
Neodvisni časopis Prlekije

 Vesele božične praznike in srečno novo leto 2013!

Prižgali »vinsko jelko«, Na Jeruzalemu prižgali 3000 lučk in predstavili novi penini in vino

90 let Pihalnega orkestra Ljutomer, Jubilejni koncert ob visoki obletnici

10 let Varne hiše Pomurja, Svečana proslava ob 10. obletnici Varne hiše Pomurja

          Velika predpraznična križanka, Križanka za krajšanje časa

                    Koledar prireditev, Prireditve v naši okolici december 2012



Pozdravljeni še zadnjič
Spoštovane Prlečke in Prleki, drage bralke in bralci 
Prleških cejtng, še zadnjič v letu 2012 ter nasploh, 
vas lepo pozdravljamo.

Z vami smo bili tri leta, ta številka, ki je pred vami 
pa je tudi naša zadnja. V teh treh letih smo se trudili 
po naših najboljših močeh ter sedaj prišli do točke, 
kjer se ta naša pot zaključi. Še naprej pa spremljajte 
naš  spletni  portal  Prlekija-on.net,  ki  prav  te  dni 
vstopa v svojo osmo leto delovanja.

To je od nas vse,  iz uredništva vam želimo vesele 
božične praznike in naj bo novo leto polno uspehov, 
sreče, ljubezni in vsega, kar si sami najbolj želite.

Srečno!

Glavni in odgovorni urednik
Dejan Razlag

Arhiv  vseh  številk  Prleških  cejtng,  najdete  na  spletnem 
naslovu www.prlekija-on.net.

Malo prleščine
DRGAČIK - drugače;
FRDOLÜŽITI - žvižgati;
GOTOF - gotov, izmučen, zmantran;
HRGAJA - gobec;
KEHLI - zobje;
KOPAJA - korito;
POTKAPJAČA - nadstrešek;
RABUKA - prepir, glasno pogovarjanje;
ZAFRŠMAGATI - zameriti;
ZOLITI - dreti;
ZOVEC - zajec;

Gospodar v svoji hiši
Mož  je  pravkar  končal  branje  nove  knjige  z 
naslovom "Lahko ste gospodar v svoji hiši".

Oddrvel je v kuhinjo in stopil naravnost proti ženi. 
Uprl je prst v njen obraz in ostro dejal: "Vedi, da 
sem od zdaj naprej jaz gospodar v tej hiši in moja 
beseda je zakon!

Zvečer mi boš pripravila gurmansko večerjo in ko 
bom pojedel, mi boš servirala sijajno sladico.

Po večerji bova šla v spalnico in se ljubila tako, kot 
jaz  hočem.  Potem mi  boš  pripravila  kopel,  da se 
bom  lahko  sprostil.  Umila  mi  boš  hrbet  in  me  
zbrisala, nato pa mi boš prinesla pižamo.

Nato mi boš zmasirala stopala in roke. Ugani, kdo 
me bo oblekel in počesal, ko bo to opravljeno?"

"Jaz bi rekla, da upravnik pogrebnega zavoda!"

Pogovor z ženo
Včeraj  zvečer  sva  z  ženo  sedela  na  kavču  in  se 
pogovarjala o življenju. Pogovor je nanesel tudi na 
pomen dignitete človeškega življenja.

Jaz sem ji rekel: "Draga, če se meni kdaj zgodi, da 
bi bil v stanju vegetiranja, odvisen od aparatov in 
tekočin, prosim odklopi vse stvari, ki me držijo pri 
življenju."

Ko sem to izrekel je žena vstala, izklopila TV in mi 
vzela pivo.

Slovenec in Bosanec
Gresta Bosanec in Slovenec po temi skozi puščavo, 
seveda v mraku ne vidita velike luknje pred seboj in 
padeta notri.

Pa pravi Slovenec: "Ja kaj bova pa zdaj naredila?"
Bosanec pa odvrne: "Jao...pa vi Slovenci bi samo 
radili!"

Prleške cejtnge - brezplačen izvod, medij je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport 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

Naslovnica: Ljutomer v prazničnem decembru, Foto: Dejan Razlag



Na Jeruzalemu prižgali »vinsko jelko« ter predstavili novi penini in vino

Jeruzalem spet krasi »vinska jelka«, Foto: Dejan Razlag

Gostje P&F Jeruzalem Ormož in P&F Jeruzalem Ljutomer, 
so  se  v  petek,  30.  novembra,  ob  spremljavi  otroškega 
pevskega  zbora  OŠ  Ivanjkovci  in  pihalnega  kvarteta  GŠ 
Slavka  Osterca Ljutomer,  zbrali  pred  dvorcem,  kjer  jih  je 
pozdravil  direktor  P&F  Jeruzalem  Ormož  Mitja  Herga: 
»Veseli me, da lahko ob uspešnem iztekajočem poslovnem 
letu  v  tem  prekrasnem  ambientu  s  sodelavci  in  prijatelji 
nazdravimo  z  našimi  novimi  vini  in  si  zaželimo  lepe 
praznike.« Zbrane je nagovoril  tudi župan Občine Ormož, 
Alojz Sok. Prisotna sta bila tudi podžupan Občine Ormož 
Branko Šumenjak ter Jurij Borko, župan Središča ob Dravi. 
Tako so v duhu bližajočih božičnih praznikov,  ob pomoči 
članov  rokometnega  kluba  Jeruzalem  Ormož,  v  krogu 
sodelavcev,  lokalnih  prebivalcev,  poslovnih  partnerjev, 
županov in občinskih svetnikov, na posebni novoletni jelki v 

obliki steklenice, prižgali več kot 3000 lučk, ki bodo vse do 
sredine  januarja  krasile  prepoznavno  lokacijo  sredi 
jeruzalemskih vinogradov.

