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Od mošta do vina
Spoštovane Prlečke in Prleki, drage bralke in bralci Prleških 
cejtng, ponovno pozdravljeni.

Sv.  Martin  bo  iz  mošta  kmalu  naredil  vino.  11.  in  12. 
novembra ga bomo skupaj z njim naredili tudi mi, zato ste 
vsi  vabljeni  na  Glavni  trg  v  Ljutomer,  kjer  bo  potekalo 
tradicionalno Martinovanje v Ljutomeru. Poskrbljeno je za 
bogat glasbeni program, krst mošta, degustacijo prleških vin, 
Martinovo  tržnico,  Martinov  nogometni  turnir,  ...  Več  o 
samih prireditvah lahko najdete v nadaljevanju cejtng in na 
našem portalu Prlekija-on.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  Prlekija-
on.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-ih.

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
BARUSE - brki;
ČMIGA - vino slabe kvalitete;
FALITI - manjkati;
HAMLOČ - grabežljivec;
KLUMP - odpad;
LOTJAK - srednje dolg žebelj;
MOLAR - pleskar;
NEVOLA - težava;
OTRŽJENO - priprto;
PENZL - čopič;
RINGL - uhan;
ŠALICA - skodelica;
ZNAVIČ - ponovno;

Mejster pa vajenec
Poči  kanalizacijska cev pa na intervencijo  prideta 
mejster vodovodar pa jegof vajenec.

Na  prizorišči  zagledneta,  ka  je  kanalizacija 
zaštopfana  z  drekon,  ki  plava  že  po  površji. 
Vzemeta  cejak iz  avta,  mejster  oceni  situacijo  pa 
reče:

"To je viditi prehüdo za vajence, bon naredja jas, ti 
pa glejej pa se vüči!"

Mejster zlezi v jošek, malo razmetovle po svijariji 
pa reče vajenci:

"Klüč številka 22!" Vajenec mu ga podo, mejster pa 
se potopi, se z greznice celi osrani pojovi čez dve 
minuti pa se zadere vajenci:

"Klüč številka 18!" pa opet ponovi celi  postopek. 
Po  polvürnen  potoplaji  mejster  uspešno  oprovi 
nalogo, celi podrekani zlezi z joška pa ponosno reče 
vajenci:

"Vüči se, vüči, dečko moj, ka ti nede trebalo celo 
živleje podovati klüčof!"

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: Martinovanje v Ljutomeru, Foto: Dejan Razlag



Svečana trgatev mestnega trsa v Ljutomeru
Martina  -  klub  vinskih  kraljic  Ljutomera,  je  v  petek,  30. 
septembra,  pripravil  prireditev  Prleška  brotva,  kjer  so 
opravili svečano trgatev mestnega trsa.

Svečana trgatev, Foto: Dejan Razlag

Na  prireditvi  je  zbrane  nagovorila  vinska  kraljica  Male 
Nedelje,  Jenny Slekovec,  ljutomerska,  Adriana  Bogdan je 
bila žal odsotna zaradi bolezni. Obiskovalce sta pozdravila 
županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba in Miran Torič, 

predsednik  Društva  vinogradnikov  in  prijateljev  vina 
Ljutomer, mestni viničar Franc Žličar pa je povedal nekaj o 
negovanju trte v atriju Mestne hiše ter o letošnjem pridelku, 
nakar je sledila svečana trgatev mestnega trsa.

Goran  Šoster,  direktor  Prleške  razvojne  agencije  pa  je  še 
predstavil projekt Vino Cool, ki je tudi pripomogel k izvedbi 
te  prireditve.  Vino  Cool  -  vino,  kultura,  kulinarika  -  je 
projekt,  ki  združuje  vinske  ceste  iz  sosednje  Avstrije  in 
Slovenije, v katerem je vključena tudi Jeruzalemska vinska 
turistična  cesta.  Projekt  Vino  Cool  združuje  območje  13 
vinskih  cest  (6  v  Sloveniji  in  7  v  Avstriji),  ki  pripadajo 
istemu  zgodovinskemu,  zemljepisnemu  in  kulturnemu 
okviru.  Namen  projekta  je,  slovenski  del  približati 
avstrijskemu  in  atraktivne  potenciale  združiti  v  skupne 
tematske turistične proizvode.

V kulturnem programu so nastopili  Arion oktet,  Folklorna 
skupina  Leščeček,  Kvartet  Jeruzalem  in  Lotmerške 
tamburice, nakar so se predstavili še lokalni vinogradniki, ki 
so obiskovalcem ponudili svoje vino v pokušino.

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

Kraljica gradu je postala Suzana Horvat
Hladno,  a  lepo  sončno  jesensko  vreme  je  v  nedeljo,  9. 
oktobra,  pozdravilo  številne  obiskovalce  in  sodelujoče  na 
19. prireditvi Zahvala jeseni v Juršincih.

Društvo za ohranjanje in razvijanje kulturne dediščine v tem 
kraju, katerega vodi Marta Toplak, že devetnajst let izvaja 
projekt,  v  okviru  katerega  raziskujejo  zgodovino,  šege  in 
dejavnosti  krajev  z  območja  občine  Juršinci.  Vsako  leto 
raziščejo drug kraj, svoja dognanja predstavijo na vsakoletni 
prireditvi v središču občine in za vsako področje razglasijo 
kraljico.  Prvo Kraljico jeseni  so razglasili  leta 1993,  in je 
takrat predstavljala vse kraje. V naslednjih letih so ustoličili 
še  kraljice  kruha,  vina,  sadja,  mleka  in  sira,  perutnine, 
poljedelstva,  cvetja,  gospodinj,  trsničarstva,  glasbe, 
dvanajsta je bila srčna kraljica oz. kraljica ljubezni, sledile 
so še kraljice konjereje, gostoljubnosti in turizma, narave in 
lovcev, običajev, meda in voda.

