
Domen Grauf iz Letalske zveze Slovenije, Danilo Kovač in
Viljem Očko iz Letalskega Centra Maribor ter Dragomir
Gabriel, častni član AK Prlek. Sledila je počastitev
Vzletišče v Veržeju, Foto: Dejan Razlag
memoriala, skupno kosilo in ogled ultra lahkih plovil ter
Na vzletišču Aero kluba Prlek Ljutomer v Veržeju so v druženje letalcev.
Dejan Razlag
soboto, 3. septembra, člani kluba pripravili 6. memorial
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Nogometni turnir selekcij U-7 v Ključarovcih
V nabor prireditev ob praznovanju 13. praznika občine
Križevci je bil vključen tudi nogometni turnir selekcij U-7,
ki se je odvijal v soboto, 19. septembra, na igrišču v
Ključarovcih. Dvanajst ekip mladih nogometašev, med njimi
tudi deklica Tia Vaupotič v selekciji NK Vežej, se je borilo
za pokal Občine Križevci.
Mnoge, ki ne spremljamo redno tekem teh mladih
športnikov, je presenetilo njihovo znanje, predsvem pa
čvrsta in borbena igra, kakršno so prikazale vse ekipe.
Tekmovanje je potekalo v treh skupinah, po dve najbolši
ekipi iz skupin sta napredovali v nadaljevanje, v zaključnem
delu pa so se pomerile selekcije NK Čarda iz Martjanec,
Središča ob Dravi in Veržeja. Ekipe so bile izredno
izenačene, saj so bile po medsebojnih tekmah in po
streljanju kazenskih strelov popolnoma izenačene, tako da je
dokončni vrstni red določilo šele dodatno izvajanje strelov s
petih metrov. Pri izvajanju le-teh je bila najuspešnejša
selekcije NK Čarda, drugo mesto so zasedli mladi
nagometaši iz Središča ob Dravi, tretji so bili domačini,
igralci NK Veržej.

Nogometni turnir, Foto: Branko Košti

Pokale je podelil gost turnirja, nekdanji vratar slovenske
nogometne reprezentance, nogometni trener in strokovni
športni sodelavec TV Slovenjia Branko Zupan, medalje pa
predsednica Odbora za družbene dejavnosti občine Križevci
Lidija Koroša, sekretar OŠZ Pavel Zorko in predsednik ŠD
Ključarovci Zoran Markovič.
Branko Košti
Fotografije najdete na portalu Prlekija-on.net

Kožühaje na Cvenu
TD Cven je v soboto, 17. septembra na svojem Grünti Tokrat so prikazali ročno pospravilo koruze, s povdarkom na
pripravilo eno izmed številnih prireditev, s katerimi želijo iz kožühaju, nekoč priljubljenemu družabnem dogajanju v
pozabe iztrgati nekdanja kmečka opravila.
jesenskem času na vasi, ko se je vsak večer iz skednjev
slišalo veselo petje, po končanem delu pa se je marsikje
oglasila tudi harmonka in se je skedenj spremenil v plesišče.
Tokrat so delo opravili gostje, člani Društva zeliščarjev iz
Ljubljane. Najprej so se odpravili na bližnjo njivo in se
preizkusili v trganju koruze. Presenetljivo dobro jim je šlo,
glede na to, da so prišli iz mesta, a jih je kar nekaj ponosno
povedalo, da so v mesto prišli iz kmečkega okolja. Tudi
kožühaje jim ni predstavljalo težav in koruza na vozu je
hitro stala brez "obleke". Za dobro opravljeno delo so bili
seveda bogato pogoščeni s krapci, kvasenicami in
postržjačami, seveda pa tudi domače kapljice ni manjkalo. In
na koncu še ples ob zvokih Dua Holliday. Skoraj tako kot
nekoč, le da tokrat niso plesali na skednju ampak na asfaltu.
Kožühaje, Foto: Branko Košti