Za  največjega  slovenskega  vinarja  se  iztekajoče  poslovno 
leto zaključuje v znamenju novosti, zato so vrhunec druženja 
zaznamovale  predstavitve  novih  vin,  ki  so  jih  v  skladu  s 
svojim  sloganom  »najboljše  stvari  v  življenju  delimo  z 
drugimi«  predstavili  v  krogu  svojih  prijateljev.  Trem 
peninam,  Muškatni,  Sec  in  Brut,  sta  se  pridružili  še 
Sauvignon in Rosé, ki sta obogatili zbirko blagovne znamke 
Jeruzalem Ormož. Paleto vin blagovne znamke Ljutomerčan 
pa je popestrilo novo buteljčno vino Kvartet.

Penini in buteljčno vino so gostje okušali ob skrbno izbranih 
kulinaričnih dobrotah iz kuhinje Dvorca Jeruzalem, vina pa 
je  natančneje  predstavil  enolog  Rok  Jamnik,  ki  je  med 
drugim povedal: »Nova vina so nastala iz ročno pobranega 
grozdja,  vzgojenega  na  najboljših  legah  Ljutomersko-
ormoških goric. Penini iz vinske kleti Jeruzalem Ormož sta 
pridelani po charmat postopku, sta živahni ter osvežujoči z 
rahlim  preostankom  sladkorja.  Buteljčno  vino  Kvartet 
vinske  kleti  Jeruzalem  Ljutomer  pa  je  nastalo  po  naravi 
prijazni,  integrirani  pridelavi.  Kvartet  je  polsuho  vino,  ki 
spominja na zrelo rumeno sadje, citruse in jabolka.«

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

90 let Pihalnega orkestra Ljutomer
Člani Pihalnega orkestra KD Ivan Kaučič Ljutomer na čelu z 
dirigentom Simonom Novakom so  s  svojim koncertom,  v 
petek,  30.  novembra,  v  športni  dvorani  ŠIC v Ljutomeru, 
poudarili  pomen  medgeneracijskega  povezovanja  in 
razveseljevanja ljudi.

V  svojem  izvajalskem  repertoarju  so  predstavili  visoko 
kakovostno  raven  v  izvajanju  klasičnih  skladb,  koračnic, 
modernih  skladb  vseh  sodobnih  zvrsti  (pop,  rock,  jazz, 
blues), zabavnih in narodno-zabavnih skladb. Tudi solistični 
vložki članov orkestra so navdušili ljubitelje te zvrsti glasbe, 
ki  so  napolnili  športno  dvorano  v  Ljutomeru.  Kot  gost 
koncerta  se  je  predstavil  Mladinski  pihalni  orkester 
Glasbene  šole  Slavka  Osterca  Ljutomer,  pod  vodstvom 
Bojana Zelenjaka, ki je zaigral skupaj s Pihalnim orkestrom.

Prisotne  je  najprej  nagovorila  županja  Občine  Ljutomer 
mag.  Olga  Karba,  ki  je  poudarila  pomen  ustanovitve  in 
delovanja  pihalnega  orkestra  in  godbenikom  čestitala  ob 
praznovanju častitljivega jubileja. Podelila je tudi priznanja 
občine Ljutomer za uspešno 90-letno delovanje. Priznanje je 
prevzel  Miroslav  Steržaj,  predsednik  KD  Ivan  Kaučič 
Ljutomer, ki je v imenu KD Ivan Kaučič pozdravil prisotne 
in čestital godbenikom ob njihovem jubileju.

Mag. Igor Teršar  je v imenu JSRS za kulturne dejavnosti 
Pihalnemu  orkestru  podelil  zlati  znak  pri  razvijanju 
glasbenih dejavnosti, Franc Štefanec pa je prejel priznanje 
za 57-letno delo v pihalnem orkestru.

90 let Pihalnega orkestra Ljutomer, Foto: Damir Skuhala

Cilka Jakelj in Mira Rebernik Žižek sta članom in članicam 
Pihalnega orkestra podelili bronaste, srebrne, zlate in častne 
Gallusove značke in jim čestitale za njihovo uspešno igranje 
v  orkestru.  Pihalnemu  orkestru  Ljutomer  so  čestitali  tudi 
člani  pihalnega  orkestra  iz  Murske  Sobote  in  Gornje 
Radgone in jim zaželeli uspešno delo v naprej.

Da ima pihalna godba v Ljutomeru svojo tradicijo in mesto 
v življenju ljudi, se je pokazalo ob koncu koncerta, ko so 
člani  pihalnega  orkestra,  godbeniki  veterani  in  bivši  člani 
skupno  zaigrali  skladbo  domačina  Lujzeka  Krajnčana  z 
naslovom  Na  Rogli.  Po  koncertu  je  sledil  družabni  del 
večera,  ki  ga  je  s  svojo  ubrano  pesmijo  popestril 
Ljutomerski oktet.

Damir Skuhala
Več fotografij in video najdete na portalu Prlekija-on.net



Svečana proslava ob 10. obletnici Varne hiše Pomurja
"Ta hiša je kot vsaka hiša,
pa vendar je posebna hiša.
V njej je staro in mlado,
in vse kar ima se rado.

Je moja, je tvoja, je naša
in če jo boste potrebovali, tudi vaša.

Vedno odprta, nikoli prezrta,
nudi pomoč, ko odideš proč."

To sta uvodna verza pesmi, s katero je scenarist in voditelj 
prireditve  Bojan  Rajk  pričel  proslavo  ob  10.  obletnici 
delovanja Varne hiše Pomurja.