Letošnjo prireditev so posvetili Kraljici gradu, saj so v tem 
letu raziskovali šege, navade in dejavnosti vasi Gradiščak, 
katere ime pove, da naj bi tu nekoč stal grad, legenda pa tudi 
pravi, da naj bi na ruševinah gradu sedela ogromna kača z 
zlato krono, katere so se vsi strašanko bali. Sicer pa je kraj 
znan po  čudoviti  vinorodni  legi,  zato  je  glavna  kmetijska 
dejavnost seveda vinogradništvo.

Prireditev  se  je  pričela  s  slavnostno  mašo  in  darovanju 
darov, nadaljevala pa v središču Juršinec s povorko, v kateri 
so vaščani prikazali dediščino in dejavnosti vasi Gradiščak. 
Povorko so popestrili v srednjeveška oblačila oblečeni člani 

društva  Cesarsko  -  kraljevi  Ptuj,  kovači,  konjeniki  in 
zeliščarji.

Suzana Horvat, Foto: Branko Košti

Kraljica  gradu  je  postala  Suzana  Horvat,  doma  sicer  s 
sosednjega griča Aleluja, a je, kot sama pravi, našla svojega 
princa  na  čudovitem griču  Gradiščaku,  o  katerem je  med 
drugim povedala: "Gradiščak je res lep vinski turistični grič, 
sega  od  Gabrnika  pa  do  Pesjaka,  z  njega  so  prečudoviti 
razledi. Pred vami je vsa Pesniška dolina z okoliškimi griči 
in cerkvami, ob jasnih jutrih pa se vidi Pohorje, Sleme, Peca 
in Velebit."

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



Na Glavnem trgu prešali grozdje
V  soboto,  15.  oktobra,  se  je  v  Ljutomeru  odvijal  3. 
OktoberVINOfest.  Na  Glavnem  trgu  so  potekale  vinske 
degustacije,  vinogradniško-kletarske  igre,  obisk  vinskih 
kraljic, glasbeni program, ...

Za zanimivo dogajanje so poskrbele vinogradniško-kletarske 
igre  "društev  iz  Prlekije",  v  katerih  so  na  koncu  slavile 
gostje iz sosednje Avstrije, ki so se pridružile tekmovanju po 
odpovedi večini domačih društev. Kljub prijavljenim petim 
domačim društvom, sta nastopili le dve, zato so kot dodatna 
skupina  nastopile  gostje,  ki  so  prispele  z  avtobusom  iz 
Bioterm Mala Nedelja. Gostje so kljub predčasnem odhodu, 
kjer  niso  odigrale  zadnje  igre,  na  koncu  zmagale.  Drugo 
mesto so osvojili tekmovalci MŠD Labod, tretje pa Kaemde. 
V igrah je bilo prikazano od pobiranja grozdja do prešanja 
na stari način ter do končnega "meter špricara".

Na  degustaciji  so  svoja  vina  predstavili  vinarji  Vinoreja 
Kaučič,  TK  Jureš,  TK  Frank  Ozmec  -  Prlekus, 
Vinogradništvo Kovačič, P&F Ljutomerčan, Vinogradništvo 
Ozmec,  Vinogradništvo  Prelog,  Vinogradništvo  Lipovec, 
Vinogradništvo Gošnjak ter Grozdy - kozarec zdravja.

Na prireditvi sta se gostom pridružili tudi Adriana Bogdan, 
vinska  kraljica  Ljutomera  ter  Jenny  Slekovec,  vinska 
kraljica  Male  Nedelje,  za  zabavo  pa  je  poskrbel  Pepek  z 

brega.  Za  glasbeni  program sta  skrbela  DJ  Davorinn  in  s 
svojim solidnim nastopom prleški pevec Simon Cokan.

Pepek in kraljici, Foto: Dejan Razlag

Za pijačo in jedačo je bilo odlično poskrbljeno, slogan "Po 
kühano kloboso na Glovni trg" pa smo ob koncu prireditve 
popestrili tudi z Lujzekovo "V Lotmerki na ploci".

Vidimo se v Lotmerki na 4. OktoberVINOfest-u!

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

Ste naredili vse za varen dom?
Letošnji oktober, mesec varstva pred požari,  je potekal ob 
sloganu "Ste storili vse za varen dom?"  Namen projekta je 
opozoriti,  da  doma in v neposredni  okolici  obstaja  veliko 
nevarnosti, ki lahko povzročijo požar.

Gasilska vaja, Foto: Branko Košti

Lastnik stanovanjskega poslopja v Cezanjevcih verjetno ni 
naredil  dovolj  za  varen  dom,  saj  je  zaradi  napake  na 
elektroinstalaciji stanovanjski del stavbe zajel požar, ki se je 
razširil na ostrešje gospodarskega poslopja. Gost dim se je 
razširil v prostoru, v stanovanjskem objektu je bila ujeta tudi 
ena oseba. Sosed, ki je opazil požar, šele ko je ogenj prebil 
ostrešje,  je  takoj  poklical  regijski  center  za  obveščanje  v 
Murski Soboti.

Na  srečo  je  bila  to  samo  predpostavka  vaje,  v  kateri  so 
prostovoljni  gasilci  z  območja  Gasilske  zveze  Ljutomer, 

Rdeči križ, reševalci ZD Ljutomer in policisti PP Ljutomer, 
preverili svojo pripravljenost in ustreznost svoje opreme za 
tovrstne intervencije, preverili pa so tudi sistem alarmiranja 
enot.