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

V Vučji vasi odkrili doprsni kip dr. Dragotina Cvetka
V Vučji vasi je bila v nedeljo, 18. septembra, prva v nizu fotografije, pisma in nekatere predmete, ki jih je upoabljal.
prireditev, ki se bodo zvrstile v naslednjiih dneh ob 100
letnici rojstva velikega prleškega rojaka dr. Dragotina
Cvetka. Na svečanosti, ki sovpada tudi s praznovanjem 13.
praznika občine Križevci, so pred staro šolo, v kateri je bil
rojen, odkrili njegov doprsni kip, delo akademskega kiparja
Eda Dolinarja.
O osebnosti in delu Dragotina Cvetka, utemeljitelja
slovenske muzikologije, je spregovoril njegov nekdanji
kolega s Filozofske fakultete, akademik dr. Kajetan Gantar.
Opisal ga je kot skromnega, a odločnega in vztrajnega
človeka, ki je kljub neprijaznim razmeram uspel postaviti
temelje slovenski muzikologiji in jo umestiti na svetovni
zemljevid. Z delom Zgodovina glasbene umetnosti na
Slovenskem, ki ga je Cvetko napisal in je izšlo v treh
knjigah v letih 1958 - 1960, je utemeljil slovensko
muzikološko stroko. Bil je pobudnik ustanovitve Oddelka za
muzikologijo na Filozofski fakulteti leta 1962 in
Muzikološkega inštituta pri SAZU, za katera je ustanovil
tudi krovni reviji Muzikološki zbornik na fakulteti in zbirko
Monumenta artis musicae Sloveniae na inštitutu.

Odkritje kipa, Foto: Branko Košti

Slovesnost v Vučji vasi je bila obogatena s kulturnim
programom, katerega so izvedli Rogisti LD Križevci,
domače ljudske pevke, mladi folklorniki, Komorni zbor
Orfej in pozavnist Marko Slavič.
Branko Košti
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net
Dragotin Cvetko je užival tudi izjemen mednarodni ugled,
predaval je na mnogih mednarodnih muzikoloških
konferencah, kongresih in simpozijih, obiskal je številne
univerze in bil gost mnogih radijskih oddaj, kot edini
Slovenec je predsedoval Mednarodnemu muzikološkemu
društvu. Njegovo znanstveno delo je bilo nagrajeno s
številnimi nagradami, med drugim je leta 1961 prejel
Prešernovo nagrado, nagrado AVNOJ in Herderjevo nagrado
1972. leta.
Po odkritju doprsnega kipa je bila v dvorani gasilskega
doma odprta razstava V prostoru in času Drgotina Cvetka.
Avtorica Melanija Markovič je ob sodelovanju strokovne
sodelavke dr. Katarine Bogunovič Hočevar predstavila

Priznanje Naj... domačija 2011 kmetiji Paldauf iz Vučje vasi
Iz katerekoli smeri ste se v nedeljo, 4. septembra, pripeljali v
Vučjo vas, povsod so vas domiselne skulpture, izdelane iz
bal slame ter številni aranžmaji poljskih pridelkov
opozarjali, da se v tem lepem kraju na pomurski ravnici
dogaja nekaj posebnega.

Vestnik.
Strokovna komisija, ki je pod vodstvom Slavka Petovarja v
okviru letošnje akcije ocenjevala 27 kmetij na obeh bregovih
Mure, je podelila priznanja v več kategorijah. Nagrado za
kmetijstvo in za urejenost okolja, za arhitekturo, za
najpodjetniško idejo, za življenski slog, za inovatorstvo,
predstavniki Krajinskega parka Goričko pa so podelili
priznanja za najlepše travnike.