Slovesnosti, ki je v petek, 30. novembra, potekala v novem 
Vaško gasilskem domu v  Babincih,  so  se  poleg  bivših  in 
sedanjih  stanovalk  Varne  hiše,  predstavnikov  Centrov  za 
socialno  delo,  strokovnih  delavk  varnih  hiš  po  Sloveniji, 
udeležili  še: sekretarka na MDDSZ Marjeta Ferlan Istinič, 
predsednica  sekcij  varnih  hiš  in  materinskih  domov  pri 
Socialni zbornici Slovenjie in predsednica Regionalne Varne 
hiše Celje ter tudi ustanoviteljica Varne hiše Pomurja Suzi 
Kvas,  podžupan  Občine  Ljutomer  Janez  Vencelj  in 
predstavnik policije.

Zbrane je uvodoma pozdravila Darinka Štuhec, predsednica 
Društva varnega zavetja, katero izvaja program Varna hiša 
Pomurja.  Povedala  je,  da  je  namen programa ženskam in 
otrokom, ki doživljajo kakršnokoli obliko nasilja, omogočiti 
umik  v  varno  bivalno  okolje  in  si  ob  pomoči  strokovnih 
delavk  začeti  urejati  življenje  brez  nasilja.  Program 
financirajo  MDDSZ,  pomurske  občine,  FIHO,  pomemben 
vir prihodkov pa predstavljajo donacije različnih organizacij 
in  posameznikov.  Vzpostavili  so  tudi  dobro sodelovanje  s 
CSD, z regijsko koordinatorko za nasilje, občinami, šolami 
in vrtci, RK, Karitas in policijo.

Janez Vencelj in Darinka Štuhec, Foto: Branko Košti

V  destih  letih  delovanja  je  Varna  hiša  Pomurja  nudila 
zavetišče  318  uporabnikom,  od  tega  170  ženskam in  148 
otrokom. Za zasluge, da je hiša res zaživela, se je zahvalila 
prejšnji  strokovni  vodji  Bredi  Gerenčer,  ki  se  je  letos 
poslovila, svoje delo pa predala novi strokovni vodji Janji 
Legen,  katera  s  strokovnimi  delavkami  Petro,  Romano in 
Sandro skrbi, da Varna hiša Pomurja izvaja program ter da 
se  ženske in otroci  v hiši  počutijo  varno.  Tudi njim se je 
predsednica  zahvalila  za  njihov  prispevek  k  uspešnemu 
izvajanju programa.
 
Slovesnost  so  s  kulturnim  programom obogatili  najmlajši 
plesalci  FS  TKD  Babinci,  pevka  skupine  Mega  band 
Angelina, ženski pevski zbor PAX in Marko Pascal Rožman, 
za smeh pa sta z odigranim skečem On in ona, poskrbela 
Ljuba  Erhatič  in  Srečko  Centrih,  amaterska  igralca  KUD 
ivan Kavčič iz Ljutomera.

Jubilejno srečanje se je  nadaljevalo z  bogato pogostitvijo, 
katero so pripravili domačini iz Babinec.

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

Blagoslov adventnega venca v Borecih

Adventni venec v Borecih, Foto: Branko Košti

Neformalna  skupina  krajanov  iz  Borec  (Križevci  pri 
Ljutomeru)  je  pri  obnovljeni  kapelici  ob cesti  Ljutomer  - 
Križevci, tretje leto zapored postavila velik adventni venec. 
Prejšnji dve leti je v premeru meril pet metrov, letos so se 

odločili še za nekoliko večjega.

Kot zadnji dve leti, je venec prvo adventno nedeljo zvečer, 
tudi  letos  blagoslovil  farni  župnik  Štefan  Vinkovič.  Kljub 
hladnemu vremenu z rahlim dežjem in sneženjem, so se ob 
vencu zbrali številni krajani vseh generacij, pridružil se jim 
je tudi župan Občine Križevci mag. Branko Belec. Zbrane je 
nagovoril  Pavel  Zorko  in  jim  med  drugim  zaželel  miren 
adventni čas ter lepe praznike, hkrati  pa jih že povabil na 
blagoslov jaslic na prostem, katere bodo letos postavili prvič 
in to na površini kar 12 m2.

Po blagoslovu so se krajani ob stojnicah ogreli s kuhanim 
vinom  in  čajem  ter  okrepčali  s  pecivom,  pogačami  in 
pajanim kruhom.

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



V Cezanjevcih zbrali denar za ureditev učilnic

Dobrodelna prireditev v Cezanjevcih, Foto: David Vunderl

Učenci in kolektiv OŠ Janka Ribiča Cezanjevci so v petek, 

7.  decembra,  v  večnamenski  dvorani  Osnovne  šole  Janka 
Ribiča Cezanjevci pripravili dobrodelno prireditev, kjer so se 
vsi zbrani veselo družili ob glasbi, plesu in humorju.

Na  prireditvi  so  zbrane  zabavali  Ljubiteljsko  dramsko 
društvo Sv. Jurij ob Ščavnici, Lotmerški tamburaši in pevski 
kvartet Jeruzalem. Nastopili pa so tudi učenci Osnovne šole 
Janka Ribiča Cezanjevci, ki so s spremljavo harmonikarke 
Katje Vunderl zaplesali v ritmu folklornih melodij.

Denar, ki so ga zbrali (528 evrov), bodo v celoti namenili 
dokončni ureditvi učilnic - beljenju in lakiranju parketa.

