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90 let Čebelarskega društva Ljutomer, Slavnostna prireditev
Vinska kraljica Ljutomera, Sandra Vučko
Oglote o Veržencih, 5. Večer folklore v Veržeju in Ljutomeru
Žlahtne predstave v Ljutomeru, Gledališčni abonma
Koledar prireditev, Prireditve v naši okolici december 2011

Še zadnjič letos

Malo prleščine

Spoštovane Prlečke in Prleki, drage bralke in bralci AŠNPEHAR - pepelnik;
CEJT - čas;
Prleških cejtng, še zadnjič letos vas pozdravljamo.
DIHTUNGA - tesnilo;
Leto se počasi izteka, z vami smo sedaj že drugo leto FERTIK - končano, konec;
in pred vami je zadnja letošnja številka, ki je izšla GLEJZ - tračnica;
tudi zadnja kot mesečnik. Če bodo cejtnge v KUPICA - kozarec;
naslednjem letu še izhajale, bodo izhajale nekoliko MARELA - dežnik;
NEMARJOK - poreden otrok;
bolj poredko.
OBEČATI - obljubiti;
PENEZ - denar;
POJOS - pas;
REPINCL - motovilec;
SFALITI - zmanjkati;
SÜHOLOD - dračje, suho vejevje;
ŠPILATI - igrati;
VERVATI - verjeti;
To je od nas v tem letu zaenkrat vse, iz uredništva
vam želimo vesele božične praznike in naj bo novo Krašovec, Lublančan pa Prlek
leto polno uspehov, sreče, ljubezni in vsega, kar si Krašovec, Lublančan pa Prlek na sküpnen sprehodi
sami najbolj želite.
slučejno brsnejo v nekšo svetilko pa se iz je prikože
düh:
Srečno!
"Hvala, ka ste me osvobodili! Za nagrado bon
Glavni in odgovorni urednik
fsakemi izpunja željo."
Dejan Razlag
Krašovec: "Jaz sem iz kmečke družine in dobro
Naročilnica na Prleške cejtnge
vem, kako težko je biti kmet, še posebej na Krasu.
Naredi, da bo Kras vedno rodoviten."
Ime in priimek:
_________________________________________
Düh: "Nareto!"
Naslov:
Lublančan: "Mi u Lublan mamo poun kufr usega
_________________________________________
folka, k se prseljuje k nam. Nared okol Lublane en
Podpis:
tak zid, de noben nau mogu not ne vn!"
_________________________________________
Ustrezno obkljukaj:
 Želim plačati poštnino in na dom prejemati brezplačni
mesečnik Prleške cejtnge (12 številk)

Düh: "Nareto!"
Prlek: "Čü, kakši je te toti zid?"
Düh: "Visoki je približno 100m, 5m debeli, iz
armeranega betona, gladke stene..."
Naročilnico nalepite na dopisnico in jo pošljite na naslov
uredništva
Prlek: "Dobro, dobro... Dej, napuni ga zej z vodo!
Na Prleške cejtnge se lahko naročite tudi preko spleta na Plavejte, plavejte žabe!!!!"
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: Silvesterski ognjemet v Ljutomeru, Foto: Dejan Razlag

90 let Čebelarskega društva Ljutomer
V soboto, 3. decembra, so v Domu kulture Ljutomer
počastili devetdesetletnico obstoja Čebelarskega društva
Ljutomer. Na prireditvi so zaslužnim članom podelili tudi
priznanja in zahvale.

Občina Ljutomer, Županja mag. Olga Karba
Ograje Mihalič Stročja Vas
Splošno kleparstvo in krovstvo Stolnik Ljutomer
Tlakovanje in urejanje okolice Anton Kosi s.p.
Tondach d.o.o. Križevci
Vse zbrane je najprej nagovoril predsednik ČD Ljutomer Kulturno društvo Cven
Branko Bratinščak, članom in članicam pa sta ob visokem
jubileju čestitala tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Bronasto priznanje Petra Danjka za večletno uspešno delo na
Karba, ki je predsedniku izročila priznanje Občine Ljutomer področju čebelarstva so prejeli:
ter Stanko Kapun, predsednik Čebelarske zveze društev Nada Mesarič - mentorica na OŠ Ivan Cankar Ljutomer
Pomurja.
Nataša Horvatič - mentorica na OŠ Stročja vas
Jasna Lampreht - mentorica na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci
Alenka Toncoš - mentorica na šoli Cvetko Golar
Dragica Tigeli - mentorica na OŠ Ivan Cankar Ljutomer
podružnica Cven
Maksimiljan Cvetko - mentor na OŠ Mala Nedelja
Zlato priznanje Petra Danjka za večletno uspešno delo na
področju čebelarstva sta prejela:
Franc Belcl
Janez Žuman

Vsi nagrajenci, Foto: Dejan Razlag

Priznanje z redom Antona Janša III. stopnje sta prejela:
Herman Bogdan
Miran Lesjak

Na prireditvi je bil prisoten tudi Janez Vencelj, podžupan
Občine Ljutomer, ki je tudi sam čebelar in podpredsednik
Čebelarskega društva Ljutomer ter medena kraljica Nataša
Bukovec ter člani številnih drugih čebelarskih društev iz vse
Slovenije, med njimi tudi člani Čebelarskega društva Fran
Lakmayer iz Preddvora ter člani Čebelarskega društva
Trebnje, ki so predsedniku ČD Ljutomer posebej čestitali ob
tem jubileju.