Eno  oktobrsko  nedeljo  dopoldne  smo  si  ogledali  vajo,  v 
kateri so sodelovali člani PGD sektorja Mala Nedelja (PGD 
Mala Nedelja, Radoslavci in Precetinci) in PGD iz občine 
Veržej  (PGD  Bunčani,  Veržej  in  Banovci).  Priložnostni 
gledalci smo spremljali usklajeno delovanje ekip, v kratkem 
času  so  uspeli  pogasiti  požar  na  ostrešju  in  v  notranjosti 
objekta, pravočasno so našli pogrešano osebo, jo iznesli in 
predali ekipi PP. Našli in prenesli na prosto so tudi plinsko 
jeklenko, zaradi katere je grozila nevarnost eksplozije. Vaja 
je  bila  za  sodelujoče zahtevna,  saj  je objekt  predviden za 
rušenje, zato so organizatorji lahko vzpostavili pogoje kot na 
dejanskem požarišču, vključno z zadimljenjem in toplotnimi 
učinki v prostorih. Na ta način so lahko preverili ustreznost 
zaščitne  opreme  in  usposobljenost  za  uporabo  tehnične 
opreme, predvsem dihalnih aparatov.

V krajši  analizi  po  končani  vaji  so  strokovni  ocenjevalci 
pohvalno ocenili  delovanje  vseh sodelujočih.  Opozorili  so 
sicer na nekaj manjših nedoslednosti, ki pa niso vplivala na 
uspešnost  opravljene  naloge,  ampak  so  bolj  usmerjale  na 
olajšanje nekaterih postopkov in prispevale k večji varnosti 
gasilcev na intervencijah.

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



Najinovativnejši mladi kmet je Alojz Mlakar
V dvorani kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru se je v 
oktobru odvilo zadnje dejanje Izbora najinovativnejše mlade 
kmetice oz. mladega kmeta Slovenije.

V akciji, ki jo že peto leto zapored izvajata Zveza slovenske 
podeželske  mladine  in  Kmetijsko  gozdarska  zbornica 
Slovenije, so razglasili nainovativnejšega mladega kmeta za 
leto 2011. Ta laskavi naziv je pridobil Alojz Mlakar, mladi 
gospodar iz Kostanjevce pri Zgornji Ložnici, za katerega so 
organizatorji  akcije  v  obrazložitvi  med  drugim  zapisali: 
"Inovativnost  Alojza  Mlakarja  se  kaže  v  pristopu  k 
preusmeritvi kmetije v sadjarstvo ter inovacijo pri postavitvi 
protitočne  mreže.  Njena  posebnost  je,  da  je  nosilna 
konstrukcija za pol metra višja od običajne, kar prispeva k 
izboljšanju  kakovosti  pridelanega  sadja  in  večjim 
hektarskim donosom".

Zmagovalec  je  bil  izbran  med  petimi  mladimi  kmeti  in 
dvema  mladima  kmeticama  in  sicer  so  se  v  finale  poleg 
zmagovalca  uvrstili  še  Damjan  Kuzma iz  Skakovec,  Jože 
Andolšek ml. iz Velike Poljane, Tatjana Ledinek iz Breznice 
pri Prevaljah, Boštjan Povše iz Podloga v Savinjski dolini, 
Jadranka Zabukovec iz Krke pri Ivančni Gorici in Klemen 
Jarc iz Vokla pri Šenčurju.

O  položaju  in  pomenu  kmetijstva  v  sedanjem  času  in 
perpektivi  v  prihodnje  ter  o  pomenu  inovacij  tudi  v 
kmetijstvu,  so  prisotnim  spregovorili  predsednik  Društva 

podeželske mladine Prlekije Miran Bohanec, župan občine 
Križevci mag. Branko Belec, predsednik Zveze podeželske 
mladine  Slovenije  Rok  Roblek,  podpredsednik  Kmetijsko 
gozdarske  zbornice  Slovenije  Branko  Tomažič,  direktor 
KGZ Murska Sobota Franc Režonja in lanskoletni inovativni 
mladi kmet, domačin Marjan Kolar.

Vsi nagrajenci, Foto: Branko Košti

V kulturnem delu prireditve so sodelovali Pihalna godba KD 
Mala Nedelja, otroška FS Križevci, FS DU Križevci, pevke 
ljudskih pesmi KD Janez Čuk iz Vučje vasi in Vaški fantje iz 
Ključarovec.

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

Bogastvo jeseni

Stojnice, Foto: Filip Matko

Kot  sedaj  vemo,  se  je  po  mnogih  intenzivnih  srečanjih, 
konferencah  in  prvih  uspešnih  projektih  leta  2008,  devet 
slovenskih,  osem  avstrijskih  in  sedem  madžarskih  mest 
vključilo v Združenje 24 mest, ki odtlej deluje v skupnem 
projektu  City  Cooperation  (sodelovanje  mest):  Bad 
Radkersburg,  Beltinci,  Fehring,  Feldbach,  Friedberg, 
Fürstenfeld,  Gleisdorf,  Gornja  Radgona,  Hartberg, 
Körmend,  Lenart,  Lendava,  Lenti,  Letenye,  Ljutomer, 
Murska  Sobota,  Öriszentpeter,  Ormož,  Ptuj,  Radenci, 
Szentgotthard, Vasvar, Weiz, Zalalövö.

Ta projekt v okviru operacije »Naložba v vašo prihodnost« 
delno financira Evropska unija, Evropski sklad za regionalni 
razvoj,  potekal  pa bi  naj  do leta  2013.  Zadnja trilaterarna 
konferenca  županov  24  mest,  ki  sodelujejo  v  projektu,  je 
potekala pred dobrim poldrugim mesecem, 16. septembra, v 
madžarskem Körmendu.