David Vunderl
Več fotografij in video najdete na portalu Prlekija-on.net

V Veržeju petič na ogled jaslice
S peto  razstavo slovenskih jaslic  Zavod Marianum Veržej 
zaključuje  jubilejno  leto  -  100  let  od  blagoslovitve 
Marijanišča v Veržeju. Salezijanci se pri svojem delu, tudi v 
Veržeju, zavedajo vrednote družine, ki pomembno vpliva na 
razvoj vsakega posameznika in družbe nasploh.

Toplina,  ki  jo  daje družina,  veje  tudi  iz  zbirke družinskih 
jaslic Ane Korenč, ki so letos napolnile osrednji del razstave, 
posebne občutke pa boste  ujeli  tudi  ob pogledu na jaslice 
slovenskih rokodelcev in jasličarjev ter otrok severovzhodne 
Slovenije.

Na  letošnji  razstavi  jaslic  je  predstavljenih  24  jaslic  Ane 
Korenč,  27 jaslic slovenskih rokodelcev, jasličarjev ter 28 
jaslic šolskih skupin in društev.

Božična  Prlekija  je  projekt,  ki  se  že  tretje  leto  uspešno 
izvaja, povezuje pa Razstavo jaslic v Veržeju, Božično vas 
Banovci,  ki  jo  skupaj  pripravljata  Turistično  društvo 
Banovci in Terme Banovci ter Božično noč na Razkrižju, ki 
jo pripravlja Turistično narodopisno društvo Razkrižje.

Razstava  jaslic  v  Veržeju  ob  odprta  od  7.12.2012  do 
3.2.2013, vsak dan od 9.00 do 17.00 ure, ob sobotah od 9.00 

do 12.00, ob nedeljah in praznikih pa po dogovoru.

Razstava jaslic v Veržeju, Foto: Damir Skuhala

Božična  vas  v  Banovcih  je  na  ogled  od  17.12.2012  do 
8.1.2013,  Božična  noč  na  Razkrižju  pa  bo  v  ponedeljek 
24.12.2012 ob 19.00 uri na prostem pri Ivanovem izviru in v 
soboto 5.1.2013 ob 18.00 uri.

Damir Skuhala
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Miklavž obiskal otroke pri Sv. Juriju ob Ščavnici

Parklji niso imeli veliko dela, Foto: Branko Košti

Množica otrok in  staršev je v mrzlem sredinem večeru 5. 

decembra,  pred  cerkvijo  Sv.  Jurija,  nestrpno  pričakovala 
prihod prvega od decemberskih dobrih mož, Miklavža.

Pred njegovim prihodom so se pridni otroci, seveda so bili ta 
večer vsi pridni, zbrali okrog Brede Žunič in pokazali, da so 
bili med letom pri verouku res pridni, saj so se med drugim 
naučili kar nekaj molitvic. Tega je bil vesel tudi Miklavž, ki 
je prišel s svojim spremstvom - angela in parklji. Slednji so 
imeli bolj malo dela, saj so otroci pridni, šibe so podarili le 
nekaj  staršem,  ki  so,  kot  so  povedali  otroci,  včasih  tudi 
poredni.  Pridne  otroke  pa  je  Miklavž  odbaril  z  bogatimi 
darili.

