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UVODNE MISLI
Vedno znova smo veseli trenutkov, kadar pride do izida nove publikacije,
ki je sad prizadevnosti posameznega avtorja, njegove pripravljenosti do
zbiranja, iskanja, poizvedovanja. Vse to z namenom, da bi ohranili delček
preteklosti in ga približali sedanjosti.
Pred nami je navidez skromna publikacija, katere vsebina nas bo popeljala
v čas množične telesne kulture, ki se je odvijala v okviru društva za
telesno vzgojo Partizan (TVD- Partizan) v našem »starem, dobrem domu
TVD Partizan«.
Nepozabni ostajajo številni nastopi, telovadne akademije, republiški in
zvezni zleti društva, kakor tudi številni člani in požrtvovalni vaditelji.
Avtor nas nevsiljivo popelje v čas, ko si je kar nekaj generacij težko
predstavljalo preživljanje prostega časa brez telovadnice in športnega
igrišča nekoč častitljivega TVD Partizana.
Nepreštete ure športnih dejavnosti, preživetih v »Partizanu«, bodo ostale
neizbrisane za vse čase, zahvaljujoč tudi tej brošuri.
Res je, da nam današnja podoba doma TVD Partizana ni v ponos. Tolaži
nas le dejstvo, da se bogata vsebina telesno-vzgojnih aktivnosti v Lendavi
nadaljuje. Nadaljuje na trdnih osnovah tudi iz časa TVD Partizan, toda
danes v novih in sodobnih objektih evropskega karakterja.
Torej prav, da se zavemo svoje preteklosti, da jo znamo ceniti, predvsem
pa ovrednotiti skozi lastna spoznanja.
Mag. Anton Balažek
Župan Občine Lendava
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1.

UVOD

Gimnastika je športna dejavnost, katere cilj je človekov skladen telesni
razvoj in izpopolnjevanje njegovih psihofizičnih sposobnosti. Gimnastične vaje so v starem veku gojili v vojaške namene na Kitajskem, Japonskem, v Indiji, Egiptu in Iranu. Največji razcvet je gimnastika dosegla v
stari Grčiji z namenom telesne vzgoje za krepitev in lepoto telesa.
Njen pomen so ponovno spoznali v 15. stoletju; v 18. in 19. stoletju so
razvili narodni telovadni sistem na Švedskem, Tyršev sistem pa na
Češkem. Na Slovenskem se je telovadba, iz katere se je izoblikovala sedanja
gimnastika, začela razvijati sredi 19. stoletja. Najpomembnejšo vlogo, pri
razvoju gimnastike, je imelo sokolstvo, svoj delež pa sta prispevala tudi
orlovstvo ter delavsko telovadno in športno gibanje.
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1.1

TELESNA VZGOJA V OBDOBJU 1941-1945 V LENDAVI

Jedro madžarskega telesnovzgojnega udejstvovanja, v obdobju od 19411945, v Lendavi, je bila predvojaška mladinska organizacija« LEVENTE«
in »MOVE«. Levente je zbirala mladino od 12. do 21. leta.
Razporejeni so bili v tri starostne kategorije, in sicer: od 12-16 let (šport),
od 16-19 let (streljanje) in od 19-21 let (vojaške obveznosti). Omenjena organizacija si je prizadevala za telesno in duševno krepitev mladih pred
služenjem vojaškega roka. Pri dosegi ciljev organizacije, o kateri je odločala vojaška oblast, so sodelovali: dom, šola in cerkev.
Moška mladina se je morala udeleževati telesne vzgoje, predvojaških vaj,

»Levente« pred svojim domom
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Telovadba pred domom, v medvojnem času

obrambnih del ter vseh prireditev. Novinci so tekmovali v naslednjih disciplinah: tek 60 m (11 sekund), skok z mesta, plezanje po 3 m vrvi, hoja
po gredi naprej in nazaj, tek 2000 m (v 40. minutah) in skok za hrabrost
z 1 m višine ter met žogice.
Pionirji pa so tekmovali v teku na 100 m (16 sekund), skok z mesta (najmanj 300 cm), met žogice (najmanj 35 m), pohod 5 km(1,2 ure), premet in
preval ter skok v globino za hrabrost z višine 1,5 m. Občina je poskrbela
za najlepši prostor, kjer je vadila mladina. V vsaki vasi so imeli poveljnika
leventov, ki se je usposobil na tečajih. Le- ta je skrbel za izvedbo programa.
Pogosto je bil to vaški učitelj; ki je bil za delo odgovoren in posebej plačan.
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Levente so vsako leto prirejali svoj dan z mašo, parado in fizkulturnim programom. Tako veliko športno tekmovanje je bilo 14. maja 1944.
V Lendavi so organizacijo Levente ustanovili februarja 1942 .Za predsednika so izvolili Jenőja Kűronyo, ravnatelja meščanske šole. V odbor so
bili izvoljeni še tajnik János Nagy, blagajnik Dezső Paller, hišnika Lajos
Kopácsi, in člani József Apáty, István Gál in Gyula Fűlöp.
Na športnem področju so bili izredno aktivni nogometaši v ŠK Lendava, ki
so bili organizirani v Moveju (Magyar Országos Védelmi Egylet).
To organizacijo so ustanovili prav tako leta 1942, in to ob veliki svečanosti. OB 10,30 je bila v lendavski cerkvi svečana maša, ob 12. uri pa se je v
restavraciji Krona pričel ustanovni občni zbor. Uvodni govor je pripravil
Gábor Száz. Gospod Dervarics je seznanil zbor,da lendavski Športni klub
pristopa k MOVEJU.
Nato so izvolili vodstvo , ki so ga predstavljali : predsednika Tibor Monostori, častna podpredsednika Joósef Apáty in dr. Istvan Toplak ter
podpredsednik Jenő Kűronja, Lelkes József, izvršilni predsednik István
Sztanko. Glavni tajnik je postal István Tivadar, tajnik pa Béla Tavaszi,
blagajnik je bil József Lebar. Igralci lendavskega Moveja so tekmovali v
drugi szombathelyski ligi, vse do konca leta 1944.
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1.2

TELESNA VZGOJA V POVOJNEM ČASU

Prva leta, po drugi svetovni vojni zaznamuje socialistična obnova države. Namesto » kraljevske » telesne vzgoje, katere pomemben del je bila
sokolska organizacija in telovadba, je vstopila socialistična fizkultura
po sovjetskem vzoru. Osnovna organizacijska celica, po drugi svetovni
vojni, je postalo fizkulturno društvo, ki je združevalo pred vojno organizacijsko ločeni, telovadno in športno dejavnost.
Organiziran pristop k fizkulturi se je začel že maja 1945, ko so v Sloveniji
potekali še boji. V Beogradu je namreč 7. in 8. maja 1945 potekal zbor
»fizkulturnikov«, kjer so ustanovili centralni Fizkulturni odbor Jugoslavije (FOJ). Po njegovem zgledu so bili ustanovljeni republiški fizkulturni
odbori. Tako je bil v Sloveniji 3.6.1945 ustanovljen Fizkulturni odbor Slovenije (FOS), ki se je nadalje delil na okrožne in okrajne fizkulturne odbore, preko katerih je usmerjal in vodil dejavnost osnovnih organizacij,
to je fizkulturnih društev. FOS je težil k »vzgoji novih, zdravih državljanov,
delovnih ljudi in borcev, ki bodo ohranili pridobitve štiriletnega boja in se
bodo z vsemi močmi vključili v obnovo domovine«.
Hkrati so poudarili, da »nočejo vzgajati samo žonglerjev, športnih zvezd«,
pač pa, da težijo »za množičnim, vsestranskim telesnovzgojnim gibanjem«, iz katerega »se bodo dvigali ljudje, ki bodo dosegli tudi pomembne
športne uspehe«. FOS je bil le začasno telo in ga je sredi aprila 1946 nadomestila, po jugoslovanskem vzoru, Fizkulturna zveza Slovenije (FZS).
V FOS so bili vključeni bivši sokoli in sokolska društva. Predsednik FOS
je postal bivši sokol Zoran Polič.
Prvo telesnovzgojno društvo so v Lendavi ustanovili 12. julija 1945. Ustanovni sestanekje bilv Mladinskem domu. Sestanek je vodil tov. Tručl.
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Zaradi pomanjkanja časa so takoj pričeli z volitvami. V odbor so izbrali
naslednje: predsednika Cirila Tručla, podpredsednika Ludvika Ropošo,
tajnika Mirka Štrbka, pomočnico tajnika Olgo Vajda, gospodarja Mirka
Vargo, načelnika nogometne sekcije Štefana Stanka, za lahko atletiko
Ivana Kranjca, za telovadbo Franca Dečka, za plavanje Marijo Sobočan,
za strelstvo Radešiča, za odbojko Marijo Škafar, za namizni tenis Matijo
Cigana, za šah Ivana Kranjca. Soglasno je bilo sprejeto tudi ime TD Zvezda. Klubska barva je bila belo-plava z zvezdo.
Aprila 1948, po drugem kongresu Fizkulturne zveze Jugoslavije (FISAJ),
je prišlo do reorganizacije fizkulture. Vzporedno s kongresom je potekal
tudi informbirojevski politični spor med jugoslovansko in sovjetsko komunistično partijo, ki je politično osamil jugoslovansko partijo in državo. II. kongres FISAJ je potekal v luči dinamičnega razvoja fizkulturnih
organizacij in opaznih mednarodnih nastopov jugoslovanskih športnikov. Temu primerno so, znotraj organizacije, rasla nasprotja med splošno
vadbo in vrhunskim športom, zlasti pri delitvi sredstev, saj so bili oddelki
splošne vadbe številčnejši od športnih. Sklep kongresa je bil decentralizacija oziroma reorganizacija enovite fizkulture, kar je, glede na informbirojevske pritiske, sovpadlo z odločitvijo o nadaljevanju samostojnega
in neodvisnega razvoja jugoslovanske države in jugoslovanskega modela
fizkulture.
V notranji politiki je Partija uvajala politično decentralizacijo in samoupravljanje. Fizkulturna reorganizacija se je temu primerno nadaljevala
in leta 1951 je bila razformirana tako FISAJ kot republiške fizkulturne
organizacije.
To je pomenilo osamosvojitev Telovadne zveze. Na skupščini, v mesecu novembru, je bil sprejet sklep o preimenovanju organizacije v Partizan-zveza
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za telesno vzgojo. Cilj Partizana je bil postati množična »ljudska organizacija otrok, mladine ter odraslih mož in žena…mest in vasi«. V ta namen
bodo pri urah telovadbe izvajali aktivnosti kot so: redovne vaje, proste vaje,
vaje na orodju, atletiko, plavanje, veslanje, smučanje, drsanje, streljanje,
odbojko, košarko in druge igre, borilne vaje, kros, izlete ter taborjenja.
Osnovni namen je torej bil splošna telesna vzgoja članstva, vendar pa
so hkrati zasledovali tudi kvaliteto in tekmovalnost ter tako nadaljevali
sokolsko telovadno tradicijo.
Tudi v Lendavi podobno kakor v drugih mestih, so ustanovili Telesno
vzgojno društvo. Drugi ustanovni občni zbor društva je bil 12. decembra
1945, v prostorih gostilne Horvat.
Za častne predsednike
so bili izvoljeni:

Ferdo Godino, nar. poslanec
Branimir Tancig
Ludvik Ropoša

Upravni odbor:

Janko Verbanjšek

Prvi podpredsedniki:

Vladimir Bračič
Ladislav Wortman
Jože Horvat

Tajnika:

Deziderij Paller
Ladislav Pojbič

Blagajnika:

Štefan Horvat ml.
Jožef Kovač

Načelnik nogometne sekcije:

Štefan Stanko

Namestnik:

Milan Kneževič

Namestnik table-tenis sekcije:

Vladislav Antonič
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Namestnik:

Rudolf Čeh

Načelnik šahovske sekcije:

Ivan Kranjec

Namestnik:

Franjo Škarabot

Načelnik strelske družine:

Jože Paušič

Namestnik :

Viktor Pojbič

Upravnik nogometnega igrišča:

Štefan Toplak

Namestnik:

Viljem Nemšič

Gospodar:

Mirko Varga

Namestnik gospodarja:

Jožef Kopinja

Odbor so sestavljali:
ing Egon Petrič, Ivan Nemec, Štefan Činč, dr.Vladimir Breznik, Ladislav
Veis ,Matija Maučec, Franc Bohar, Janez Matjašec, ing. Aurel Conrad,
Štefan Hozjan, Štefan Tivadar, Kristina Brulc, Frančiška Varl, Ivan Hribar,
Franc Škodnik, Slava Zidanšek.
Nadzorni odbor:

dr. Karel Tasotti
Olga Vajda
ing.Anton Šetinc

Disciplinsko razsodišče:

Rudolf Poredoš
Jože Hrebak
dr. Štefan Lebar
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Na ustanovnem občnem zboru so sprejeli nekaj pomembnih sklepov.Določili so vpisnino 15 dinarjev in članarino 10 dinarjev, revnejši člani so
bili plačila članarine oproščeni.
Določili so tudi ime društva in sicer: Telesno vzgojno društvo Donja
Lendava.V upravljanje so prevzeli Sokolski dom in ga preimenovali Titov
dom. Z ustanovnega občnega zbora so poslali telegram maršalu Titu in
predsedniku narodne vlade, Kidriču.
Izjemno športno aktivna je bila mladina na lendavski gimnaziji in rudarski šol, saj so v tem obdobju bili med prvimi športnimi organizacijami v
Pomurju .
V TD so tekmovanje, v povojnem času, pričeli nogometaši, ki so dosegli
svoj največji klubski uspeh, saj so se uvrstili v prvo jugoslovansko ligo
(FD Nafta). Člani TD so se udeležili tudi teka Čez drn in strn in tekmovanja ZREN (Za republiko naprej).
Leta 1947 so v Lendavi organizirali Fizkulturni dan, katerega se je udeležilo 600-700 mladincev. Tekmovali so v štafeti, odbojki, orodni telovadbi
in atletiki. Na koncu so igrali še nogometno tekmo med domačo Nafto in
Poletom iz Maribora.
V obdobju1945 -1952 so v Lendavi potekala tudi različna tekmovanja
tako na državni, kot republiški in občinski ravni, in sicer v: košarki, odbojki, kegljanju, namiznem tenisu, plavanju , atletiki , streljanju, telovadbi in šahu.
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1.3

TELOVADNI ZLET

Zlet je slavnostna prireditev, na kateri množično in po določenem programu, nastopajo telovadci. Udeležujejo se ga člani telovadnih društev
različnih starostnih skupin, največkrat s sestavo prostih vaj, vaj brez
orodja, vedno pa z glasbeno spremljavo.
Javni nastopi in zleti so bili predvsem značilnost sokolstva; bili so obvezni za vsa sokolska društva in predstavljali pomembno obliko druženja,
hkrati pa so bili tudi politično in kulturno obarvani. Zanimivost sokolskih zletov so bili telovadni plesi.

