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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Publikacija je bila izdana v sklopu izvajanja „Programa 
spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne 
skupnosti 2021–2024”. Prikazuje naravne in kulturne 
znamenitosti ter določene kolesarske poti območja, kjer 
prebivajo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti. 
To območje se razteza od skrajnega severovzhodnega dela 
Slovenije in vključuje občine Hodoš, Šalovci, Moravske Toplice, 
Dobrovnik in Lendava, znotraj občin pa naselja:

 »  občina Hodoš: Hodoš in Krplivnik, 
 »  občina Šalovci: Domanjševci,
 »  občina Moravske Toplice: Čikečka vas, Motvarjevci, 

Pordašinci, Prosenjakovci, Središče, 
 »  občina Dobrovnik: Dobrovnik in Žitkovci, 
 »  občina Lendava: Banuta, Čentiba, Dolga vas, Dolgovaške 

Gorice, Dolina pri Lendavi, Dolnji Lakoš, Gaberje, 
Genterovci, Gornji Lakoš, Kamovci, Kapca, Kot, Lendava, 
Lendavske Gorice, Mostje, Petišovci, Pince, Pince Marof, 
Radmožanci, Trimlini.

Izdala: 
Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost

Uredila:
Bea Feher (PMSNS)

Fotografije:
David Solarič (PMSNS), Kevin Režonja (PMSNS)

Prevod:
Vesna Dunjko 

Grafično oblikovanje, priprava za tisk:
Printspot d.o.o., Murska Sobota

Naklada (HU–SI):
3500

Vsakršno kopiranje publikacije ali katerega koli njegovega 
dela je brez dovoljenja izdajatelja strogo prepovedano!
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@muravidek.re
#muravidekre

#vpomurje
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Občina Hodoš leži na skrajnem severovzhodnem 
delu Slovenije, v Prekmurju, natančneje na 
Goričkem. Občini pripadata dve naselji: Hodoš 
in Krplivnik, ter Domaföld, ki je del Krplivnika. 
Občina ima 360 prebivalcev in velja za eno 
najmanjših v Sloveniji. Govorimo o narodnostno 
mešanem območju, kjer v sožitju živijo pripadniki 
slovenskega naroda in madžarske manjšine. 
Občino se je po osamosvojitvi močno razvila, saj 
si danes, poleg naravnih danosti, lahko ogledamo 
tudi druge znamenitosti, ki igrajo pomembno 
vlogo pri spoznavanju vsakdanjega življenja 
vaščanov.
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46°48’52” 16°18’51.3”

Krplivnik – Kapornak, 
9205 Hodoš – Hodos

ETNOGRAFSKA HIŠA
V Krplivniku stoji ena najlepših etnografskih hiš v regiji. V 
domačiji iz 20. stoletja, v kateri se je nekoč nahajala ena 
največjih žganjarn v okolici, si lahko ogledate bogato lokalno 
etnografsko zbirko. Domačija Škerlak, ki je uradno svoja 
vrata odprla leta 1997, ohranja primer velikega kmečkega 
gospodarstva. Ob starinsko opremljeni kuhinji in spalnici si 
lahko ogledate tudi čebelnjak. Med zanimivejše predmete 
spadajo kotel za žganjekuho, zbirka različnih kmečkih orodij, 
nevestina skrinja, možnar ter pletene košare iz vrbovega 
protja in ličja. Na dvorišču se nahaja tako imenovani Vilinski vrt 
(»Tündérkert«), ki je nastal z namenom ohranjanja avtohtonih 
drevesnih vrst.
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46°48’52” 16°18’51.3”

Krplivnik – Kapornak 
9205 Hodoš – Hodos

VILINSKI VRT
Gibanje Vilinskih vrtov, ki je postalo v Karpatskem bazenu 
zelo priljubljeno, omogoča ureditev sadovnjakov, v katerih 
najdemo avtohtona sadna drevesa določene pokrajine in 
naselja. Na dvorišču izza etnografske hiše v Krplivniku so prve 
sadike avtohtonih sadnih dreves iz pokrajine Őrség posadili 
leta 2013. Te stare avtohtone sorte so bolj odporne na bolezni, 
dajejo obilo izjemno okusnih sadežev in spadajo med dolgo 
živeča drevesa. V krplivniškem Vilinskem vrtu med drugim 
najdemo tudi skorš ter različne sorte jabolk in hrušk.
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46°48’43.2” 16°20’05.3”

Krplivnik – Kapornak, 
9205 Hodoš – Hodos

STRAŽNI STOLP V KRPLIVNIKU
Občudovati pokrajino Őrség z višine je resnično posebno 
doživetje. Na Goričkem lahko to počnete s kar dveh nekdanjih 
stražnic, obnovljenih leta 2018, in sicer v Krplivniku in Hodošu. 
Na opečnati obmejni stražni stolp s strelno in opazovalno 
lino vodijo stopnice v njegov notranjosti. Zgrajen je bil okoli 
leta 1945 v bližini slovensko–madžarske meje. Posebnost 
stražnega stolpa v Krplivniku se skriva tudi v tem, da velja za 
edini ohranjen tovrstni opečnati objekt na tem delu Slovenije.
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46°49’24.5”, 16°20’12.9”

Hodoš - Hodos, 
9205 Hodoš – Hodos

STRAŽNI STOLP
Občudovati pokrajino Őrség z višine je resnično posebno 
doživetje. Na Goričkem lahko to počnete s kar dveh nekdanjih 
stražnic, obnovljenih leta 2018, in sicer v Krplivniku in Hodošu. 
V Hodošu, v bližini slovensko–madžarske meje stoji okoli 15 
metrov visoka stražnica kovinske konstrukcije. Stolp obdajajo 
stopnice, ki vodijo do ploščadi s pokrito opazovalnico, od 
koder se odpira razgled na dolino Velike Krke ter skrbno 
obdelane njive, čudovite gozdove in raznoliko stavbno 
dediščino v širši okolici. Stražni stolp, zgrajen nekje sredi 
20. stoletja, je omogočal popoln razgled na mejni odsek v 
sosednji Madžarski.
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46°48’43.2” 16°20’05.3”

Krplivnik – Kapornak, 
9205 Hodoš – Hodos

HODOŠKO JEZERO
Po zajezitvi Dolenskega potoka, ki se izliva v Krko, je konec 
XX. stoletja nastalo Hodoško jezero, ki dandanes velja za 
priljubljeno mesto ribičev, ter za pomembni vodni habitat. 
Okoli približno 250 metrov dolgega in 210 metrov širokega 
jezera so leta 2005 postavili učno pot z informacijskimi 
tablami, s pomočjo katerih lahko spoznate okoliška živa bitja 
in rastlinstvo. Ob gozdu lahko najdete prežo, s katere se 
opazujejo vodne ptice – race, mlakarice, čaplje, vodomce. 
Če imate dovolj oster vid, boste morda zagledali tudi kakšno 
vidro. Vsi, ki si tekom pohoda želite malce odpočiti, imate 
možnost to storiti na urejenih počivališčih.
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46°49’44.4” 16°19’37.2”