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

DELAVEC, KI 
ULIVA

PRODAJALKA 
MOKELANTAN AM. KITARIST, 

STEVE MAJHEN DEL UDAREC 
STRELE

OLGA CIMER-
MAN

KDOR S 
KOM SPI

7 VNAŠANJE 
PODATKOV 3 VRSTA UDARCA 

PRI BOKSU
DRAGO 
OCEPEK

OBDELAN 
KOS POLJA

CUNJA EDEN OD BRA-
TOV KENNEDY MRTVAK KUTINA TURŠKI 

MINISTER
MRTEV 
ČLOVEK, 

SLABŠALNO

KARLOVAC AM. FILMSKA 
IGRALKA,BO

NOBELOV 
NAGRA-
JENEC ZA 
MEDICINO

USPAVALNO 
SREDSTVO

1000 KILO-
GRAMOV POBIRALEC IGOR KRAM-

BERGER

JAP. VELEM-
ESTO

PULZ,BITJE TROPSKO 
DREVO DUHOVŠČINA 2 MAJHEN 

OTROK
JOSIP BROZ SLOV. GEO-

GRAF ANTON
RUSKI REŽISER 

KLIMOV GOLTANEC RUSKO ŽEN. 
IME

NARAVA, 
MORALA, ČUD

CRKOVINA, 
CRKNINA

JELKA
GRŠKI PISEC 

BASNI,AISOPOS OGULIN
IZUMIL 

TELEFON OPORA GLAS PRI 
KOLCANJU

VELIKA ŠKOLJKA 
V INDIJ. OCEANU

NAČIN ZASTOPA-
NJA PODJETIJ

BIBLIJSKO 
MESTO

NEM. TEOLOG 
EBERHARD

KRAJ OB SOČI 
PRI KANALU

KEMIJSKI ELE-
MENT  TM

MLAD, 
NEIZKUŠEN 

ČLOVEK

VRH JV OD 
VELIKIH LAŠČ

BRČICA, 
MAJHEN BRK

ANTON 
NANUT

 NEKD. SL. Ž. 
SMUČAR.  ZAJC

DELAVEC PRI 
MARTINOVKI

GRŠKA BOGINJA 
MODROSTI

TVORBA V 
PANJU

ORODJE ZA 
GRABLJENJE

MIREN 
ČLOVEK

SLOV. PESNIK, 
SEVERIN

RAZBURJENOST, NERAZ-
SODNOST

DEŽNIK INDIJSKO 
BRENKALO ZDROB

SUHA KRAVA
KURILSKO 
OTOČJE

OKRASNI 
ELEMENT V 

ARHITEKTURI
HAVAJSKI 
VULKAN

PREKAJENO 
SVINJSKO MESO

IVA MAJOLI
NEKD SMUČAR-

KA, NUŠA POROK SLOV. 
SKLADATELJ 

SAVIN
PASTIR OVAC LADO 

LESKOVAR
ŠPORTNA 
JADRNICA 14

KRATEK 
POŽIREK

VISOKO OD-
LIKOVANJE

ERVIN 
ČURLIČ

ŠTEVNIK DO 
DESET

KRČMA, 
BEZNICARAZPOKA

STARINSKO: 
KORIST, 
UČINEK

DRŽAVA NA 
SZ ZDA

SIN IZ PREJŠNJE-
GA ZAKONA 7 8 EVGEN LAH MUSLIM., 

KI PRIZNAVA 
SAMO KORAN

KALCIJ
SANI, SANICA, 

SMUKE
KORUZA ZA 

ZELENO KRMO
FILMSKA IGR-
ALKA STARK

MAJHEN 
KONECPESNIŠ. MERA

VRSTNI RED; 
RAZPORED

11
RIHARD 
JAKOPIČ

ČIŽMAN 
EDVARD

MAJHEN 
POBALIN

SOIMENJAK
NARISAN 
OSNUTEK

PODVODNA 
PRIPRAVA

MESTO NA 
PORTUGAL-

SKEM
SUROVINA ZA 
ČOKOLADO

DEL ŽENSKIH 
SPOLOVIL

GL.ME.
TURČIJE

PREBIVALEC 
DAKIJE

SLOV. FIZIK 
BRUNO

KOSTUMOGRAF-
KA VOGELNIK

ANG. TEKAČ, 
SEBASTIAN

GRŠKA 
BOGINJA 
USODE

AMERIŠKI 
MOGOTEC

METALURŠKO 
GORIVO

PLITVA, OZKA 
STRUGA

Ž. POKRIVALO 
PRI NAR. NOŠI

MESTO V NOTR.
DALMACIJI

STOJALO, 
DELOVNA MIZAERBIJ

VLADIMIR 
ARKO

PRODNATA 
PUŠČAVA V 

SAHARI

IZPRAŠEVALEC ZAMOLČANJE, 
UTAJITEV ZNAK 

PLEMIŠKE 
DRUŽINE

MLADINSKA 
KNJIGA

NEKD. ANG.  
ATLET STEVE

NEKD. TOŽILEC, 
BOŠTJAN

ETIOPSKO 
JEZERO

VEČNO 
TRAJANJE

BUDIST. VEČINA 
V LAOSU

OKRAJŠAVA ZA 
AMERIČANA

SAMOU.INTERE.
SKUPNOST

RUMENICA, 
VRSTA GLINE

SIN KSUTOV, 
PRAOČE JONCEV

NEM. MESTO 
OB RENU

ENOCELIČNI 
ORGANIZEM 
Z BIČKOM

ANG. NOBEL-
OVEC ZA MIR 
JOHN BOYD

BEOGRAJSKO 
LETALIŠČE

LATINSKI 
VEZNIK

LOJZE 
GORJANC

ČESEN 
URBANKOBALT I. CANKAR

RUS.-NEM. 
FIZIK THOMAS 

JOHANN

SLOV. 
SKLADATELJ 

ANTON

1 HRV. KNEZ, 
PREMAGAL 
BENEČANE

PROSTOR ZA 
UČENJE

OKRASNA 
ROŽA, 

ŽAMETNICA

J. AM. 
KAMELA 
JELENJE 

VELIKOSTI

ABOTNA 
ŽENSKA

12 KDOR IMA 
VELIKE BRKE
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Uživali pecivo ob glasbi Mladih Štajercev
V  DOSOR-ju,  Domu  starejših  občanov  Radenci,  so  v 
drugem tednu decembra pripravili tradicionalno »keksijado« 
- pečenje peciva po starih receptih. Bila je pripravljena že 
tretje leto po vrsti in udeležba stanovalk in stanovalcev je ob 
mentorstvu domskih gospodinj bila izjemna.

Tretja DOSOR-jeva keksijada, Foto: Filip Matko

Že  v  sredo  in  četrtek  je  po  vsem  DOSOR-ju  dišalo  po 
vaniliji in seveda napovedovalo sladkanje s pecivom, ki se 
ga je pripravljalo. Posebnih pet degustacijskih krožnikov pa 
so  pripravili  za  petkovo  dopoldne,  ko  se  je  oglasila 
ocenjevalna  komisija.  To  so  sestavljale:  Marija  Omar  iz 
Rankovec  (iz  tamkajšnje  Pekarne  Omar  !),  Ida  Mir  iz 
Radenec  (upokojena  učiteljica  praktičnega  pouka 

gospodinjstva  Srednje  šole  za  gostinstvo  in  turizem  v 
Radencih)  ter  Jolanda Mauko, slaščičarka iz  DOSOR-jeve 
kuhinje. Med poizkušanjem predstavljenega peciva pa je za 
zabavo vseh zbranih stanovalk in stanovalcev DOSOR-ja v 
domski  restavraciji  poskrbela  glasbena  skupina  Mladi 
Štajerci  iz  Vitomarcev  (vokalistka  Maja  Petrovič,  kitarist 
Viktor Hauzer, Viktorija Hauzer s harmoniko, klarinetist in 
vokalist  Silvo  Hauzer  ter  trobentač  in  vokalist  Anton 
Diemat).

