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Bosonoga hoja tržna niša

SILVA EÖRY

"V letu 2012 smo ustvarili rekordno 
število nočitev, okrog 107 tisoč. Še 
vedno je večina gostov, okrog 60 od-
stotkov, domačih, sledijo Avstrijci 
in Nemci, zelo pa se je povečal obisk 
gostov iz Rusije in Ukrajine," je po-
vedal direktor Term Lendava Igor 
Magdič in dodal, da so imeli v začet-
ku letošnjega leta nekoliko manj no-
čitev kot lani, "toda aprilski obisk in 
obeti za maj so tako dobri, da bomo v 
petih mesecih dosegli lanskoletno šte-
vilo nočitev".  

V Termah Lendava, ki spadajo pod 
okrilje družbe Sava Hotels & Resorts, 
so lani dobili priznano novo indika-
cijo termalne vode. "Doslej je veljalo, 
da je naša voda najbolj primerna za 
zdravljenje revmatskih obolenj, stanj 
po poškodbah in opeklinah, zdaj pa 
je dokazano, da pomaga tudi pri zdra-
vljenju dihal in kožnih bolezni," je 
pojasnil Magdič in izpostavil, da se 
zavedajo, da morajo kot eno manj-
ših zdravilišč nenehno iskati nove 

produkte, tudi tržne niše, s kateri-
mi bi v obmejno mesto poleg stalnih 
gostov privabili še nove. "Vsi smo že 
pozabili, kako je, ko hodiš bos. Lani 
smo uredili 'bosonogo pot', namenje-
no stimuliranju akupresurnih točk 
na podplatih. Ker je bila pri gostih 
novost zelo dobro sprejeta, smo jeseni 
začeli urejati energijski park s šesti-
mi zdravilnimi točkami, ki pokrivajo 
podobna indikacijska področja, kate-
rim je namenjena tudi naša edinstve-
na parafinska termalna voda," je dejal 
Magdič in razložil, da sta jim pri ure-
janju omenjenega parka pomagala 
strokovnjaka, zdravilec Tomaž Flegar 
in radiestezist Marijan Trstenjak.

"Obstoječo zdravilno pot smo nad-
gradili oziroma energetsko opremi-
li tako, da tistemu, ki se bos sprehodi 
po njej, povečamo energijsko stanje, 
po drugi strani pa poskrbimo, da se 
iz telesa očistijo negativna čustva, ki 
jih pridobi čez dan. Ljudje se na tej 
poti čustveno okrepijo in so potem 
na ostalih točkah bolj sposobni ab-
sorbirati tisto energijo, ki jo te točke 

ponujajo," je razložil Flegar. Po bese-
dah Marijana Trstenjaka so v bližini 
bazena našli primerne točke, ki so 
jih napolnili z energijo in bodo služi-
le za dobro počutje vseh gostov. "Med 
njimi je veliko takšnih, ki bolehajo. 
Znano je, da tukajšnja termalna voda 
prinaša iz globin veliko dobre energi-
je, njena kemična sestava pa omogo-
ča lajšanje bolečin. Sem prihajajo tudi 
ljudje, ki se želijo le sprostiti. Energij-
ski park je namenjen vsem," je pouda-
ril Trstenjak. Poleg štirih zdravilnih 
točk, ki jih bodo lahko brez dodatne-
ga plačila obiskali gostje kopališča, so 
v Termah Lendava dve točki, name-
njeni tudi domačinom, uredili v bli-
žini hotela Lipa.

Gostje v Termah Lendava že uporabljajo zdravilne točke. (Silva Eöry)

V Termah Lendava so z energijskim parkom  
nadgradili svojo ponudbo

Igor Magdič (Silva Eöry)

Izjemna herbarijska zbirka

NATAŠA GIDER

Herbarijska zbirka zdravilnih rastlin, 
ki jo je pred mesecem preminuli zeli-
ščar Andrej Coklin sestavljal okrog de-
setletje in pol, je sedaj na ogled v obliki 
stalne razstave na radgonskem gradu. 
Kar 832 rastlin z zdravilnim učinkom 
obsega zbirka, večinoma iz lokalnega 
okolja, nekaj jih je tudi od drugod, a so 
takšne, da jih je mogoče gojiti tudi tu, 
opisuje zbirko skrbnik Samo Tuš. "Pri-
pravljene so po klasičnem načinu za 
herbarij, Coklin pa je ta herbarij raz-
vrstil tako, da se lahko v njem znaj-
dejo tudi laiki. Po abecednem redu se 
da na primer poiskati določeno rastli-
no v slovenščini in nemščini, zraven 
je seveda latinsko ime, na eksponatih 
pa je Coklin spodaj z roko napisal še 
o uporabnosti določenih rastlin," je 
izpostavil Tuš. Coklin, ki je bil akti-
ven na številnih področjih, tudi novi-
narskem, je med drugim zaslužen za 
zeliščni park v Negovi - tam je bilo za-
sajenih okrog 550 zdravilnih rastlin, 
kar je pomembno vplivalo na začetek 
obnove negovskega gradu. Radgon-
ska občina mu je za njegovo delo pred 
letom in pol podelila bronasti občinski 
grb. Zaradi načina predstavitve rastlin 
in obsega velja Coklinova herbarijska 

zbirka za nekaj posebnega v širšem 
prostoru, ne le v Sloveniji. Oblikova-
na je po Coklinovih navodilih, odprli 
pa so jo natanko mesec dni po njego-
vi smrti (preminil je 12. marca letos, v 
62. letu starosti). S tem je zbirka sploh 
prvič na ogled javnosti. Najemnik 
radgonskega gradu, podjetnik Milan 
Herzog, ki je sedaj lastnik Coklino-
ve zbirke, je prepričan, da razstava 
pomeni pomembno osvežitev turistič-
ne ponudbe na območju Gornje Rad-
gone in širše, menda je zanjo veliko 
zanimanja v soseščini na avstrijski 
strani meje. 