A  predstavitev  tega  projekta  je  v  Radencih  potekala  v 
soboto, 22. oktobra, med 9. in 14. uro, ob posebni stojnici na 
posebni turistično-zabavni prireditvi »Bogastvo jeseni« pred 
restavracijo Park v radenskem parku. Bilo je na ta jesenski 
(občasno sončni) sobotni dan kar 16 različnih stojnic ob treh 
sprehajalnih  poteh  v  radenskem  parku,  kjer  so  si  lahko 
obiskovalci marsikaj nakupili: suhorobarske izdelke, izdelke 
medičarja, pridelke letošnje sezone pridnih čebelic, kot tudi 
različne izdelke, okraske in nakit, ki so nastali pod spretnimi 
prsti različnih ustvarjalcev, pa tudi vizitke. Slednje, skupaj s 
kvačkanimi in različno pletenimi prtički, se je lahko kupilo 
pri  stojnici  Društva  upokojencev  Radenci,  katerega 
harmonikar  Stanko  Ilješ  je  skrbel  za  domače  zabavno 
vzdušje. So pa aktivisti turističnega društva poskrbeli tudi za 
uživanje sladkega jesenskega sadeža,  s  peko kostanjev ob 
primernem toplem napitku.

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



Srečanje starejših občanov
Krajevna organizacija Rdečega križa Radenci,  ki  jo kot 
predsednica  vodi  Astrid  Flister,  je  v  ponedeljek,  17. 
oktobra,  pripravila  tradicionalno  srečanje  občanov, 
starejših  od  70  let.  Pripravili  so  ga  v  restavracijskih 
prostorih  DOSOR-ja,  Doma starejših  občanov Radenci, 
kar je praksa v zadnjih letih. Od skupno vabljenih 350 jih 
je prišlo kar 230.

Vse je v uvodu srečanja, nekaj po 14. uri, pozdravila prej 
omenjena  predsednica  Astrid  Flister,  v  kulturnem 
programu pa so nastopili učenke in učenci 2. a in 2. b, z 
mentoricama Sandro Prelog in Simono Celec z Osnovne 
šole  Radenci.  »Kdor  misli  na  druge,  bo  nekega  dne 
spoznal,  da  tudi  drugi  mislijo  nanj,«  so  bile  misli 
sekretarke Območnega združenja Rdečega križa v Gornji 
Radgoni,  Davorke Makovec,  ki  je  ob svojem pozdravu 
pohvalila še »finančno injekcijo« Občine Radenci, da se 
tovrstno srečanje starejših občanov lahko pripravi. K tem 
pozdravom  so  se  pridružile  še  patronažni  sestri  Sonja 
Ficko  in  Marta  Ajlec,  predstavnica  Centra  za  socialno 
delo v Gornji Radgoni Slavica Toplak, kot tudi Zvezdana 
Rojko iz bivalne enote Zavoda Hrastovec v Radencih ter 
spodaj podpisani v imenu Društva upokojencev Radenci.

Čas, v katerem živimo, nam vse bolj narekuje, da nam le 
medsebojno  razumevanje,  spoštovanje  in  strpnost 

zagotavljajo prijazno življenje. Zatorej je v takšni družbi 
vedno lepo, kot tudi ob druženju s sproščenim klepetom 
in  morda  še  kakšno  pesmijo  in  plesom.  Za  slednje  je 
namreč na tokratnem srečanju poskrbel »one man band« 
Štefan Sečko z Vaneče.

Srečanje starejših občanov, Foto: Filip Matko

Tokratnega  srečanja  se  je  udeležila  tudi  najstarejša 
občanka Občine Radenci, ki živi v DOSOR-ju, 99-letna 
Marija Menhart (rojena Rožman v Šratovcih), ki so ji ob 
tej priložnosti posebej čestitali in izročili cvetlični šopek.

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

Še dolgo naj jesen vas topla greje, naj teče čas brez bolečin in zla...
"Še  dolgo  naj  jesen  vas  topla  greje,  naj  teče  čas  brez 
bolečin in zla..." Te besede je zapisala učiteljica OŠ Mala 
Nedelja, gospa Danica Potrč, namenili pa so jih starejšim 
krajanom iz KS Mala Nedelja,  zbranim na vsakoletnem 
srečanju,  letos v gostilni  Slekovec.  Krajane,  starejše od 
sedemdeset  let,  sta  na  srečanje  povabila  KO RK Mala 
Nedelja in KS Mala Nedelja.

Srečanje starejših krajanov KS Mala Nedelja, Foto: Branko 
Košti

Predsednik  Sveta  KS  Mala  Nedelja  Vilko  Vajda,  je 
udeležencem zaželel prijetno druženje, pozdravila pa jih 
je tudi predsednica Območnega združenja RKS Ljutomer 

Vera  Bogdan in  zaželela,  da  preživijo  jesen življenja  v 
krogu svojih dragih, saj je živlenje najlepše, če sodelujejo 
generacije  vseh  treh  življenskih  obdobij.  Prav  tako  je 
izpostavila vlogo organizacije RK v teh kriznih časih in 
tiste,  ki  morebiti  potrebujejo pomoč pozvala,  naj  se  ne 
sramujejo  prejeti  pomoči,  saj  je  pomoč  v  stiski  ena 
osnovnih  dejavnosti  RK  in  ostalih  dobrodelnih 
organizacij.

Prisrčen  kulturni  program  so  izvedli  učenci  OŠ  Mala 
Nedelje, srečanje pa so nadaljevali z druženjem ob hrani 
in glasbi.