Bralci Vestnika so za Naj.. domačijo izbrali kmetijo družine
Kuzma iz Borejec. Najprestižnejše priznanje priljibljene
Vestnikove akcije, naziv Naj... domačije 2011 po oceni
strokovne komisije, je tudi letos ostalo na prleški strani
Mure, prejela ga je družina Paldauf iz Vučje vasi. Družino
Paldauf in njihovo kmetijo je v svojem nagovoru slikovito
predstavil župan občine Križevci mag. Branko Belec, ko je
med drugim dejal: "Domačija Paldauf ni navadna kmetija ali
domačija, za moje pojme je to nadstandardno urejena
kmetija, kjer je vse na svojem mestu, kjer vse štima, kjer je
Domačija Paldauf, Foto: Branko Košti
vse čisto, kjer so stroji in oprema po dvajsetih letih še vedno
In res, v vasi, ki spada v občino Križevci pri Ljutomeru, kot novi, kjer so ljudje in okolica urejeni".
katera prav v tem času praznuje svoj občinski praznik, se je
Branko Košti
odvijalo zaključno dejanje letošnje acije Naj... domačija
Več
fotografij
najdete
na
portalu
Prlekija-on.net
2011, katero že vrsto let pripravlja uredništvo tednika

Ljutomerski mlekomat presegel številko 30.000 litrov!
Pred dobrim letom in pol, so se na Kmetiji Kosi iz Uporabimo ga lahko za pitje, za kuho ali pa si pripravimo t.i.
Ključarovec v občini Križevci pri Ljutomeru odločili, da dükel. Starejša generacija se zelo rada spomni otroških let,
bodo mleko svojih krav prodajali tudi na mlekomatu.
ko so doma še imeli dükle in tako je včeraj nekaj po deveti
uri zjutraj številčnica na mlekomatu pokazala 30.000 litrov.
Marsikdo je takrat dvomil, ali bodo ljutomerčani in širša
okolica uporabljali novo pridobitev, a čas in številke so V zahvalo za zaupanje, so se zato na Kmetiji Kosi odločili,
pokazale, da naši ljudje še vedno zelo radi posežejo po da zvestim kupcem in mimoidočim ob tej priložnosti
domačem mleku.
podarijo 100 litrov mleka v lični stekleni embalaži in se jim
tako priporočijo še vnaprej.
S 4,2 do 4,6% maščobe, neprekuhano, z vsemi
beljakovinami in vitamini je domače mleko še vedno eno
Matevž Kaučič
najbolj zdravih živil, tako za otroke kot za odrasle.

Sinestezije na Kapelskem vrhu
Na Kapelskem vrhu, pri gostišču Leljak, je Likovno društvo
Gornja Radgona, ki ga kot predsednica vodi Tatjana
Mijatović, že izvedlo prvi del 8. društvene likovne kolonije
pod naslovom »SINESTEZIJE – Oblike in barve besed«.
To se je zgodilo v soboto, 10. septembra, sofinanciral pa je
druženje in ustvarjanje slikark in slikarjev Javni sklad
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Po 10. uri je bilo izvedeno srečanje z domačimi literarnimi
ustvarjalci. Udeležile so se ga poetinje Marija Šedivy in
Vida Pelc iz Gornje Radgone ter Monika Čuš iz Svetega
Jurija ob Ščavnici. Z njimi je pogovor vodila Saša Bezjak, ki
je kot akademska slikarka in magistra kiparstva bila zatem
tudi mentor v skupini udeležencev likovne kolonije, ki so se
odločili za slikanje na platna. razdelili v dve skupini.

