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Ljubo doma

nekoč, kako so težko obdelovali trdo prleško zemljo, predvsem
pa opravljali težka fizična opravila. Še pred setvijo koruze z
leseno sejalnico so ženske članice društva z motikami in grabljami potolkle grude zemlje, nato je gospodar grünta Milan
Košnik z lesenim konjem zluščil koruzo zrnje trdinke. Nato
so zapregli kobilo Lido in z leseno brano na 10-arski parceli
pobranali njivo. Ko so zluščeno koruzo sipali v sejalnico, je
sledil težko pričakovani trenutek setve. Kobilo je spremljala
gospodinja Vera Šiftar iz Podgradja, setev pa je opravil Mirko
Puconja s Cvena. Po opravilu je sledila prava kmečka južina s
prleško tünko. J. Ž.

V pričakovanju gostov

Po lanskih demonstracijah in padcu Mubarakovega
diktatorskega režima mediji poročajo samo o
negativnem dogajanju v tej največji državi v arabskem
svetu. Devetindevetdeset odstotkov negativnih novic
o političnih nemirih prihaja s kairskega trga Tahrir.
Zato je egiptovsko ministrstvo za turizem, podprto s
turističnimi in diplomatskimi predstavništvi v tujini, že
lani na londonskem Svetovnem turističnem sejmu začelo
obsežno promocijsko akcijo, s katero želijo javnost
prepričati, da je preživljanje počitnic v Egiptu varno.

E

gipt ni samo trg Tahrir.
Pridite in prepričajte se,
da je za turiste kljub notranjepolitičnim težavam in
demonstracijam, ki so v glavnem omejene samo na
kairski trg Tahrir,
varna in še vedno
privlačna turistična dežela.«
Tako je na začetku marca
na rekordno
obiskani tiskovni konferenci na največjem turističnem
poslovnem dogodku na svetu, Berlinski
mednarodni turistični borzi,
egiptovski minister za turizem
Mounir Fakhry Abdel-Nour
povabil predstavnike medijev z
vsega sveta, da se na lastne oči
prepričajo, da je Egipt zunaj trga
Trahrir za turiste varna država.

Pa je res? V Kairo sem prispel
prav na dan največjih demonstracij po lanski revoluciji, gostitelji pa so nas z vseh koncev
sveta baje namerno nastanili
v hotelu Fairmont, ki je le
streljaj od zloglasnega Tahrirja. Če ne
bi demonstracij
videli na teveju, zanje sploh
ne bi vedeli.
Žal nisem bil
v skupini, ki je
prihodnji dan
šla na prizorišče
demonstracij. Ko
smo se pozneje srečali, so mi ameriški kolegi
povedali, da se tam pravzaprav
ni nič dogajalo. Še več, svetovni
sloves trga so nekateri že izkoristili za prodajo posebnih
turističnih spominkov. In ko
so demonstranti izvedeli, da
naši kolegi niso politični no-

isT
Tur icu

ų OSTE BAKAL

turistična triBuna
Priloga Slovenskih novic

urejanje Barbara Pance
e-pošta barbara.pance@slovenskenovice.si
likovna zasnova Jožef Zver
ekranski prelom Darja Malarič

Na svetovno konferenco Turizem
in mediji so povabili urednike in
najuglednejše turistične novinarje z
vsega sveta.

s Homo

ż Društvo vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric in
vinogradniki Sovjaka v občini Sveti Jurij ob Ščavnici so v
sklopu praznovanja 18. občinskega praznika ter 8. obletnice vstopa Slovenije v EU v soboto pripravili tradicionalni,
že 14. dan odprtih vrat klučaj – vinskih kleti. Tako je 14 vinogradnikov v Sovjaku v svojih kleteh gostilo več kot 300
gostov od blizu in daleč, ki so ob spremstvu glasbenikov
hodili peš od kleti do kleti in poskušali vina ter še kaj zraven.
Okoli 30 vinogradnikov iz Sovjaka pridela več kot 600.000 litrov
vina na leto in ga lahko ponudijo tudi najzahtevnejšim potrošnikom. Največ prodajo buteljčnega vina po več kot zadovoljivi
ceni. Tokratna prireditev, ki je vedno prvo soboto v maju, je tudi
ena osrednjih promocij vrhunskih vin, letošnja nekoliko milejša
zima pa je dodatno koristila vinogradnikom, ki pričakujejo, da
bo tudi letošnji letnik spet več kot odličen. O. B.

