
                                                         
 

 

                          

Két teljes nap a Mura-vidéken és Vas megyében 

Célcsoportok: 

- családok 

- általános nyilvánosság 

Közlekedés módja: saját szervezés 

Látogatás típusa: egyéni látogatás 

Vendégéjszakák száma: 1 

 

1. NAP 

Kezdje az ismerkedést a Rába-vidékkel egy szentgotthárdi sétával a Pável Ágoston múzeumig, ahol 

a néprajzi kiállításon betekinthet a Rába-vidéki szlovének életébe.  Innen Rábatótfalun és 

Alsószölnökön keresztül jutunk el Felsőszölnökre, ahol a látnivalók közé tartozik a Keresztelő Szent 

János templom, az egykori paplakban, ahol a 19. században Kossics József lelkész, néprajkutató és 

helytörténész élt, pedig a szlovén helytörténeti gyűjtemény látható a magyarországi szlovénség 

történelmi, egyháztörténeti, néprajzi és egyéb kulturális értékeinek bemutatásával. Kelet felé 

folytatva az utat Kétvölgyre érkezünk. Kétvölgyön látogatható a műemlékvédelem alatt álló, 

szalmatetős gerendaház, a Doncsecz Károly fazekas emlékházban pedig a Rába-vidékre jellemző 

agyagedények és fazekaskellékek láthatók. A következő megálló Orfalu, a település közepén álló 

haranglábbal és mellette a 2000-ben, a faluban élők névsorát tartalmazó emlékművet. A település 

turisztikai és kulturális nevezetessége a jellegzetes Rába-vidéki parasztporta cserépkályhával, ahol 

orfalui történetekről is mesélnek önöknek. A porta udvarát a Kis Triglav díszíti, a sziklatömböt a 

Triglav Nemzeti Park ajándékozta Orfalunak. A település határában lévő Fekete tó az Őrségi 

Nemzeti Park egyik legkiemelkedőbb jelentőségű, egyben legvédettebb természeti értéke. Innen 

Apátistvánfalvára vezet az út, ahol a felújított határőrházban a Vasfüggöny-múzeumban az 

magyar állam határvonalát egykor védelmező határőrök mindennapi életének tárgyai láthatók.  A 

belső helyiségeket többnyire az 1848 utáni időszak bemutatásának szánták, amikor Vasfüggöny 

volt a magyar-szlovén és a magyar-osztrák határon.  

Utazás Otovci településig, a Smodiš turisztikai gazdaságig, ahonnan számos sétára indulhatunk, 

vagy akár kerékpárral is bejárhatjuk a környéket, a gyerekek pedig a gazdaságban a háziállatokkal 

ismerkedhetnek. Vacsora és szállás.  

2. NAP 

Reggeli után, Szlovénia legnagyobb vára a célpont. A vár épülete Felsőlendván (Grad), egy 

bazalttufa dombon áll. A szájhagyomány szerint a várat a templomos lovagok kezdték építeni. Az 

már több mint nyolc évszázada áll az évszázados fák között. A felújított helyiségekben a Goričko 

tájegység természeti és kulturális, valamint történelmi és néprajzi örökségét mutatják be. A 

közelben lévő Vulkánia élményparkban pedig földtörténeti időutazásra indulhatunk, és 

leereszkedhetünk a goričkói vulkán mélyébe is. Domonkosfa déli határában, csodálatos 



                                                         
 

 

                          

környezetben áll a 13. század első felében épült románkori templom. A domonkosfai templomot 

három sajátosság jellemzi: az első az épített harangtornya, amely egyidőben készült a 

templommal, a templom második különlegessége a déli oldalán található gazdag román kapuzat, 

a harmadik pedig csak részben maradt fenn, ez a földesúrnak fenntartott, úgynevezett „úri 

empóra” vagy elkülönített karzat, hogy ne legyen szükség elvegyülnie az egyszerű emberekkel. A 

templomosok nyomát követve Selo településre érkezünk, ahol a Mura-vidék egyik legrégebbi 

építészeti műemléke, a Szent Miklósnak szentelt 13. század közepén épült körtemplom áll. A 

legenda szerint eredetileg a templomosokhoz tartozott, de létrehozásának körülményei még 

mindig nem teljesen egyértelműek. A templom belsejét freskók díszítik, a falfestmények első 

rétege valószínűleg a 14. század első harmadában keletkezett. 1400 körül a falakra és a kupolára 

nagyméretű, teológiai jelenetek kerültek. A goričkói dombvidékről festői szépségű úton érkezünk 

a síkságra. Filovciban, a Fazekas faluban, megcsodálhatják az áttelepített eredeti tömésházak 

épített örökségét. Filovci településen így az örökség több eleme is látható: a fazekasság, az épített 

és lakás örökség, valamint a táplálkozási örökség is.  

A nap kellemes befejezése egy kellemes lazítás lehet Moravske Topliceban, a termálfürdőben.  

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

megismerésére.  A goričkói és a Rába-vidéki vendéglőkben megkóstolhatjuk a jellegzetes ételeket, 

goričkói sonkát, a túrós (posolanke) és almás (bibe) pitét, és számos más finomságot.  

 

 