Zahvalo čebelarskega društva Ljutomer za dolgoletno
uspešno delo v društvu je prejel:
Branko Bratinščak

Zahvalo čebelarskega društva Ljutomer za dolgoletno
uspešno sodelovanje so prejeli:
Osnovna šola Ivan Cankar Ljutomer
Osnovna šola Stročja vas
Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci
Osnovna šola Mala Nedelja
Osnovna šola Ivan Cankar Ljutomer-podružnica Cven

V Galeriji Ante Trstenjak je bila na ogled tudi razstava ob
90. letnici društva, ob tej priložnosti pa so pri društvu
natisnili tudi zbornik, priložnostni znamki in žig. Na dan
proslave je vsa pošta, ki je bila oddana na pošti Ljutomer
bila žigosana s priložnostnim žigom društva.

V kulturnem programu je nastopil Otroški in mladinski zbor
OŠ Stročja vas pod vodstvom zborovodkinje Felicite Heric
Taškov, glasbena skupina Mlade strune, harmonikar
Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer ter recitatorja.

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

Vinska kraljica Ljutomera je postala Sandra Vučko
Bivše vinske kraljice
Ljutomera in Male
Nedelje, združene v
Klubu vinskih kraljic
Martina in Društvo
vinogradnikov
in
prijateljev
vina
Ljutomer, so v v petek,
11.
novembra,
pripravili
enkraten
vinsko - kulinarični dogodek na Izletniški kmetiji na koncu
vasi na Cvenu.

leti 2012 - 2013. Naziv šestnajste kraljice ljutomerskega
vinskega dvora je pripadel bodoči pravnici Sandri Vučko,
hčerki lastnice gostišča, v katerem je slovesnost potekala. S
krono, od katere se je poslovila Adriana Bogdan - Martina
XV, so novo kraljico Martino XVI okronali vinski vitezi v
prisotnosti številnih gostov. Po kronanju so članice Kluba
Martina novo kraljico po posebnem protokolu sprejeje v
svoj klub.

Osrednji dogodek večera je bilo kronanje vinske kraljice za

Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Večer so nadaljevali z zabavo, seveda ob Martinovih
kulinaričnih dobrotah in dobri kapljici.

Branko Košti

Ambroževa maša pri Sv. Juriju ob Ščavnici
Sedmega decembra goduje Sveti Ambrož, zaščitnik
čebelarjev. V času svojega življenja med leti 340 in 397 je
bil pomembna osebnost, saj se je proslavil kot vojskovodja,
postal je konzul Ligurije, bil je tudi pesnik in glasbenik. Leta
374 je bil izvoljen za nadškofa, v versko življenje je vnesel
nove norme, ki veljajo še danes in so znane kot Milanski
ambrozijizem.

sama čebela. Oče je dal otroku ime Ambrozij. Ambrozija je
grško ime za mano, hrano za bogove, ki naj bi dajala večno
mladost in nesmrtnost.
Ne vemo točno zakaj, ali zaradi legende iz zgodnjega
otroštva ali zaradi imena, ki naj bi pomenilo hrano za
"mladost in nesmrtnost", kar je do določene mere tudi med,
so ga čebelarji vzeli za svojega zaščitnika. Njegov god so v
nedeljo, 4. decembra, proslavili čebelarji in čebelarke,
združeni v Društvu čebelarjev Sv. Jurij ob Ščavnici. Kot že
vrsto let, je domači župnik Boštjan Ošlaj daroval sveto mašo
za vse umrle in žive čebelarje v farni cerkvi, katere
notranjost so okrasili z medom in medenimi izdelki ter
orodjem in pripomočki, katere pri svojem delu uporabljajo
čebele in čebelarji. Po maši so vse navzoče pogostili s
pijačami in pecivom, katerih prevladujoča sestavina je bil
seveda med.

Čebelarstvo ima v širši okolici Svetega Jurija dolgoletno
tradicijo, čebelarji so pred mnogimi leti spoznali prednosti
združevanja, saj so svoje društvo ustanovili že daljnega leta
Ambroževa maša, Foto: Branko Košti
1912. Predsednik Branko Gerlica je povedal, da so že v teku
priprave na obeležitev stoletnice delovanja društva, katero
Legenda pravi, da se mu je kot dojenčku, spečemu v zibki bodo proslavili prihodnje leto.
na domačem dvorišču, na glavo usedel roj čebel. Pestunjo je
zajela panika, oče, izkušen čebelar pa je ukazal naj ga
Branko Košti
pustijo pri miru. Čez čas je roj odletel, ne da bi ga pičila ena
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Jubilejna prireditev Drogi sosid dober den v Bučečovcih
"Mala taška - veka stvor, ruži včosih - ne motor, jesti nosi ne taler, BUČEČOFČARSKI KAJER." To je verz iz himne,
katero je za Bučečovčane, točneje za člane njihovega
kulturnega društva, napisal znani Prlek v Murski Soboti
Marko Kočar.