Hodoš - Hodos, 
9205 Hodoš – Hodos

EVANGELIČANSKA CERKEV
Ko prispete v Hodoš, lahko že od daleč vidite evangeličansko 
kapelico, ki se dviguje nad vasjo. Znano je, de je cerkev v 
času verskih polemik pogosto menjala lastnika. Vas je pred 
sedanjo evangeličansko cerkvijo že imela eno cerkev, vendar 
je ta leta 1826 pogorela. Novo cerkev so zgradili med letoma 
1836 in 1848, v poznobaročnem slogu. V cerkvi si lahko 
ogledate tudi mehanske orgle z enajstimi registri iz leta 1905. 
Blizu evangeličanske cerkve se nahaja pokopališče, kjer 
počivata János Kardos in Mihály Kercsmár, ki sta delovala kot 
evangeličanska duhovnika, pisatelja in prevajalca.
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Občina ŠalovciObčina ŠalovciObčina Šalovci
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Občina Šalovci leži na skrajnem severovzhodnem 
delu Slovenije, ki pripada gričevnati prekmurski 
pokrajini. Občina s približno 1.400 prebivalci 
obsega vasi Budinci, Dolenci, Čepinci, Markovci, 
Šalovci in Domanjševci. V slednji poleg Slovencev 
živijo tudi pripadniki madžarske narodne 
skupnosti. Gričevnato območje s posameznimi 
ravninskimi deli pa ne ponuja le uživanja v 
neokrnjeni naravi, temveč tudi vpogled v bogato 
zgodovinsko in kulturno dediščino, kjer v sožitju 
bivajo pripadniki različnih narodnosti.
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46°46’51.4” 16°16’38.3”

Domanjševci – Domonkosfa, 
9206 Križevci

CERKEV SV. MARTINA
Cerkev v Domanjševcih velja za najstarejši sakralni spomenik v 
Prekmurju, ki so jo najprej posvetili sv. Venceslavu, nato Devici 
Mariji, danes pa je njen zavetnik sv. Martin. Rimskokatoliško 
cerkev, ki so jo sezidali okoli leta 1230, so nekoč krasile slikovite 
freske, vendar so se te sčasoma izgubile. Za posebnost opečne 
cerkve velja portal, ki ohranja značilnosti nekdanje romanske 
arhitekture – na vsaki strani so trije stebri, ki se zaključujejo 
z delno ohranjeno živalsko in rastlinsko ornamentiko.  Nad 
desnim portalom cerkve se nahaja poseben motiv: lev ali 
panter, ki namesto jagnjeta drži križ je pomemben in edinstven 
tudi z vidika arhitekturnega kiparstva.
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46°46’49.9” 16°17’15.4”

Domanjševci – Domonkosfa 70, 
9206 Križevci

ETNOGRAFSKA HIŠA V DOMANJŠEVCIH
V Domanjševcih stoji Žlebičev mlin, zgrajen v začetku 20. 
stoletja, ki je še danes zelo dobro ohranjen. Zgradili so ga delno 
iz opeke in delno iz lesa. Kot zanimivost je treba omeniti, da je 
celotno leseno konstrukcijo, zobnik in valj izdelal sam mlinar 
Jožef Žlebič. Njegov sin, Jožef Žlebič mlajši je mlin kasneje 
predelal v parnega, s čimer je omogočil, da so lahko zobniki 
delovali tudi v sušnih obdobjih. Ob mlinu še danes stoji majhna 
rezbarska delavnica, kjer je stari mlinar nekoč izdeloval svoje 
orodje. 
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46°47’15.4” 16°15’59.5”

Domanjševci – Domonkosfa 141, 
9206 Križevci

ČAHUKOV MLIN
Na koncu vasi Domanjševci se nahaja delno lesen in delno 
zidan Čahukov mlin. Njegov lastnik je bil János Čahuk, ki je 
poslopje kupil nekje okrog leta 1900. Na pročelju lahko vidimo 
letnico 1921, ki verjetno predstavlja datum prenove in širitve 
mlina. Takrat je lastnik namreč mlin opremil s parnim strojem, 
kar je omogočilo, da so sem svoje žito vozili tudi kmetje s 
širšega območja. Mlin, ki je obratoval vse do leta 1982, je 
kasneje prevzel János Čahuk mlajši, v njem pa so pridobivali 
tretje, drugo in celo prvorazredno moko.
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46°46’54.2” 16°17’43.9”

Domanjševci – Domonkosfa 41, 
9206 Križevci

DOMANJŠEVSKA DOMAČIJA
Domačija družine Kalamar v Domanjševcih, zgrajena leta 1931, 
je danes preurejena v etnografsko hišo.  V njej so prvo razstavo 
odprli leta 2012. V glavnem poslopju in pomožnih zgradbah 
etnografske hiše se lahko obiskovalci seznanijo, kako so 
nekoč kuhali žganje, čistili in sušili bučna semena, pekli kruh, 
spoznajo različne vrste žit, pokukajo v skrivnostni svet pletenja 
cekarjev ter čevljarske in mizarske delavnice. Dvorišče za 
etnografsko hišo nudi pristno prizorišče za največjo prireditev 
na prostem v Domanjševcih, kjer prikažejo tradicionalni način 
žetve in mlačve.
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46°46’43.3” 16°17’14.0”

Domanjševci – Domonkosfa 89, 
9206 Križevci

EVANGELIČANSKA CERKEV V DOMANJŠEVCIH
Večina prebivalcev vasi Domanjševci je še danes 
evangeličanske veroizpovedi. Novo cerkev so po načrtih 
arhitekta Alojza Kleiberja zgradili leta 1902, stoji pa na mestu, 
kjer je nekoč stala stara evangeličanska cerkev iz 18. stoletja, 
pogorela v požaru. Neoromanska cerkev stoji na griču nad 
vasjo, po helvetskih običajih ob šoli, kjer so nekoč pridigarji 
otroke učili pisanja in branja. V neposredni bližini cerkve, ki 
lahko sprejme skoraj tisoč vernikov, stoji tudi rimskokatoliška 
cerkev svetega Martina.

O
b

či
n

a 
Š

al
ov

ci



19

46°46’56.5” 16°17’56.7”

Domanjševci – Domonkosfa, 
9206 Križevci

ZVONIK V DOMANJŠEVCIH
Kmečki, delno lesen in delno zidan potočni mlin, grajen v 
nizu V Domanjševcih se nahaja še ne elektrificiran zvonik, 
ki deluje z najbolj arhaično tehnologijo v pokrajini. Njegova 
zgodba sega vse do 19. stoletja. Skozi desetletja so ga večkrat 
premestili in prenovili, na sedanjem mestu, v osrednjem delu 
vasi, pa stoji od leta 1998. Skrbnik zvonika z leseno, vendar 
toliko bolj zanimivo konstrukcijo in majhno pločevinasto 
streho je Edvard Pocak, potomec družine Osvald, ki opravlja 
tudi naloge zvonarja.
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V osrčju Prekmurja, kjer se stikata nižinski predel 
Ravenskega in Dolinskega ter gričevnato Goričko, 
leži občina Moravske Toplice. V 28 naseljih 
živi približno 6.500 prebivalcev, katerih del so 
tudi pripadniki madžarske narodne manjšine, 
ki živijo predvsem v Čikečki vasi, Pordašincih, 
Prosenjakovcih, Motvarjevcih in Središču. 
Bogastvo občine se kaže v naravnih lepotah, 
neokrnjenem okolju, prečudovitih zgodovinskih 
spomenikih. K omenjenemu bogastvu v veliki 
meri prispeva tudi gostoljubnost domačinov.
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46°43’18.7” 16°19’07.9”

Čikečka vas – Csekefa, 
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva

NEOROMANSKA KAPELA
Kapelico v neoromanskem slogu so zgradili v prvi polovici 20. 
stoletja. Glede njene zgodovine še danes ni popolnoma jasno, 
v kolikšni meri in v kakšni obliki sta na njeno gradnjo vplivali 
evangeličanska in reformatorska cerkev, vendar je trenutno v 
lastni evangeličanske cerkve, vendar jo uporabljajo skupaj z 
reformatorsko cerkvijo. Na zahodni strani objekta je masiven 
dvonadstropen zvonik, pročelje pa krasijo visoka, polkrožno 
zaključena okna. Med zanimivosti spada tudi pokopališče v 
Čikečki vasi, ki je eno redkih na Goričkem, v katerem še vedno 
lahko najdemo stare nagrobnike, značilne za reformatorsko 
veroizpoved.  
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46°41’18.4” 16°20’54.8”

Motvarjevci – Szentlászló,
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva