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



Knjige so najbolj tihe prijateljice...
Pod  motom  Charlesa  W.  Eliota  »Knjige  so  najbolj  tihe 
prijateljice, najlažje dosegljive in najbolj modre svetovalke 
ter najbolj potrpežljive učiteljice.« je v DOSOR-ju, Domu 
starejših  občanov Radenci,  26.  oktobra dopoldne potekalo 
literarno srečanje literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki ga 
je  v  sodelovanju  z  Društvom  upokojencev  Radenci 
pripravila Komisija za kulturo in izobraževanje pri Pomurski 
pokrajinski zvezi društev upokojencev, s sedežem v Murski 
Soboti.

Pravljičarka Vesna Radovanović, Foto: Filip Matko

V predprostoru  domske  knjižnice  se  je  zbralo  skupno  35 
udeleženk  in  udeležencev  srečanja  iz  sedmih  društev 
upokojencev  (Gornja  Radgona,  Ljutomer,  Murska  Sobota, 
Puconci,  Radenci,  Tišina  in  Veržej),  ki  jih  je  v  uvodu 
pozdravila  predsednica prej  imenovane komisije,  Marijana 

Škrilec,  sicer  iz  Društva  upokojencev  Černelavci.  Ta  je 
vodila  tudi  enourni  pogovor  s  knjižničarko  in  pisateljico 
Vesno Radovanović iz Murske Sobote, ko je po uvodu sledil 
prvi del sredinega literarnega srečanja.

Po krajšem odmoru je vse pozdravila predsednica Društva 
upokojencev  Radenci,  Marija  Erveš,  ki  je  predstavila 
zbornik »Shojene poti 7« ter publikacijo z naslovom  »Ure 
naših dni«, ki je bila izdana letos v DOSOR-ju. In temu je 
sledil drugi del tokratnega literarnega srečanja, ko so se s 
svojimi deli predstavili posamezniki oziroma posameznice. 
Brali  so  svojo  prozo  in  pesmi.  Vmes so  za  popestritev  z 
igranjem na violino (Katarina Farkaš in Polonca Kulčar) in 
kitaro  (Eva  Farkaš  in  Nina  Kolar)  poskrbele  učenke 
Osnovne šole Radenci. Ob zaključku je vsem izrekel čestitke 
in zahvalo predsednik Pomurske pokrajinske zveze društev 
upokojencev Mirko Lebarič, ki bi si želel,  da s tovrstnega 
srečanja pride tudi do zbirke gradiv pesmi in proze v obliki 
posebnega zbornika, kajti po njegovih podatkih v Pomurju 
ustvarja  na  literarnem  področju  okrog  80  posameznic  in 
posameznikov – upokojencev.

Temu je  sledil  še  tretji  del  srečanja,  družabno  druženje  s 
kosilom v restavracijskih prostorih DOSOR-ja. Stkala so se 
številna nova prijateljstva med pisci pesmi in proze z obeh 
bregov  reke  Mure,  ki  si  tovrstnih  srečanj  vsekakor  želijo 
več.

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

Dogaja se med nami
V  šolskem  letu  2011/2012  je  mentorica  krožka  Rdečega 
križa  na  Osnovni  šoli  Radenci,  Simona  Celec,  pripravila 
program primernih vsebin za razredne ure šolark in šolarjev 
od prvega do devetega razreda.

Tako  bo  kar  dvanajst  oddelkov  opravilo  razredno  uro  z 
vsebinami  s  področja  preventivnega  delovanja  Rdečega 
križa,  od  tega  učenke  in  učenci  od  4.  do  9.  razreda  o 
zasvojenosti s kajenjem, alkoholom in mamili (o škodljivosti 
kajenja bodo spregovorili tudi v prvem razredu), učenke in 
učenci  2.  a  in  2.  b  bodo  ob  sprejemu  med  mlade  člane 
Rdečega križa prisluhnili zgodbici Križem kapica.

Prvo srečanje aktivista Rdečega križa (spodaj podpisani !) s 
šolarji v tem šolskem letu je potekalo v petek, 28. oktobra, z 
devetošolkami  in  devetošolci.  Bila  je  izvedena 
destigmatizacijska  delavnica,  ob  tem  pa  za  izhodišče 
uporabljena  vsebina  brošure  Rdečega  križa  Slovenije  z 
naslovom »Zgodilo se je čisto blizu nas«, ki so jo skupaj 
pripravili Ciril Klajnšček, Andrej Potrč in dr. Horowitz. Gre 
pravzaprav za strip, ko se z močjo risbe,  ki pove več kot 
tisoč  besed,  uvede  šolarje  v  tipičen  scenarij  nastanka 
odvisnosti od drog. Zgodba seveda nima konca, ker se od 
bralca pričakuje, da interaktivno poišče rešitev problema.

Osveščanje mladih na Osnovni šoli Radenci, Foto: Filip Matko

Tako so storili tudi učenke in učenci 9. razreda OŠ Radenci, 
ki  so  se  razdelili  v  dve  skupini  s  sedmimi  akterji  ter  si 
razdelili vloge in  te vloge oseb tudi zaigrali. Ob zaključku 
razredne ure se je lahko ugotovilo, da strip nikogar ni pustil 
brezbrižnega in da je igranje vlog pustilo sled med mladimi, 
da verjetno nikoli ne bodo pomislili, da bi segli po mamilih.

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



V ljutomerski občini obeležili slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve
Občina  Ljutomer  in  Združenje  borcev  za  vrednote  NOB 
Ljutomer,  sta  v  petek,  28.  oktobra,  ob  dnevu spomina  na 
mrtve pripravili spominske slovesnosti ob obeležjih NOB.