Nogometno moštvo Gimnazije v povojnih letih ( 1949/ 1950)
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Mladi telovadci pred Titovim domom

Prvi slovenski sokolski zlet je bil l. 1888 v Ljubljani, ob 25. obletnici ustanovitve Južnega Sokola. Prireditev je imela kulturnopolitični in narodnobuditeljski pomen. Drugi sokolski zlet je bil l. 1904 v Ljubljani; zanj je bil
značilen skupen nastop Čehov, Slovencev in Hrvatov. Tretji slovenski zlet
je bil predviden 1913, a so ga avstro-ogrske oblasti prepovedale.
Po 1. svetovni vojni so slovenski sokoli sodelovali na 6. pokrajinskih zletih: 1920 v Mariboru, 1921 v Osijeku, 1924 v Sarajevu in Zagrebu, 1927
v Ljubljani, 1928 v Skopju. Orlovski zleti so bili l. 1913 in 1923 v Ljubljani,
l. 1920 pa v Mariboru.
Po l. 1945 je bilo v telovadni dejavnosti veliko organizacijskih in vsebinskih sprememb. Zadnji vsesokolski zlet je bil 1948 leta v Pragi; udeležilo
se ga je 4100 članov, tedanjih fizkulturnih društev, iz vse Jugoslavije. Takoj za tem so bili še v Ljubljani l. 1954 in 1957 ter v Celju l. 1955. Pozneje
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so množične telovadne nastope organizirali še ob raznih priložnostih in
jubilejih na lokalni ravni, na državni pa ob dnevu mladosti, 25 maja v
Beogradu (1957 – 1987). Po l. 1974 so se razvile drugačne oblike športne
dejavnosti,poizkusi organizacije takšnih nastopov niso bili uspešni.

1.4

USTANOVITEV TVD PARTIZAN LENDAVA 1952

V Sloveniji je bilo preimenovanje TZS v Partizan potrjeno 6. aprila 1952.
Reorganizacija je pomenila tudi delitev lastnine. Po« zakonu o prenosu
imovine telesnovzgojnih društev na Zvezo fizkulturnih društev« leta
1945 in »zakona o odpravi tega zakona« leta 1948 je postalo premoženje
sokolskih in katoliških fantovskih telovadnih društev last FZS. Skladno
z reorganizacijo fizkulture pa je bila navedena lastnina, na seji razširjenega plenuma FZS 5.4.1952, izročena republiškemu Partizanu oziroma
Partizanu Slovenije, zvezi za telesno vzgojo.
27. 3. 1952 so v Lendavi ustanovili TVD Partizan. O tem dogodku je Ljudski glas (3. 4. 1952, št. 14, str. 4) zapisal naslednje: » Dolnja Lendava, kot
lepo mestece in dosedanje okrajno središče ob madžarski meji, vsa dolga
leta po osvoboditvi, ni uspela skoraj ničesar narediti za osnovno telesno
vzgojo. Dolgoletnega mrtvila niso mogle prebuditi tudi nadrejene fizkulturne zveze; dočim so si domači funkcionarji vtepli v glave zadovoljstvo,
da imajo nogometni klub » Nafto«, s katero so prikrivali nedelavnost za
telesno vzgojo.
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Tudi pismo CK KPJ o nalogah v fizkulturi ni kaj preveč zaleglo. Saj se
celo na sestankih ZB NOV pojavljajo nekateri razpravljalci z mnenjem,
kaj briga organizacijo ZB društvo za telesno vzgojo » Partizan« in sličnimi
omalovažujočimi pripombami. Pa je prav ZB tista, ki je v vsej Jugoslaviji
prevzela patronat nad »Partizanom«.
V Dolnji Lendavi že dalj časa deluje iniciativni odbor za ustanovitev društva za telesno vzgojo Partizan pod vodstvom Lojzeta Valenčiča, Marjana
Vrankarja in drugih sodelavcev, ki so želeli, da bi društvo čimprej začelo
sistematično delovati. Najaktivnejši člani delajo, prostori » Titovega doma«
(društveni dom) so napolnjeni štirikrat tedensko s telovadečimi pri redni
telovadbi. Moški oddelki telovadijo v ponedeljek in četrtek, ženski pa v
torek in petek. 20.t.m. je obiskalo moško telovadbo že čez 80 mladincev
in članov, pričakuje pa se, da bo v naslednjih dneh začelo redno telovaditi
nad 300 aktivnih telovadcev.
Velike naloge čakajo vodniški zbor v katerem daje vzgleden primer Lojze
Valenčič, predsednik IO Okrajnega ljudskega odbora, ki dela kot vodnik
v telovadnici z mladino in člani. Vodniški zbor sestavljajo : Marjan Vrankar, Svetec, Sedovnik, Tišler, Vasari, Breznikova, Požgajeva, Rozina Maučec, Kojzekova, Doršičeva, Győfijeva, Kranjčeva in Greta Horvatova. Razveseljivo je dejstvo, da so se v vodniške vrste vključili predvsem starejši in
izkušeni ljudje kot Breznikova in ostale. Mladina, vključuj se v to društvo,
kjer bo dovolj zdravega razvedrila in telesnih vaj ter iger, s katerimi hočemo
krepiti sebe in obrambno sposobnost domovine«.
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1.5

VINKO SVETEC

Rodil se je leta 1927 v Šalovcih na Goričkem. Po končani srednji fizkulturni šoliv Ljubljani, leta 1950, je bil zaposlen nekaj mesecev v Kočevju
in nato še eno leto v Lenartu. V Lendavo je prišel leta 1951 in ostal vse do
danes. Kot športnik se je aktivno ukvarjal z atletiko in telovadbo, kjer je
dosegal zadovoljive rezultate.
Kot športni delavec se je že v času študija udejstvoval kot vodnik pri TVD
Partizan – Tabor. Aktivno se je vključil tudi v delo pri TVD Partizan Lenart.
Po prihodu v Lendavo je bil vodnik pri TVD Partizan Lendava in nato tudi
načelnik, vse do leta 1965. Ves ta čas je bil član okrajne zveze Partizan in
član ObZTK Lendava. Na osnovni šoli I, v Lendavi, je bil tudi ustanovitelj
šolskega športnega društva Bratstvo. Ustanovil je taborniško organizacijo. Vinko, kot so ga imenovali, je bil glavna gonilna sila v TVD Partizan
Lendava. Brez njega si dela v društvu ni bilo mogoče zamisliti.

1.6

OKROŽNO VODSTVO V MURSKO SOBOTO

Na skupščini okrožnega telovadnega odbora , ki je bila 30. marca 1952
v Ljutomeru, so zastopniki društev razpravljali o položaju telovadnih organizacij ter kritično ocenili opravljeno delo. Skupščini so prisostvovali
zastopniki vseh pomurskih okrajev. Zastopniki društev so predlagali kar
nekaj zanimivih predlogov za nadaljnje delo.
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Potrdili so koledar prireditev pomurske telovadne organizacije. V okrožni
telovadni odbor Partizana so bili izvoljeni izkušeni člani . Med njimi nov
predsednik Velnar in nov tajnik Vrhovc iz Murske Sobote. Skupščina je
na predlog delegatov iz Lendave odločila, da bo sedež okrožnega vodstva
Partizana odslej v Murski Soboti.

1.7

VADITELJSKI TEČAJI

Okrožni telovadni odbor je priredil dva vaditeljska tečaja v Ljutomeru,
za moške in ženske. Moški vaditeljski tečaj je obiskovalo 18 tečajnikov iz
društev : Lendave, Ljutomera, Murske Sobote, Gornje Radgone, Železnih
dveri, Beltincev in Križevcev.
Tečaj je vodil Tone Žnidaršič, instruktor OTO.Tečaj je lepo uspel, saj so
tečajniki obvladali vse predpisane zletne vaje za moške in celoten ostali
program za leto 1952.
Na ženskem vaditeljskem tečaju je bilo prisotnih 22 tečajnic iz Lendave,
Gornje Radgone, Murske Sobote, Železnih dveri, Male Nedelje, Križevcev
in Ljutomera. Ženski tečaj je vodila inštruktorica TZS Pavla Trogerjeva iz
Mozirja in prof. Florjančičeva iz Ljutomera. Tečajnice so obdelale zletne
vaje za: pionirke, mladinke in vse vaje za članice.
Isto leto (novembra,decembra) je bil prav tako organiziran tečaj za moške
in ženske v Murski Soboti. Odziv je bil zadovoljiv. Na drugem tečaju so sodelovali tečajniki iz Lendave, Murske Sobote, Radgone, Cvena, in Križevcev .
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1.8

MAJSKI IZLET V NARAVO

V okrožnem odboru so se dogovorili, da bodo organizirali družabni majski izlet v Slatino Radenci. Že v jutranjih urah so se tam začeli zbirati člani Partizana s kolesi, peš in kamioni. Ob točno določeni uri se je zbralo
nad 600 članov in mladincev iz Lendave, Beltincev, Radencev, Bogojine,
Ljutomera, Murske Sobote in Gornje Radgone. Po prihodu vseh so se pričelazanimiva tekmovanja. Najprej so organizirali tekmovanje v krosu za
vse kategorije. Na teku je nastopilo preko 90 tekačev. Najuspešnejši so
bili člani-tekači iz Radgone, mladinci iz Beltincev in članice iz Lendave.
Izvedli so tudi turnir v odbojki. Med članskimi ekipami je bilo najboljše
moštvo iz Ljutomera. V namiznem tenisu so bili najuspešnejši tekmovalci iz Murske Sobote.

1.9

TEKMOVANJE ZA POKAL LJUDSKE PRAVICE

Velik prispevek, v letu 1952, je h krepitvi partizanskih društev predstavljalo tudi tekmovanje za prehodni pokal , ki ga je razglasilo uredništvo
Ljudske Pravice, za najboljše partizansko društvo v Sloveniji. Prehodni
pokal so podelili 29. novembra ob Dnevu republike. Na tekmovanju so
sodelovala vsa partizanska društva Slovenije. Ocenjevali so delovanje
društva, t.j. nastope, tekmovanja, akademije ter sodelovanje pri obnovi
objektov za telesno vzgojo. Podjetja, ki so izdelovala športna orodja: Elan,
Planicašport in Slovenijašport so zmagovalnim društvom podelila svoje
proizvode. V tekmovanje so se vključili tudi marljivi člani TVD Partizan
iz Lendave.
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To leto je prvo mesto osvojil Partizan NARODNI DOM, Ljubljana. Partizan
iz Murske Sobote pa je bil osmi.
Uredništvo Ljudske Pravice je izdalo tudi pravilnik o tekmovanju za pokal Ljudske Pravice. Izredno pomemben je bil sedmi člen tega pravilnika,
ki se je glasil:

… pokal in orodje dobi tisto društvo, ki je najboljše:
a.) vzdrževalo redne ure telesne vzgoje pri vseh oddelkih, ki jih ima;
društvo mora imeti vse leto vsaj tri oddelke telovadcev ali telovadk,
od tega vsaj en pionirski in mladinski oddelek, (pionirje, pionirke,
mladince, mladinke, člane ali članice).
b.) vsebinsko uredilo vadbene ure po pravilih smotrne telesne vzgoje.
c.) skrbelo za izobrazbo svojih vaditeljev (redne vaditeljske ure, tečaji,
novo-vzgojni vaditelji in vaditeljice).
č.) opravilo svoje javne telovadne nastope po številu telovadcev in po
kakovosti.
d.) sodelovalo na obveznih javnih telovadbah in tekmah partizanskih
enot, tako po številu telovadcev kot njihovi kakovosti.
e.) opravilo propagandne nastope v krajih, kjer še ni partizanskih
društev ali pri takih nastopih sodelovalo.
f.) sodelovalo pri javnih nastopih sosednih društev (po številu in
kakovosti telovadcev).
g.) slavilo partizanske praznike, ki se določijo s koledarjem
partizanske zveze LRS.
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h.) vzgajalo pripadnike s partizansko prosveto in širilo ter rabilo
telesnovzgojni tisk (časopisi, knjige).
i.) skrbelo za vzdrževanje ali gradnjo svojih telesnovzgojnih naprav
(domove, vadišča).
j.) uredilo gospodarstvo in upravno delo (skrb za inventar, redno
pobiranje društvenih prispevkov, pametna raba denarnih in tvarnih
sredstev, plačevanje prispevka za nadrejene enote, redno pošiljanje
statističnih in drugih poročil nadrejenim enotam itd.).
Društvo, ki si pridobi pokal tri leta zapovrstjo, ali društvo, ki si ga
pridobi petkrat s presledki, ga obdrži za vselej.

1.10

PRVA TELOVADNA AKADEMIJA

Že nekaj dni pred praznikom Dneva republike so se prebivalci Lendave
pripravljali na prvo akademijo. Na hišah so zaplapolale zastave. Na sam
predvečer praznika pa so zagoreli kresovi pri gradu .Zvečer je bila akademija v dvorani kina Nafte. Gledalci so dvorano napolnili do zadnjega
kotička. Program je bil pester.
Nastopili so telovadci Partizana, pionirji s telovadnimi točkami, gimnazijski pevski zbor s 150 pevci, ki jih je vodil Bačič, pa je zapel nekaj pesmi.
Proslavo so je nadaljevali še naslednji dan v dvorani Triglava, kjer so nastopali otroci iz osnovne šole.
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1.11

OBČNI ZBOR TVD PARTIZAN V LENDAVI

V mesecu marcu so v TVD Partizan opravili občni zbor. Občnega zbora se
je udeležilo 80 članov, predvsem mladine. Predsednik je kritično ocenil
delovanje društva. Na občnem zboru so ugotovili, da so bili v minulem
letu najbolj aktivni mladinci rudarske šole, ki so redno telovadili, in to
dvakrat tedensko. Poudarjeno je bilo, da bo potrebno vzgojiti lasten voditeljski kader, ki bo lahko nudil pomoč tudi v počitnicah. Izvoljen je bil nov
upravni odbor, v katerega so bili imenovani najboljši člani, ki bodo znali
voditi pionirje in mladino.