VOGLERJEVA KOČA
Sredi motvarjevskega gozda stoji Voglerjeva koča, zgrajena 
leta 1934. Zgraditi jo je dal János Vogler, saj je njegova žena 
hrepenela po mirnem, bolj odmaknjenem življenju. Ker je bila 
tudi globoko verna, je na bližnji bor dala postaviti kip Device 
Marije. Po smrti gospe Vogler so kip preselili na drugo drevo, 
borov les pa so uporabili za izdelavo njene krste. Z začetkom 
druge svetovne vojne so kočo le redko uporabljali, v začetku 
januarja 1945 pa so v njej ustanovili partizansko Prekmursko 
četo. V njihov spomin so leta 1954 odkrili spominsko ploščo. 
Voglerjeva koča daje dom urejeni spominski zbirki.
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46°42’44.0” 16°20’24.0”

Motvarjevci – Szentlászló 3,
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva

GOEZERJEV MLIN
Leta 1893 je v Motvarjevcih ob Kobiljanskem potoku deloval 
lesen mlin, na njegovo mesto pa so leta 1928 zgradili opečni 
Goezerjev mlin, ki stoji še danes. Najsodobnejši mlin na tem 
območju ni deloval z mlinskim kolesom, temveč s Francisovo 
turbino, ki ga je takratni lastnik, Győző Jankó kupil v tovarni 
Ganz v Budimpešti. Po zaslugi motorja visoke zmogljivosti 
so v mlin, ki je noč in dan deloval, vozili žito tudi iz širšega 
območja. Kasneje je upravljanje mlina prevzel Jankóv sin, ki 
je pogon na vodna kolesa zamenjal s pogonom na lesni plin in 
dizelsko gorivo. Mlin je deloval nekje do leta 1985. Danes velja 
za kulturni spomenik.
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46°42’15.9” 16°21’04.4”

Motvarjevci – Szentlászló 68,
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva

ALVARIUM
Čebelarski poučni center Alvarium v Motvarjevcih so odprli 8. 
marca 2018. V etnografski hiši Alvarium (kar pomeni panj) so 
v sklopu prekmurskega turističnega koncepta predstavljene 
čebele, čebelarstvo, pridobivanje in uporaba medu ter 
možnosti njegove uporabe v gastronomiji, zdravstvu in na 
drugih področjih. Obiskovalci si lahko ogledajo tudi sobe, 
opremljene s skrbno prenovljenim originalnim pohištvom, na 
stenskih policah so razstavljeni različni čebelarski predmeti, 
zanimivost okolice etnografske hiše pa je učna pot, povezana 
s čebelarstvom.
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46°42’26.7” 16°20’47.5”

Motvarjevci – Szentlászló,
9207 Motvarjevci – Szentlászló

REFORMATORSKA CERKEV
V Prekmurju poleg večinskega katoliškega prebivalstva 
živijo tudi številni pripadniki evangeličanske in reformatorske 
veroizpovedi. Sedež Reformatorske krščanske cerkve 
Slovenije je v Motvarjevcih. Zvonik, zgrajen leta 1901, so 67 
let kasneje preoblikovali v cerkev, ki se nahaja v središču 
vasi, v bližini vaškega doma in športnega igrišča. Glede na to, 
da je to edina reformatorska cerkev v Sloveniji, se je verska 
skupnost leta 2014 odločili za prenovo poslopja. Za cerkev 
minimalističnega videza je značilna skromna ornamentika, 
zvonik  pa je opremljen s kar dvema zvonovoma.
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46°43’25.1” 16°20’13.2”

Pordašinci – Kisfalu, 
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva

LESEN VAŠKI ZVONIK
Večina prebivalcev vasi Pordašinci, ki leži med Motvarjevci in 
Prosenjakovci, je še danes evangeličanske vere. Edini sakralni 
spomenik te majhne vasice je lesen zvonik, ki so ga v središču 
naselja postavili leta 1926. Po nekaj desetletjih je bilo treba 
zvonik prenoviti, kar so leta 1995 tudi storili, leta 2004 pa ga 
opremili še z električnim pogonom in avtomatizirali. O pomenu 
zvonika govori tudi podatek, da so po njem poimenovali 
krajevno kulturno-turistično društvo. Za lesenim zvonikom 
s pločevinasto streho stoji prizidek z lesenim ogrodjem in 
opečnato streho. 
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46°44’07.5” 16°18’53.5”

Prosenjakovci – Pártosfalva 37, 
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva 

DVOREC MATZENAU
Dvorec Matzenau v Prosenjakovcih, zgrajen ob koncu 
19. stoletja, velja za resnično zanimivost, saj s svojo 
skrivnostnostjo, ki veje iz ruševin, privablja številne turiste. 
Zadnji lastnik dvorca, zgrajenega v neoklasicističnem slogu, je 
bil avstrijski konzul Carl von Matzenauer. Ohranjeni so njegovi 
različni zapisi, knjige ter zbirke orožja in umetniških slik. Od 
nekdanjega dvorca neprimerljive lepote se je do danes 
ohranil samo družinski grb, na nekoč skrbno negovan park, ki 
je obdajal zgradbo, pa spominja le še nekaj mogočnih dreves. 
Na klopeh pod veličastnimi platanami, ki segajo skoraj do 
neba, lahko obiskovalci za kratek čas posedijo in razmišljajo o 
preteklosti ter zgodbah, skritih med zidovi dvorca.
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46°44’32.6” 16°18’26.2”

Prosenjakovci – Pártosfalva 100, 
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva 

KOLTAYEV MLIN
Koltayev mlin, ki danes velja za industrijsko dediščino, je 
bil nekoč stanovanjska hiša, v kateri je živel József Koltay z 
družino ter v njej vodil trgovino z mešanim blagom. Kasneje, 
natančneje leta 1937, so k stavbi dogradili elektrarno, ki je s 
pomočjo Ratkovskega potoka proizvajala električno energijo. 
Namen njene izgradnje je bil proizvodnja električne energije 
za poganjanje šivalnih strojev v pletilnici, ki je bila prav tako 
v lasti družine Koltay. Ob večerih, približno med sedmo in 
deveto uro, so z električno energijo oskrbovali tudi okoliške 
hiše. To je trajalo do leta 1956, ko so v vasi dobili priključek na 
redno električno omrežje.
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46°44’22.5” 16°18’32.6”

Prosenjakovci – Pártosfalva, 
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva 

LOVSKI DOM
V neposredni bližini rimokatoliške kapele svetega Jožefa 
in evangeličanske kapelice, v senci mogočnih dreves 
prosenjakovskega gozda stoji lovski dom, kjer si lahko utrujeni 
popotniki na lesenih klopeh, postavljenih okoli poslopja, 
odpočijejo in naberejo novih moči za nadaljnje raziskovanje. Od 
tam se obiskovalcem ponuja tudi edinstven razgled na vasico 
in okolico. Stavba deluje pod okriljem lokalne lovske družine, 
ustanovljene leta 1946, katere glavni cilj je ohranjanje lepot 
neokrnjene narave in življenjskega prostora divjadi. Poslopje in 
okolica osupljive lepote nudita možnost za prirejanje različnih 
tematskih tekmovanj in taborov.
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46°44’19.9” 16°18’37.8”

Prosenjakovci – Pártosfalva, 
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva

RIMOKATOLIŠKA KAPELA SV. JOŽEFA
V Prosenjakovcih, oddaljenem le nekaj kilometrov od 
Motvarjevcev, najdemo kar dve cerkveni stavbi. Ena od 
njiju je rimokatoliška kapelica svetega Jožefa, zgrajena leta 
1985. Zunanja in notranja okrasitev stavbe je skromna in 
minimalistična. Posebnost rimokatoliške kapele je, da stoji 
v neposredni bližini evangeličanske kapelice, kjer z griča v 
sožitju opazujeta naselje v dolini. Pred kapelo so leta 2016 
postavili doprsni kip duhovnika Florisa Küharja, rojenega v 
Prosenjakovcih, ki je nekaj časa služboval tudi v Vatikanu.
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46°44’18.4” 16°18’37.8” 