Ob 10. uri je bila slovesnost pred spomenikom žrtvam druge 
svetovne vojne pri stari osnovni šoli pri Mali Nedelji, katere 
so se poleg krajanov ter učencev in delavcev OŠ udeležili 
tudi predstavniki Krajevne organizacije Združenja borcev za 
vrednote  NOB, Območnega  združenja  veteranov vojne  za 
Slovenjio Ljutomer, Območnega združenja zveze slovenskih 
častnikov Ljutomer in Policijske postaje Ljutomer. V spomin 
žrtvam vojn je  spregovorila  ravnateljica  OŠ Breda  Žunič, 
kulturni  program  so  izvedli  učenci  šole,  člani  delegacije 
Občine  Ljutomer  pa  so  položili  venec  in  prižgali  sveče. 
Sveče  so  prižgali  tudi  učenci  in  nekateri  udeleženci 
slovesnosti.

Tekom dneva  so  se  slovesnosti  zvrstile  še  pri  spomeniku 
talcem  pri  Ribičevem  mlinu  v  Cezanjevcih,  kjer  je 
slavnostni  govornik  bil  podžupan  Občine  Ljutomer  Janez 
Vencelj. Učenci in učitelji šole v Cezanjevcih so se odpravili 
k Ribičevemu mlinu, kjer stoji majhen gozdiček s stoletnimi 
hrasti,  pod  njimi  pa  počivajo  talci  ustreljeni  med  drugo 
svetovno vojno. Vsako leto se zberejo ob njihovem grobu in 
počastijo padle borce s kulturnim programom.

Slovesnosti  so se poleg osnovnošolcev udeležili  podžupan 
občine  Ljutomer,  podpredsednik  KS  Cezanjevci  Franc 
Slokan, krajani in potomci talcev.

Kraj, kamor se vsako leto vračajo pred dnevom spomina na 
mrtve, je tesno povezan s šolo. Eden izmed povodov, ki so 
povzročili  prvo  streljanje  talcev  na  območju  Slovenskih 
Goric,  je  bil  pogumen  boj  mladeniča  Janka  Ribiča  z 

nemškimi  okupatorji.  Po njem se od leta  1977 poimenuje 
tudi šola v Cezanjevcih.

Osrednja slovesnost v Ljutomeru, Foto: Dejan Razlag

Slovesnost so obeležili tudi pri spomeniku talcem v Ilovcih, 
osrednja  slovesnost  pa  je  bila  pri  spomeniku  Triglav  v 
Ljutomeru.

Tam  so  se  prav  tako  zbrali  predstavniki  omenjenih 
organizacij,  slavnostna  govornica  je  bila  županja  Občine 
Ljutomer,  mag.  Olga  Karba,  delegacija  pa  je  skupaj  z 
vojnimi  veterani  in  stanovalci  Doma  starejših  Ljutomer, 
položila  venec  k  spomeniku  ter  prižgala  sveče.  Na 
slovesnostih  je  spregovoril  tudi  predsednik  Združenja 
borcev za vrednote NOB Ljutomer, Franc Hajnal, za kulturni 
program  pa  so  poskrbeli  učenci  Osnovne  šole  Ivana 
Cankarja  Ljutomer  in  Glasbene  šole  Slavka  Osterca 
Ljutomer ter dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.

Dejan Razlag, Branko Košti, Nataša Pušenjak
Več fotografij in video najdete na portalu Prlekija-on.net

Blagoslov pokopališke kapele pri Mali Nedelji

Blagoslov kapele pri Mali Nedelji, Foto: Branko Košti

Praznik Vseh svetih je bil na pokopališču pri Mali Nedelji 
letos malo drugačen kot sicer, saj so številni obiskovalci 
grobov svojih najdražjih prisostvovali  tudi blagoslovitvi 
prenovljene kapele na tem pokopališču, ki jo je opravil 
župnik Tomislav Roškarič.

Kapelo je zgradila rodbina Lipša kot grobnico za svoje 
umrle člane. Stavba je bila dolga leta slabo vzdrževana, 
zato  je   propadala  in  kot  takšna  kazila  podobo 
pokopališča,  močno  nagnjen  zvonik  pa  je  zaradi 
nevarnosti zrušenja ogrožal mimoidoče.

Potomci  rodbine  Lipša  niso  bili  v  stanju  vzdrževati 
kapele, zato so jo predali malonedeljski župniji. Farani so, 
kot  že  velikokrat,  stopili  skupaj  in prispevali  po svojih 
močeh, naleteli so tudi na razumevanje in pomoč vodstva 
Krajevne skupnosti Mala Nedelja in nekaterih donatorjev. 
Do praznika so mojstri  obnovili  streho zvonika, pa tudi 
fasada in notranjost sta dobili novo, lepšo podobo.

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



Slike Ivice Vukan
V  DOSOR-ju,  Domu  starejših  občanov  Radenci,  so  prvi 
četrtek  v  novembru  (3.11.2011)  pripravili  odprtje  prve 
samostojne razstave Ivice Vukan iz Gornje Radgone.