Ob njihovi glasbi so gospodinje veselo zapele in zaplesale, 
kajti delo minulih dveh dni ob peki peciva je bilo za njimi, 
pa  še  komisija  je  bila  izredno  zadovoljna  z  njihovo 
predstavitvijo.  Krožnike  s  pecivom  so  predstavile 
posamezne skupine: »Pritličje in prvo nadstropje«, »Drugo 
nadstropje«,  »Tretje  nadstropje«,  »Četrto  nadstropje«  ter 
»Oddelek  za  demenco«.  Ob  zaključku  svojega  dela  je 
ocenjevalna komisija sporočila,  da so zmagovalci  tokratne 
tretje keksijade pravzaprav vsi, ki so sodelovali: ali samo z 
nasveti, ali z recepti, ali tudi s svojim osebnim prispevkom 
pri izdelavi in peki peciva. Tako je Ida Mir vsem »položila 
na  srce«,  da  naj  tako  nadaljujejo  tudi  v  prihodnje,  da  se 
ohrani  spomin  na  kekse  in  drugo  pecivo,  ki  se  ga  je 
pripravljajo  ob  praznikih  nekoč  ter  da  se  to  v  kar  se  da 
precejšnji meri prenese tudi na mlajši rod.

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

Miklavž ob angelskem petju
V  začetku  letošnjega  leta,  bilo  je  to  na  prvo  soboto,  7. 
januarja, so v DOSOR-ju (Dom starejših občanov Radenci) s 
30-minutnim  koncertom  nastopile  članice  mlade  pevske 
skupine »Iskrice« s Tišine v Prekmurju. Zaradi obilice vabil 
in  nastopov  je  njihov  koncert  božičnih  pesmi  prišel  v 
DOSOR-ju  »na  vrsto«  tako  pozno  in  ob  njihovi  tedanji 
zadnji pesmi »Sveta noč« se je zaslišal med poslušalstvom 
vzdih:  »O,  da  bi  še  večkrat  prišle  med  nas  in  tako  lepo 
zapele!«

To se je uresničilo v soboto, 8. decembra, ko so »Iskrice« 
pod vodstvom Doroteje Omar s  koncertom zopet  obiskale 
stanovalke in stanovalce DOSOR-ja. Toda tokrat je mladih 
pevk, srednješolk in študentk, že 14 v skupini, ki vadijo in 
prepevajo ljudske, narodne in umetne pesmi. Ne samo, da 
jih je nekaj več, povedale so še, do so leto dni starejše in da 
imajo sedaj  za seboj  že šest  let nastopov. Ker so prišle  v 
dneh, ko je na poti prvi dobri decembrski mož – Miklavž, so 
pripravile  v  svojem repertoarju  pesmi  še  nekaj  cerkvenih 
napevov. Nekatere cerkvene pesmi pa so zapele po želji in 
uvodnih taktih nekaterih stanovalk DOSOR-ja.

Njihovo skoraj angelsko petje je slišal tudi Miklavž, ki se je 
po  dvajsetminutnem  petju  »Iskric«  pojavil  na  vhodu  v 
restavracijske  prostore  DOSOR-ja.  Vsem  stanovalkam  in 
stanovalcem  doma  je  zaželel  vse  lepo  ob  tokratnem 
Miklavževanju  (dva  dni  prej  jih  je  obiskala  z  Miklavžem 
tudi  kulturna  skupina  šolark  in  šolarjev  Osnovne  šole 

Srednja  Bistrica  iz  Prekmurja  !),  pohvalil  ob tem pa  tudi 
petje gostujoče skupine »Iskrice«. Miklavž je vse povprašal 
po zdravju, jih opomnil na njihovo mladost ter »preveril«, če 
še  znajo  kakšno  molitev  iz  mladih  let.  Stanovalke  in 
stanovalci  doma  so  eno  od  molitev  res  skupno  ponovili, 
Miklavž pa jim je razdelil pomaranče.

Pevska skupina »Iskrice« s Tišine, Foto: Filip Matko

Po slovesu Miklavža so »Iskrice« zapele še nekaj narodnih 
po želji stanovalk in stanovalcev DOSOR-ja ter se poslovile 
v upanju, da se kaj hitro zopet oglasijo.

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



Na trgu pripravili čajanko in prižgali lučke
V  ponedeljek,  10.  decembra,  so  Občina  Ljutomer,  KS 
Ljutomer,  LTO  Prlekija  Ljutomer  in  Vrtec  Ljutomer,  na 
Glavnem  trgu  v  Ljutomeru,  pripravili  prireditev  Juhuhu, 
veseli december je tu.

Že  dopoldan  so  otroci  nižjih  razredov OŠ Ivana  Cankarja 
Ljutomer  krasili  jelko  na  trgu,  popoldan  pa  so  otroci  iz 
ljutomerskega vrtca z lučkami krenili na pohod izpred vrtca 
na trg, kjer je potekala tradicionalna čajanka. Na trgu so jih v 
pravljični deželi pričakala tudi pravljična bitja.

Na  trgu  sta  vse  zbrane  nagovorila  ravnateljica  Vrtca 
Ljutomer,  Marija  Pušenjak  in  predstavnik  Sveta  staršev 
vrtca, nakar so tam uprizorili predstavo Mojca Pokrajculja za 
vse otroke. Po igri, so vsi skupaj z županjo Občine Ljutomer, 
mag.  Olgo  Karba,  odštevali  trenutke  do  prižiga  lučk  na 
smreki, ki bo te praznične dni krasila Glavni trg, ob koncu pa 
so se vsi okrepčali s čajem in pecivom na stojnicah.