Akademski kipar Mitja Stanek s Kapelskega vrha pa je bil
mentor drugi skupini, kjer so se lotili grafičnega ustvarjanja
(monotipija, mešana tehnika in linorez). Seveda bo potreben
še drugi del tokratne kolonije, kajti izdelane podlage za
tiskanje niso dovolj. Tako se bo drugi del kolonije nadaljeval
v društvenem ateljeju v Gornji Radgoni, s tiskanjem
grafičnih del na tiskarskem stroju, v sredo, 21. septembra, ob
17. uri. Istega dne oddajo dela tudi tisti, ki so se lotili
slikanja oziroma ostalih slikarskih tehnik. Vsa nastala dela s
tokratne 8. društvene likovne kolonije bodo razstavljena na
društveni razstavi konec septembra ter v prvi polovici
meseca oktobra v avli Doma starejših občanov v Gornji
Radgoni.
Filip Matko

Mednarodni projekt KULT PRO
LTO Prlekija Ljutomer skupaj z vodilnim partnerjem
Ljudska univerza Šentjur ter partnerji:
Turistička
zajednica opčine Štrigova, Turistička zajednica Marija
Bistrica in Ljudska univerza Krško izvaja projekt z
naslovom Delim znanje – ohranjam dediščino. Program
se izvaja v programu IPA Operativni čezmejni program
Slovenija – Hrvaška. Namen projekta je spodbujati
prostovoljstvo v kulturi in turizmu ter izobraževanje in
vključevanje prostovoljcev v delo in turistično – kulturno
vodenje po muzejih, muzejskih zbirkah, zbirkah, objektih
in znamenitostih naravne in kulturne dediščine.
Celotna vrednost projekta je 337.000 evrov. LTO Prlekija
bo morala za izvajanje projekta zagotoviti 58.000 evrov
kot predfinanciranje. Na koncu projekta bo LTO Prlekija
Ljutomer dobila povrnjeno 95% vseh upravičenih
stroškov, tako da je končni vložek LTO Prlekija Ljutomer
5% te vrednosti, kar znese 2.803 evrov brez DDV-ja.
V samem projektu bo potekalo tudi izobraževanje
posameznikov, gre predvsem za ljudi v tretjem
življenjskem obdobju, gospodinje in podobno, saj ti
»držijo v sebi« ogromno zanimivih zgodb, anekdot, zbirk,
znanja in še kaj.
Izobraževanje se bo delilo na 4 sklope:
• prostovoljstvo in komunikacijo
• spoznavanje osnov računalništva
• naravna dediščina
• kulturna dediščina

Poslušalci bodo skozi te sklope spoznali njihove osnove
ter tako pridobili določeno znanje, ki jim bo pomagalo pri
vodenju določenih zbirk, zgodb, anekdot.
Seveda pa bodo zbirke (staro orodje, razglednice, tehnični
predmeti, hiše, spomeniki…) zapisane v več jezičnem
katalogu ter internetni strani. Zraven prej omenjenega še
bo v prostorih LTO Prlekija Ljutomer informacijska
pisarna, kjer se bodo dobile vse potrebne informacije o
projektu.
»Informacijske točke bodo pri vseh petih partnerjih in
bodo odprte tudi po končanem projektu, kot stičišče
informacij za prostovoljce, skrbnike naravne in kulturne
dediščine, naključne obiskovalce, turistične delavce in
druge. Tako želimo dopolniti izkušnje in znanje starejših
ter jih usposobiti za prostovoljno delo,« je dejal direktor
LTO Prlekija Ljutomer, Andrej Vršič.
K temu še je Gregor Žižek, koordinator projekta, dodal,
»da imamo v naši bližini, se pravi tudi pri posameznikih,
ogromno zanimivih zbirk ter kulturne in naravne
dediščine, ki je ne poznamo oz. sploh ne vemo zanjo.«
Projekt poteka od 1. aprila 2011 in se bo končal 31. marca
2013.
Dejan Razlag