Izostal ni niti Marko Kočar, gost vseh desetih prireditev, ki
je nasmejal vse prisotne z aktualno basnijo o volitvah.
Marku so v zahvalo za njegov prispevek na vseh dosedanjih
prireditvah podarili - kajer.

Pred desetimi leti, ko so v tej vasi v občini Križevci pri
Ljutomeru izbirali ime za novoustanovljeno kulturno
društvo, so ga poimenovali Kajer. Beseda "kajer" ima v
prleškem narečju dva pomena: torba za čez ramo, sešita iz
blaga, ki je bila uporabna za prenašanje različnih stvari od
hrane, pijače, orodja, šolarji so v njej nosili šolske
potrebščine. Ta predmet je bil za Bučečovce očitno značilen,
saj ga imajo tudi v vaškem grbu. "Kajere" pa so imenovali
tudi otroke, stare približno toliko ali pa malo manj, kot je
letos staro njihovo društvo.
V desetem letu delovanja Kulturnega društvo Kajer so v
Bučečovcih v nedeljo, 20. novembra, pripravili jubilejno
deseto prireditev Dogi sosid, dober den. Kot se za jubilej
spodobi, so predstavili preteklih devet prireditev in s tem
tudi dosežke društva v preteklem destletju. Za razliko od
preteklih let, ko so vedno vključevali tudi goste, so program
v celoti izvedli domačini, kar seveda ni bilo težko, saj imajo
kaj pokazati. V skoraj dveh urah so se predstavile tri
generacije folklornikov (otroška skupina ter mlajša in
starejša foklorna skupina), domače ljudske pevke, pevci
folklorne skupine, mlada harmonikarka in solo pevka.

Drogi sosid dober den, Foto: Branko Košti

Ob koncu so vsi nastopajoči in obiskovalci zapeli himno
Bučečofčarski kajer, katero je uglasbil Stanko Iljaš, ki jih je
tudi spremljal s harmoniko, druženje krajanov in gostov pa
se je nadaljevalo ob domačih dobrotah.

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

5. Večer folklore - »Oglote o Veržencih«
V soboto, 26. novembra, se je v Domu kulture v Veržeju
odvijal že peti letni koncert Folklorne skupine Leščeček.
Tema letošnjega folklornega večera je bila »Oglote o
Veržencih«.

njegovih zgodbah.
V goste so povabili folklorno skupino ŠFD Koleda Velenje,
ki se je predstavila z dvema plesnima postavitvama
(Gorenjski plesi in s Plesi iz Ziljske doline) in Tamburaško
skupino KD Veržej, ki je zaigrala in zapela venček prleških
Polna dvorana je dobri 2 uri uživala ob odličnem ljudskem ljudskih pesmi.
plesu in petju. Plesalci Folklorne skupine in pevci Vokalne
skupine Leščeček so se predstavili s sledečimi spleti:
- splet »Verženci širijo cirkef« in odplesali plese (Čegleščec,
Kalamajka, Trojke, Bučečovska štajerska, Mazurka).
- splet »Stora grota mloda« in odplesali plese (Zibenšrit,
Čindara, Špicpolka,Po zeleni, Mašarjanka, Črna polka).
- splet »Fčosih treba vmreti« in odplesali plese (Pemiš
valček, Križevski valček, Križevski štajeriš, Zibenšrit,Šotiš).
- splet »Bika na turen« in odplesali plese (Veržej – Trojke,
Kosmatača, Križevci-Kosmatača, Krajcpolka, Hrastje Mota
– Krajcpolka, Šotišpolka, Razkrižje – Mazurka).
Folklorna skupina Leščeček je pod okriljem Kulturnega
društva Veržej ter umetniškim vodstvom Alenke Belec v
svojem 5-letnem delovanju dosegla zavidljive rezultate.
Skupino sestavlja 35 dijakov in študentov iz Veržeja,
ostalega dela Prlekije in Prekmurja, ki gojijo ljubezen do
plesnega in pevskega ljudskega izročila. V letu 2011 se je
sekcija Leščeček, v kateri deluje tudi Vokalna skupina
Leščeček, uvrstila na Državno srečanje odraslih folklornih
skupin, kakor tudi na Državno srečanje pevcev ljudskih
pesmi in godcev ljudskih viž. Visoke dosežke so člani v
letošnjem letu okronali še z gostovanjem na Škotskem, kjer
so nastopili na prestižnem festivalu v Edinburgu.

5. Večer folklore, Foto: Damir Skuhala

Člane FS Leščeček je nagovori tudi župan občine Veržej g.
Slavko Petovar in jim izrekel čestitke in pohvale ob
njihovem uspešnem 5-letnem delu. Predsednica Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti izpostava Ljutomer ga.
Cilka Jakelj pa je najbolj zaslužnim članom FS podelila
bronaste, srebrne in zlato Maroltova značko za ljubiteljsko
delovanje na področju ljudske folklore.