Veseli december je tu, Foto: Dejan Razlag

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

Ambroževa maša pri Sv. Juriju ob Ščavnici

Ambroževa maša, Foto: Branko Košti

V  začetku  decembra  je  godoval  Sveti  Ambrož,  zavetnik 
čebelarjev in voskarjev. God svojega zavetnika so v nedeljo, 
9. decembra, s sveto mašo počastili čebelarji Čebelarskega 
društva  Sv.  Jurij  ob  Ščavnici,  ki  so  v  letošnjem  letu 
proslavili visok jubilej, 100 let delovanja.

V mrzlem, a čudovitem zimskem dopoldnevu, se je že pred 
mašo  ob  stojnici  zbralo  precej  čebelarjev  in  se  skupaj  z 
županom  Antonom  Slano,  pogrelo  s  toplimi  medenimi 
napitki,  nato  so  se  pomaknili  v  toplo  cerkev,  ob  tej 
priložnosti  okrašeno  s  panji,  čebelarskim  orodjem  in 
pripopmočki ter seveda medom in izdelki na osnovi čebeljih 
pridelkov. Na ogled so bile tudi poslikane panjske končnice 
mladih čebelarjev čebelarskega krožka na OŠ Sveti Jurij, s 
katerimi  bodo  sodelovali  na  natečaju  ČZ  Slovenije  za 
najboljšo poslikavo panjske končnice.

Mašo za čebelarje je daroval župnik Boštjan Ošlaj, ki se je v 
tem letu včlanil med čebelarje. V zahvalo za darovano mašo 
so  čebelarji  podarili  cerkvi  veliko  velikonočno  svečo, 
župniku kot novopečenemu čebelarju pa košarico s čebeljimi 
produkti in nov panj, v katerega mu bodo spomladi naselili 
še čebele. V društvu namreč obstaja tradicija, da vsak novi 
član prejme kot darilo panj s čebelami.

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

Republika Prlekija odprla prvo ambasado
Etnološko  kulturno  društvo  Künštni  Prleki,  so  uresničili 
željo,  da  projekt  Republika  Prlekija  dobi  tudi  uradno 
predstavništvo v krajih po Sloveniji.  Za prvo ambasado je 
bilo izbrano mesto Kranj.

Sodelovanje  z  Društvom  za  zdravo  mesto  iz  Kranja  in 
Künštnimi Prleki je prineslo nov zanimiv produkt. V samem 
centru starega dela mesta stoji zanimiva zgradba - nekdanja 
Narodna čitalnica. Ta čitalnica je dobila novo veljavo, s tem 
da  je  gostila  veliko  domačinov,  kateri  so  se  udeležili 
otvoritve.  Kranjski  podžupan  in  direktorica  zavoda  za 
turizem  sta  bila  navdušena  nad  idejo,  pohvalila  sta 
sodelovanje  in  zagotovila,  da  ima  ambasada  neomejene 
možnosti za neposredno sodelovanje.

Pomen  ambasade  je  v  tem,  da  se  domačinom  ponudi 

produkte,  ki  izvirajo  iz  Prlekije.  Tokrat  je  bilo  veliko 
ponudnikov  iz  Prlekije,  ki  so  ponujali  pridelke  kmetij. 
Turistični ponudniki so imeli priložnost,  da se neposredno 
srečajo z domačini. Posebno mesto pa ima tukaj tudi potni 
list. Vsak lastnik tega dokumenta ima pri nakupu tudi izdatni 
popust,  ob  popustu  pa  bodo  imetniki  dobili  tudi  veliko 
informacij, katere so zanimive in posebne v Prlekiji.

Skupina  Künštnih  Prlekov  s  kantavtorjem  Tadejem 
Vesenjakom, je napolnila prostore čitalnice, obiskovalci so 
spoznali način življenja, ki je malo drugačen od njihovega. 
Tržnica je bila živa, nastalo pa je tudi kar nekaj zanimivih 
idej za naprej.

Milan Belec
Fotografije najdete na portalu Prlekija-on.net



Koledar prireditev - december 2012
Četrtek, 20. 12. 2012
-  ob 9.  uri,  PRAZNIČNA ČAJANKA,  knjižnična 
čitalnica, Splošna knjižnica Ljutomer
-  ob  17.  uri,  POHOD  Z  LUČKAMI  IN 
ČAJANKA, Vrtec Stročja vas, Vrtec Stročja vas,
- ob 17. uri,  PRIHOD BOŽIČKA,  pravljični park 
pred vrtcem, Vrtec Stara Cesta

Sobota, 22. 12. 2012
- od 9. do 13. ure,  BOŽIČNI BAZAR – PRIHOD 
BOŽIČKA –  predstava  za  otroke,  Glavni  trg 
Ljutomer, LTO Prlekija Ljutomer, Občina Ljutomer 
in Vrtec Ljutomer

Nedelja, 23. 12. 2012
- ob 14. uri, SNEŽNA PRAVLJICA - PREMIERA 
– Otroška gledališka skupina, Dom kulture Ljutomer, 
KD Ivan Kaučič Ljutomer
- ob 14.30 uri,  JANKO IN METKA NEKOLIKO 
DRUGAČE – PREMIERA – Mladinska gledališka 
skupina,  Dom  kulture  Ljutomer,  KD  Ivan  Kaučič 
Ljutomer

Ponedeljek, 24. 12. 2012
- od 11. do 15. ure,  BOŽIČNI BAZAR, Glavni trg 
Ljutomer, LTO Prlekija Ljutomer