Pri dopolnjevanju in obnovi zbirke 
želi Herzog vzpostaviti sodelovanje s 
šolami. Uporabnega dovoljenja za 

razstavni prostor, kamor je postavlje-
na stalna zbirka, še nima, dejal je, da 
ga pridobiva. Razmišlja, da bi v pove-
zavi z zelišči in domačimi pridelki v 
prihodnosti morda nadgradil ponud-
bo na gradu, tako da bi odprl trgovi-
no z ekološkimi pridelki. Med občino 
kot lastnico gradu in Herzogom kot 
najemnikom je v preteklosti bilo več 
nesoglasij. Nazadnje je zaradi neure-
sničevanja koncesijske pogodbe bila 
sklenjena sodna poravnava in dodatek 
k tej pogodbi, saj je bila želja občine, da 
grad bolj odpre javnosti. Rezultat tega 
je gostinski lokal, ki ga je Herzog s pre-
cejšnjo zamudo vendarle odprl v lan-
skem letu, že dalj časa pa tam deluje 
poročna dvorana.

Skrbnik zbirke Samo Tuš in najemnik gradu Milan Herzog (Nataša Gider)

Na radgonskem gradu je 
kot stalna zbirka na ogled 
del zapuščine zeliščarja 
Andreja Coklina

Žabam pomagajo čez cesto
Vesna Kitthiya in Marjan Škof pomagata žabam do mrestišč. (Miha Šoštarič)

V številnih pomurskih krajih v teh ljubitelji narave in živali v večernih urah 
pregledujejo teren in prenašajo žabe čez cesto, da ne bi končale pod avtomobil-
skimi kolesi. Na nekaterih odsekih so za varnost žab poskrbeli tudi z zaščitnimi 
mrežami, da se ne bi preko cestišč odpravile proti vodam, kjer odlagajo jajčeca. 
Aktivni so tudi v Borecih. "Povozi dvoživk so v zadnjih letih precej množični, 
zato smo lani pričeli to akcijo. V preteklosti, ko je bila cesta med Boreci in Loga-
rovci makadamska, povoženih dvoživk ni bilo toliko. Sedaj se je promet povečal, 
brez naše pomoči pa bi številne dvoživke končale svojo pot na cesti. Človek, ki 
ima rad naravo in živali, ne more drugače odreagirati, kot da pomaga," nam je 
povedala Vesna Kitthiya. Na pomoč so ji priskočili Mateja Ratiznojnik, Ksenja 
Roškar in Marjan Škof, od 7. marca do minule sobote na tej lokaciji prenesli že 
več kot 7000 dvoživk. Na Kraščih v Krajinskem parku Goričko prostovoljci pri 
selitvi dvoživk iz prezimovališč do mrestišč pomagajo že dobro desetletje. Tako 
so tudi v Petanjcih, Lutvercih, Podgradu in Črešnjevcih ter ob Blaguškem in Gaj-
ševskem jezeru. "Na noč na eni lokaciji prenesemo preko ceste od sto do petsto 
dvoživk. Imamo kar dobro pokrite lokacije. Vključujejo se tudi otroci. Minuli 
konec tedna so se nam pridružili ob Blaguškem jezeru. V tem času se nekatere 
vrste dvoživk že vračajo nazaj proti gozdovom in travnikom, tako da nam dela 
ne zmanjka," je dejal okoljevarstvenik in prostovoljec Gregor Domanjko, ki si 
skupaj z drugimi želi, da bi občine v prihodnje poskrbele za zaščitne ograde ob 
cestiščih, ker bi s tem preprečili množičen pomor dvoživk, ki so na seznamu 
zavarovanih živalskih vrst. (mš)

Na nedeljskem petem sejmu starodobnih vozil, delov in opreme, ki ga je na par-
kirišču družbe Murska Transport pri BTC Murska Sobota organiziral pomurski 
motoklub Veterani - ta deluje od leta 1992 in združuje kakih 200 članov z okrog 
500 starodobnimi vozili (osebnimi avtomobili, motornimi kolesi, mopedi, trak-
torji in kolesi) -, je veliko pozornosti vzbujal motor znamke DKW, letnik 1942, 
model 350 NZ. Podpredsednik kluba Mitja Peterka, zadovoljen s sejmom, je na-
povedal, da bodo zadnjo nedeljo v aprilu pri evangeličanski cerkvi v Bodoncih 
odprli sezono in krstili člane, 1. junija bo tradicionalni reli Pomurje, ki šteje za 
prvenstvo Zveze starodobnih vozil Slovenije in je eden od sedmih relijev po 
Sloveniji z "rahlo" tekmovalnim značajem, 10. avgusta bo ponovno prireditev 
Potujoči muzej štirih držav. "V enem dnevu bomo prevozili obmejno območje 
Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske, po navadi sodeluje okrog 200 vozil s 
kakimi 300 udeleženci, tudi letos bo na čelu Boris Banko iz Strukovcev, ki ima 
eno najstarejših registriranih motornih vozil v Sloveniji, osebni avto Ford T-mo-
del, letnik 1917," je pojasnil Peterka. (bž)

Največ radovednežev je občudovalo motorno kolo DKW iz leta 1942. (Branko Žunec) 

V nedeljo sejem starodobnikov