1.12

TITOVA ŠTAFETA

Ena izmed osnovnih aktivnost TVD Partizan Lendava je bilo tudi vsakoletno sodelovanje pri Titovi štafeti. Tako je bilo tudi leta 1953, ko je bil
pričetek II. štafetne proge prav v Lendavi. Štafeta je krenila iz Lendave 18.
maja ob 7.30 uri in je tekla preko Murske Sobote, Maribora, Dravograda,
Velenja, vse do Ljubljane.
Po vsej poti, po Pomurju, je štafeto pozdravljala šolska mladina in številni
prebivalci, ki so ta čas pustili svoje delo na polju, da so lahko sporočili svoje pozdrave in čestitke maršalu Titu. »Nesite pozdrave in vroče želje našega
ljudstva maršalu Titu za njegov 61. rojstni dan, da nam živi še mnogo let!«.
Takšno je bilo sporočilo prebivalcev Lendave in okoliških vasi. Najveličastnejši so bili sprejemi v večjih mestih: Mariboru, Celju, Kopru in Dravogradu, kjer so se štafeti iz Lendave priključile tudi štafete z Gorenjske,
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Titova štafeta

Primorske in Koroške. S Koroške sta, preko državne meje, prinesli štafeto
dve partizanki.
Naslednji dan pa je štafeta nadaljevala pot proti Novemu mestu. Nad
40.000 nosilcev je, v naši republiki, od Lendave do Brežic, preteklo 4462
km dolgo pot in v Samoboru predalo štafeto nosilcem s Hrvaške. »Glavnim« štafetam so se tudi priključevale lokalne štafete, ki so prav tako
prinašale najlepše želje maršalu Titu, za njegov rojstni dan, ki ga je vsa
jugoslovanska mladina slavila 25.maja. Titova štafeta je bila vsakoletna
aktivnost vseh športnih društev in političnih struktur v Lendavi.
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2.

TELESNOVZGOJNI DRUŠTVI TUDI V
ČRENŠOVCIH IN VELIKI POLANI

V nedeljo 14. junija 1953, so pionirji in mladinci črenšovske nižje gimnazije priredili izredno uspel telovadni nastop, na telovadišču v Črenšovcih.
Mladi naraščajniki TVD Partizan so prijetno presenetili okrog 800 gledalcev, vaščanov Črenšovcev in okolice. To je bil prvi telovadni nastop po
osvoboditvi.
V mesecu oktobru (1953) so mladinci iz Črenšovcev, ob praznovanju občinskega dne, gostili dijake soboške gimnazije iz okolice Črenšovcev. Tekmovali so z mladinci TVD Partizan v odbojki (0-3) in šahu (0-4). Popoldne
in zvečer je sledil še kulturno-zabavni program ter gospodarska razstava.
Ob občinskem prazniku Velike Polane so ljubitelji športa organizirali športno srečanje s športniki iz Črenšovcev (15. avgusta 1953). Bil je lep sončen
dan. Po otvoritvenih svečanostih so bili na vrsti tekači na 100 m in nato še
tek na 350 m. Po teku so na igrišču za odbojko, igrali še nekaj tekem.
Najprej je bilo srečanje med Veliko Polano in Malo Polano, zmagalo je moštvo Velike Polane z 2-0. Po tej tekmi pa so skupno nastopili proti moštvu
iz Črenšovcev. Izgubili so z 0-3. Pomerili so se tudi v šahu. Zmagali so
mladi Črenšovčani 6-2. Ta športna srečanja so bila povod za ustanovitev
TVD Partizan v Veliki Polani.
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2.1

SAMOSTOJNI NASTOP

V mesecu aprilu je lendavsko telovadno društvo Partizan, v okviru priprav na telovadni zlet v Murski Soboti, organiziralo svoj samostojni nastop. Nastopilo je približno 100 telovadcev z 12 točkami. Najuspešnejše
so bile mladinke, za njimi pa takoj mladinci. Akademija je lepo uspela.
Posebno so se izkazali marljivi vaditelji.

2.2

V MURSKI SOBOTI 2000 TELOVADCEV

V nedeljo 7.6.1954, se je na stadionu v Murski Soboti zbralo dva tisoč
telovadcev na zletu »Partizana« Pomurja.
Prvi telovadci so v Mursko Soboto prihajali že v zgodnjih jutranjih urah.
Telovadni nastop so začeli z mimohodom skozi mesto, na stadion. Po
igranju državne himne in pozdravu zastavi je zbrane telovadce pozdravil predsednik Okrajne zveze telovadnih društev Partizan g. Jože Velnar.
Predsednik Mestnega odbora SZDL, g. Jože Vild, pa je razvil novi društveni prapor.
Po razvitju prapora je sledil pester telovadni nastop društev. V 16 točkah
je nastopilo okrog 2000 telovadcev in telovadk iz Pomurja. Med njimi tudi
telovadci iz Lendave. Telovadci so nastopili z zletnimi vajami in igrami. Po
vajah so sledila atletska tekmovanja.
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2.3

III. ZLET PARTIZANA SLOVENIJE

Člani lendavskega TVD Partizan so se leta 1954 udeležili III. republiškega zleta Partizan v Ljubljani. Na zletu je nastopilo kar 10000 telovadcev. V
prvi točki so nastopile skupine v preskokih, talni telovadbi in raznih igrah.
Najlepši pogled je bil na pionirje, ki so na sredini prizorišča plezali na visoke, vitke drogove in na vrhu snemali ter zatikali živo barvne zastavice.
Tem so sledili atleti, ki so nastopili v švedski štafeti (400x300x200x100
m). V tej disciplini je zmagalo moštvo iz Nove Gorice.
Štafeti je sledil nastop pionirk Lahkih nog naokrog in pionirjev, v vaji z
zastavicami. Sledili so atleti, metalci kopja, tekači, skakalci v višino in
skakalci s palico. Nato so nastopile mladinke in članice s kiji. Mladinci in
člani so potem izvedli vaje na tleh. Ob koncu zleta so nastopili še najboljši slovenski telovadci in telovadke na orodjih.
V predzadnji točki zleta so nastopili vojaki s puškami. Tej točki je sledila
točka mornarjev, ki je navdušila 10000 glavo množico. Prvi dan so zaključili z mimohodom sodelujočih pred svečano tribuno.
Na častni tribuni je bil prisoten predsednik Ljudske skupščine LRS Miha
Marinko, predsednik Izvršnega sveta LRS, dr. Marjan Brecelj, predsednik
Partizana Slovenije Zoran Polič, predsednik Zveze sindikatov Slovenije
Janko Rudolf, Stane Kavčič, Jože Borštnar, Janez Vipotnik, predstavniki
JLA in predstavniki drugih republik.
Drugi dan zleta so bila na programu tekmovanja v vajah na orodju.
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2.4

ORGANIZACIJA PARTIZAN ČLAN SZDL

6.1.1955 je predsedstvo Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije
na svoji seji soglasno ugodilo prošnji organizacije Partizan in sprejelo
celotno partizansko organizacijo Slovenije v svoje članstvo.
Ta sklep predsedstva SZDL je navdajal vsakega pripadnika Partizana z
zadovoljstvom in ponosom, kajti SZDL je bila organizacija delovnih ljudi .
Omenjeni sklep predsedstva ni pomenil samo priznanja, temveč je nalagal slehernemu društvu Partizan tudi dolžnosti. Istega leta so pripravljali praznovanja na deseto obletnico osvoboditve. V ta namen sta bila
organizirana zleta v Celje in Koper že pod pokroviteljstvom SZDL.
Deseto obletnico osvoboditve so proslavili tudi v Lendavi . Na programu
je bilo precej športnih prireditev. Nastopili so kolesarji in pa člani Partizana, kiso pripravili lepo akademijo. Akademija so bila izvedli v nabito
polni dvorani Triglav. V programu je nastopilo 60 pionirjev v 15 točkah.
Kolesarske dirke so bile v ponedeljek , proga je bila dolga 21 km. Ob progi
je dirko je spremljalo preko 300 gledalcev. Najboljši je bil Slavko Svatina
iz Murske Sobote s časom 36 min in 32 sekund. Na dirki je skupaj nastopilo 14 tekmovalcev.
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2.5

PREMALO VADITELJEV

Lendavsko TVD Partizan se je v letih po ustanovitvi ubadalo z velikimi
problemi vaditeljskega kadra, ki ga je primanjkovalo. Kljub temu so dosegli kar nekaj izredno dobrih rezultatov. Sodelovali so na okrajnem in
republiškem zletu. Udeležili so se tudi proslave ob 20. obletnici naprednega tiska, z zelo dobro izvedbo telovadnega nastopa, na katerem je nastopilo 800 pionirjev in pionirk iz celotnega Pomurja. Nekoliko je pešala
le zimska vadba, kajti v društvu so vadili le pionirji in pionirke, medtem
ko je za vadbo članov in članic primanjkovalo vaditeljev, zato so v društvu
menili, da bo potrebno na vaditeljski tečaj poslati nekaj mladincev.

Svečana povorka po lendavski glavni ulici
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2.6

ČRENŠOVSKI TELOVADCI V GORNJI BISTRICI

Črenšovsko društvo TVD Partizan je bilo izjemno delovno, saj so bili proglašeni za najboljše društvo v Pomurju. Članstvo je bilo izredno mlado.
Izvedli so lepo pripravljeno akademijo. Nastopili so v Črenšovcih in nato
še v Gornji Bistrici. Najprej so zaplesale deklice nekaj plesov, potem so
sledili preskoki fantov čez kozo in izvedli so nekaj točk na blazini.
Dekleta so nato nastopila še na bradlji. Nastop črenšovskih telovadcev je
trajal dve uri. Gledalci so bili s prikazanim zadovoljni. Za odličen nastop
so telovadce pripravili učitelji: Dvoršak, Mernik ter Rož. Z izkupičkom so
si nabavili prepotrebno opremo za svojo lično telovadnico.

2.7

ŽIVAHNO JE TUDI V TURNIŠKEM TVD PARTIZAN

Na rednem občnem zboru TVD Partizan v Turnišču (decembra 1955) so
ugotovili da vlada mrtvilo. Društvo je gojilo le nogomet, medtem ko so bile
ostale športne panoge zapostavljene.
Sklenili so, da bodo v zimskem času poživeli šahovsko sekcijo, in da bodo
spomladi pripravili igrišče za odbojko. Sklenili so, tudi, da bodo redno
pobirali članarino. S temi aktivnostmi so ponovno poživeli »zaspalo« društvo TVD Partizan v Turnišču.
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2.8

POKRAJINSKI IZLET V CELJE

Od petka (29.5.1955) je bilo Celje kot mravljišče. Mladinci in mladinke, ki so
prišli iz vseh krajev naše republike, so preplavili ulice Celja. V soboto zjutraj pa se je stadion v Celju napolnil s tekmovalci , ki so se pomerili v ljudskem mnogoboju in vajah na orodju. Tekmovalo je nad 600 mladincev in
mladink ter članov in članic, v vseh razredih. Skupno je nastopilo 70 vrst.
V soboto zvečer, je bila na svečano okrašenem stadionu akademija, na
kateri so nastopili v 17 točkah telovadci in telovadke iz Celja, Maribora,
Ormoža, Murske Sobote in Velenja.
S ploskanjem so bile nagrajene mladinke iz Ljubljane, ki so nastopile na

Odhod na prireditev
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Telovadci s svojo lestvijo

dvovišinski bradlji, mladinke iz Maribora, ki so z lepimi in težkimi vajami
opravičile dosedanji sloves ki ga uživajo. Cicibani iz Celja so dokazali,
da na tako velikih tekmovanjih lahko tudi najmlajši uspešno nastopajo,
ugajale pa so tudi pionirke iz Velenja-z ruskim plesom in skupina mladincev in mladink iz Murske Sobote.
Močan naliv, s sobote na nedeljo, nikakor ni hotel prenehati vse do zgodnjih popoldanskih ur, tako je v nedeljo, narazmočenemterenu na stadionu, prireditelj moral odpovedati nastop. Edino kar se je dalo še rešiti, je
bila izvedba parade, vendar šele popoldne. Na pokrajinskem zletu so sodelovale tudi telovadke in telovadci TVD Partizan iz Lendave, ki pa zaradi
slabih vremenskih razmer nisi nastopili.
Na častni tribuni, ki je bila postavljena na Trgu V. kongresa , so bili zbrani,
poleg predsednika Partizana Slovenije, Zorana Poliča, tudi predstavniki
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oblasti, med katerimi Jože Rus, predsednik republiškega zbora Ljudske
skupščine LRS, Franc Simonič, sekretar OK ZKS, Fedor Gradišnik, predsednik MLO Celje. Mimohod je trajal dobre pol ure in je bilo v njem 6000
pripadnikov Partizana. Tako se je velika svečanost, seveda ne po krivdi
prirediteljev, končala precej žalostno, kar pa ni zavrlo poleta mladine v
telosnovzgojnih društvih po Sloveniji.

Namizni tenis, izredno priljubljena igra
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2.9

ZAČETEK NAMIZNEGA TENISA

V zimskih mesecih, leta 1957, je poraslo zanimanje za namizni tenis v
Lendavi. Posebno aktivni so bili mladinci - dijaki. Le -ti so organizirali
turnir v namiznem tenisu, na katerem je zmagal Evgen Sep. Na turnirju
je sodelovalo 8 mladincev. Nekaj dni po turnirju so se začeli tudi v TVD
Partizan ukvarjati z namiznim tenisom v okviru sekcije.

3.