Sreda, 26. 12. 2012
-  ob  15.  uri  PROSLAVA  OB  DNEVU 
SAMOSTOJNOSTI  IN  ENOTNOSTI nato  ob 
15.30 uri,  ŠTEFANOV POHOD Z BAKLAMI V 
JERUZALEM in sv. maša v cerkvi Žalostne Matere 
Božje ob 18. uri  – zbirališče Glavni trg Ljutomer, 
Občina Ljutomer in  LTO Prlekija Ljutomer
- ob 18. uri,  PRIHOD DEDKA MRAZA in nastop 
OTROŠKE  FOLKLORNE  SKUPINE,  Babinci, 
TKD Babinci
-  18.uri,  BOŽIČNI  KONCERT 
LJUTOMERSKEGA OKTETA, cerkev Sv. Janeza 
Krstnika  Ljutomer,  KD  Ivan  Kaučič  Ljutomer  in 
KiMD sv. Janez Krstnik Ljutomer

Četrtek, 27. 12. 2012
-  ob  19.30  uri,  MINISTROV  SIN –  premiera 
gledališke  predstave  -  KD  Ivan  Kaučič  Ljutomer, 
Dom kulture Ljutomer, KD Ivan Kaučič Ljutomer – 
gledališka skupina

Petek, 28. 12. 2012
-  ob  19.30  uri,  MINISTROV  SIN –  1.  repriza 
gledališke  predstave  -   KD Ivan Kaučič  Ljutomer, 

Dom kulture Ljutomer, KD Ivan Kaučič Ljutomer – 
gledališka skupina

Sobota, 29. 12. 2012
- ob 19. uri,  KONCERT NAŠEGA BIG BANDA, 
Dom kulture  Ljutomer,  Glasbeno  društvo  Naš  big 
band Ljutomer

Ponedeljek, 31. 12. 2012
-  ob  21.  uri,  MINISTROV  SIN –  2.  repriza 
gledališke  predstave;  KD  Ivan  Kaučič  Ljutomer, 
Dom kulture Ljutomer, KD Ivan Kaučič Ljutomer – 
gledališka skupina
- od 22. ure SILVESTROVANJE NA PROSTEM – 
Glavni trg Ljutomer

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/


Moji pogledi v DOSOR-ju

Leon Gobec pred svojimi fotografijami, Foto: Filip Matko

Od 15.  decembra  dalje  so  v  razstaviščni  avli  DOSOR-ja, 
Doma  starejših  občanov  Radenci,  na  ogled  fotografije 
Mariborčana Leona Gobca. V Mariboru živeči avtor je  bil 
rojen  v  Opatiji,  otroška  in  mladostna  leta  je  preživel  na 
Pragerskem. Leta 1978 je uspešno končal študij na Strojni 
fakulteti  v  Mariboru  in  si  pridobil  naziv  univ.  dipl.  ing. 
strojništva.  Istega  leta  se  je  zaposlil  na  III.  gimnaziji  v 
Mariboru, saj je že med samim študijem veliko poučeval in 

si s tem pridobil pedagoške izkušnje. Do danes je pridelal  36 
let pedagoškega staža na omenjeni gimnaziji,  kjer poučuje 
fiziko.  Različne  strokovne  predmete  pa  predava  tudi  na 
Srednji  tehnični  šoli  v  Mariboru.  Bil  je  še  predavatelj  na 
Ljudski univerzi, kjer je predaval tudi tujim študentom.

V  Radencih  se  javnosti  predstavlja  z  razstavo,  ki  jo  je 
poimenoval  MOJI  POGLEDI.  In  kakšni  so  avtorjevi 
pogledi? Leon je velik ljubitelj narave in vsega lepega, kar 
nas obdaja. Razstavljene fotografije nas kar vabijo v naravo 
in opozarjajo, da svet le ni tako krut, kot se zdi. Le ozreti se 
je  treba  naokoli,  veliko  je  tudi  lepega.  Ne  nazadnje  vsak 
človek sam odloča, kaj gleda in kaj vidi. Leonove fotografije 
napolnijo  človeka  z  optimizmom  in  s  tem  je  dosežen 
avtorjev namen. Čeprav se s fotografijo ukvarja že 40 let, ni 
podlegel  pastem,  ki  jih  ponuja  računalniška  fotografija. 
Računalniški  obdelavi  fotografije  se  izogiba,  kolikor  je  le 
možno in teži k temu, da motiv predstavi čim bolj realen, 
stvaren,  takšen,  kakršen  je.  Kljub  dolgemu  fotografskemu 
stažu  Leon  fotografij  javnosti  do  sedaj  ni  predstavljal. 
Razstava njegovih fotografij bo na ogled do sredine januarja 
2013. 

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

Letos Silvestrovanje s Slovenskogoriškim kvintetom
Letošnji Silvestrski program, v organizaciji društva KMD KAEMDE, na Glavnem trgu v Ljutomeru, se bo pričel ob 20. uri. 
Zbrane bodo na trgu zabavali Slovenskogoriški kvintet, ansambel mladih ambicioznih glasbenikov, kateri znajo poskrbeti 
za prijetno vzdušje. Zaigrajo tudi zabavne melodije od slovenskih, hrvaških in vse do angleških izvajalcev ter yugorocka.

Program Silvestrovo v Ljutomeru, ponedeljek, 31. december 2012:
20.00 - SILVESTROVANJE NA PROSTEM NA GLAVNEM TRGU
22.00 - ZABAVA Z SLOVENSKO GLASBENO SKUPINO SLOVENSKOGORIŠKI KVINTET
23.00 - 24.00 - NAGRADNE IGRE ZA OBČANE
00.00 - ODŠTEVANJE DO NOVEGA LETA IN GOVOR ŽUPANJE
00.10 - OGNJEMET
00.20 - ZABAVA NA PROSTEM, ANSAMBEL SLOVENSKOGORIŠKI KVINTET
02.00 - KONEC GLASBENEGA PROGRAMA