Tudi letos so ljubitelji ljudske pesmi in folklore napolnili
Humoristične zgodbe o Veržencih in Veržeju je napisal Dom kulture v Veržeju do zadnjega kotička in bili navdušeni
Manko Golar, izdal jih je v zbirkah kratkih zgodb Okrogle o nad pripravljenim večerom. Ponovitev večera folklore je
Veržencih, Verženci. Njegovo delo nadaljuje Janez Ferenc, bilo 10.12.2011 ob v Domu kulture v Ljutomeru.
ki je hudomušne prigode izdal v zbirki Zgodbe o Veržencih.
Snov za splete je folklorna skupina za ta večer črpala po
Damir Skuhala
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

V Ljutomeru zaigral Orkester Slovenske vojske
samostojnosti Republike Slovenije.
Koncert sta organizirala Prleško društvo General Maister in
Občina Ljutomer, slavnostni govornik je bil načelnik
Generalštaba Slovenske vojske - generalmajor mag. Alojz
Šteiner, gost večera pa Bojan Maroševič, dramski igralec, ki
je nastopil v vlogi generala Rudolfa Maistra Vojanova.

Koncert Slovenske vojske, Foto: Vedran Tomšić

V petek, 25. novembra je v dvorani ŠIC v Ljutomeru
nastopil Orkester Slovenske vojske. Koncert je potekal v
sklopu Dneva Rudolfa Maistra in počastitev 20. obletnice

Vse prisotne je pozdravila tudi županja Občine Ljutomer,
mag. Olga Karba, prisotni pa so bili še številni drugi gostje,
med njimi Ljubo Germič, predsednik Državnega zbora
Republike Slovenije, Milan Bolkovič, predsednik Prleškega
društva generala Maistra, Janez Vencelj, podžupan Občine
Ljutomer, Franc Jurša, poslanec DZ RS, člani in članica OS
Občine Ljutomer, člani veteranskih društev in drugi.

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

Otroke v Ljutomeru obiskal Božiček
si otroci lahko ogledali lutkovno predstavo Božični kolaček
z napako.
Še prej so otroci okrasili novoletno jelko, si ogledali
omenjeno predstavo nato pa je županja občine Ljutomer
mag. Olga Karba nagovorila zbrane ter svečano prižgala
lučke na jelki, ki stoji pred Mestno hišo na Glavnem trgu.
Zbranim je zaželela lep december nato pa sta otroke obiskala
Božiček in poštar Pavli ter prav vse obdarila.

Obdarovanje otrok, Foto: Dejan Razlag

Dogodek so organizirali Občina Ljutomer, KS Ljutomer in
LTO Prlekija Ljutomer ter z donacijami razna podjetja, ki so
omogočila, da so darila dobili vsi.

V petek, 9. decembra, je na Glavnem trgu v Ljutomeru
potekala prireditev Ju, hu, hu veseli december je tu, kjer so

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

Priprave na božični čas v Cezanjevcih
Na Osnovni šoli Janka Ribiča Cezanjevci že diši po
prihajajočih praznikih. Skozi ves november so bile na šoli
organizirane različne delavnice, v katere so se lahko
vključili učenci in dali duška svoji ustvarjalnosti.
Poudarek je bil na oblikovanju gline, saj smo na šoli zelo
veseli nove pridobitve - peči za žganje gline.
V izdelovanju jabolk iz gline so se najmlajši učenci
preizkusili pri oblikovalnemu krožku, ki ga vodi učiteljica
Manja Gospodarič. Slednja je skupaj z učiteljicami Jasno
Lampreht, Klavdijo Sever in Natašo Pušenjak,
organizirala še popoldansko delavnico, ki je potekala 9.
Priprave na božični čas
novembra. Na njej so učenci od 2. do 8. razreda spoznali
različne tehnike oblikovanja gline. Nastale so različne V soboto, 26. novembra in na prvo adventno nedeljo so
reliefne slike, posodice in kipi.
učenci mojstrovine, ki so jih ustvarjali ves mesec, tudi
uspešno prodali. Zahvaljujemo se vsem obiskovalcem
22. novembra so Klementina, Monika H., Monika B, Ana, božičnega bazarja.
Klara in Nina, učenke iz 8. razreda, organizirale in
izvedle delavnice za učence podaljšanega bivanja. Bili so Z božičnim bazarjem pa na šoli še zdaleč nismo zaključili
zelo uspešni, s skupnimi močmi so izdelali kar 75 priprav na praznike. Pravzaprav smo se šele dodobra
voščilnic za prihajajoče praznike.
ogreli in prav je tako, saj se decembra podajamo novim
izzivom naproti.
V četrtek, 24. novembra, sta šolska svetovalna delavka,
Nataša Pušenjak
Martina Cvetko in predmetna učiteljica Jasna Lampreht v
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net
sodelovanju z učenkami čebelarskega krožka izvedli
ustvarjalne delavnice za nadarjene učence. Vlivali so
sveče in iz voska izrezovali okraske ter jaslice.
V petek je ustvarjala cela šola. Na tehniškem dnevu so
učenci po razredih izdelovali različne izdelke za božični
bazar. Osmošolcem se je na povabilo njihove
razredničarke Jasne Lampreht priključila tudi ustvarjalka
Vladka Šerbinek in učence seznanila s posebno tehniko
izdelovanja voščilnic, izdelali so tudi edinstven pisemski
papir za Miklavža, Božička in Dedka Mraza. Veseli nas,
da se je Vladka odzvala povabilu in nas ponovno
navdušila z njeno brezmejno ustvarjalnostjo.