II. GYMNAESTRADA V ZAGREBU

Gymnaestrada je bila mednarodna telesnovzgojna prireditev, ki je potekala
vsaka štiri leta. Prva »Gymnaestrada« je bila organizirana v Amsterdamu
na Nizozemskem leta 1953. Na prvi prireditvi je sodelovalo 14 držav . Na
drugi »Gymnaestradi«, v Zagrebu, na Dinamovem stadionu v Maksimiru,
ki je bila organizirana od 10.-14. julija 1957, je prisostvovalo 15 držav.
Iz bivše Jugoslavije je nastopilo 1200 učencev in učenk, iz zagrebških
srednjih šol, TVD Partizan s predšolsko mladino, mladinci in člani iz Ljubljane, Prištine, Rijeke, Sarajeva, Subotice in Zagreba, Visoka šola za telesno vzgojo iz Ljubljane in iz Beograda.
Na prireditvi so, kot predstavniki Slovenije, nastopili člani TVD Partizan
Lendava, v sestavi: Mirko Oletič, Štefan Roudi, Vinko Svetec, Viljem Sekereš in Štefan Škrilec z vajo na lestvi.
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Vsi udeleženci, na stadionu Maksimir, v Zagrebu

Žensko vrsto TVD Partizan iz Lendave so na prireditvi zastopale: Rozina
Maučec, Babi Hack, Rozika Oletič, Majda Hajduk, Vera Binjei, Hedvika
Dominko in Marija Žeks s prostimi vajami.
Nastopale so tudi Visoke šole iz sedmih držav (Belgije, Brazilije, Italije,
Madžarske, DR Nemčije, Poljske in ZR Nemčije).
Otvoritvi v Zagrebu je prisostvovalo 30.000 gledalcev. Vse prireditve so bile
na sporedu zjutraj od 8.30 do 11. ure in popoldne od 19. do 22. ure.
Gymnaestrade, v Zagrebu se Štefan Škrilec spominja takole: »V Zagreb
smo odpotovali z vlakom iz Lendave, preko Čakovca in Varaždina že teden
dni prej. Spali smo v lesarski tehnični šoli v Zagrebu, na Vlaški ulici. Na
glavni preizkušnji smo zadovoljili le mi Lendavčani, tako da so morala
ostala slovenska društva zapustiti prizorišče in se odpraviti domov.
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Izjemno doživetje je bil prenos lestve z mestnim prevozom, tramvajem.
Lestev je namreč bila na zunanji strani tramvaja in smo jo tako močno
držali, da nam med samim prevozom ne bi padla na tla. Naš nastop je bil
enkratno doživetje, med nastopajočimi iz 15 držav, in spominjal se ga bom
vse življenje.«

Rokometaši TVD »Partizan« pred svojim domom

3.1

PRIČETEK TEKMOVANJA V ROKOMETU

V mesecu novembru 1957 se je pričelo prvo prvenstvo v malem rokometu
na področju Pomurja. Namreč 24. novembra je bil prvi turnir v Murski
Soboti, katerega so se udeležili tudi igralci malega rokometa TVD »Partizan« iz Lendave. Za Lendavčane so na turnirju nastopili: Škrilec,Gal,
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Pred pričetkom rokometnega turnirja v Murski Soboti leta 1957

Rokometaši TVD Partizan s svojim mentorjem
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Sekereš, Kulčar, Šimonka, Sep in Horvat. Tekme, za prvaka Pomurja, so
bile izjemno zanimive. Izidi tekem so bili tesni .
Drugi turnir, za prvenstvo Pomurja, je bil odigran naslednje leto 1958 v
Lendavi, 22.junija, v okviru občinskega praznika. Prvo mesto so si na tem
turnirju priigrali Športni aktiv gimnazije pred Ekonomsko šolo, sledili
so Ljudska mladina Slovenije, Murska Sobota, TVD Partizan Lendava in
TVD Partizan Beltinci.
Leta 1958 je bila ustanovljenatudi Pomurska rokometna zveza, ki je potem prevzela nadaljnje tekmovanje v rokometu.

3.2

USTANOVITEV PARTIZANA V VELIKI POLANI

V začetku leta 1958 so marljivi voditelji TVD Partizan iz Lendave poskrbeli za še eno telesnovzgojno afirmacijo v občini Lendava. S svojim promocijskim nastopom v Veliki Polani so pripomogli k ustanovitvi Partizana. Novoustanovljeno društvo so podprli tudi materialno, ob ustanovitvi
je le-to štelo 50 članov.

3.3

OBČNI ZBOR DRUŠTVA V LETU 1958

Društvo je v letu 1957 štelo 360 članov, od teh dobri dve tretjini mladih .
Skupaj je bilo 12 oddelkov, ki so marljivo vadili in se udeleževali okrajnih
in sektorskih tekmovanj. Ob proslavi občinskega praznika je sodelovalo
322 telovadcev. Ena skupina je nastopila tudi na II. Gymnaestradi v Za-
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grebu, 90 pa jih je nastopilo na festivalu telesne kulture v Ljubljani.
Društvo je v letu 1957 organiziralo dve akademiji v Lendavi in dve propagandni akademiji v Veliki Polani in v Dobrovniku.
Telovadba je potekala skoraj ves dan. Popoldne so telovadili cicibani,
nato mladinci, mladinke, zvečer pa člani in članice. Veliko dela je opravil
tudi upravni odbor .
Pred Titovim domom so uredili igrišče za odbojko , košarkoin mali rokomet. Obnovili so notranjost doma, urejena je bila tudi električna razsvetljava na igrišču, na odru in v dvorani. Mladinci so omenjena dela opravili
v 2000 prostovoljnih delovnih urah.
V zimskih mesecih, februarja leta 1958, so v TVD Partizan Lendava
ocenili svoje delo v minulem letu. Udeležba na zboru je bila zadovoljiva. Udeležili so se gatudi predstavniki NK Nafte, JLA in TVD Partizan
iz Velike Polane. V programu za leto 1958, so predvideli povečanje članstva. Meseca marca so organizirali akademijo, nato pa tudi ob občinskem prazniku. Zahvala je sledila donatorjem: Komunalni banki in lendavskim podjetjem ter občini. Po zboru je sledil družabni večer s plesom.

3.4

PRAZNIK V LENDAVI

V nedeljo, 21. junija 1959 so v Lendavi zaključili občinski praznik. Praznovanje je trajalo ves teden in so ga z odprtjem obrata Planike v Turnišču zaključili. V okviru praznika so sindikalne podružnice in cicibani
priredili športna tekmovanja, DPD Svoboda- koncert, gasilci pa nastop.
V nedeljo dopoldne, se je pred domom ob zaključku slovesnosti, zbralo
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nad tisoč članov vseh društev , organizacij in ostalih občanov. Nato so v
povorki krenili na igrišče NK Nafte.
Pred več kot 2500 občani je svečanost odprl član ObO SZDL in predsednik ObLO Lojze Žalik, za njim pa je sledil govor predsednika ObO SZDL
Lendava Milana Frančeškina. V madžarskem jeziku je občanom spregovoril še Štefan Gyöfi. V nadaljevanju so nastopili madžarski in slovenski
pionirski zbori, telovadci TVD Partizan, cicibani in Gasilsko društvo iz
Dobrovnika s prostimi vajami. Popoldne pa je bilo zaključno športno tekmovanje sindikalnih podružnic.

3.5

ZVEZNI ZLET PARTIZANA V BEOGRAD
Člani TVD Partizan iz Pomurja so od
3.-5. julija 1959, sodelovali na zveznem zletu Partizana v Beogradu.
Pomurski člani TVD Partizan so se
zleta udeležili v sklopu reprezentance Partizana Slovenije. Zleta se je iz
Pomurja udeležilo 251 članov. Iz lendavskega Partizana je odpotovalo, s
Našitek zleta Partizan
v Beogradu

prvo skupino, 8 pionirjev.
Nastopili so v valjanju sodov. V drugi skupini je bilo 131 tekmovalcev in

telovadk iz Pomurja. Izbira, za udeležbo na zvezni zlet, je bila zelo stroga.
Ocenjevanje so opravili po društvih in na okrajnem zletu v Gornji Radgoni.
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Legitimacija z zleta Partizana Jugoslavije, v Beogradu

Upravni odbor okrajnega TVD Partizan je, po okrajnem zletu v Gornji
Radgoni, analiziral dejavnosti društev Partizan v Pomurju. Ugotovil je, da
so bile priprave za zvezni zlet dobre.
Posebne pohvale so bila deležna društva Partizan iz Lendave, Cankove,
Gornje Radgone in Ljutomera. Iz Lendave so bile v drugi skupini telovadke Partizana.
Telovadci so bili razmeščeni po vseh beograjskih šolah in internatih.
Pot do Beograda je bila naporna, saj so potovali z vlakom, vendar je to bilo
posebno doživetje za vse telovadke in telovadce Partizana iz Lendave.
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3.6

PRIČETEK JUDA V LENDAVI

V okviru TVD Partizan Lendava so leta 1960 pričeli, v prostorih telovadnice, z vadbo juda. Glavni pobudnik tega borilnega športa v Lendavi je
bil Ladislav Vučak. V soboto in nedeljo, od 5. - 6. 3. 1960, so se lendavski
judoisti udeležili tekmovanja v Murski Soboti, ki ga je organiziral tamkajšnji TVD Partizan. Na turnirju so sodelovala tri moštva, in sicer: ŽTAK
Maribor, Partizan Lendava in Partizan Murska Sobota. Tekmovanje je
bilo v obliki dvokrožnega troboja.
Sodniki tega zanimivega troboja so bili: Vrabel, Kager, in Iršič. Časomerilske dolžnosti sta na troboju opravljali Hajdinjakova in Štamparjeva. Prvo
mesto je pripadlo Sobočanom, ki so z Mariborčani dosegli neodločen izid in
premagali Lendavčane s 17:3. Mariborčani so nato ugnali še Lendavčane z
12:6. Na tem srečanju je bilo nekaj zanimivih dvobojev, naj omenimo naslednje: Horvat- Godina, Horvat- Vučak, Berden- Firman in Dervarič- Prendl.

Judoisti TVD Partizan Lendava
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4.

USTANOVLJENA ŠPORTNA ZVEZA LENDAVA

V nedeljo, 13. marca 1960, so ustanovili Športno zvezo Lendava. Na ustanovnem občnem zboru so se zbrali delegati TVD Partizan, NK Nafte, NK
Planike, tabornikov, kegljaškega kluba in strelske družine. V občinsko
zvezo sovključili tudi ribiče, lovce in enoto JLA.
Delegati so ugotovili, da je taka zveza, na področju občine, koristna in potrebna. Le-ta naj bi skrbela za koordinacijo med telesnovzgojnimi društvi ter
organizirala tekmovanja v raznih športnih panogah, na področju občine.
V mesecu juniju so organizirali občinski festival telesne kulture občine,
in to v počastitev 15. obletnice osvoboditve. Skrbeli so tudi za ustanovitev
novih društev, zlasti na vaseh, v podjetjih, ustanovah ter predvajali filme
s telesnovzgojno vsebino.
Omenjena društva so sodelovala tudi ob štafeti mladosti, pohodu ob žici
okupirane Ljubljane, v poletnih mesecih pa je zveza organizirala taborjenje.
Glavno nalogo so si zadali tudi gledeizgradnje športnih objektov.
Izvolili so enajstčlanski upravni odbor, sestavljen iz delegatov posameznih
društev in tričlanski nadzorni odbor.
V prvi IO Športne zveze so bili izvoljeni: Orešnik za predsednika, Podlesek
za tajnika, Kos za blagajnika, Svetec, Gerzej, Utroša, Kramberger, Firman
in Šmit so bili člani.
Tega leta je bila ustanovljena tudi Pomurska košarkarska zveza v Murski
Soboti.
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Iz časopisa 17. marca 1960

4.1

I. FESTIVAL TELESNE KULTURE V MURSKI SOBOTI

Leta 1960 so v času Tedna mladosti, v Murski Soboti, organizirali I. FESTIVAL TELESNE KULTURE POMURJA. Festivalski program se je pričel
že v soboto zvečer s slavnostno akademijo, na telovadišču Doma Partizan, ki si jo je ogledalo 2000 gledalcev. Med gosti sta bila tudi predsednika Športne in Atletske zveze Slovenije, Leopold Krese in Adolf Arigler. V
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pestrem programu so sodelovali gojenci ljubljanske Višje šole za telesno
vzgojo, na orodju pa je nastopila republiška vrsta. Izredno dobro se je
predstavila tudi domača vrsta.
Slovesnosti so se pričele v nedeljo že zgodaj dopoldne, s povorko domačih
športnikov in športnic, po soboških ulicah. Povorka je krenila od Doma
Partizan do novega stadiona pri Gimnaziji. Otvoritvena slovesnost se je
odvijala na novem stadionu. Po končani svečani otvoritvi je bila na novem stadionu prva prireditev.
Za I. festival so se tudi člani TVD Partizan iz Lendave marljivo pripravljali. Dekleta je pripravljala vodnica Lebarjeva. Pred festivalom so v Lendavi
in v Črenšovcih izvedli še dva občinska nastopa.
Telovadke in telovadci so na stadionu Sobote, med 6000 telovadci dostojno zastopali lendavski Partizan. Pionirke so nastopile z venčki, pionirji
pa s palicami; mladinke so izvedle ritmični ples, mladinci pa vajo z zastavicami. Sledila so atletska tekmovanja in zletne vaje.
Posebno veličasten nastop je bil zaključni skupinski nastop mladink.
Sklepne prireditve, na stadionu v Murski Soboti, se je udeležil tudi predsednik Partizana Slovenije, Mitja Ribičič.

4.2

ZAČETEK HOKEJA NA TRAVI

Na posvetovanju v Ljubljani (1961) so se dogovorili , da bi bilo potrebno
oživeti ponovno tekmovanje v hokeju na travi tudi v Pomurju. Tako naj bi
se prvenstvo pričelo že spomladi (28. maja).
Poleg obstoječih klubov v Murski Soboti, Mariboru, Celju in Senovem, naj
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Hokejisti TVD Partizan Lendava v Murski Soboti

bi ustanovili še klube v Trbovlju, Litiji in Ljubljani. Republiški prvak pa
naj bi tekmoval za državnega prvaka. Poleg zgoraj omenjenih klubov, so
leta 1961, v Pomurju, ustanovili nova moštva, in sicer: Partizan Lendava,
Partizan Beltinci, ESŠ in Elan. K temu je pripomogel uvoz novih hokejskih palic iz Indije (25 kom. palic in 5 žogic).
Jeseni, leta 1961, je bilo organizirano prvo pomursko prvenstvo v hokeju
na travi, ki je štelo za prvenstvo Slovenije v vzhodni skupini.
Na prvem prvenstvu so igralci TVD Partizan iz Lendave osvojili tretje mesto, s petimi točkami. Na drugem prvenstvu Pomurjaso bili prav tako tretji, s tremi točkami.
Za TVD Partizan Lendava so nastopali: Vestersbach, Žunič, Žeks, Žbogar,
Kebel, Gutteriez, Kotnjek, Balantič, Žilavec, Kotnjek, Galič in Bencik. Leta
1964 pa je hokejsko moštvo v Lendavi, prenehalo delovati.
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4.3

JUGOSLOVANSKE PIONIRSKE IGRE
Jugoslovanske pionirske igre so bile
ustanovljene 1961. leta, na pobudo Zveze za skrb o otroku in mladini Jugoslavije. Glede na velik pomen telovadbe,
za razvoj mlade generacije, so bile prve
Jugoslovanske pionirske igre organizirane leta 1962. V igre so bili vključeni
otroci osnovnih šol do starosti 15 let. V
tistem času so bili izdelani konkretni
programi v šolah, krajevnih skupnostih, občinah in telesnovzgojnih organizacijah. Izvedena so bila tekmovanja
v veliko športnih panogah, največkrat

Igralci namiznega tenisa v TVD
Partizan Lendava

v atletiki, plavanju, streljanju, rokometu in v mnogoboju. Veliko je bilo tudi
masovnih manifestacij, pod raznimi

slogani kot: »Otroci na sneg«, »Festival zmajev in balonov«. Po vseh republikah so bila organizirana taborjenja, pod imenom »Sutjeska«.
Zveza za skrb otrok in mladine Jugoslavije je organizirala tudi stalna
tekmovanja za uspehe na telesnovzgojnem področju, kot so tekmovanja
za kipec »Kurir Jovica«. Leta 1964 in 1965 so bila tekmovanja izvedena
pod temo: Kdo zna več, kdo zmore bolje. Od pionirjev so zahtevali, da se
ukvarjajo s športom, da tekmujejo in dosegajo čim boljše rezultate. Enake naloge so imele JPI leta 1970 in 1971, na temo: Tisoč veselja. Od pionirjev so zahtevali, da v svoja mlada življenja vnesejo več igre in veselja.
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Naloge odraslih pa so bile v tem, daomogočijo pogoje za igro in družabno
zabavno življenje mladih. V Lendavi je za JPI v okviru TVD Partizan bil
zadolžen Bojan Hojnik, učitelj telesne vzgoje na osnovni šoli.