Koledar prireditev - Oktober/November 2011
01. 10. 2011: ob 8. uri, Glavni trg Ljutomer, TURISTIČNA 12. 11. 2011: ob 8.00 uri, Glavni trg Ljutomer,
TRŽNICA, LTO Prlekija Ljutomer, 02 584 83 33
MARTINOVA
TRŽNICA,
OTROŠKI
ODER,
MARTINOV NOGOMETNI TURNIR, KRST MOŠTA,
01. 10. 2011: ob 15. uri, Grünt TD Cven, KMEČKA KONCERT VICTORY – 21. uri, KMD Kaemde, 031 606
TRŽNICA, TD Cven, 051 226 820
445, Sebastijan Rudolf, Občina Ljutomer in LTO Prlekija
Ljutomer – NI VSTOPNINE
03. – 07. 10. 2011: Vrtec Ljutomer, TEDEN OTROKA –
POJDIVA S KNJIGO V SVET, Vrtec Ljutomer, 02 585 15 12. 11. 2011: ob 9. uri, Babinci,
MARTINOVO
50
KOLESARJENJE, TKD Babinci, Jožica Berden, 051 601
925
06. 10. 2011: ob 15. uri, Vrtec Ljutomer, KOSTANJEV
PIKNIK – že dopoldan JESENSKA TRŽNICA, Vrtec 16. 11. 2011: ob 19.30 uri, Dom kulture Ljutomer, LJUBIM
Ljutomer, 02 585 15 50
TE – SPREMENI SE! – komični muzikal, ŽLAHTNI
ABONMA, OI JSKD Ljutomer, Mira Rebernik Žižek, 02
08. 10. 2011: ob 8. uri, Glavni trg Ljutomer, TURISTIČNA 584 97 87
TRŽNICA, LTO Prlekija Ljutomer, 02 584 83 33
18. 11. 2011: ob 20.30 uri, Hotel Jeruzalem, STAND UP
14. – 16. 10. 2011: ob 10. uri, cerkev sv. Janeza Krstnika predstava – ANA MARIJA MITIĆ, LTO Prlekija
Ljutomer, 3. FESTIVAL sv. JANEZA KRSTNIKA Ljutomer, 02 584 83 33, Prlekija-on.net, Hotel Jeruzalem,
(koncerti in dogodki)
Mediaart, Vinoreja Kaučič
15. 10. 2011: ob 8. uri, Glavni trg Ljutomer,
OKTOBERVINO FEST (turistična tržnica, degustacije,
glasba, šport), KMD Kaemde, 031 606 445, Sebastijan
Rudolf, LTO Prlekija Ljutomer, Vinoreja Kaučič, Prleške
cejtnge in Prlekija-on.net

19. 11. 2011: ob 9. uri, Glavni trg Ljutomer, TURISTIČNA
TRŽNICA, LTO Prlekija Ljutomer, 02 584 83 33

15. 10. 2011: ob 10. uri, Ranč Babinci, PRIKAZ PEKE
KRUHA in POGAČ (domače kmečke dobrote), TKD
Babinci, Jožica Berden, 051 601 925

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

16. 10. 2011: ob 14. uri, Hipodrom Ljutomer, KASAŠKE
DIRKE – zaključek sezone, Kasaški klub Ljutomer, 02 581
18 59
19. 10. 2011: ob 19.30 uri, Dom kulture Ljutomer, MONTY
PYTHON – glasbeno-gledališki performans, ŽLAHTNI
ABONMA, OI JSKD Ljutomer, Mira Rebernik Žižek, 02
584 97 87
21. 10. 2011: ob 20.30 uri, Hotel Jeruzalem - terasa, STAND
UP predstava – LUCIJA ĆIROVIĆ, LTO Prlekija
Ljutomer, 02 584 83 33, Prlekija-on.net, Hotel Jeruzalem,
Mediaart, Vinoreja Kaučič
22. 10. 2011: ob 8. uri, Glavni trg Ljutomer, TURISTIČNA
TRŽNICA, LTO Prlekija Ljutomer, 02 584 83 33
05. 11. 2011: ob 9. uri, Glavni trg Ljutomer, TURISTIČNA
TRŽNICA, LTO Prlekija Ljutomer, 02 584 83 33
11. 11. 2011: ob 11.11 uri, Glavni trg Ljutomer,
MARTINOVANJE 2011 (krst mošta, degustacije),
MARTINOV KONCERT (DISMISSED, GLINASTI
GOLOBI) – 21. uri, KMD Kaemde, 031 606 445,
Sebastijan Rudolf, Občina Ljutomer in LTO Prlekija
Ljutomer – NI VSTOPNINE