»Eko dan« in krasitev vrtca v veselem decembru
Mesec december je mesec velikih pričakovanj, veselja, Dan, ko smo izvajali načrtovane dejavnosti, smo
radosti, tako med otroki, kot med odraslimi. Še posebej se to poimenovali »eko dan«. V vseh skupinah smo ta dan
odraža pri naših predšolskih otrocih v vrtcih.
(dopoldan) izvajali načrtovane likovne dejavnosti iz
odpadnega meteriala (plastenke in tetrapaki). V nekaterih
skupinah smo s to dejavnostjo nadaljevali še popoldan,
skupaj s starši. Tako pri otrocih, kot pri starših (popoldanska
božična – novoletna delavnica) se je porodilo veliko novih
domislic in idej. Nastali so čudoviti izdelki in čudovita
okrasitev našega vrtca (hišice, zvončki, snežinke, laterne,
smreke, zvezde…).
Tako so otroci kot starši spoznali, da odpadne embalaže
(plastenk in tetrapakov) ne vržemo le med odpadke, ampak
jo lahko uporabimo tudi v drugačne namene (izdelki otrok,
staršev, didaktična sredstva za otroke….).
Otroci

Prav izdelki, narejeni z otroškimi rokami, so nam pričarali
praznično vzdušje in pričakovanje lepega in veselega
decembra.

Ker je naš vrtec vključen v projekt Ekovrtec, smo si z otroki
in starši okrasili in pričarali praznično vzdušje v naše okolje,
na nekoliko drugačen način.

Simona Žižek, Brigita Cmager
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Hiša eksperimentov na obisku
V torek, 13. 12. 2011, nas je na osnovni šoli Križevci eksperimenti dokaj enostavni in jih lahko preizkusimo tudi
obiskala ekipa iz Hiše eksperimentov v sklopu aktivnosti sami doma.
"Bliža znanosti se cesta, nje se, ljubca! veselim."
Tega predavanja oz. predstavitve smo se lahko udeležili
učenci od 5. do 9. razreda.
Tema predavanja za učence je bila jajčkologija, ki je
temeljila na osnovah fizike, naravoslovja, kemije in
biologije. Izvedeli smo, kaj vse lahko počnemo in
eksperimentiramo z jajci. Udeleženci smo lahko tudi sami
naredili kakšen poskus.
Člani hiše eksperimentov so zelo dejavni, saj so imeli pri nas
tudi posebej predavanja za učitelje, starše učencev in za vse
ostale
krajane.
Vsi
udeleženci
smo
se
ob
"eksperimentiranju" zelo zabavali in smo se vsekakor naučili
nekaj novega ter koristnega.

Hiša eksperimentov na obisku, Foto: Manica Karba

Melani Vengust

Najbolj všeč pri tej predstavitvi mi je bilo, da so bili vsi

Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Zimska pravljica otrok vrtca Ljutomer
V četrtek, 15. decembra, so otroci starejših skupin vrtca
Ljutomer, svojim staršem ter ostalim obiskovalcem v Domu
kulture Ljutomer prikazali Zimsko pravljico.
V glasbeno-plesnem nastopu so prikazali zanimivo zgodbo o
dobrem snežaku, po predstavi pa so se vsi obiskovalci lahko
posladkali s pecivom, ki so ga spekli starši otrok.

Dejan Razlag
Zimska pravljica, Foto: Dejan Razlag

Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Nova veterinarska ambulanta v Križevcih
V Križevcih pri Ljutomeru, točneje v Borecih za
samopostrežno trgovino, od sobote naprej deluje
veterinarska ambulanta.
Številni kmetje in drugi občani, v soboto dopoldne zbrani
pred ambulanto, so bili enotnega mnenja, da je Veterinarska
ambulanta Ljutomer z odprtjem te poslovalnice
uporabnikom močno olajšala dostop do veterinarskih
storitev. Zelo pohvalno so se izrazili tudi glede prostorov,
založenosti in opremljenosti nove poslovalnice.