4.4

NAMIZNI TENIS KOT SEKCIJA V TVD PARTIZAN

V Pomurskem Vestniku je v št. 1, str. 6, z dne 10.1.1963 bilo zapisano: »V
Lendavi že dalj časa pripravljajo ustanovitev sekcije za namizni tenis, ki
bi vodila tekmovanja v občinski namiznoteniški ligi. Poleg tega pa bi bila
naloga sekcije tudi organizirano in sistematično delo z mladino na tem
področju.

Upi namiznega tenisa s trenerjema – Klemenčičem in Šimoničem
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Ko bo dokončno urejena še dvorana TVD Partizan, sredstva so v glavnem
prispevala posamezna podjetja, – bodo dani vsi pogoji za razvoj te športne
panoge, ki si tudi v Lendavi pridobiva vedno več pristašev.
Predvidevali so, da bi bile delavske igre podjetij Proizvodnje nafte FLRJ,
ravno v Lendavi, če bi to seveda dopuščale možnosti ».
Največ zaslug pri namiznem tenisu sta v tem obdobju imela ing. Štefan
Klemenčič in Janez Šimonič, saj sta se nesebično zavzemala zato, da bi
namizni tenis v Lendavi zaživel s polnimi pljuči. Oba sta bila zaposlena v
podjetju Nafta v Lendavi.
Meseca junija so igralci lendavskega Partizana gostovali v Dolini in igrali
prijateljsko tekmo z gostitelji . Cilj srečanja je bil promocija namiznega
tenisa v Dolini. Lendavčani so na srečanju zmagali 5:1.
V mesecu oktobru je bilo v okviru občinskega prvenstva srečanje med
TVD Partizan iz Lendave in Bistrico. Lendavčani so zmagali s 5:3.

4.5

SEMINAR ZA VODNIKE V LENDAVI

Občinska zveza za telesno vzgojo je v Lendavi (1963) organizirala seminar za vodnike društev Partizan. Seminarja se je v domu Partizan udeležilo 20 tečajnikov iz Lendave, Turnišča, Polane in Dobrovnika. Potekal
je šest dni od torka do nedelje. Na seminarju so teoretično in praktično
spoznavali splošno telesno vadbo v društvih Partizan. Predavatelji so bili
iz Lendave in Murske Sobote.
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4.6

PRIJATELJSKO SREČANJE V ČRENŠOVCIH

TVD Partizan iz Lendave je za vse svoje člane organiziralo celodnevni izlet v naravo. V dopoldanskem programu je bilo srečanje s člani TVD Partizan Črenšovci in ŠŠD Bistrica. Tekmovali so v Črenšovcih.
V rokometu so zmagale domače pionirke in tudi pionirji, v namiznem
tenisu pa prav tako domači pionirji in člani; gostujoči člani pa so zmagali
v rokometu, odbojki in šahu. Domači pionirji so v šahu zmagali z rezultatom 4:2.
Po srečanju je bilo kosilo na Brodu pri Bistrici, potem pa so se udeleženci
srečanja kopali v Muri. Taki izleti so postali tradicionalni. Letno enkrat
so se srečali na Bistrici in enkrat v Črenšovcih.

4.7

V TVD PARTIZANU PONOVNO ŽIVAHNO

V letih 1961 in 1962 je v lendavskem TVD Partizan vladalo precejšnje
mrtvilo. Aktivne športne panoge so bile le namizni tenis in rokomet.
Leta 1963 je društvo imelo že 340 članov, vendar premalo vodstvenega
kadra. Iz tega razloga so v letu 1963 opravili republiški tečaj za vodnika
štirje člani društva. Kot vodnica »Partizana« se je aktivirala tudi učiteljica telesne vzgoje Greta Kovač, ki je prej uspešno delala v TVD Partizan v
Črenšovcih.
Ponovno je bila ustanovljena sekcija košarke, ki je v polni meri zaživela.
Člani sekcije so se vključili v tekmovanje v pomurski ligi. Največ problemov je bilo v sekciji juda, kateri so za redno vadbo primanjkovale blazine.
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V letu 1963 je bilo društvo izredno aktivno, saj so organizirali več uspešnih prireditev.
Tako so ob dnevu mladosti organizirali tako imenovano »društveno popoldne«, kjer se je aktiviralo 124 članov. Uspel je izlet v Črenšovce in Bistrico, kjer so se na športnem srečanju, pomerili s člani TVD Partizan
Črenšovci in člani ŠŠD Bistrica. Najbolj uspešna pa je bila akademija v
počastitev dneva jugoslovanske ljudske armade. Člani Partizana so veliko prostovoljnih ur namenili urejanju okolice doma in igrišč. Da je življenje v TVD Partizan zaživelo v polni meri, so imeli največ zaslug: kapetan
Šmid, Svetec in Klemenčič.

Rokometaši TVD Partizan na brodu
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4.8

TUDI V DOBROVNIKU TVD PARTIZAN

Leta 1963 so tudi v Dobrovniku ustanovili TVD Partizan. Ob ustanovitvi so formirali sekcije za naslednje športne panoge: nogomet, odbojko,
namizni tenis, atletiko, košarko in šah. Od vseh se je najbolje uveljavil
nogomet. V tekmovanju so nastopali s tremi selekcijami. Člansko moštvo
je tekmovalo v pomurski nogometni ligi, kakor tudi mladinsko moštvo.
V odbojki so organizirali prijateljska srečanja z JLA, LM in Turniščem, v
namiznem tenisu so izvedli društveno tekmovanje, medtem ko se atletika in košarka nista uspeli uveljaviti,predvsem zaradi pomanjkanja strokovnega kadra. Uspešni, pa so bili mladi šahisti.

4.9

USPELA AKADEMIJA

V počastitev Dneva JLA (1963) je TVD Partizan Lendava pripravilo telovadno akademijo, kjer je nastopilo 100 telovadcev, od najmlajših pionirčkov do članov. Pred polno dvorano so gledalcem prikazali veliko vadbenih
točk, tako na parterju, kot orodju. Izredno lepo so uspele prikazane ritmične vaje. Najuspešnejša je bila vaja, ki so jo prikazale mladinke na bradlji.
Celoten program so popestrili še telovadci iz sosednjega Murskega Središča in folklorna skupina podjetja Mehanika.
Med akademijo je bila tudi svečana podelitev pokalov in diplom, vsem udeležencem športnega tekmovanja, v počastitev Dneva JLA. Tekmovanja so
bila v namiznem tenisu, kegljanju, streljanju in šahu. Zmagovalci: v namiznem tenisu Nafta, v kegljanju Dežnikarna, v streljanju Mehanika in v
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šahu STŠ: Telovadna akademija je izredno lepo uspela.

5.

DVE EKIPI TVD PARTIZAN LENDAVA

Pri ObZTK Lendava so leta 1964 ustanovili šest strokovnih odborov, in sicer: strokovni odbor za rekreacijo, športne igre (rokomet, nogomet, košarko, odbojko), namizni tenis, kegljanje, strelstvo in šah. Strokovni odbor, za
namizni tenis, je pristopil takoj k delu in pripravil občinsko tekmovanje
v namiznem tenisu, po liga sistemu. Prijavile so poslale naslednje ekipe:
Nafta, Elektromlin, Mladinski aktiv Dolina, TSŠ, ŠŠD Bistrica, TVD Partizan Črenšovci ter dve ekipi TVD Partizan Lendava. Vsak teden je bilo na
sporedu po eno kolo. Tekmovanje je sodilo v okvir JŠI, saj se je zmagovalec udeležil okrajnega tekmovanja v Mariboru.

5.1

TVD PARTIZAN ČRENŠOVCI

TVD Partizan Črenšovci je leta 1964 štelo 100 članov, ki so se udejstvovali v naslednjih športnih panogah: namiznem tenisu, nogometu, šahu
in v folklori. Splošna vadba je bila ena od najuspešnejših v zadnjem obdobju in se je odvijala enkrat tedensko. V zadnjem letu je sicer nekoliko
nazadovala. Bolj so se razvile ostale športne panoge, zlasti rokomet in
namizni tenis. Leta 1964 so bili najbolj aktivni rokometaši, saj so dosegali izjemno dobre rezultate. Le- ti so organizirali tekmovanje med ekipami
iz Bistrice, Odrancev, Polane in Črenšovcev; s pionirskimi ekipami pa so
sodelovali na tekmovanjih v Beltincih in Lendavi. V letu 1964 se je uveljavil tudi namizni tenis.
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Poleg društvenega tekmovanja so se že dvakrat udeležili občinskega tekmovanja, ki ga je organizirala ObZTK Lendava. Zelo aktivni so bili tudi
šahisti. Imeli so več srečanj z ekipami iz Polane, Odrancev in Bistrice.
Najslabše se je, v letu 1964, godilo nogometašem.
Imeli so le nekaj prijateljskih tekem. Društvo je izvedlo telovadno akademijo, ki je dobro uspela in je bila dobro obiskana. TVD Partizan Črenšovci ni imelo svojih vadbenih prostorov, telovadili so namreč v prostorih
osnovne šole. Prostori so bili pretesni in je bila vadba v zimskem času nemogoča, pa tudi rekvizitov je primanjkovalo. Največji problem pa je predstavljal vodniški kader ter odhod mladine na šolanje v mesta, tako da se
je društvo osredotočilo na delo s pionirji.

5.2

NEUSPEL OBČNI ZBOR

V mesecu februarju 1965 je bil sklican občni zbor TVD Partizan Lendava. Čeprav je upravni odbor poskrbel za dobro organizacijo, saj je pravočasno izobesil plakate in razposlal vabila, je bil odziv slab, tako so morali
občni zbor preložiti na drug datum.
TVD Partizan je bila najmasovnejša telesnovzgojna organizacija v občini,
saj je imela poleg aktivnih članov tudi precej podpornih članov.
Velik problem je vseskozi predstavljal vodniški kader. Društvo je sicer skrbelo zanj, saj je več svojih članov pošiljalo na razne tečaje toda le-ti so kmalu zapustili aktivno delovanje, tako društvo ni imelo od njih veliko koristi.
TVD Partizan Lendava je ob telovadbi negovalo še ostale športne panoge:
rokomet, judo, namizni tenis in košarko. Rokometaši so v minulem ciklu-
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su nastopali v štajerski ligi. Za lendavski Partizan so nastopali: Doma,
Hajdinjak, Ivanec, Sekereš, Perša, Petek, Galič, Žekš, Tot, Štihec, Vesterbah. Posebno dejavni so bili v sekciji namiznega tenisa, ki jo je vodil Janez Šimonič ter v splošni vadbi, ki jo je vodil Štefan Švec, Andrej Petek,
Anica Kovač in Greta Kovač.
Judo šport je bil šele v razvoju, medtem ko je košarka nazadovala, saj
košarkarji niso imeli pogojev ne za trening, in ne za tekmovanje.
Društvo je v počastitev dneva JLA, v letu 1965, pripravilo telovadno akademijo. Program so dopolnili, poleg domačinov, še gostje iz Murske Sobote, Murskega Središča ter pripadniki JLA.
Ob tej priložnosti so se člani društva poslovili od predsednika Šmita, ki
je odšel na novo službeno dolžnost.
Na akademiji so podelili priznanja tudi Kovačevi in Vučaku. Kovačeva je
prejela srebrno, Šmit in Vučak pa bronasto plaketo. Pred vodstvom TVD
Partizan Lendava so bili veliki izzivi, saj so si v programu zadali ureditev
površine pred domom (asfaltiranje).

5.3

JUDO SEKCIJA V LENDAVI

TVD Partizan v Lendavi je ustanovilo, v mesecu januarju 1966, judo sekcijo. Pred ustanovitvijo so nabavili nove blazine. Zanimanje za judo je
bilo v tistem času veliko, zlasti med mladimi. V Lendavi je pred leti sicer
obstajala judo sekcija, a je, prav zaradi pomanjkanja blazin, njeno delo
zamrlo. Z nabavo novih blazin so bili dani vsi pogoji za ponovno oživitev
juda v Lendavi, pod okriljem TVD Partizan.