26. 11. 2011: ob 9. uri, Glavni trg Ljutomer, BOŽIČNI
BAZAR, LTO Prlekija Ljutomer, 02 584 83 33

V Ljutomeru bodo prenovili mestno jedro
V torek, 6. septembra, sta pogodbeni stranki Občina
Ljutomer, ki jo zastopa županja mag. Olga Karba in
Komunalno podjetje Ormož d.o.o., ki ga zastopa direktorica
Pavla Majcen, podpisali pogodbo o celoviti prenovi
mestnega jedra.

trga, v letu 2012 pa bodo urejene Vrazova, Užiška in
Zacherlova ulica ter Ulica Ivana Kavčiča, Ulica Franca
Kovačiča in Ulica ob progi.
Ulice bodo urejene v skupni dolžini 2.273 metrov, urejeni
bodo tudi hodniki za pešce v skupni dolžini 1.620 metrov. V
Užiški in Postružnikovi ulici bodo urejena tudi parkirišča v
skupni površini 1.350 m2. V sklopu investicije bo urejena
tudi kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava.
Ocenjena vrednost celotnega projekta po investicijskem
programu znaša 2.505.626,53 evrov, občina bo do največ 85
odstotkov upravičenih stroškov investicije pridobila iz
sredstev Evropske unije, iz programa Regionalni razvoj
regij. Ostalo bodo financirali z lastnimi sredstvi in sicer 92
tisoč evrov iz Zakona o financiranju občin ter iz proračuna.

Olga Karba in Pavla Majcen, Foto: Dejan Razlag

Vrednost pogodbenih del znaša 1.698,498,38 evrov, v letu
2011 je predvidena ureditev Postružnikove ulice in Starega

Zaprta razstava likovnih del
članov društev upokojencev PPZ
V četrtek 08.09.2011 je bila z lepo kulturno
prireditvijo odprta razstava novejših likovnih del
članov Društev upokojencev PPZ v Galeriji A.
Trstenjak v Ljutomeru. Otvoritve se je udeležila
celo županja gospa Olga Karba, avtorjev in
obiskovalcev pa je bilo okoli 50.
Tak kulturni dogodek bi bil lahko prava
popestritev za Ljutomer in vso deželo ob Muri,
tudi za tiste, ki se otvoritvene slovesnosti niso
udeležili, a glej ga zlomka: galerija je bila že
naslednji dan in vse nadaljnje dni zaprta za
javnost. Vrata zaklenjena, nobenega obvestila o
odpiralnem času, na oknu med cvetličnimi lonci
pa skoraj neopazen napis, da naj se morebitni
interesenti za ogled obrnejo na ta in ta telefon.
Iz radovednosti poizkusim tudi to, a glej ga
zlomka: telefon zvoni do konca in nihče se ne
oglasi. In to večkrat v naslednjih dneh. Kasneje
izvem, da je to telefon Splošne knjižnice
Ljutomer, in da so odgovorni za Galerijo Ante
Trstenjaka prav oni.
Res škoda za dober namen slikarjev, kajti nihče
ne želi svojemu delu samevati v zaprti galeriji.
Škoda tudi za javnost, kajti prikrajšana je bila za
užitek ob ogledovanju ponujenih kulturnih
dobrin.
Odgovorni pa naj razmislijo kakšen smisel ima,
za javnost zaprta razstava.
ZARM

Rok za končanje del je avgust 2012, izvajalec strokovnega in
finančnega nadzora pa je GRADAL, Bojan Sekereš s.p. iz
Lendave.

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