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

Nova veterinarska ambulanta, Foto: Branko Košti

V Babincih pokrili nov vaško gasilski dom
Okrog šestdeset krajanov in krajank Babincev se je v
soboto, 17. decembra, kljub hladnemu in neprijaznemu
vremenu, zbralo ob novozgrajeni stavbi vaško gasilskega
doma. Pa niso prišli na kakšno predpraznično
praznovanje, temveč na eno od delovnih akcij, ki se v
zadnjem mesecu v tej vasi v neposredni bližini
Ljutomera, kar vrstijo. Lotili so se pokrivanja novega
doma, katerega so zgradili na mestu starega.
Dom so zgradili s prostovoljnim delom v rekordnem času,
saj so od začetka rušenja starega do pokritja novega
pretekli le trije tedni. S tem, za današnje razmere skoraj
neverjetnim dosežkom, so potrdili, da rek "v slogi je
moč", še zmeraj velja. Kako veliko delo so opravili, pove
podatek, da so zgradili objekt s 160 m2 tlorisne površine,
v katerem bodo uredili dvorano za prireditve, kuhinjo in
sanitarije, mansarda pa bo služila kot skladiščni prostor.
Na vprašanje, kakšno ime bo nosil novi dom,
odgovarjajo, da to sploh ni pomembno, saj ga gradijo vsi
skupaj in vsem bo tudi služil. O tem, kateri napis bo krasil
fasado, bodo razmišljali po končanem delu. Glede na
zavzetost vseh bo to že kmalu v prihajajočem letu.

Nov vaško gasilski dom, Foto: Branko Košti

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

20 let župnijske Karitas Ljutomer
V nedeljo, 21. novembra, so v Ljutomeru slovesno
proslavili 20-letnico Karitas v Ljutomeru. Najprej je bila
slovesna sv. maša, pri kateri so 4 ustanovni člani Karitas,
ki še vedno aktivno delujejo, prejeli posebna priznanja.

Priznanja so prejeli Izidor Veleberi, Anica Šek, Marija
Štampar in Marija Pušenjak. Slavje se je nadaljevalo na
župnijskem dvorišču, kjer je nastopil oktet Arion in
tamburaška skupina iz Pristave »Mlade strune«.
Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba je Župnijski
Karitas podelila posebno priznanje za 20-letno delovanje,
župnijska Karitas Ljutomer pa je za dvigalo na Gimnaziji
Ljutomer predala ravnatelju g. Zvonku Kustecu darilni
bon v višini 1.000 €.
Sledilo je prijetno druženje ob dobrotah domačinov in
gostov iz Beltinec in Razkrižja.

20 let župnijske Karitas Ljutomer

Priznanja jim je izročil župnik in dekan g. Andrej Zrim.

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

Obisk Božička v DOSOR-ju
Iz Društva upokojencev Radenci bo 18 zaupnic in
zaupnikov še pred koncem koledarskega leta 2011
opravilo 82 obiskov pri članicah in članih društva, ki se
zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo udeleževati
rednih aktivnosti društva in jih je zatorej treba skozi vse
leto obiskovati doma ali pa v domovih za starejše. Tako
bodo Antonija Adanič, Anica Borkovič, Marica Horvat,
Zalika Domanjko, Olga Jug, Majda Kaučič, Janez
Klemenčič, Ivan Koren, Marija Mauko, Marija Jelen,
Rozalija Kodba, Ivan Peklar, Angela Puklavec, Alojz Šic,
Marija Šturm, Slavica Velnar, nekateri člani upravnega
odbora društva in še predsednica društva Marija Erveš
opravili obiske po Radencih, v Boračevi, na Kapelskem
vrhu, Paričjaku, Turjanskem vrhu, v Šratovcih,Hrastju
Moti, na Radenskem vrhu, v Močni, na Petanjcih, v
Rihtarovcih ter v domovih za starejše občane v
Ljutomeru, Rakičanu pri Murski Soboti, Gornji Radgoni
in na Prevaljah.
V DOSOR-ju, Domu starejših občanov Radenci, je
zaupnica Ema Matijevič, ki se je za izvedbo svoje naloge
16. decembra preoblekla v »babico Božičkovo« ter v avli
doma počakala na Božička. V društveni pisarni (tudi ta je
v prostorih DOSOR-ja) sta prejela spisek 24 članic in
članov društva, ki so na oskrbi v tem domu ter se
odpravila na obiske. Ob skromnih sredstvih, ki jih
Društvo upokojencev Radenci premore (ob tem Občina

Radenci na prošnjo ni odgovorila !), sta ob izrečenem
voščilu pri vstopu v novo koledarsko leto zaželela vsem
obiskanim veliko zdravja ter jim izročili darilce (čajni
lonček s priloženo vrečko čaja in voščilnico). Še posebej
je tega voščila bila vesela Marija Menhart v radenskem
DOSOR-ju, ki bo leta 2012 dopolnila okroglo stoto leto
življenja. Vsi ostali, ki sta jih na svoji poti po DOSOR-ju
srečala Božiček in »babica Božičkova«, po so poleg
prijazne besede bili deležni še bombončka.

Božiček v DOSOR-ju, Foto: Filip Matko

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

Pecivo s kankanom
Petkov pester dopoldan (9. decembra) se je za stanovalke
in stanovalce ter njihove svojce, znance in prijatelje pričel
že ob 9.30 uri. Takoj je bila jedilnica DOSOR-ja nabito
polna.

