VETERINARSKA MOTO-KONJENICA 2013
Obljuba dela dolg, pravi slovenski pregovor in tako smo se letos slovenski veterinarji – motoristi v skladu z lanskoletnim dogovorom iz Planice ponovno zbrali, da skupaj proslavimo deseto obletnico prve skupne vožnje veterinarjev motoristov ( MOTO VET ). Kot se za okroglo obletnico spodobi, smo se zopet dobili tam, kjer se je vse skupaj tudi začelo, v Prekmurju. 
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Prihod prvih članov je bi predviden v petek, 17.5. ob 19 uri v Murski Soboti in kljub izredno slabemu vremenu in močnemu dežju po vsej državi se nas je že v petek zbralo kar 11 motoristov. S sopotniki se nas je tako 17 odpeljalo do Hodoša, kjer smo v bivši karavli, ki je sedaj preurejena v zelo lep mladinski center imeli skupno večerjo ( bograč, žar, gibanica, pa Radenska z okusom, izbor domačih žganjol in rdečke …) in družabno srečanje, ki se je zavleklo dolgo v noč. Imeli smo tradicionalno podelitev in oblačenje majic MOTO VET. Z nami je bila tudi Teja, predstavnica enega od sponzorjev našega druženja, firme ZOETIS, tudi njej smo pomagali obleči našo majčko, seveda.  Že ponoči se je zjasnilo in pričakalo nas je čudovito jutro, ki je kar klicalo po vožnji z motorjem. Prva skupina je zjutraj obiskala še klubsko hišo moto kluba GRONSKA STREJLA, ki se nahaja v čudoviti vasici Budinci na Goričkem, ta moto klub je z MOTO VET-om kar močno povezan, saj se člani moto konjenice tradicionalno dobivamo tudi na prireditvah Gronske Strejle.

Ob 10,30 se nam je na Hodošu pridružilo še dvanajst članov s sopotniki in krenili smo na vožnjo po Madžarski. Po dobrih 100 km smo se ustavili pod trdnjavo v Sümegu, nadaljevali vožnjo v Révfűlöp, na obalo Balatona, kjer smo se okrepčali z ribjim paprikašem, ribami, zrezki itd.
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 Sledila je kratka vožnja do Tihányja, od tam pa s trajektom na vzhodno obalo Blatnega jezera, nato pa zanimiva vožnja do Balatonszentgörgya, kratek postanek in nadaljevanje vožnje nazaj proti Hodošu.  Med vožnjo se ni zgodilo nič, ampak prav nič neprijetnega, smo pa vseeno spoznali, da se tudi iz sredine kolone lahko kdo izgubi. Kot razlog je bilo pozneje navedeno, da se je sledilo napačnim motoristom, jaz pa še vedno mislim, da so bile razlog za to kake brhke motoristke, ki pa so fante pozneje “ odpikale” in so se morali vrniti na Hodoš. Ja, večerja, to pa je že druga zgodba : odojek, ki ga je sponzorsko prispeval kolega  Tonček Geder, ribe na žaru, raznorazne jedi na “ći”, ja Gostilna pri Rudiju je zares odlično poskrbela za kulinarični del srečanja. Med večerjo se nam je pridružil  ciganski violinist iz sosednje madžarske vasi in nam še z glasbo pomagal urediti vtise iz vožnje po Madžarski. Sledilo je oblačenje majčk št. 2 za nove člane ( bolj interesantno je bilo oblačiti nove članice op. pis.), zabava in klepet. In glej ga zlomka, čeprav nas je bilo devetindvajset, ki smo na tak ali drugačen način vpeti v veterino, se o veterini pravzaprav sploh nismo pogovarjali, razlika v letih - skoraj pet desetletij - ni pomenila ničesar. Bili smo samo motoristi, ki uživajo v druženju, sproščenem pogovoru, ljudje, ki jim sprostitev v sedlu motocikla pomeni “ nekaj več ”, to, da delamo v prav vseh panogah veterinarstva: klasični terenski veterinarji, mala praksa, UVHVVR, farmacija, zavarovalništvo ..,  ni nikogar niti najmanj motilo, vsi smo imeli enak interes: družiti se, voziti in se zabavati. In zabavali smo se ponovno do ranih jutranjih ur, delali smo načrte voženj za prihodnja leta, razmišljali, kdo vse bi se nam  še lahko pridružil v naslednjih letih. Bili smo ponosni, da je MOTO VET zopet zrasel, letos je dobil šest novih članov ( na štirih motorjih ), tako, da se nas je v dveh dneh obletnice udeležilo triindvajset motoristov s sedmimi spremljevalci.  Kozarce smo dvignili za kolege, ki jim letos čas na žalost ni dopuščal, da bi se peljali z MOTO VET- om,  nazdravili smo še sponzorjem letošnje vožnje: VETERINARIA MURSKA SOBOTA d.o.o., KRKA D.D., ZOETIS d.o.o., VETPROMET d.o.o., V.I.A. Murska Sobota d.o.o., VETCONSULT d.o.o., MM SURGICAL ter TONČEK GEDER, dr.vet.med. Druženje smo zaključili s trdno odločitvijo : 
DOBIMO SE ZOPET PRIHODNJE LETO – 3. VIKEND V MAJU ! 
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Sončno nedeljsko jutro na Goričkem je pospremilo člane MOTO VET-a na pot domov širom po Sloveniji, vreme jim je bilo tokrat bistveno bolj naklonjeno, kot v petek, ko so se peljali proti Prekmurju. 

Srečno vožnjo in veliko prijetnih prevoženih kilometrov, prijatelji !        
								Marjan Ivan KERČMAR, dr.vet.med.