Prosenjakovci – Pártosfalva, 
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva 

EVANGELIČANSKA KAPELICA
V Prosenjakovcih, oddaljenem le nekaj kilometrov od 
Motvarjevcev, najdemo kar dve cerkveni stavbi. Ena od 
njiju je evangeličanska kapelica, ki stoji v neposredni bližini 
rimokatoliške kapele svetega Jožefa. Ideja o postavitvi zvonika 
se je med vaščani porodila v obdobju po prvi svetovni vojni. 
Njihovo želja je bila izpolnjena leta 1927, trideset let kasneje, 
to je leta 1957, pa so zvoniku dogradili še kapelico, ki so jo 
posvetili sedem let kasneje. V prvem desetletju 21. stoletja 
so na njej izvedli več obnovitvenih del, s katerimi je kapelica 
dobila svojo današnjo podobo. Kapelica je v pristojnosti 
evangeličanske cerkvene občine iz Domanjševcev.
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46°44’22.5” 16°18’32.6” 

Središče – Szerdahely 20, 
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva 

REFORMATSKA KAPELICA
Vas Središče, v kateri živijo pripadniki katoliške, evangeličanske 
in reformatorske veroizpovedi,  leži sredi osupljive narave tik 
ob slovensko-madžarski državni meji. Kapelico v osrednjem 
delu naselja so zgradili leta 1902, vendar se je z leti njena 
konstrukcija tako poškodovala, da so leta 1966 na njeno mesto 
postavili novo, v zvonik pa namestili dva zvonova. Kapelica 
deluje v ekumenskem duhu, saj jo obiskujejo tako verniki 
evangeličanske kot reformatorske vere in v njej bogoslužja 
opravljajo duhovnikih različnih veroizpovedi. Leta 2020 so bila 
na poslopju opravljena večja prenovitvena dela, med katerimi 
so zamenjali okna in prebarvali zidove. 
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Občina Dobrovnik, ki leži na območju nekdanjega 
Panonskega morja, meji na štiri občine: Kobilje, 
Lendava, Moravske Toplice in Turnišče. 
Neposredna bližina meje z Madžarsko v veliki 
meri pripomore k sodelovanju in povezovanju 
obmejnih občin. K občini, ki ima okrog 1.300 
prebivalcev, spadajo tri naselja: Strehovci, Žitkovci 
in Dobrovnik. Slednji ležita na narodnostno 
mešanem območju, kjer velik delež prebivalstva 
predstavljajo pripadniki madžarske narodnosti. 
Občino bogatijo vinogradi in sadovnjaki, njive 
in travniki ter gozdovi, med katerimi leži tudi 
Bukovniško jezero.
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46°40’22.7” 16°20’14.1”

Dobrovnik – Dobronak, 
9223 Dobrovnik – Dobronak

BUKOVNIŠKO JEZERO
Med gozdovi, v dolini potoka Bukovnica, se na 8 hektarjih 
razprostira Bukovniško jezero. Je umetnega izvora in so ga 
ustvarili kot enega izmed protipoplavnih ukrepov. Jezero je 
bilo sprva namenjeno za gojenje rib, kasneje pa je postalo 
pravi raj za ribiče, saj je bogato z ribami in se lahko na trnek 
kaj hitro ujame kakšen amur, morda tudi linj, krap, ploščič ali 
celo smuč. Gozdovi, ki obdajajo jezero, so izjemno primerni za 
sprehode, tek, kolesarjenje, gobarjenje, celo za kampiranje in 
piknike. Poleg številnih zanimivosti so turistom vseh starostnih 
skupin na voljo še trgovina s spominki, restavracija in otroško 
igrišče.
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46°40’15.5” 16°20’00.5”

Dobrovnik – Dobronak, 
9223 Dobrovnik – Dobronak

KAPELICA SVETEGA VIDA
Na majhnem griču v neposredni bližini Bukovniškega jezera, 
v senci mogočnih listnatih dreves stoji kapela svetega Vida. 
Prvotno je tu stal le leseni križ. Leta 1828 so domačini na 
tem mestu zgradili kapelo, kjer je prvo nedeljo po 15. juniju 
proščenje, ki se ga udeleži tudi po več tisoč romarjev. Legendo 
o svetem Vidu in najpomembnejše prizore iz njegovega 
življenja je v notranjosti kapele uprizoril slikar Janez Mežan. 
Dodatno vrednost kapelici in njeni okolici dajejo čudodelni 
izvir in zdravilne energijske točke. 
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46°40’17.5” 16°20’00.7”

Dobrovnik – Dobronak, 
9223 Dobrovnik – Dobronak

VIDOV IZVIR
Globoko v gozdu ob Bukovniškem jezeru in samo nekaj 
korakov od kapele sv. Vida žubori Vidov izvir. Domačini menijo, 
da ima izvirska voda zdravilno moč, zato se obiskovalci z njo 
pogosto odžejajo ali si umijejo obraz in oči ter upajo, da jim 
bo s svojo čudodelno močjo izboljšala sluh in vid, odpravila 
težave s prebavili in živčevjem ter ozdravila najrazličnejše 
kožne bolezni. Po lokalni legendi naj bi drvarji nekoč v vodi, 
ki se je nabrala pred izvirom, videli otroka v sijočem belem 
oblačilu, o katerem so bili prepričani, da je nebesno bitje, saj 
je ob njihovem prihodu izginil. Zaradi tega bi naj izvir imenovali 
tudi »Baba-kútja«. 
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46°40’15.7” 16°20’05.4”

Dobrovnik – Dobronak, 
9223 Dobrovnik – Dobronak

ENERGIJSKE TOČKE
Radodarna narava je okolico Bukovniškega jezera, poleg 
zdravilne izvirske vode, obogatila še z energijskimi točkami, ki 
na obiskovalce učinkujejo sproščujoče in pomirjujoče. V okolici 
se nahaja 50, od teh 26 označenih energijskih točk, ki ljudem 
pomagajo pri premagovanju najrazličnejših zdravstvenih 
težav ter blagodejni delujejo na telo in duha. V epicentru 
energijskega sevanja je Vidov izvir. Po mnenju strokovnjakov 
se je treba ob označenih točkah postaviti s spuščenimi rokami 
in z dlanmi, obrnjenimi proti tlom. Učinek energije na dano 
težavo boste na dlaneh občutili kot prijetno toploto oziroma 
hladno sapico. 



40

46°39’04.6” 16°21’03.0”

Dobrovnik – Dobronak 12, 
9223 Dobrovnik – Dobronak

CERKEV SV. JAKOBA
Cerkev sv. Jakoba v Dobrovniku je prvič omenjena v popisu 
prebivalstva iz leta 1334, kasneje pa se v določenih pisnih 
virih pojavi spet nekje okrog leta 1500. Prostorna cerkev, ki so 
jo zgradili leta 1668, je leta 1747 pogorela, zato so za verske 
namene naslednjih nekaj desetletij uporabljali začasno leseno 
stavbo. Cerkev sv. Jakoba je svojo današnjo obliko dobila ob 
koncu devetdesetih let 18. stoletja, vendar je bil zvonik takrat 
še nekoliko nižji od današnjega. Oltarna podoba je delo 
lendavskega slikarja Lajčija Pandurja, kakor tudi freske, ki pa 
jih žal danes več ni.
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46°39’07.2” 16°20’58.5”