58

5.4

NI POGOJEV ZA RAZVOJ TELESNE KULTURE

V Pomurskem vestniku, z dne 10.2.1966, v št. 6 na str. 6 je zapisano: » Na
minulem občnem zboru TVD »Partizan« v Lendavi je bilo izrečenih nekaj
zelo zanimivih ugotovitev , ki vsaj delno kažejo na položaj v katerem se
naj razvija masovna telesna vzgoja.
Izrečene misli so toliko bolj pomembne zaradi tega, ker je TVD Partizan
v Lendavi, eno najmasovnejših športnih društev v občini.
Vprašanje, ki je na zboru bilo v ospredju, in ki zasluži tehtnejši premislek, je vsekakor v tem, ali so v Lendavi dani objektivni pogoji za še večjo masovnost. Poizkusimo poiskati odgovor na to vprašanje. Društvena
dvorana je vedno zasedena. Dopoldne jo koristijo šole, ki nimajo svojih
telovadnic, popoldne pa se v njej zvrstijo društvene sekcije. Dvorana je
premajhna, da bi lahko sprejela vse tiste, ki bi želeli sodelovati v katerikoli športni panogi. Spomladi je seveda veliko lažje, ker se vadba lahko
izvaja na prostem, zato pa pozimi delo v nekaterih sekcijah zamre.
Težak gmotni položaj društva onemogoča nabavo sodobnih rekvizitov,
brez teh pa je nemogoča pestrost vaj, ki naj bi pritegnila čim večji krog
mladine. Dvorana TVD Partizan je edino zatočišče športnikov v zimskem
času, ki skušajo obdržati, poleti pridobljeno vzdržljivost. Kako torej naprej
? Edina možnost za izboljšanje položaja je gradnja nove šole, ki bo imela
veliko telovadnico. Toda ali bo do gradnje nove šole sploh prišlo ?. Športni
delavci, kakor tudi prosvetni, so v tem pogledu pesimisti. Ostane torej stara dvorana, z njo pa tudi manjša masovnost v športnem življenju.
Kljub vsem težavam so v minulem letu bili doseženi lepi uspehi. Posebno
pomemben uspeh je uspeh pionirske namiznoteniške sekcije, ki si je z
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marljivim delom utrla pot med vodilne ekipe v Sloveniji.
Nov upravni odbor je prevzel vodstvo društva v trenutku, ko se je dotacija
iz proračuna zmanjšala.
Ker društvo v minulem letu ni bilo deležno razumevanja, s strani družbeno – političnih organizacij in delovnih kolektivov, je ena izmed osnovnih nalog v tem letu, utrditev teh vezi in pridobitev večjega zanimanja za
telesno vzgojo, predvsem v delovnih kolektivih.
To tembolj, ker je boj za večjo storilnost tesno povezan s telesno vzgojo.
Telesno zdravi in krepki ljudje bodo kos bodočim nalogam, tu pa lahko ob
večjem razumevanju pomaga prav TVD Partizan.

V letu 1966 so TVD Partizan Lendava vodili naslednji:

Predsednik :

Friderik Kramberger ing.

Člani:

Štefan Klemenčič ing.
Viljem Sekereš
Miro Firman
Rozina Lebar
Mladen Krvišek
Anica Kovač
Magda Meričnjak
Ivanka Kolenko

Vodniški kader:
Deca ženska:

Anica Kovač

Deca moška:

Magda Meričnjak
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Pionirke:

Klara Huzjan

Pionirji:

Ladislav Varga

Mladinke:

Metka Berdon

Mladinci:

Stanko Lešnjak

Orodna telovadba:

Viljem Sekereš

Ženske:

Rozina Lebar

5.5

OBNOVITEV SLAČILNIC

V mesecu septembru, 1967 so člani UO na 4. seji pregledali realizacijo
sklepov, ki so se nanašali na obnovitvena dela v notranjosti zgradbe TVD
Partizan v Lendavi. Ugotovili so, da so se dela pričela.
Obnovili so kopalnico(namestili tuše) s pregrado za moške in ženske, obnovili električno napeljavo, na okna namestili mrežo, zamenjali dotrajani
parket v telovadnici in zamenjala strešno opeko, ki je že dotrajala.
Za izvedbo teh del je bil zadolžen tov. Viljem Sekereš.
V komisijo, za prevzem opravljenih del, so bili imenovani: Zdravko Pretnar, predsednik Martin Hajdinjak, načelnik Viljem Sekereš, Vinko Svetec in Marta Zver.
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5.6

NOVI ŠPORTNI OBJEKTI V LENDAVI

Lendavski športni delavci so v letu 1969, dobili kar nekaj novih športnih
objektov, ki so pripomogli k večji množičnosti, in seveda tudi kvalitetnejši
vadbi. Ob novi šoli je zraslo novo nogometno igrišče, kakor tudi atletska
steza. Ustvarjene so bile velike možnosti za razvoj atletike. Pred TVD Partizan so uredili novo asfaltno površino in na njej novo rokometno igrišče,
ki se je v zimskem času uporabljalo tudi za drsanje in za kotalkanje. Na
nogometnem igrišču so zgradili teniško igrišče.
Sredstva za izgradnjo omenjenih objektov je zagotovila občina, ki si je
preko občinske zveze za telesno kulturo, prizadevala v telesnokulturno
udejstvovanje pritegniti čim več ljudi.
Pričeli so razmišljati tudi o gradnji velike, nove telovadnice v Lendavi.

5.7

TVD PARTIZAN DANES IN JUTRI

Veliko polemik se je pojavljalo, kako naprej v razvoju telesnovzgojne dejavnosti. Tako je tudi avtor članka v Pomurskem vestniku, z dne 19.3.1970
št. 11 str. 18, razglabjal: »Že dalj časa ugotavljamo, da se telesnovzgojna
društva Partizan, v večini primerov, preusmerjajo na tako imenovane
tekmovalne športe ter zanemarjajo svojo osnovno dejavnost- splošno telesno vzgojo.
To posebno lahko trdimo za podeželska društva Partizan, ki so naposled
obdržala, le po eno ali dve športni panogi, s katerima so se vključila v
tekmovalni sistem občine ali Pomurja.
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Taka preusmeritev pa je do neke
mere tudi razumljiva, saj se mladi
ljudje radi uveljavljajo v širši javnosti, kar jim omogoča tekmovalni sistem v raznih športnih panogah, ki jih v Pomurju gojimo, medtem ko je njihovo uveljavljanje v
osnovni društveni dejavnosti, z
enkratnim ali dvakratnim telovadnim nastopom letno, najbrž
premalo, hkrati pa tudi ob tako
neurejenih gmotnih razmerah
društev Partizan, ki so prisiljena
dajati telovadnice v najem za razne razstave, da si prislužijo potreben
denar, za obstoj tudi neprivlačne.
Če k temu dodamo še, da nam v društvih Partizan povsod primanjkuje
vodniškega in strokovnega kadra, in da ta v večini primerov ni stimuliran, potem se seveda ne smemo čuditi dejanskemu stanju.
Seveda pa naša ocena ne bi bila popolna, če k temu ne bi dodali še ugotovitev, da v naših društvih Partizan ponekod še najdemo redke entuziaste,
ki vlagajo precej svojega znanja in prostega časa za vzgojo mladega naraščaja, ki pa večkrat za to ne dobijo niti potrebne moralne podpore.
Ker je glavna naloga TVD Partizan skrb za množično telesno vzgojo mladine, so temu smotru podredile svoje delo. To jim je do neke mere uspelo
pri vključevanju predšolske mladine in tudi šolske, medtem ko nikakor
ne moremo biti zadovoljni s številom članov iz vrst delavske in kmečke
mladine. Zato bi bilo v prihodnje nujno tesnejše povezovanje društev Par-
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tizan z delovnimi organizacijami ter krajevnimi skupnostmi. Tako sodelovanje je danes nujnost in jo moramo prikazovati kot potrebo, ki vsak
dan bolj izstopa v ospredje.
Naši cilji, v prihodnje morajo biti zastavljeni v tej smeri, da poglobimo
stike s sindikalnimi organizacijami v podjetjih in vodstvih krajevnih skupnosti ter jim prikažemo potrebo te povezanosti, tako na vzgojnem področju, kakor tudi rekreaciji ter vplivu na učinkovitost pri delu. Seveda, pa je
danes potrebna pomoč društvom Partizan tudi od občinskih zvez za telesno kulturo in drugih družbeno političnih činiteljev. Naši samoupravni
družbi namreč ne bi smelo biti vseeno, kako vzgajamo mladi naraščaj,
zato bi morali poleg splošne vzgoje, v prihodnje mnogo več posvetiti tudi
telesni vzgoji.
Tako sodelovanje pa bi moralo biti stalno in ne le občasno, ker bomo
samo tako lahko dosegli večjo organiziranost, mobilnost in učinkovitost,
marsikatera dobro zastavljena naloga bo lahko bolje izvršena. Društva
Partizan bodo le tako lahko vplivala na spremembo strukture članstva«.

6.

DELOVANJE TVD PARTIZAN LENDAVA V OBDOBJU 1970-1995

V obdobju od 1970 do 1990 je dejavnost TVD Partizan nihala. V letih
1970 je bila v društvu aktivna le rokometna in namiznoteniška sekcija. V
letu 1971 je bila zgrajena telovadnica pri osnovni šoli Draga Lugariča. Z
izgradnjo telovadnice se je športna aktivnost preselila iz TVD Partizan v
ŠŠD na šolo. V svojem poročilu je predsednik Štefan Klemenčič, na skupščini ObZTK Lendava leta 1972, o delovanju TVD Partizan Lendava, poročal naslednje:« Prav tako je kritično stanje pri TVD Partizan Lendava.
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Ne morejo eni in isti ljudje delati vsepovsod. Že dalj časa ni bilo občnega
zbora in razen sekcije namiznega tenisa ter rokometne sekcije vse ostalo
miruje. Pred kratkim je ponovno oživela judo sekcija, ki deluje pod vodstvom judo zveze Pomurja.
Odkar je ustanovljeno šolsko športno
društvo, je ves kader, mislim za vadbo
in drugo prešel kar k ŠŠD. Razumljivo
je, ker so to bili v glavnem učitelji in gre
potem rajši na svojo saj, ker tam dobi
honorar. Jasno je, da TVD Partizan ne
dobi toliko dotacij, da bi lahko plačevalo svoje vodnike«.
Na občnem zboru ObZTK Lendava so
TVD Partizan predstavljali Štefan Klemenčič, Vinko Svetec in Martin Hajdinjak.
Leta 1974 so nabavili ustrezno opremo
Med vadbo Body bildinga

za gradnjo TRIM steze v Lendavi. Predstavniki TVD Partizan Lendava so do-

bili zeleno luč za potovanje v Celje, na ogled TRIM steze.
Po izselitvi Lackoviča, dolgoletnega hišnika v domu Partizan, leta 1976, so
adaptirali stanovanje in ga 1.septembra predali g. Žekšu, novemu hišniku.
Praznovanja 25. obletnice Partizana Slovenije so se udeležili Svetec, Žoldoš in Lebarjeva.
Leta 1977 sta v TVD Partizan Lendava, bila aktivna le namiznoteniška in
šahovska sekcija. Istega leta so podpisali pogodbo o najemu telovadnice
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TVD Partizan za potrebe Tehnične srednje šole in Posebne šole Lendava.
Leta 1980 se je, v dogovoru s sekretarjem SZDL Lendava, imenoval iniciativni odbor za reorganizacijo TVD Partizan Lendava. Predlagani so bili
naslednji člani: Marjan Dominko, Jože Žerjav, Štefan Ivanec, Milan Utroša, Martin Hajdinjak in Franc Bobovec ml.
Na ustanovnem občnem zboru so v IO imenovali: Štefana Sobočana za
predsednika, Terezijo Donko za podpredsednico, Marto Pahor za tajnico,
Djurdjo Hajdinjak za blagajničarko, Franja Strbada za gospodarja , Marjana Levačiča zapredsednika komisije za rekreacijo in Milana Biroja za
predsednika komisije za tekmovalni šport.
V nadzorni odbor so bili imenovani: Marjan Dominko za predsednika za
člana pa: Vida Kotnjek, Avgust Horvat, Lidija Alt in Jože Žerjav.
V disciplinsko komisijo pa: Vinko Svetec za predsednika in kot člana
Anka Sekereš ter Štefan Vida. V programu, za leto 1981, so bile zastopane naslednje aktivnosti: mali nogomet, karate, smučanje in splošna
rekreacija.
Enodnevnega seminarja republiške karate zveze Slovenije, v Murski Soboti
leta 1982 se je udeležilo 14 članov karate sekcije DTV Partizan Lendava.
V letu 1983 je bila izredno aktivna, sekcija tenisa TVD Partizan pod vodstvom Tomislava Vajde. Članska ekipa je imela srečanja z Murskim Središčem in Monoštrom. Organizirali so tudi šolo tenisa pripravili klubsko
prvenstvo svojih članov.
V letu 1986 je DTV Partizan Lendava vodilo dejavnosti teniške sekcije,
splošne rekreacije in rokomet.
V letu 1988 je pričela delovati tudi body building sekcija, ki se je leta
1989 preselila v prostore DTV Partizan.
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Igralci tenisa DTV Partizan
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V letu 1992 so v sklopu DTV Partizan v Lendavi delovale: teniška sekcija, kolesarska sekcija (vodja Janez Bošnak) in body bilderi (vodja sekcije
Tibor Vida).
Posebno aktivna je bila sekcija za tenis, ki je vključevala kar 72 članov,
tako pionirjev, mladincev in članov vod vodstvom Marjana Levačiča.
Kot je vidno z vabila, za ponedeljek, 7. 3. 1994 se je društvo TVD Partizan
preimenovalo v Društvo za športno rekreacijo Lendava.

7.

VSI PREDSEDNIKI

V obdobju od leta 1952 do leta 1995 so bili predsedniki TVD »Partizan«
Lendava naslednji:
Lojze Valenčič

Viljem Sekereš

Ivan Orešnik

Martin Hajdinjak

Slavko Lindič

Vlado Bašovič

Ivan Kotnjek

Štefan Sobočan

Štefan Gyöfi

Janez Bošnak

Franjo Šmid

Vlado Horvat

Friderik Kramberger

Franc Pal

Štefan Klemenčič
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8.

IZ BOGATE FOTODOKUMENTACIJE

»Levente« pred domom mladine

Pred vadbo leta 1941
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Košarkarji Nafte po osvoboditvi

Start kolesarske dirke
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Razigrane telovadke

Prireditev pred TVD Partizan

71

Vaja z lestvijo

72

Rozika Oletič med vajo

Svečani mimohod
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Telovadke s krogi leta 1959

Rokometaši TVD Partizan

74

Lendavčani na Pohodu okoli okupirane Ljubljane

Mlade telovadke
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Za mizo

Borba med Vučakom in Godino
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Mlajše pionirke TVD Partizana

Odhod Štafete mladosti iz Lendave
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Strežno osebje na zabavi (1957/1958)

Dan mladosti, svečani mimohod (25. maj 1964)
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Dan mladosti, svečani mimohod (25. maj 1964)

Vinko Svetec, 80 letnik s prijatelji (2007)
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9.