Na nemirnem trgu že
prodajajo spominke
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ż Turistično društvo Cven v Prlekiji že ducat let pred prvim
majem opravi prikaz setve koruze na stari način. Tudi letos so
člani prikazali setev s konjsko vprego. Šlo je za lep, a že pozabljen kmečki običaj, ki je bil še pred nekaj desetletji na kmetih
v Prlekiji nekaj vsakdanjega. Tokratna etnološka prireditev je
želela obuditi nostalgijo nekdanjega kmečkega pridiha na
vasi oziroma mlademu rodu pokazati kanček utripa življenja
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Setev koruze po starem

ż Entuziasta Roman
Zakšek in Črt Lipej sta
odšla s kanujem na pot
iz Brežic. Njuna ekspedicija obsega veslanje
proti toku reke Save in
Ljubljanice, pešpot 58
kilometrov od Vrhnike
do Vipave ter vnovično
veslanje po reki Vipavi
in Soči do Jadranskega
morja, mimo Trsta do
Kopra. Torej po poti, ki jo
je najverjetneje opravila
ladja Argo 1260 let pred
našim štetjem. Namen
projekta Argonavti je
promocija občine Brežice, turizma, vinarstva,
Slovenije ter na koncu
tudi državno in mednarodno povezovanje
lokalnih skupnosti, ki
ležijo ob legendarni poti
argonavtov.
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Argonavti na poti

Turisti so na vsakem koraku.

vinarji, so jim rekli: »Prosim,
sporočite svetu, da Egipčani turistom ne bomo storili ničesar,
saj se dobro zavedamo, da je
turizem najpomembnejši vir
našega gospodarstva. Zato pro-

skem letovišču Marsa Alam
v sodelovanju s Svetovnim
združenjem turističnih novinarjev (FIJET) konec aprila
organizirala še drugo svetovno
konferenco Turizem in mediji,
na katero so povabili urednike
in najuglednejše turistične novinarje z vsega sveta. Glavna
tema je bila, kako objektivno
poročati o turizmu v državi,
ki je v takšnih ali drugačnih
kriznih razmerah. Uvodničarji in udeleženci v razpravi so
poskušali odgovoriti na vprašanje, kako zaščititi turiste in
obenem ne prizadeti turističnega gospodarstva države, od
katerega je odvisna usoda velikega dela prebivalstva. Najbolj
prizadete države, ki se ubadajo

Svetovni sloves trga Tahrir so nekateri že izkoristili za
prodajo posebnih turističnih spominkov.
simo turiste z vsega sveta, naj
se zaradi razčiščevanja naših
notranjih zadev ne izogibajo
naših turističnih središč.«

Objektivno o
nevarnosti

Svetovna turistična organizacija (UN WTO) je že lani na pobudo generalnega sekretarja
Taleda Rifaija, da bi pomagala
turistično močno prizadetemu
Egiptu, organizirala praznovanje svetovnega dneva turizma
27. septembra v Asuanu. Letos
pa je konec aprila v rdečemor-

s politično in ekonomsko krizo,
so prav gotovo Grčija, Španija
in Egipt. Podobne krize pa se
lahko zgodijo še marsikje. Zato
sta generalni sekretar Svetovne
turistične organizacije Taleb Rifai in predsednik Fijeta pozvala
kolege, da še posebno o kriznih
razmerah v turističnih državah
svojo javnost obveščajo objektivno. Torej tudi opozarjajo na
nevarnosti.

Počitnice da ali ne?

Pred prvomajskimi prazniki
sem v skupini tujih turistov
obiskal nekaj znanih turističnih središč, kot so Bajoum,
Hurgada in Marsa Alam. Povsod smo lahko srečevali veliko
turistov in veliko manj policije, vojakov, ki so bili včasih na
vsakem koraku, pa ni bilo več
videti. Povsod smo bili prijazno sprejeti, počutili pa smo se
povsem varno. Ker pa je 80-milijonski Egipt s kar 28-milijonskim Kairom pred predsedniškimi volitvami, začele se bodo
23. maja, je vseeno potrebna
previdnost. Zato priporočamo,
da s potovanjem počakate do
konca drugega kroga volitev
v začetku junija ali morda še
bolje do jeseni, saj bo poletje
zagotovo zaradi puščavskega
podnebja tja do konca septembra tako kot vsako leto peklensko vroče.
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