Dobrovnik – Dobronak 297, 
9223 Dobrovnik – Dobronak

HIŠA GYÖRGYA DOBRONOKIJA
Ena od zanimivosti naselja je hiša Györgya Dobronokija, ki so 
jo odprli leta 2006. Stavba je bila poimenovana po znanem 
jezuitskem učitelju, prvem rektorju Univerze v Trnavi, ki 
je v 17. stoletju živel v omenjeni hiši. Obiskovalce se ob 
vstopu skozi velika lesena vrata vrnejo v preteklost, saj jim 
razstavljeni stari dokumenti omogočajo vpogled v življenje 
Györgya Dobronokija ter zgodovino župnije in cerkve sv. 
Jakoba. S pomočjo razstavljenih oblačil, starinskega pohištva 
ter fotografij, izbrskanih nekje z dna predalov in skrinj, lahko 
spoznamo nekdanje življenje in običaje prebivalcev.
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46°39’07.2” 16°20’58.5”

Dobrovnik – Dobronak 297, 
9223 Dobrovnik – Dobronak

HIŠA ROKODELSTEV
Na dvorišču Hiše Györgya Dobronokija so leta 2018 odprli 
Hišo rokodelstev. Cilj objekta je ohranjanje kulturne dediščine 
dvojezičnega območja, oživitev nekdanjih domačih obrti, 
prenos običajev in spodbujanje razvoja turizma na tem 
območju. V hiši so razstavljeni različni izdelki iz ličja, šibja 
in drugih naravnih materialov, poleg teh pa si je vsekakor 
treba ogledati tudi čudovite medenjake in pirhe, okrašene z 
edinstveno tehniko batik. V Hiši rokodelstev organizirajo tudi 
različne delavnice, razstave in strokovna predavanja.
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46°38’55.3” 16°23’06.6”

Žitkovci – Zsitkóc, 
9223 Dobrovnik – Dobronak

PARK PRIJATELJSTVA HETÉS
Obmejna regija odpira brezmejna obzorja in ustvarja 
brezmejna prijateljstva. Na območju slovensko–madžarske 
zelene meje med naseljema Žitkovci in Bödeháza so leta 
2004 v sklopu slavnostne prireditve odprli Park prijateljstva 
Hetés. To območje je nekoč predstavljalo obmejni pas, danes 
pa ima popolnoma novo podobo in je priljubljena izletniška 
točka ter prostor za različne prireditve. Park je simbol sožitja in 
solidarnosti med sosednjima naseljema. Zanimivost parka je 
skulptura, imenovana Brezmejna ptica, ki predstavlja svobodo 
in je je izdelana iz ostankov bodeče žice, ki je bila del nekdanje 
železne zavese med naseljema. Spomenik je delo umetnikov 
Anite Balog in Lászla Árvayja.
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46°38’34.0” 16°22’28.3”

Žitkovci – Zsitkóc 32, 
9223 Dobrovnik – Dobronak

SPOMINSKA SOBA FERENCA DEÁKA
Življenje Ferenca Deáka, madžarskega akademika in 
državnika, je povezano tudi z majhno vasico Žitkovci pri 
Dobrovniku. Verodostojni viri dokazujejo, da so njegovi predniki 
v omenjeni vasi prebivali že v 17. stoletju. Z začetka 18. stoletja 
se je ohranilo več zapisov, kjer so člani družine Deák navedeni 
kot prebivalci Žitkovcev. Zaradi tega so pri krajevnem vaškem 
domu postavili spominsko ploščo in v isti zgradbi opremili 
tudi spominsko sobo, ki predstavlja življenje Ferenca Deáka in 
zgodovino naselja. 
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46°38’32.9” 16°22’28.7”

Žitkovci – Zsitkóc 47, 
9223 Dobrovnik – Dobronak

KAPELICA SVETEGA FLORIJANA
V osrednjem delu vasi in neposredni bližini spominske sobe 
Ferencu Deáku se nahaja kapelica svetega Florijana. Stara 
kapelica iz leta 1893 je dolga desetletja nosila posmehljiv 
vzdevek, saj je ob polaganju temeljnega kamna takratni župnik 
ni blagoslovil. Vzrok za to naj bi bilo dejstvo, da za gradnjo 
niso imeli dovoljenja, zato v njej nikoli niso opravljali verskih 
obredov, temveč so prostor uporabljali za gasilsko orodjarno. 
Kapelico so leta 1969 porušili ter sredi vasi zgradili novo, ki 
so jo leta 1970 blagoslovili in posvetili sv. Florijanu, zavetniku 
gasilcev. Za poslopjem stoji dobro ohranjen obcestni križ. 
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Občina Lendava se razprostira na skrajnem 
vzhodu Slovenije, poleg slovensko–madžarske 
in slovensko–hrvaške meje. Občina, ki zajema 23 
naselij, ima približno 10.500 prebivalcev. Poleg 
tega ima tudi status narodnostno mešanega 
območja, saj v njenih naseljih – razen Benice in 
Hotize – ob večinskem slovenskem narodu živi 
tudi avtohtona madžarska narodna skupnost. 
Občina ponuja pester izbor naravnih in kulturnih 
znamenitosti, v ozadju katerih se skriva bogata 
tradicija lokalnih prebivalcev.
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46°33’10.4” 16°25’48.6”

Dolnji Lakoš – Alsólakos, 
9220 Lendava – Lendva 

KAPELICA SVETEGA KRIŽA
V Dolgi vasi pri Lendavi se nahaja edino judovsko pokopališče 
v Prekmurju, ki je hkrati tudi največje v Sloveniji. Na tem 
pokopališču so dolnjelendavski judje svoje pokojne pokopavali 
že v tridesetih letih 19. stoletja. Pokopališče so okoli leta 1880 
razširili, leta 1904 pa so dogradili mrliško vežico. Nagrobniki, ki 
gledajo proti Jeruzalemu, ohranjajo judovska imena v latinski 
in hebrejski pisavi.
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46°33’07.0” 16°25’14.1”

Gornji Lakoš – Felső Lakos, Glavna ulica – Fő utca, 
9220 Lendava – Lendva

KAPELA SVETEGA ŠTEFANA OGRSKEGA
Ob glavni cesti v Gornjem Lakošu, ki leži med Dolnjim Lakošem 
in Gaberjem, nam pozornost vzbudi majhna kapelica. Pobudo 
za njeno izgradnjo so prebivalci Gornjega Lakoša podali že 
leta 1914, a jim je načrte prekrižala prva svetovna vojna. Tako 
so jo zgradili šele leta 1930 ter jo posvetili svetemu Štefanu 
Ogrskemu. V stavbi je pomanjšana kopija kipa svetega 
Štefana, katerega izvirnik stoji v Lendavi in je delo kiparja 
Ferenca Királya, rojenega v Gornjem Lakošu. 
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46°33’18.7” 16°24’36.1”

Gaberje – Gyertyános, 
9220 Lendava – Lendva

CERKEV KARMELSKE MATERE BOŽJE
Gradnja cerkve v Gaberju se je začela leta 1995, ko so na 
pobudo nekaterih vaščanov porušili kapelico iz leta 1923. 
Novo cerkev, ki so jo posvetili Karmelski Materi Božji, je leta 
1997 v okviru dvojezične svete maše blagoslovil škof Jožef 
Smej. Leta 2017 so vaščani znova združili moči ter obnovili 
notranjost in zunanjost cerkve. Obnovljeno cerkev je v sklopu 
praznične svete maše blagoslovil lendavski župnik Martin 
Dolamič-Konrad.
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46°33’14.1” 16°22’59.4”

Kapca – Kapca, 
9220 Lendava – Lendva 

KAPELA SVETEGA JAKOBA
Leta 1855 so verniki ustanovili sklad za postavitev kapelice 
v Kapci. Nad vhodom kapelice svetega Jakoba, zgrajene v 
neogotskem slogu, najdemo letnico 1879, ki najverjetneje 
nakazuje na eno izmed kasnejših prenov. Kapelica je bila 
nazadnje prenovljena leta 2013. Ob njej stoji zgradba nekdanje 
šole iz 19. stoletja, ki so jo nekoč obiskovali otroci iz Kapce, 
Kota in Hotize. Druge zanimivosti vasi so tudi kamniti obcestni 
križi in majhna kapelica Popotne matere božje.
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46°32’34.4” 16°23’10.1”