Ob  tem  je  Saša  Bezjak,  akademska  slikarka  in  magistra 
kiparstva,  ki  je  mentorica  in  voditeljica  številnih  likovnih 
delavnic,  ob  prvi  samostojni  razstavi  svoje  varovanke 
povedala:  »Ivica  Vukan  slika  že  približno  deset  let. 
Sodelovala je na veliko skupinskih razstavah. Peto leto se že 
udeležuje  likovnih  delavnic,  ki  zadnja  leta  potekajo  v 
DOSOR-ju.  Nekajkrat sem bila pri  njej  doma in ko mi je 
razstavila slike po prostoru, sem bila fascinirana nad težo in 
količino  teh  slik.  Njena  težnja  je  izražati  realizem in  tudi 
odmik  od  tega.  Vedno  se  vprašuje,  koliko  in  kako  lahko 
popačimo  telo,  da  je  v  narekovajih  narejeno  pravilno. 
Zanimivo,  ostali  udeleženci  delavnice  se  spopadajo  z 
različnimi motivi, od krajine, tihožitja do abstrakcije, ona se 
vsa leta ukvarja s figuro in s portretom. Verjamem, da je to v 
njej in sem vesela, da je to prepoznala. Še pred kratkim mi je 
rekla:  »Saša  zdaj  bova  pa  res  delali  portrete  !«  Občutek 
imam in tudi po pogovoru z njo sem ugotovila, da nastanejo 
najboljša dela takrat, ko ji »nihče ne stoji za hrbtom«. Takrat 
tudi samostojno vodi sliko do konca in je res njena. Poudariti 
moram,  da  je  izredna  risarka.  Želela  pa  bi  izpostaviti  še 
nekaj. Je zelo dobra v risanju mandal, ko neznane podobe, ki 
se zdijo namišljene, prihajajo iz nje. Žal mi je edino, da sama 
tega ne priznava. Verjetno zaradi tega, ker delujejo te podobe 
nadrealno.  Ženski  akt  izpod  njenih  rok,  pa  četudi  je 
preslikava, je zelo samosvoj. Nagnjena je k temu, da upodobi 
žensko telo, v katerem je nek pridih romantike. Je odločna in 
vztraja pri svoji naravni barvni tonaliteti. Spopada se tudi z 
večjimi formati. Krščanske podobe so močne, izrazne. Slika 
z vabila na tokratno njeno prvo samostojno razstavo, ki jo je 
naredila po Van Goghu, je enkratna in to je tudi njen favorit. 
Temačna  tonaliteta.  Zares  začutiš  siromaštvo  teh  ljudi. 
Fascinira me njeno nagnjenje k temu, da dela zelo posebne 
obraze, po navadi starejših ljudi, ki so zelo karakterni.

Pri njej se mi zdi ključno razmišljati,  kaj je realizem, zato 
navajam citat  iz  knjige  z   naslovom Zgodovina  slikarske, 
kiparske  in  arhitekturne  umetnosti:  »Nekateri  umetniki, 

kritiki in novinarji so hoteli umetnost približati vsakdanjemu 
življenju. Zanje je bila realnost glavni vir navdiha in sami 
sebe so imenovali » realisti«. Teme za umetniško ustvarjanje 
je dalo življenje samo. Baudelaire je ob razstavi  v Salonu 
leta  1845  zapisal:  »Tisti,  ki  bo  znal  sodobnemu  življenju 
iztrgati njegovo epsko plat ter nam z barvo in risbo pokazal 
in dokazal, kako veliki smo s svojimi samoveznicami in s 
svojimi lakastimi čevlji, bo slikar in to pravi slikar.« Slikarje 
je  privlačila  fotografija,  nov  tehnični  pripomoček  za 
raziskovanje.  Realisti,  ki  so  hoteli  ujeti  zvesto  podobo 
realnosti, so jo vzeli za učiteljico. Fotografija je razkrila, da 
se za površinskim videzom skriva mnogoterost oblik in kako 
je mogoče neposredno ujeti resničnost.«

Ivica Vukan in Tatjana Mijatović, Foto: Filip Matko

Ivica  Vukan je skromen človek, kar je lepa vrlina. Jaz vidim 
njen karakter v njenih slikah, preliva se v njih. Všeč mi je 
tudi njena vztrajnost. Ko gre proti cilju in dokler ni povsem 
zadovoljna, ne oziraje se na druge, bo šla dalje, do konca. Le 
tako naprej !«

Prva  samostojna  razstava  slik  Ivice  Vukan  iz  Gornje 
Radgone bo v DOSOR-ju odprta vse do decembra, ko bodo 
v  razstaviščni  avli  Doma  starejših  občanov  Radenci 
razstavljali člani Likovnega društva Gornja Radgona.

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

V sklopu Žlahtnega abonmaja so ljutomerski oder zavzeli štirje »norci«

Glasbeno-gledališki performans, Foto: JSKD OI Ljutomer

Obiskovalci predstave so bili sprva nekoliko zadržani, a so 
kaj hitro spustili zavore in smeh je kmalu preplavil dvorano. 
Tako sta dogajanje na odru spremljala smeh in aplavz. 80-
minutna predstava, ki je v slovenščini ohranila ime Monty 

Python, je prevod 17 pesmi, vmes so nam akterji postregli s 
skeči in drugimi genialnostmi. Ni manjkalo pločevink piva, 
niti smetana, ki je letela na vse strani. Kris in Tomo sta nam 
že v uvodu  pokazala zadnjici. Sporočila Monty Pythonov so 
ostala neokrnjena, sočna in zvočna, niso izgubila ostrine, še 
manj humorja.

Ob  koncu  so  gledalci  z  močnim  aplavzom  priklicali 
četverico nazaj na oder in se jim za njihov trud ter zvrhano 
dozo smeha zahvalili.

Za žlahtnost  po predstavi  je poskrbela  Ljutomerska klet  s 
pokušino dveh sort žlahtne prleške kapljice.

