
                                                         
 

 

                          

Tridnevno raziskovanje Prekmurja in Železne županije 

Ciljna skupina: 

- visokošolski zavodi 

- šole in druge izobraževalne ustanove 

- turistične organizacije 

Način gibanja: organiziran prevoz 

Tip: vodena tura (obiskovalce spremlja vodnik - interpretator kulturne dediščine) 

Število nočitev: 2 

 

1 DAN 

Ogled manj znane, a bogate kulturne dediščine Prekmurja in Železne županije pričnete v Lendavi, 

kjer si ogledate kapelo Sv. Trojice v Lendavskih goricah, znano je po mumificiranem truplu Mihálya 

Hadika. Sledi sprehod po Glavni ulici in obisk lendavske sinagoge. Nadaljujete do Dolge vasi, kjer se 

nahaja judovsko pokopališče. V kraju Nedelica ogledate Ancovo galerijo, katere zbirka šteje več kot 

10.000 predmetov različnih vsebin: etnološke, umetnostnozgodovinske in zgodovinske. Sledi ogled 

cerkve Marijinega vnebovzetja v Turnišču, najpomembnejše romarske cerkve v Prekmurju. Na dan 

Marijinega vnebovzetja je tam veliko proščenje. V nadaljevanju si ogledate romansko rotundo v kraju 

Selo, ki jo povezujejo templjarskim redom.  

Namestitev in večerja v Mladinskem domu na Hodošu. 

2. DAN 

Po zajtrku sledi ogled Muzejske vasi  Őrség – Szalafő Pityerszer,  katere najbolj dragoceni poslopji sta 

nadstropna kašča in ograjena hiša, saj ju lahko na Madžarskem obiskovalci samo tukaj vidijo v izvirni 

obliki.  Spoznavanje etnološke dediščine nadaljujete z obiskom etnografske hiše v Rábagyarmatu, ki 

datira v leto 1850. Gre za stanovanjsko hišo s črno kuhinjo, katere prostori so bili nameščeni pod eno 

streho v vzdolžni smeri po parceli. Kot posebno zanimivost si ogledate reformirani zvonik v Pankaszu, 

ki stoji na najvišji točki vzhodnega dela vasi. Zgrajen je bil leta 1755. Do leta 1920 je bil zvonik brez 

zvona. Tedaj so kupili sedanji zvon, ki so ga posvetili duhovniki treh veroizpovedi. Sledi ogled 

podeželske hiše v Nagyrákosu. Kovačnica in pripadajoča hiša sta bili zgrajeni za kovača, ki ga je najela 

skupnost. Občina jo je zgradila v bližini reke Zale, da bi bila voda za hlajenje kovanega materiala lahko 

dostopna.  

Namestitev in večerja v v Hotelu Lipa v Monoštru 

3. DAN 

Po zajtrku sprehod po Monoštru do muzeja Avgusta Pavla, in ogled etnološke razstave o Slovencih v 

Porabju. Sledi vožnja skozi Slovensko ves in Dolnji Senik v Gornji Senik, kjer si ogledate cerkev sv. 

Janeza Krstnika, v nekdanjem župnišču, v katerem je v 19. stoletju živel in deloval duhovnik, etnolog in 



                                                         
 

 

                          

raziskovalec lokalne zgodovine Jožef Košič, pa še Slovenski muzej lokalne zgodovine, v katerem so 

zbrane zgodovinske, cerkvenozgodovinske, etnološke in druge posebne kulturne vrednosti Slovencev 

na Madžarskem. Nadaljujete proti vzhodu, kjer se nahajata vasi Verica in Ritkarovci.  Na Verici stoji s 

slamo krita brunarica, ki je danes pod spomeniškim varstvom, v spominski hiši lončarja Karla Dončeca 

pa so razstavljene za Porabje značilne lončene posode ter lončarska oprema. Sledi obisk vasi Andovci, 

V centru naselja stoji zvonik, poleg njega pa leta 2000 postavljen  »Spomenik živim«. Turistična in 

kulturna znamenitost vasi je »Porabska domačija«, kjer je na ogled značilna porabska kmečka hiša z 

lončeno pečjo in kjer se srečate tudi s pripovedovalcem andovskih zgodb. Dvorišče domačije krasi Mali 

Triglav. Gre za skalo, ki jo je Andovcem daroval Triglavski narodni park. Poleg vasi je Črna mlaka, ki je 

ena največjih naravnih zanimivosti Narodnega parka Őrség. Sledi vožnja do kraja  Števanovci in ogled 

Muzeja železne zavese v obnovljeni stražnici, kjer so razstavljeni predmeti iz življenja vojakov, ki so 

varovali mejo madžarske države. V notranjih prostorih je večinoma namenjen obdobju po letu 1948, 

ko je bila meja s Slovenijo in z Avstrijo najbolj zastražena s ti. železno zaveso.  

 

Poleg kulturno zgodovinske dediščine ponuja izbrano območje tudi številne možnosti spoznavanja 

lokalne kulinarike.  

 

 