Kot – Kót, 
9220 Lendava – Lendva 

KAPELA SVETEGA ANTONA
Kot je najmanjše naselje v občini Lendava in leži v slikovitem 
okolju, neposredno ob mrtvici reke Mure. V bližini je na ogled 
Spominski park Danijela Halasa, duhovnika, ki so ga usmrtili v 
zadnjih dneh 2. svetovne vojne. Po navedbah arheologov naj 
bi rimska cesta iz 1. stoletja reko Muro prečkala prav v bližini 
naselja Kot. Znamenitost vasi je kapelica svetega Antona 
Padovanskega, zgrajena leta 1874. Značilnost sicer tipične 
vaške kapelice je predvsem visok, masiven zvonik.
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46°32’22.3” 16°23’20.6”

Kot – Kót, 
9220 Lendava – Lendva 

SPOMINSKI PARK DANIJELA HALASA
Podobno kot Radmožanci je tudi Kot pomemben romarski kraj, 
kjer so pri mrtvici reke Mure uredili Spominski park Danijela 
Halasa. Na tem mestu je vaški mlinar leta 1945 naletel na 
truplo, v katerem je njegova žena prepoznala župnika Danijela 
Halasa. Spominski park dopolnjuje Križev pot Danijela Halasa 
na Hotizi, ob kateri je od vasi do nekdanje struge reke Mure 
postavljenih 14 postaj. V parku stoji še velik lesen križ. Ob 
obisku spominskega parka se lahko obiskovalci seznanijo z 
živalskim in rastlinskim svetom mrtvice reke Mure.
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46°37’42.9” 16°23’06.3”

Kamovci – Kámaháza 16, 
9223 Dobrovnik – Dobronak

LESEN ZVONIK
Vas Kamovci leži med naseljema Genterovci in Žitkovci ter je 
del etnografske pokrajine Hetés.  Pomemben verski spomenik 
vasi je lesen, t. i. »krilasti« zvonik z bogato zgodovino, ki stoji 
ob glavni cesti.  Domnevno naj bi lesen zvonik v Kamovcih 
postavili že leta 1737, vendar na drugi strani ceste. Na sedanje 
mesto so ga premestili leta 1975. Njegova glavna značilnost je 
dvodelno strešno ogrodje: manjši strešni del prekriva zvonik, 
večji pa osnovni del ogrodja.
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46°35’54.3” 16°23’37.5”

Radmožanci – Radamos, 
9223 Dobrovnik – Dobronak 

MARIJINO DREVO
V Črnem logu pri Radmožancih stoji t. i. Marijino drevo z 
dolgoletno zgodovino. Drevo velja za romarski kraj, o njem pa 
krožijo številne legende: o moškem, ki je hrast, nad katerim 
se je pojavila Devica Marija, želel posekati, a dejanja ni 
uspel izpeljati; o gozdarjih, ki drevesa kljub ukazu niso želeli 
posekati; o najrazličnejših videnjih Device Marije in čudežnih 
ozdravitvah. Marijino drevo vsako leto obiščejo številni romarji, 
ki želijo občutiti moč tega romarskega kraja. 
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46°36’57.2” 16°22’58.8”

Radmožanci – Radamos, 
9223 Dobrovnik – Dobronak

KAPELA MARIJINEGA OBISKANJA
Najstarejši verski spomenik v Radmožancih je bil lesen, t. 
i. »krilasti« zvonik, ki so ga leta 1972 odstranili, stal pa je ob 
nekdanji, prav tako že porušeni, stari vaški šolski zgradbi. Zvon 
iz lesenega zvonika so leta 1917 odpeljali, novega pa so leta 
1923 pripeljali iz Zagreba. Nov, 110 kilogramov težak zvon so 
namestili v zvonik nove kapele, katere gradnja se je začela 
leta 1970. Blagoslovili so jo dve leti kasneje ter jo posvetili 
Obiskanju Device Marije. Naselje se lahko ponaša tudi z več 
obcestnimi križi in Marijinim drevesom v bližnjem Črnem logu, 
ki ga še danes obiščejo številni romarji, ki želijo občutiti moč 
tega romarskega kraja.
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46°36’57.7” 16°24’13.6”

Genterovci – Göntérháza, 
9220 Lendava – Lendva 

KAPELA SVETE MARIJE SNEŽNE
Vas Genterovci je nekoč predstavljala središče pokrajine 
Hetés in je še danes bogata s številnimi zanimivostmi. Mednje 
spadajo lesen, t. i. »krilasti« zvonik, zgradba nekdanje šole 
ter več starejših hiš s »trnacem«, to je nadstreškom s stebri 
pred vhodom, ki ohranjajo nekdanji značilni arhitekturni slog. 
Večina prebivalcev vasi je rimskokatoliške veroizpovedi. Med 
zanimivosti spada tudi kapela Marije Snežne, ki stoji ob vaškem 
pokopališču, so blagoslovili leta 1978.
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46°37’13.5” 16°24’21.2”

Genterovci – Göntérháza, 
9220 Lendava – Lendva 

LESEN ZVONIK
Najstarejši verski objekt v Genterovcih je lesen zvonik, ki stoji 
sredi vasi (blizu nekdanje šole). Nekateri menijo, da bi naj bil 
zgrajen leta 1860, spet drugi pa, da šele 29 let kasneje. Med 
prvo svetovno vojno so oblasti zvon zaplenile, zato so vaščani 
nekaj let kasneje kupili novega. Skozi leta je zvonik načel zob 
časa, zato ga je bilo potrebno obnoviti. Leta 2019 je v sklopu 
obnovitvenih del dobil tudi novi opaž. Vrh t. i. »krilastega 
zvonika« krasita kovinska krogla in dvojni križ, z vetrokazom v 
obliki petelina.
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46°36’07.0” 16°25’40.8”

Mostje – Hídvég, 
9220 Lendava – Lendva 

ZVONIK
Mostje je naselje s posebno strukturo, saj je sestavljeno iz 
dveh delov: dolge ulice ob glavni cesti, kjer so se v obdobju 
med obema vojnama naselili slovenski kolonisti ter starega 
dela s pretežno madžarskim prebivalstvom. Prvi verski objekt 
v vasi je bil najverjetneje leseni, t. i. »krilasti« zvonik, postavljen 
okoli leta 1870, ki so ga porušili in na njegovo mesto v drugi 
polovici 20. stoletja zgradili dvonadstropni opečni zvonik. Krasi 
ga neogotska streha, nadstropja pa ločujejo polkrožna okna in 
križni oboki. 
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46°36’04.7” 16°24’42.5”

Banuta – Bánuta, 
9220 Lendava – Lendva 

ZVONIK SVETEGA JURIJA
Banuta je eno najmanjših naselij, kjer živijo pripadniki 
madžarske narodnosti ter leži v bližini Črnega loga in Marijinega 
drevesa. Spada med najmanjše vasi pokrajine ob Muri in je 
od glavne ceste Lendava-Dobrovnik oddaljena le nekaj sto 
metrov. Izjemen verski spomenik narodnostno mešanega 
naselja je opečnat zvonik, zgrajen v prvi polovici 20. stoletja. 
Stoji sredi vasice in je njeno duhovno središče. 
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46°35’08.9” 16°27’00.0”

Dolga vas – Hosszúfalu, 
9220 Lendava – Lendva

JUDOVSKO POKOPALIŠČE
V Dolgi vasi pri Lendavi se nahaja edino judovsko pokopališče 
v Prekmurju, ki je hkrati tudi največje v Sloveniji. Na tem 
pokopališču so Judje iz Dolnje Lendave svoje pokojne 
pokopavali že od tridesetih let 19. stoletja. Okoli leta 1880 so 
pokopališče razširili, leta 1904 pa dogradili tudi mrliško vežico. 
Nagrobniki, ki gledajo proti Jeruzalemu, ohranjajo judovska 
imena v latinski in hebrejski pisavi. Kljub temu, da potomcev 
lendavski Judov ni več in je zaradi tega na grobovih tudi vse 
manj kamenčkov, je pokopališče še vedno skrbno negovano.
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46°34’54.2” 16°26’48.8”