IZ DNEVNEGA ČASOPISJA

Prvi aktiv v Pomurju

Pot »Titove štafete po Sloveniji« leta 1946
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TVD Partizan Velika Polana
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O občnem zboru leta 1958

Društva TVD Partizan po Sloveniji
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Problemi športa v letu 1960 v Lendavi
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Vodstvo TVD Partizana Lendava leta 1958
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95

Program JPI v Tednu mladosti leta 1962
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Zapisnik s sestanka upravnega in nadzornega odbora leta 1966
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Urnik vadbe v Partizanu
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Loterija odbora za pohod »Po poteh partizanske Ljubljane«
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Ponovna ustanovitev Društva za telesno vzgojo Partizan leta 1980
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10.

SPOMINI

Štefan Huzjan
»Sam sem pričel športno pot v TVD Partizan Lendava že leta 1953 in bil
aktiven do leta 1963. V glavnem sem igral rokomet. Za rokomet sta me
navdušila Franc Bobovec in Vinko Svetec. Bobovec je bil tudi ustanovitelj
rokometne ekipe Vajenec, ki pa je pozneje v celoti prešla k TVD Partizan.
Kot mladinci smo poleti vse dneve igrali nogomet pred domom, pozimi pa
smo naredili drsališče in drsali ter igrali hokej.
Najbolj mi je ostala v spominu kvalifikacijska tekma s Celjani, katero
smo nažalost izgubili, čeprav smo igrali izredno dobro. V moštvu so igrali
še: brata Bači, Joška in Pišta, Perša, Sekereš, Huzjan, Westersbah je prišel nekoliko pozneje. Zatem sta za moštvo nastopala Žeks in Kebel. Imeli
smo izredno dobro ekipo.
Obiskoval sem tudi vadbo telovadbe, dvakrat tedensko. Vadbo sta vodila
Vinko Svetec in Viljem Sekereš. Udeležil sem se nastopa na zletu Partizana Jugoslavije v Beogradu. Tam sem nastopal v prostih vajah, Sekereš in
Oletič pa v vaji na dvovišinski bradlji«.

Mira Unger
»Za telovadbo v TVD Partizan Lendava me je navdušil naš telovadni učitelj Vinko Svetec. Z mano so telovadile Vidakova, Toplakova, Hunjadijeva,
Pojbičeva, Šarkezijeva, Šlebičeva, Štefanecova, sestre Berdon, Nada Novina, Horvatova in Ivaničeva. Najbolj so mi ostale v spominu akademije v ob
državnih praznikih. Udeležila sem se tudi nekaterih zletov, spomnim se
tistega v Murski Soboti, zanj nas je prišel pripravljat Tonček Žnidaršič.
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V soboto smo vadile pod njegovim nadzorom, v nedeljo pa smo se že udeležile zleta.Nastopale smo v kratkih, všečnih krilcih s trakovi.
V domu smo telovadile dvakrat tedensko, na začetku in proti koncu tedna. Vadila sem vse do zaključka osnovne šole«.

Zora Unger-Šabjan
Podobno kot sestra Mira , sem tudi jaz redno obiskovala vadbo v TVD
Partizan. Nepozabna bo ostala pomladna nedelja leta 1960, ko sem bila
zmagovalka mnogoboja med osnovnošolkami. Prav ta dogodek je bil
zame odločilen, saj sem se že naslednje leto vpisala v Srednjo šolo telesne vzgoje v Murski Soboti in jo uspešno zaključila. Preživetih ur v »našem starem Titovem domu« se še danes, kot upokojena učiteljica športne
vzgoje, z veseljem spominjam.

Martin Hajdinjak
»V Lendavo sem prišel leta 1963 in pričel z igranjem rokometa. Bil sem
trener in igralec obenem. Pred tem sem igral rokomet v Murski Soboti za
Polet in Grafičar. Prvo leto smo bili prvaki Pomurske lige in se uvrstili v
kvalifikacije za Vzhodno štajersko ligo. Moji soigralci so bili Galič, Kebel
kot vratar in Ošlaj. V kvalifikacijah smo premagali Petrovče, Kamnico in
Kovinarja iz Maribora ter se uvrstili v višji razred.
V tej ligi smo igrali le pol sezone, saj za tako tekmovanje nismo imeli
dovolj sredstev in smo morali izstopiti. V Štajerski ligi smo nastopali kar
trikrat. Prvo sezono smo še igrali na igrišču z lešem. Enkrat smo izpadli,
dvakrat pa smo zaradi pomankanja financ izstopili.
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Pri TVD Partizan smo imeli tudi mladinsko in žensko ekipo. Za ženske so
takrat igrale Balantičeva, Gregorjeva, Toplakova in Pevčeva, teh se najbolj spomnim.
V TVD Partizan Lendava sem, v obdobju 1966, eno mandatno obdobje,
opravljal tudi funkcijo predsednika, ki sem jo prevzel od Friderika Krambergerja«.

Vlado Karakatič
»Kot ostale sošolce je tudi mene za orodno telovadbo navdušil, kdo drug
kot, Vinko Svetec. Začel sem v osnovni šoli in potem nadaljeval v takratni
nižji gimnaziji. V tem času smo pričeli tudi z vadbo rokoborbe, vendar se
ta zvrst v Lendavi ni »prijela«. Sam sem nastopal tudi v vlogi trenerja.V
glavnem smo, kot člani Partizana nastopali ob državnihin republiških
praznikih, na akademijah v Lendavi. Ponovno sem postal aktiven član
društva po vrnitvi iz srednje šole v Zagrebu.
Takrat smo se udeleževali vseslovenskih prireditev Po poteh okoli okupirane Ljubljane . V Ljubljani sem tekel ali pa hodil. Z menoj so se pohoda
udeležili tudi Oletičevi in Marika Hajduk. Z aktivnostmi sem prenehal po
odhodu Friderika Krambergerja«.

Hedvika Dominko
»V TVD Partizan Lendava sem bila prisotna od samega začetka. Za telovadbo nas je motiviral Vinko Svetec. Sodelovala sem na vseh zletih, v
Murski Soboti, Celju, Ljubljani in Beogradu. Na zletih smo nastopale z ritmično- plesnimi vajami, peljali smo se s kamionom. V Ljubljani, na akciji
Po poteh okupirane Ljubljane, smo malo tekle in malo hodile. Ob novo-
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letnih praznikih smo organizirali novoletne zabave, ki so lepo uspele. Na
zabavi so igrali lendavski fantje. Z mano so telovadile: obe Hackove,Pipi
in Babi, Vera Binjeijeva, Beba Larnsak in sestre Oletič, kakor tudi fantje.
Pomembno vlogo v društvu sta imeli tudi gospa Terezija Breznik in Vera
Hristov«.

Bojan Hojnik
»V Lendavo sem prišel leta 1961. Na šoli sem poučeval telesno vzgojo.
Imel sem nalogo vodenja pionirskih iger. To je bilo tekmovanje za višje
razrede. Bili so razni štafetni teki, plezanje po vrvi, spretnostne vaje med
kiji in švedskimi klopmi. Vsa ta tekmovanja so bila na čas. Tekmovanja
so se pričela v jeseni in so trajala vse do pomladi. V tistem času je bil v
TVD Partizan Lendava predsednik Ivan Kotnjek. Spomnim se, da je bila
izredno aktivna rokometna sekcija in pa orodna telovadba. Po odhodu k
vojakom je moje delo nadaljeval Vilijem Sekereš«.

Mirko Horvat
»Z rokometom sem pričel v TVD Partizan Lendava leta 1958, takoj po srednji šoli. Z menoj so nastopali Jože Perša, Jože Štihec, Jože Žeks in nekoliko pozneje je pričel tudi Bela Westrbach. Po vrnitvi s služenja vojaškega
roka sem z rokometom nadaljeval. Takrat smo nastopali v Pomurski ligi.
Še vedno smo igrali na igrišču pokritim z lešem. Po vsaki tekmi smo se
umivali v veliki kadi, ki je bila pripravljena v ta namen«.
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Aleksander Vučak
»Z judom sem se pričel ukvarjati v osnovni šoli. Pri tem mi je veliko pomagal in me motiviral moj brat Ladislav, ki je bil prav tako navdušenec tega
športa. Kot tekmovalci TVD Partizan smo nastopili prvič v Murski Soboti.
Nato smo imeli troboj v lendavskem gostišču Krona. Na troboju so sodelovali judoisti iz Murske Sobote, policisti in mi. Judo smo v telovadnici,
trenirali dvakrat na teden. Z menoj so trenirali še: brata Bencik, Firman,
Godina in Lešnjak. Zaradi zaposlenosti brata, smo za nekaj časa vadbo
tudi prekinili. Ponovno smo začeli trenirati leta 1965. Treninge sem zaradi prezaposlenosti brata nato vodil sam«.

Vera Vučak
»S telovadbo sem pričela v gimnaziji z ostalimi puncami, prijateljicami. Z
menoj so telovadile Hackova, Dominkova, Žekšova, Oletičeve in Vargova.
Prvi nastop smo imele v Kroni. Nastopale smo z vajami s krogi in trakovi.
Sodelovala sem na zletih v Murski Soboti in v Ljubljani. Na zletih smo
večinoma nastopale s prostimi vajami. Ti nastopi so bili v glavnem ob državnih praznikih. Udeležila sem se tudi Pohoda ob okupirani Ljubljani.
V domu smo organizirali še novoletne zabave, ki so lepo uspele. Moj mož
Laci je ob novem letu udaril na zvonec, ki je bil nameščen na podstrešju, me dekleta pa smo v dvorano pritekle z dvignjenimi številkami, ki so
označevale leto. Ta dogodek se mi je najbolje vtisnil v spomin.
Z Roziko Oletič sem se leta 1959 udeležila tečaja za vodnice v Kranjski gori. Ko sva se vrnili, sva dobili skupino pionirk, s katero sva vadili.
Predsednik društva je bil Ivan Orešnik, njega je nasledil Ivan Kotnjek. V
društvu sem opravljala tudi tajniške posle, vse do leta 1965. Nato jih je
prevzela Hedvika Dominko. Znano je bilo , da so se dejavnosti društva

106

ocenjevala in med seboj tekmovala. Ker smo imeli premalo točk v tekmovanju, sem vzpodbudila še moža, da so leta 1959 pričeli z judom tudi v
Lendavi«.

Hrabroslav Lindič
»S svojimi starši sem živel v Rudarski ulici v Lendavi in od tam smo otroci
kar peš hodili na vadbo v TVD Partizan, v mesto. Spomnim se, da je takrat bil hišnik Ogrizek. Oba njegova sinova sta vadila z nami.
V glavnem smo, kot osnovnošolci, nastopali na akademijah ob prazniku
1. maja in dnevu republike ter 22. decembru, dnevu JLA. Nastopali smo
tudi ob priložnostnih praznikih v Turnišču in Veliki Polani. Tja smo se
peljali s kamionom, na katerem smo imeli postavljene klopi, na katerih
smo sedeli.
Telesno vzgojo sta nas v šoli učila Viljem Sekereš in Anton Dominko. Občasno je v Lendavo prihajal tudi Anton Žnidaršič iz Ljutomera. On nas
je vadil ob pomembnih nastopih. Tako smo nastopali v Murski Soboti na
pomurskem zletu, kjer smo tudi zmagali. Udeležil sem se tudi zleta Partizana Jugoslavije v Beogradu.
Zleta v Beogradu so se udeležila tudi naša dekleta. Tja smo odpotovali
že teden dni prej, da smo lahko tam vadili, skupaj s pripadniki ostalih
republik. Dekleta so nastopala z vajami s krogi, fantje pa z vajami s palicami. Te iste vaje smo vadili že prej na prireditvah v Murski Soboti in
Ljutomeru.
Na zletu v Beogradu smo nastopali še z vajo na sodih. Vsi, ki smo prišli
iz Slovenije, smo bili enako oblečeni, in sicer: bele majice in bele hlačke.
Ostale republike pa so imele svojo barvo opreme«.
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Ladislav Vučak
»Judo sem pričel trenirati leta 1956, v Mariboru. Zanj me je navdušil Stane Iršič. Leta 1959, v tekmovanju Partizanov, ni bilo v Lendavi dovolj točk,
zato sem na pobudo svoje soproge pričel z vadbo juda v Lendavi. Prvič sva
prikazala veščino juda s Štefanom Vučakom. On je bil moj nasprotnik,
s katerim sem izvedel nekaj prijemov iz juda. Tako smo potem pričeli z
vadbo juda v Lendavi v TVD Partizan. Takrat so z redno vadbo pričeli: moj
brat Aleksander, Vuk, Maučec, Kovač, Godina in Lešnjak.
Prvi nastop smo imeli v dvorani gostišča Krona, proti judoistom iz Murske Sobote. Na tem srečanju nam je uspelo premagati soboške judoiste,
kar je bilo takrat veliko presenečenje.
Bil sem tudi član Judo zveze Slovenije iz Lendave. Ob treningu naših fantov sem vadil tudi lendavske policiste, in sicer judo in juits juts. Judo
smo trenirali dvakrat na teden, in to ob osmi uri zvečer. V tistem času,
otroci izpod petnajst let, niso smeli trenirati juda, ker so bili za ta šport
premladi. Z judom sem prenehal leta 1966. Na začetku, ko sem pričel s
treningi, je bil predsednik TVD Partizan Ivo Orešnik, hišnik pa Ogrizek«.

Beno Döring
»Z rednim treningom namiznega tenisa sem pričel leta 1964. Moj prvi trener je bil Janez Šimonič. Z mano so trenirali še: brata Šimonič, Šimonka,
Ošlaj, Horvat, Gönc in Nemec. Trenirali smo zelo pogosto, mislim, da celo
vsak dan, in to v večernih urah od 19.-22. ure. Nastopal sem v glavnem na
pionirskem državnem prvenstvu, skupaj z Brankom Frančeškinom«.
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Dragica Larnsak
»V lendavskem društvu sem pričela telovaditi že v petem razredu osnovne šole, pa vse do konca osemletke. Nato sem odšla na šolanje v Mursko
Soboto, kjer sem se vključila v TVD Partizan in s telovadbo nadaljevala.
Do petega razreda sem namreč hodila v šolo v Čakovcu, kjer smo tudi stanovali. Z menoj so telovadile: Hedvika Dominko, Breznikova, Lindičeva
in Rozika Oletič. V glavnem smo nastopale ob praznikih, na akademijah.
Nastopale smo s prostimi vajami, krogi in trakovi. Udeležila sem se veliko prireditev. Spomnim se nastopa v Beogradu ob Dnevu mladosti, ki je
name naredil izjemen vtis«.

