
                                                         
 

 

                          

Ravensko és Dolinsko öröksége (1 nap) 

Célcsoport: 

- iskolák és egyéb oktatási intézmények 

- általános nyilvánosság 

Közlekedés módja: saját szervezés 

Látogatás típusa: a látogatókat a kulturális örökséget bemutató vezető kíséri 

 

A Mura menti tájjal a Muravidéki múzeumban kezdünk ismerkedni, amely a Mura-vidéki lakosság 

viharos és költői élettörténetébe enged betekintést az őskortól napjainkig. A muraszombati parkban 

végig sétálva jutunk el az 1910-ben, Gerely Ernő építész tervei alapján, neogótikus stílusban épített 

Luther Márton evangélikus templomhoz.  

Innen a Szerelem szigetére, Ižakovciba utazunk, ahol megtekintjük a murai partépítőknek állított 

állandó kiállítást (Büjraštvo).  Amikor a Mura megáradt, elsodorta a malmokat és a réveket, új utakat 

törve a mezőkre a házakat és az embereket veszélyeztetve, akkor jöttek a partépítők, akik 

megerősítették a rézsüket és a partot, ezzel is megakadályozva, hogy a folyó kilépjen medréből. Ezt 

követően igazi büjraš-uzsonnával és szerelmi bájitallal várják a látogatókat, akik közben megismerhetik 

a beltinci grófkisasszony és a molnárfiú szerelmi történetét.  

Utunkat innen Melinci település felé folytatjuk, ahol a szabadtéri múzeumban megismerhetjük az 

egykori téglavetők munkáját. A kézzel vetett téglából épített legrégebbi fennmaradt ház 1850-ben 

épült. A minőségi agyagnak, a kölcsönös segítségnek és a hozzáértő mestereknek hála, a téglavetés és 

égetés a 20. század hetvenes éveiben is még működött.  

Beltinciben, a várban, a Mura-vidéki egészségügy történetét bemutató kiállítás látható, ahol külön 

helyet kapott a gyógyszertár története, a várban pedig állandó kiállítás mutatja be az egykori nemesi 

családok életét. A grófkisasszony berendezett szalonjában elsősorban a Zichy nemzedék, és az utolsó 

beltinci grófkisasszony, Zichy Mária Ifigénia életével ismerkedhetünk meg. A park mellett áll a barokk 

stílusú Szent László templom, a Mária mellékoltáron a Szűzanya látható a kisdeddel, az oltár alatt pedig 

a Zichy grófi család sírboltja van.  

A templom mellett áll a Mura-vidéki szlovéneknek az anyanemzethez csatolása 100. évfordulójára 

állított emlékmű.  

A kultúrtörténeti örökség mellett a térségben számos lehetőség nyílik a helyi gasztronómia 

megismerésére. A Mura-vidéki vendéglőkben tipikus helyi ételek: muravidéki gibanica, bográcsgulyás, 

lángos, bujta répa, rétesek és sok egyéb finomság között válogathatunk. 

 

 

 