Dolga vas – Hosszúfalu, 
9220 Lendava – Lendva

ZVONIK SVETEGA FLORIJANA
Dolga vas svojega imena ni dobila po naključju, saj je glavna 
vaška ulica dolga skoraj tri kilometre. Sredi naselja, tik ob 
glavni cesti stoji zvonik svetega Florijana, ki so ga leta 1924 
zgradili na mestu nekdanjega lesenega zvonika. Od takrat je 
bil že večkrat prenovljen, uredili pa so tudi njegovo okolico. 
Slika na sveže prebarvanem pročelju zvonika prikazuje 
svetega Florijana, zavetnika zvonika. Nedaleč od zvonika se 
nahaja edino judovsko pokopališče v Prekmurju, ki je hkrati 
tudi največje v Sloveniji.
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46°31’32.9” 16°31’19.8”

Pince – Pince, 
9220 Lendava – Lendva

LESEN ZVONIK
Pince je najbolj vzhodno naselje Prekmurja, oziroma Slovenije, 
ki leži neposredno ob slovensko–madžarski meji. V središču 
vasi stoji lesen zvonik kvadratnega tlorisa, postavljen ob 
koncu 19. stoletja, ki ga pokriva štirikapna lesena streha. 
Zvonik so obnovili leta 2019. Ob njem je postavljen kamnit križ 
z Jezusom in Žalostno Materjo Božjo, obnovljen leta 1972. Na 
njegovem podnožju je vpisana letnica 1811.
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46°32’16.8” 16°30’21.7”

Dolina – Völgyifalu, 
9220 Lendava – Lendva

KAPELICA SVETEGA DUHA
Osrednji verski spomenik naselja Dolina je kapelica 
svetega Duha, ki stoji sredi vasi in je bila zgrajena leta 1937, 
blagoslovljena pa dve leti kasneje. Proščenje obhajajo na 
Binkoštno nedeljo. Pročelje kapelice krasijo kotne in okenske 
obrobe ter podstrešni venci. Zanimivosti naselja so še nekdanja 
ljudska šola, obcestni križi in majhna kapelica, ki jo je dal 
sezidati István Csótár. Med naravnimi znamenitostmi je treba 
omeniti mogočne, več kot 100 letne hraste na nekdanjem 
vaškem pašniku in močvirske tulipane, ki jih je na določenih 
mestih še vedno mogoče najti.
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46°33’01.7” 16°29’10.8”

Čentiba – Csente, 
9220 Lendava – Lendva 

KAPELA MARIJINEGA ROJSTVA
Približno pet kilometrov južno od Lendave, v bližini slovensko-
madžarske meje leži vas Čentiba, ki spada med največja 
naselja lendavske regije. Vas se lahko ponaša z različnimi 
znamenitostmi. Ena izmed njih je neobaročna kapelica 
Marijinega rojstva, ki stoji na vrhu griča nad vasjo, od koder je 
čudovit razgled na naselje in okolico. Kapelica je bila zgrajena 
v prvi polovici 20. stoletja, blagoslovljena pa leta 1923. Pročelje 
členijo vodoravne linije in okna s profiliranimi okvirji.  Nad 
vhodom je zvonik s streho v neogotskem slogu.
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46°33’10.8” 16°29’34.1”

Čentiba – Csente, 
9220 Lendava – Lendva

KIP SVETEGA FLORIJANA
Približno pet kilometrov južno od Lendave, v bližini slovensko-
madžarske meje leži vas Čentiba, ki spada med največja 
naselja lendavske regije. Vas se lahko ponaša z različnimi 
znamenitostmi. Ena izmed pomembnejših verskih spomenikov 
Čentibe je baročni kip svetega Florijana iz leta 1827, ki so ga 
postavili takratni čentibski jobagioni. Kip so prvič obnovili 
šestdeset let po postavitvi, zadnja obnovitvena dela na njem 
pa so opravili leta 1990. Ob kipu Svetega Florijana stoji tudi 
spominska plošča. 
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46°33’05.9” 16°29’17.7”

Čentiba – Csente, 
9220 Lendava – Lendva 

ZVONIK
Približno pet kilometrov južno od Lendave, v bližini slovensko-
madžarske meje leži vas Čentiba, ki spada med največja 
naselja lendavske regije. Vas se lahko ponaša s številnimi 
verskimi spomeniki. Mednje spadata tudi kapelica Marijinega 
rojstva ter kamniti kip svetega Florijana, ne smemo pa pozabiti 
niti na vaški zvonik, ki so ga zgradili leta 1924. V pritličnem 
delu je urejena kapelica, v zgornjem pa se nahaja zvonik. 
Med sprehodom skozi naselje in okoliške vinograde si lahko 
ogledamo več obcestnih križev. 
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46°31’45.0” 16°27’27.2”

Petišovci – Petesháza, 
9220 Lendava – Lendva

CERKEV SVETE ROZALIJE
Naselje Petišovci leži v neposredni bližini reke Mure in je 
sestavljeno iz dveh delov: iz starega dela ter tako imenovane 
kolonije, ki je nastala po 1. svetovni vojni. Vas je bogata s 
številnimi zanimivostmi, kot so kip Marije iz leta 1800, ki stoji na 
štiri metrov visokem stebru, poslopje nekdanje šole, zgrajeno 
leta 1906, ob kateri stoji zvonik ter cerkev svete Rozalije, 
zgrajene med leti 1992 in 1994. V objektu opravljajo občasne 
verske slovesnosti in organizirajo priložnostne kulturne 
prireditve. 
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46°34’01.3” 16°27’10.3”

Bánffyjev trg – Bánffy tér 1, 
9220 Lendava – Lendva

LENDAVSKI GRAD
Na griču nad mestom stoji lendavski grad, ki je skozi stoletja 
imel zelo pomembno vlogo. Na mestu sedanjega gradu naj 
bi že v 10. stoletju stala utrdba. Lendavski grad so zgradili po 
letu 1240, ob koncu tatarskih pohodov. Skozi stoletja je bila 
zgradba izpostavljena številnim nevarnostim in vojnam. Grad 
je današnjo podobo dobil leta 1712, ko so ga v čast takratnemu 
cesarju Leopoldu I. prezidali v obliko črke »L«. V preteklosti 
so ga uporabljali v različne namene, med drugim tudi za 
stanovanja, nekaj časa pa je v njem delovala meščanska šola.
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46°34’01.3” 16°27’10.3”

Bánffyjev trg – Bánffy tér 1, 
9220 Lendava – Lendva 

GALERIJA-MUZEJ LENDAVA
V prostorih lendavskega gradu od leta 1973 deluje Galerija-
Muzej Lendava, kjer zbirajo, preučujejo, shranjujejo in 
promovirajo lokalno zgodovino ter kulturno dediščino. V gradu 
so na ogled stalne in začasne razstave. Med stalne razstave 
prištevamo spominsko sobo Györgya Zale in Štefana Galiča, 
zbirko replik hladnega in strelnega orožja, vojaške opreme, 
zastav in drugih rekvizitov, etnološko razstavo, razstavo 
kamnitih ostankov ter zbirko male plastike v bronu, nastale v 
okviru Mednarodnih likovnih kolonij Lendava.
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46°33’45.8” 16°27’11.6”