Olga Paušič
»Telovadit sem pričela v 7. in 8. razredu osnovne šole v TVD »Partizan«. V
glavnem sem vadila na orodjih in sicer: bradlji, gredi, parterju in v preskokih. Nastopale smo z gimnastiko. Posebno zanimive so bile vsakoletne
prireditve, ki smo jih organizirali za starše. Na zletih nisem bila. Udeležila
sem se telovadnih tekmovanj med šolami. Mene je v glavnem poučeval
Viljem Sekereš«.

Anton Žnidaršič
»Dolga leta sem deloval kot republiški inšpektor, in sicer od leta 1947 pa
vse tja do leta 1960. Inštruiral sem vaditelje v društvih, ki so potem samostojno delovali. Spomnim se priprav na izredno pomembno prireditev
v Zagrebu. Takrat sem pripravljal vaše telovadce na Gymnaestiado.
V Lendavi je, če se spomnim takrat, Vinko Svetec vadil pionirke, pionirje
in cicibane, medtem ko je Rozina Lebar imela članice. Izjemno aktivna je
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bila tudi gospa Breznikova. Telovadnica v Lendavi je bila takrat zasedena
ves dan in še v večernih urah. Kot inštruktor sem se udeležil veliko zletov,
in sicer v Kopru, Celju, Murski Soboti in Ljubljani«.

Friderik Kramberger
»V Lendavo sem prišel leta 1957 iz Lenarta. Takrat sem še študiral in sem
se v počitnicah vključeval tudi v delo Partizana. Imel sem tudi skupino
šestih telovadcev, s katerimi smo vadili, in sicer: Oletiča, Pršo, Roudija,
Breznika, Škrileca in Svetca. Občasno sta z nami telovadila tudi Kiralj
in pa Gönc. Ko sem končal fakulteto, leta 1960, sem se za stalno zaposlil v Nafti in sem se zatem lažje posvetil delu v društvu. Nastope smo v
glavnem imeli ob državnih praznikih. Ob zimskih mesecih smo v okviru
Partizana organizirali tudi smučanje na »Szalavári partu«. Nekaj časa
sem opravljal funkcijo predsednika društva, vendar mi je terensko delo
vrtanja onemogočalo večjo aktivnost«.

Rozika Lenarčič-Oletič
»S telovadbo sem pričela že v osnovni šoli. Navdušil me je Vinko Svetec.
Kot telovadka in članica TVD Partizana Lendava sem se udeležila zletov
v Gornji Radgoni, Ljutomeru, Murski Soboti, Ljubljani in leta 1959 zleta
v Beogradu. V Beograd smo potovali z vlakom iz Lendave. Udeležilo se ga
je 40 članov iz TVD Partizan Lendava. V Beogradu smo bili razmeščeni
po šolah in internatih. Velikokrat smo hodili na izlete s tovornjakom. Pozimi smo se udeležili sankanja v Kobilju. Organizirali smo tudi zabave s
samoprispevkom. Dvorana je, ob takih priložnostih, bila nabito polna.
Z zbranim denarjem smo si kupovali telovadno orodje. Izredno lepo so
uspele akademije ob državnih praznikih«.
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Bela Westerbach
Za šport me je motiviral Vinko Svetec, moj učitelj telesne vzgoje. Ukvarjal
sem se z odbojko, rokometom, košarko in šahom. Igral sem tudi namizni
tenis. Košarko smo pozimi trenirali v dvorani na en koš, medtem ko smo
poleti vadili na prostem, na igrišču pred telovadnico. Za hokej na travi
smo se v Lendavi odločili predvsem na pobudo Evgena Titana iz Murske Sobote, kjer sem neposredno tudi sodeloval. Ko smo prejeli opremo
za hokej, smo pričeli z vadbo. Palico za hokej še danes hranim. Tekme
smo igrali na nogometnem igrišču NK Nafte. Z mano so igrali hokej še:
Balantič, Žunič, Bencik, Kebel, Žekš, Galič, Gutteries, Skočir, Žbogar in
Kotnjek. Svoje prvo srečanje sem igral v Beltincih protiEkonomski šoli.
Na tem srečanju sem dosegel dva zadetka.

Štefan Škrilec
»Telovadil sem že od mladih nog. V TVD Partizan sem vadil skupaj z Roudijem, Sekerešem in Oletičem. Vem, da smo se prijavili za nastop na
Gymnaestriado Partizanov Slovenije, kjer smo nastopali z lestvijo. Veliko
časa je trajalo, da smo se dobro naučili vajo. Bilo je izjemno težko. Lendavsko TVD je naredilo lestev. Skoraj pol leta smo vadili z lestvijo. Na
Gymnaestriado v Zagreb smo odšli že teden dni prej in tam vadili skupaj
z ostalimi telovadci iz vse Jugoslavije. Stanovali smo v eni od srednjih
šol v Zagrebu. Na festivalu v Zagrebu, so nastopile tudi ženske s kiji. V
društvu sem bil aktiven vse do leta 1958. Nastopil sem tudi na prvem
prvenstvu Pomurja v rokometu, ki je bilo v Murski Soboti. Ob rokometu
sem igral tudi nogomet«.
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Matija Prendl
»Udejstvovanje pri TVD Partizan sem pričel že v osnovni šoli, pri telovadbi, ki jo je vodil Vinko Svetec. Kot član društva sem se udeležil zletov v
Murski Soboti, Ljubljani in Beogradu. V Ljubljani smo nastopali z vajo s
palicami. S to vajo smo se kvalificirali na tekmovanje v Beograd,kajti bili
smo med osmimi najboljšimi. Dobro se spomnim društvenega tekmovanja v preskokih, ki smo ga imeli v dvorani Nafte.
Z judom pa sem pričel z Ladislavom Vučakom. On je bil naš trener. Trenirali smo dvakrat na teden, v večernih urah. Če se dobro spomnim, smo
imeli tudi žensko moštvo. Kimone za trening nam je društvo kupilo iz
svojih sredstev.
Za društvo sem igral tudi rokomet. Takrat smo dopoldne igrali rokomet
na lešu pred domom, popoldne pa nogomet. Vendar to ni dolgo trajalo,
kajti nogometni trener nam je prepovedal igrati v dopoldanskih urah rokomet in sem se tako odločil za nogomet.
Nekaj časa sem vodil tudi žensko rokometno moštvo. V Ljubljani sem namreč končal tečaj za inštruktorja rokometa. Pobudnik zato, da sem tečaj
končal, je bil Franjo Bobovec.

Klara Huzjan
S telovadbo sem pričela v petem razredu osnovne šole, ko smo hodili z
gradu v telovadnico. Telovadbo nas je takrat učil Bojan Hojnik. Udeležila
sem se šolskih tekmovanj v gimnastiki, ki so bila v glavnem v TVD Partizan. Nastopale smo tudi na akademijah, ki so bile izredno dobro obiskane. Nastopi pa so bili tudi v veliki dvorani Nafte na Rudarski ulici.
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11.

DELO TVD PARTIZAN LENDAVA SO OBELEŽILI:

Alt Lidija

Boroš Gyula

Gönc Ludvik

Alt Leon

Bencik Elek

Gönc Viljem

Adorjan Marjeta

Bronštnajder Hubert

Gyurica Robert

Bajs Goran

Bukovec Anton

Gal Jože

Barbelj Janez

Cug Štefan

Gyöfi Milka

Balantič Julija

Časar Jože

Gomboc Karel

Balantič Franc

Kap.Damjanovič

Guterriez

Bakač Nenad

Doma Olga

Gregur Mira

Bači Štefan

Doma Vilko

Gruškovnjak Štefan

Bači Jože

Dominko Anton

Hack Marija

Bakan Olga

Dominko Hedvika

Hack Helena

Berdon Zdenka

Doršič

Hajduk Marika

Breznik Terezija

Dörig Beno

Horvat Greta

Bogar Ruža

Doma Viljem

Hristov Vera

Bobovec Franjo

Donko Terezija

Huzjan Andrej

Bobovec Franc

Dragošič Andrej

Hozjan Marika

Bogar Ruža

Farkaš Angelca

Hozjan Klara

Bobovec Marika

Frančeškin Branko

Horvat Avgust

Breznik Vladimir

Firman Miro

Hojnik Bojan

Berdon Metka

Feher Franc

Hajdinjak Djurdja

Bencik Štefan

Ferenci Magda

Hunjadi Jože

Bošnak Janez

Galič Štefan

Hunjadi Anica

Biro Milan

Gaber Jože

Huzjan Štefan

Bitenc Rudolf

Geder Klara

Horvat M. Franc

Bencik Bojan

Golenko Srečko

Horvat Mirko

Belovič Beba

Godina Štefan

Hudina
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Huber Franc

Kotnjek Vida

Naglič Miha

Ivanec Arpad

Kosec Alojz

Novak Vladimir

Ivanec Štefan

Kolenko Ivanka

Novak Tonček

Ivanič Angela

Komaricki Anica

Nemec Dušan

Jerebic Breda

Kučuk Rade

Novina Nada

Karakatič Vlado

Larnsak Dragica

Ogrizek Vinko

Kovač Anica

Lindič Hrabroslav

Ogrizek Vlado

Kovač Greta

Levačič Marjan

Oletič Mirko

Kokol Peter

Levačič Ivan

Oletič Franc

Kiralj Eržika

Lebar Breda

Oletič Rozika

Kohek Majda

Lindič Marjeta

Oletič Elizabeta

Krvišek Mladen

Lindič Marica

Oletič Helena

Kebel Štefan

Lonec Marika

Oset Adolf

Kerek Marija

Lovrak Branko

Oset Ernest

Komloš Jože

Lešnjak Stanko

Ošlaj Miloš

Kotnjek Zvonko

Leček Drago

Paušič Olga

Kovač Vladimir

Lugarič Drago

Pahor Marta

Kranjc

Maučec Rozina

Prendl Matija

Kovač Dušan

Mate Gusti

Paller Peter

Kulčar Ludvik

Mavrič Mira

Paler Dezider

Kozic Miro

Magdič Jože

Pinter Edit

Kočar Štefan

Makovec Tomislav

Prša Jože

Kulčar Romeo

Milosavljevič Sonja

Prša Štefan

Kiralj Jože

Mernik Branko

Prša Janez

Kiralj Ludvik

Mernik Borka

Požgaj Irena

Kiralj Aleksander

Meričnjak Magda

Pojbič Štefan

Klemenčič Zoran

Mlinarič Štefan

Pojbič Helena

Kojzek Estera

Nađ Zvonko

Pevec Marija
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Petek Andrej

Šimonka Štefan

Vasari

Petek Edvard

Šimonka Aleksander

Vidak Marika

Petrovič Janez

Šimonka Jenö

Vida Tibor

Preradovič Nenad

Šimonič Franc

Vida Štefan

Pečanič Snežana

Šimonič Janez

Vidič Dušan

Raščan Jože

Šimonič Gizela

Vöroš Štefan

Roudi Štefan

Šimonka Tibor

Völgyi Tibor

Rošič Emil

Šlebič Blanka

Vučak Vera

Rošič Zlatko

Štefanec Eva

Vučak Samo

Raščan Bernarda

Švec Štefan

Westerbach Bela

Žeks Marija

Šašič Vanja

Zver Marta

Svetec Ivanka

Šarkezi Marika

Zickero Marjan

Sobočan Vera

Tkalec Daniel

Zajtl Hinko

Strbad Franjo

Török Maja

Zajtl Bojan

Stanisavljevič Miran

Tišler Franc

Žbogar Dušan

Sep Evgen

Tadina Gizela

Žižek Kristjan

Sep Laura

Toplak Suzana

Žekš Jože

Sabo Suzana

Tot Ludvik

Živko Nada

Skočir Marjan

Utroša Milan

Žunič Ladislav

Sobočan Jože

Unger Mira

Žilavec Robert

Svetec Vinko

Unger Zora

Zver Štefan

Svetec Štefan

Unger Ruža

Sedovnik

Vajda Milan

Sunjok Ivanka

Vengušt Benedikta

Šarkanj Gizela

Vajda Tomislav

Škrilec Štefan

Vučak Ladislav

Štihec Jože

Vučak Aleksander

Štefanec Estera

Vučak Štefan
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12.

ZAKLJUČEK

Po končani drugi svetovni vojni je dejavnost TVD Partizan, kot množično
telovadno gibanje, zavzelo v SFRJ pomembno mesto. Telovadno gibanje
se je, posebno v letih 1952 - 1960 tudi v Lendavi zelo lepo »ujelo«. Vrstili
so se zleti v Ljubljani, Celju, Murski Soboti, Gornji Radgoni in Zagrebu,
na katerih so Lendavčani pridno nastopali in želi uspehe.
Iz tega gibanja so se v Lendavi razvili naslednji športi: rokomet, namizni
tenis, košarka, hokej na travi, judo, ki so močno zaznamovali športno
življenje v mestu pod Lendavskimi goricami. Nekaterim je bil Partizan
drugi dom, saj se je tam zbirala vsa mladina, pridno vadila in se družila.
Ob državnih praznikih je bil dom tesen za vse, ki so želeli videti odlične lendavske telovadce kot so bili: Škrilec, Roudi, Svetec, Sekereš, Oletič, Breznik, Prša in telovadke: sestre Oletič, Hajdukovo, Hackove, Žekšovo, Maučecovo, Binjeiovo, Hristovo, Tuhterovo, Svetčeva, Huzjanova
in Paušičeva.V življenju društva je bilo tudi veliko padcev in vzponov. V
nekaterih obdobjih je bilo v njem tudi preko 360 članov. Bila pa so tudi
obdobja, ko je življenje popolnoma zamrlo.
Pomembno mesto v telesnovzgojnem delu gotovo pripada entuzijastu
Vinku Svetcu, telovadnem učitelju na osnovni šoli v Lendavi, ki je znal
pritegniti mladino k telovadbi in športnemu udejstvovanju. Ne smemo
pozabiti tudi instruktorja Toneta Žnidaršiča iz Radencev in Evgena Titana, ki sta veliko pripomogla,da so telovadci hitro usvojili čare gimnastičnih vaj.
Škoda je le, da sedaj dom sameva in propada, kajti lahko bi z malo dobre
volje, nudil zavetje marsikateri športni zvrsti.
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IZDAJO KNJIGE SO OMOGOČILI:

EV - Elektrouporovno varjenje, ing. Štefan Vučak, s.p.
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PIK Čentiba, Kiralj Jožef, s.p.
Čentiba, Glavna ul. 28, 9220 Lendava
Tel.: 02/577 15 91
E-mail: pik.jozef@siol.net

ADRIATIC SLOVENICA Murska Sobota
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