JSKD OI Ljutomer
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net



Koledar prireditev - November 2011
05. 11. 2011: ob 9. uri, Glavni trg Ljutomer,
TURISTIČNA TRŽNICA, LTO Prlekija Ljutomer, 
02 584 83 33

06. 11. 2011: ob 10. uri, cerkev sv. Janeza Krstnika 
Ljutomer,
HUBERTOVA MAŠA, KD Lovski rogisti Križevci

10.  11.  2011:  ob  18.  uri,  Galerija  Ante  Trstenjaka 
Ljutomer,
OTVORITEV RAZSTAVE – likovna sekcija Silvo 
Prelog, KD Ivan Kaučič Ljutomer

11. 11. 2011: ob 18. uri, Dom kulture Ljutomer,
13.  MARTINOV  KONCERT –  koncert  DU 
Ljutomer  z  gosti  iz  Slovenije  in  Hrvaške,  DU 
Ljutomer

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

12. 11. 2011: ob 8.00 uri, Glavni trg Ljutomer,
MARTINOVA  TRŽNICA,  OTROŠKI  ODER, 
MARTINOV  NOGOMETNI  TURNIR,  KRST 
MOŠTA, KONCERT VICTORY – 21. uri,  KMD 
Kaemde,  031  606  445,  Sebastijan  Rudolf,  Občina 
Ljutomer  in   LTO  Prlekija  Ljutomer  –  NI 
VSTOPNINE

12. 11. 2011: ob 9. uri, Babinci,
MARTINOVO KOLESARJENJE,  TKD Babinci, 
Jožica Berden, 051 601 925

16. 11. 2011: ob 19.30 uri, Dom kulture Ljutomer,
LJUBIM  TE  –  SPREMENI  SE! –  komični 
muzikal, ŽLAHTNI ABONMA in IZVEN, OI JSKD 
Ljutomer, Mira Rebernik Žižek, 02 584 97 87

18. 11. 2011: ob 18. uri, Dom kulture Ljutomer,
JESENSKI VEČER – koncert društva z gosti, KD 
Manko Golar Ljutomer, Milan Kreft, 041 380 240

18. 11. 2011: ob 20. 30 uri, Hotel Jeruzalem,
STAND UP predstava – ANA MARIJA MITIĆ, 
LTO  Prlekija  Ljutomer,  02  584  83  33,  Prlekija-
on.net, Hotel Jeruzalem, Mediaart, Vinoreja Kaučič

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

24. 11. 2011: ob 9. in 10. uri, Dom kulture Ljutomer,
VSE NAJBOLJŠE ZATE – gledališče KU-KUC –
otroški  LGG  abonma,   OI  JSKD  Ljutomer,  Mira 
Rebernik Žižek, 02 584 97 87

25. 11. 2011: ob 9. in 10. uri, Dom kulture Ljutomer,
VSE NAJBOLJŠE ZATE – gledališče KU-KUC –
otroški  LGG  abonma,   OI  JSKD  Ljutomer,  Mira 
Rebernik Žižek, 02 584 97 87

25. 11. 2011: ob  uri, ŠIC Ljutomer,
KONCERT  SLOVENSKE  VOJSKE,  Društvo 
Rudolfa Maistra in Občina Ljutomer

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

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/


Ljubim te - spremeni se!
Dom kulture Ljutomer, 16. november 2011, ob 19.30
Predprodaja vstopnic v TIC Ljutomer na Glavnem trgu.

Znano,  kajne?  Kar  priznajte  si  –  ne  poskušate  vsak  dan 
spreminjati svojega ljubljenega, čeprav ste se zaljubili vanj 
prav zaradi njegove drugačnosti? Ja, predvsem ženske smo v 
tem  profesionalke,  čeprav  tudi  moškim  to  niti  zdaleč  ni 
nepoznano.  Ta  komični  mjuzikl  o  radostih  in  tegobah 
ljubezni, avtorja Joeja DiPietra v sijajni uglasbitvi Jimmyja 
Robertsa,  je  na  Broadwayju  prava  uspešnica  in  vrhunska 
ekipa slovenskih ustvarjalcev je zagotovilo, da bo uspešno 
pot nadaljeval tudi v Sloveniji. Omenimo samo najvidnejše 
ustvarjalce  – igro je  prevedel  Prešernov nagrajenec Milan 
Dekleva, režira jo Gašper Tič (avtor lika Ana Lize v oddaji 
Spet  doma),  glasbeno vodstvo  je  prevzel  Lojze  Krajnčan, 
dirigent Big banda RTV Slovenije, koreografinja je večkrat 
nagrajena  Fiona  Johnson  Kocjančič,  pevske  in  igralske 

vloge  pa  ob  spremljavi  glasbenikov  oblikujejo  odlični 
glasbeni  in  odrski  ustvarjalci  Simona  Vodopivec  Franko, 
Romana Krajnčan, Danijel Malalan in Marjan Bunič.

Seveda pa mjuzikl Ljubim te – spremeni se! ne govori samo 
o  (radostih  in  tegobah)  ljubezni,  ampak  o  razliki  med 
spoloma,  seksu,  karierizmu,  osamljenosti,  hrepenenju, 
zadregah  starševstva,  o  navadah  in  razvadah,  zvestobi, 
dolgočasju … o staranju itd.  Skratka, mjuzikl na komičen 
način govori o vsem tistem, s čimer se ubadamo vsak dan 
prav do konca življenja - in to je idealen recept za smeh.

Še nekaj odmevov gledalcev, da se boste lažje odločili  za 
ogled:

//..Če se želite nasmejati do solz, potem je ta mjuzikl za vas. 
Če želite podoživeti kakšno življensko situacijo, potem je ta 
mjuzikl  za  vas.  Skratka..noro  ..odštekano  nasmejan  večer 
sem preživela s takimi, ki navdušijo. Hvala igralski ekipi in 
vsem v zakulisju za današnji lep večer..// (Rada Vidic)

//.., mož je prvič užival v gledališču, naj omenim da imava 
abonma  v  teatru,  a  kljub  odličnim  predstavam  ni  prav 
navdušen,  ta  mjuzikl  pa  je  pohvalil.  Hvala  vsem 
nastopajočim za čudovito predstavo. Oglejte si jo!..//
(Polonca Novak)

JSKD OI Ljutomer

   Naročnik oglasa je stranka Zares            