Že ves teden je v DOSOR-ju, Domu starejših občanov
Radenci, zopet izredno sladko dišalo. Vsak je lahko
začutil sladki vonj v nosu in ustih. Gospodinje doma so se
skupaj s stanovalkami in stanovalci v posameznih
domskih nadstropjih odločile, da v predprazničnih
božično novoletnih dneh ponovijo lanskoletno
tekmovanje v peki različnih vrst peciva. Bila je to
»Keksijada« in letos so jo izvedli drugič. Redno pekli so
dva dni (v sredo in četrtek, 7. in 8. decembra), a »finale«
tega izjemno prijetnega »merjena moči« je bil v petek, 9.
decembra dopoldne. Tričlansko ocenjevalno komisijo je
vodil kar domski vodja kuhinje Marko Gumilar, a
sodelovala sta še Marija Omar iz Pekarne Omar ter
upokojeni kuhar Radenske Janez Gjergjek. Komisija je
ocenila, da je najlepše pripravljen krožnik z različnim
pecivom bil krožnik skupine gospodinj z varovanega
oddelka (Damjana, Davorina, dve Lidiji, Maja, Marina,
Marta, Silvija in Stanka pod vodstvom Karmen Farkaš).
Že lansko leto so tudi bile najboljše. Med samim potekom
ocenjevanja so stanovalke in stanovalci doma, kot tudi
Keksijada, Foto: Filip Matko
njihovi svojci, lahko preizkušali pekovske mojstrovine
Vsem zbranim, tudi strokovnim delavkam in delavcem domskih gospodinj ter njihovih pomočnic in pomočnikov
doma z direktorico Matejo Hauser »na čelu«, se je s iz vrst stanovalk in stanovalcev, uživali pa tudi ob plesnih
svojim plesnim nastopom predstavila plesna skupina žena točkah skupine Kankan.
in deklet iz Društva kmečkih žena Sveti Jurij ob Ščavnici,
Filip Matko
ki jih je v svet plesa uvedla Nina Fras iz Plesne šole
Več
fotografij
najdete
na
portalu
Prlekija-on.net
Urška v Ljutomeru.

Koledar prireditev - Druga polovica decembra 2011
Torek, 13. 12. 2011
- ANIMACIJSKA PRIREDITEV, Dom kulture Ljutomer,
Društvo prijateljev mladine
- ob 18. uri, PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE,
Splošna knjižnica Ljutomer
- ob 19. uri, 6. KONCERT UČITELJEV GLASBENE
ŠOLE, dvorana Glasbene šole, Glasbena šola Slavka
Osterca Ljutomer

Sobota, 24. 12. 2011
- od 9. do 11. ure, BOŽIČNI BAZAR, Glavni trg Ljutomer,
LTO Prlekija Ljutomer
- PRIHOD DEDKA MRAZA, Vrtec Stročja vas, Vrtec
Stročja vas
- ob 22. uri, BOŽIČNI POHOD, Mala Nedelja, TD Mala
Nedelja-Radoslavci
- ob 23.30 uri, GLASBENI PROGRAM – mešani pevski
zbor sv. Janez Krstnik, KiMD Sv. Janez Krstnik

Sreda, 14. 12. 2011
- ob 19.30 uri, KO SEM BIL MRTEV – burleska, Drama Nedelja, 25. 12. 2011
Ljubljana, Dom kulture Ljutomer, OI JSKD Ljutomer
- ob 18. uri, GLASBENI KONCERT – mešani pevski zbor
sv. Janez Krstnik, Kresničke, Dar in gostje Komorni zbor
Četrtek, 15. 12. 2011
CARUS iz Maribora, v cerkvi Sv. Janeza Krstnika, KiMD
- ob 16.30 uri, ZIMSKA PRAVLJICA – glasbeno - plesni Sv. Janez Krstnik
nastop otrok in staršev, Dom kulture Ljutomer, Vrtec
Ljutomer
Ponedeljek, 26. 12. 2011
- BOLŠJI SEJEM, Vrtec Stročja vas, Vrtec Stročja vas
- ob 14. uri, PRIHOD DEDKA MRAZA, Babinci, TKD
Babinci
Petek, 16. 12. 2011
- ob 16. uri, ŠTEFANOV POHOD Z BAKLAMI V
- ob 18. uri, PREDBOŽIČNO DRUŽENJE, telovadnica JERUZALEM in sv. maša v cerkvi Žalostne Matere Božje
OŠ stročja vas, TD Pütar Stročja vas
ob 18. uri – zbirališče Glavni trg Ljutomer, LTO Prlekija
Ljutomer
Sobota, 17. 12. 2011
- od 9. do 13. ure, BOŽIČNI BAZAR, Glavni trg Ljutomer, Petek, 31. 12. 2011
LTO Prlekija Ljutomer
- od 22. ure SILVESTROVANJE NA PROSTEM – Glavni
- ob 17. uri, KUBA - POTOPIS, Mladinski center Prlekije trg Ljutomer
na Spodnjem Kamenščaku, Mladinski center Prlekije
Nedelja, 18. 12. 2011
- ob 14. uri, 16. BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT,
gasilsko vaški dom Pristava, KTD Mak Pristava
Ponedeljek, 19. 12. 2011
- ob 16. 30 uri, USTVARJALNA DELAVNICA »Zimski
živ žav«, Splošna knjižnica Ljutomer
Torek, 20. 12. 2011
- od 9. ure dalje, LUTKOVNA PREDSTAVA – lutkovna
skupina Vrtca, Vrtec Ljutomer
- ob 18. uri, BOŽIČNI KONCERT, dvorana Glasbene
šole, Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
Četrtek, 22. 12. 2011
- ob 9. uri, PRIHOD BOŽIČKA, Vrtec Ljutomer, Vrtec
Ljutomer,
- ob 9. uri, BOŽIČEK NA OBISKU, Vrtec Mala Nedelja,
Vrtec Mala Nedelja,
- ob 17. uri, POHOD Z LUČKAMI PO VASI IN
ČAJANKA, Vrtec Stročja vas, Vrtec Stročja vas,
Petek, 23. 12. 2011
- dopoldan, JELKOVANJE – obisk dedka Mraza, OŠ Ivana
Cankarja Ljutomer, OŠ Cvetka Golarja in OŠ Cven
- od 8. ure naprej, JELKOVANJE Z BOŽIČKOM, OŠ
Mala Nedelja, OŠ Mala Nedelja
- ob 10. uri, PRIHOD BOŽIČKA, Vrtec Gresovščak, Vrtec
Ljutomer
- od 8.15 do 12.40 ure, JELKOVANJE, OŠ Stročja vas

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

Romana Krajnčan v metropoli Prlekije s pištolo v roki
Tako je bil videti eden od številnih prizorov, ki smo ga v
Domu kulture Ljutomer gledali v sredo, 16. novembra, in
uživali v glasbeno-gledališki poslastici. Komični muzikal
Ljubim te - spremeni se! nas ni pustil ravnodušne.
Ob odlični glasbeni spremljavi (Miran Juvan - klavir in Blaž
Trček - saksofon, flavta, klarinet) so za enkratno glasbeno
gledališko doživetje poskrbeli člani vrhunske pevskoigralske zasedbe: Simona Vodopivec Franko, Romana
Krajnčan, Danijel Malalan in Marjan Bunič. Na
humorističen način so prikazali odnose in različne situacije
med moškim in žensko. Nekatere situacije smo namreč v
življenju preigrali tudi sami, druge so se zgodile našim
Ljubim te - spremeni se!, Foto: Dejan Razlag
najbližjim, a smo v njih prav tako sodelovali vsaj kot
opazovalci in ocenjevalci. Igra je bila zelo zabavna, ker nas
je opozarjala, da skušamo kar naprej spreminjati (in Za žlahtnost po predstavi je poskrbelo Vinogradništvo
popravljati) druge, v resnici pa ljubimo njihovo drugačnost. Ozmec iz Ilovec, s pokušino traminca in rumenega muškata.

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

Tašča prinesla Borštnikovo nagrado Jerneju Šugmanu
Dvorana v ljutomerskem kulturnem domu je bila premajhna De Brejeva uprizoritev je prenos in oživitev nemega filma v
za vse, ki so si želeli ogledati večkrat nagrajeno burlesko Ko gledališču. Igralska zasedba se je spopadla z izzivom, saj so
sem bil mrtev v izvedbi ansambla SNG Drama Ljubljana.
tokrat nastopali v nemi predstavi. Z mimiko obraza in
kretnjami so morali občinstvu preko slednjih prikazati lik in
nadomestiti dramski tekst. To jim je dodobra uspelo, saj se je
občinstvo skozi predstavo vidno zabavalo ob koncu so
igralce in odličnega pianista nagradili z bučnim aplavzom.
Predstava v režiji Diega de Bree je na 16. jugoslovanskem
gledališkem festivalu v Užicah prejela nagrado ardalion za
avtentičen gledališki izraz. Na letošnjih Dnevih komedije pa
je bila razglašena za žlahtno komedijo, njen režiser de Brea
pa za žlahtnega režiserja, prejela je tudi nagrado revije
"Tmača art" na mednarodnem sarajevskem gledališkem
festivalu MESS.
Ko sem bil mrtev, Foto: Dejan Razlag

Za žlahtnost po predstavi je poskrbela Turistična kmetija
Frank Ozmec.

Videli smo meščansko dramo in arhaične like tašče, snubca, 18. januarja 2012 vabljeni na ogled zmagovalne predstave
služkinje, ki so izrazito tipizirani. Komični družinski odnosi 50. Linhartovega srečanja. Predstavili se bodo igralci
se na odru dogajajo v historično realnem času, ko so veljala Šentjakobskega gledališča s komedijo Mali diktator.
drugačna moralna in družbena pravila. V predstavi so igrali
JSKD OI Ljutomer
Jernej Šugman, ki je za vlogo Tašče prejel Borštnikovo
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net
nagrado, Alojz Svete, Janez Škof in Boris Mihalj.