Glavna ulica – Fő utca 3, 
9220 Lendava – Lendva 

EVANGELIČANSKA CERKEV
Čeprav je večina prebivalcev Lendave katoliške vere, je 
na kulturo in zgodovino mesto pomembno vplivala tudi 
evangeličanska veroizpoved. Evangeličansko cerkev v 
Lendavi so zgradili razmeroma pozno, leta 1934, ko je bila 
tudi slovesno predana svojemu namenu. V nasprotju z 
reliefom Kristusa, ki krasi pročelje zgradbe, je njena notranjost 
opremljena minimalistično, a elegantno. Oltarna podoba je 
delo priznanega lendavskega slikarja Lajčija Pandurja. 
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46°33’52.6” 16°27’04.7”

Trg Györgya Zale – Zala György tér 1,
9220 Lendava – Lendva 

GLEDALIŠKA IN KONCERTNA DVORANA LENDAVA 
Mogočno stavbo v osrčju Lendave so zgradili na temelju 
idejnih načrtov svetovno znanega madžarskega arhitekta 
Imreja Makovcza. Bil je zagovornik organske arhitekture, zato 
ni presenetljivo, da je za gradnjo izbral naravne materiale. V 
dvorani s 444 sedeži, velikim odrom in profesionalno opremo 
se odvijajo različni koncerti, gledališke predstave, opere, 
kongresne dejavnosti, v preddverju pa so pogosto na ogled 
različne razstave. Pred poslopjem stoji doprsni kip znanega 
kiparja Györgya Zale, enega najvidnejših rojakov mesta.
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46°33’55.0” 16°27’04.0”

Spodnja ulica – Alsó utca 5,
9220 Lendava – Lendva 

SINAGOGA 
V sosedstvu lendavske Gledališke in koncertne dvorane 
stoji sinagoga, ki je najpomembnejši arhitekturni spomenik 
lendavske judovske skupnosti. Z gradnjo sinagoge so pričeli 
leta 1866, v času rabina Mojzesa Schacherlesza. V preteklosti, 
ko so v njej še potekali verski obredi, je bilo v glavni dvorani 
80 sedežev za moške, v galerijskem delu pa 60 za ženske. 
Sinagoga je kot sakralni objekt delovala do leta 1944, ko so 
po izgonu Judov opustili vse verske obrede. V sinagogi sta 
na ogled dve stalni zbirki: spominska razstava o lendavskih in 
pomurskih Judih ter razstava Ognjeni zvitki izraelskega grafika 
in slikarja Dana Reisingerja.
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46°33’50.7” 16°27’06.4”

Lendva – Lendava,
9220 Lendava – Lendva 

MESTNI PARK ROŽA 
V središču Lendave se razprostira mestni park Roža, ki 
različnim generacijam nudi prostor za individualno ali 
skupinsko preživljanje prostega časa. Med tem, ko se najmlajši 
zabavajo na najrazličnejših igralih, si starejši lahko odpočijejo 
na udobnih klopeh. Uradno odprtje obnovljenega mestnega 
parka, pri načrtovanju katerega sta pomembno vlogo odigrala 
arhitekta in oblikovalca Maja Kardoš in Goran Dominko, je bilo 
leta 2009. Prostor sredi parka je oblikovan v nevidno podobo 
organske oblike, ki simbolizira drevesno ali rastlinsko steblo, 
poimenovano Lendavska roža. 



75

46°34’00.2” 16°27’04.6”

Glavna ulica – Fő utca 52,
9220 Lendava – Lendva 

MUZEJ MEŠČANSTVA, TISKARSTVA IN DEŽNIKARSTVA 
Lendava je mesto z izjemno bogato zgodovino. Po zaslugi 
družine Balkányi je do leta 1910 v Lendavi in njeni okolici 
pomembno vlogo dobilo tiskarstvo, poleg tega pa je tu bila 
ustanovljena tudi prva tovarna dežnikov na območju Avstro-
Ogrske. Ne smemo pozabiti niti prve lekarne v Prekmurju, ki jo 
je leta 1835 odprl diplomirani farmacevt Béla Kiss. Na temelju 
teh dejstev so v eni od nekdanjih meščanskih hiš na Glavni 
ulici uredili stalno razstavo, ki prikazuje zgodovino razvoja 
lendavskega meščanstva, tiskarstva, dežnikarne in lekarne.
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46°33’58.1” 16°27’02.2”

Spodnja ulica – Alsó utca, 
9220 Lendava – Lendva 

KIP V SPOMIN GYÖRGYU KULTSÁRJU 
Leta 1573 so v Dolnji Lendavi ustanovili tiskarno, ki je bila 
za madžarski protestantizem tistega obdobja izjemnega 
pomena. V tiskarni Rudolfa Hoffhalterja so izšle številne znane 
publikacije, med drugim tudi pridige luteranskega duhovnika 
Györgya Kultsárja. To delo velja za prvo tiskano knjigo na 
ozemlju današnje Slovenije. György Kultsár je napisal tri knjige 
v madžarskem jeziku, med njimi tudi Postilo oziroma razlago 
evangelijev, ki velja za njegovo najpomembnejše delo. Kip 
v spomin Györgyu Kultsárju predstavlja odlitek Postile v 
bron in je delo kiparja Jánosa Béresa, obiskovalci pa si ga 
lahko ogledajo v bližini Gledališke in Koncertne dvorane ter 
sinagoge. 
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46°33’56.8” 16°27’07.0”

Spodnja ulica – Alsó utca 5, 
9220 Lendava – Lendva

ŽUPNIJSKA CERKEV SV. KATARINE ALEKSANDRIJSKE
Lendavska cerkev sv. Katarine Aleksandrijske je svojo današnjo 
obliko dobila leta 1751, ko je ta postala duhovno središče 
rimokatoliškega prebivalstva. Baročni zvonik in glavni oltar 
imata pomembno umetniško vrednost. Freske, ki so krasile 
notranjost cerkve, so med obnovitvenimi deli prebarvali. Na 
trgu pred cerkvijo stojijo trije kipi, in sicer svetega Florijana, 
zavetnika mesta Lendava, sv. Štefana, prvega madžarskega 
kralja ter Antona Martina Slomška, nekdanjega mariborskega 
škofa.
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46°33’50.2” 16°27’11.1”

Glavna ulica – Fő utca 20,
9220 Lendava – Lendva

NEKDANJI HOTEL KORONA, DANES MESTNA HIŠA 
Dolnjelendavska hranilnica je leta 1891 odkupila Hotel 
Korono, ki je bila del posestva kneza Esterházyja ter gostinske 
dejavnosti v mestu. Zgradbo so obnovili in v njej uredili 12 sob 
za goste. Poslopje je imelo tudi ledenico, kegljaško progo, 
kavarno, restavracijo, plesno dvorano, ter hleve za 40 konjev. 
Od leta 2006 se v njej nahaja Mestna hiša. Na stavbi so še 
danes vidni renesančni in baročni arhitekturni elementi.
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46°33’56.1” 16°27’08.1”

Lendava – Lendva, 
9220 Lendava – Lendva

VILA PRI ŽUPNIJSKI CERKVI
V neposredni bližini lendavske župnijske cerkve sv. Katarine 
Aleksandrijske ter kipov sv. Florijana, sv. Štefana in škofa 
Antona Martina Slomška stoji vila, ki so jo v drugi polovici 19. 
stoletja zgradili v neoklasicističnem slogu. Je odličen primer 
bogatega meščanskega doma. Z vilo je povezana tudi žalostna 
ljubezenska zgodba med židovskim dekletom in krščanskim 
duhovnikom. Več o tem si lahko preberete v romanu Bele 
tulpike pisatelja Ferda Godine.
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46°33’58.4” 16°27’07.6”

Ulica Sv. Štefana – Szent István utca 21, 
9220 Lendava – Lendva 

ZGRADBA NEKDANJE MEŠČANSKE ŠOLE 
Ena izmed najvidnejših zgodovinskih stavb v Lendavi je 
nekdanja meščanska šola, ki jo zaznamujejo čisti klasični 
elementi. Uradno, slavnostno odprtje stavbe je bilo leta 1896. 
Govorimo o prvi tovrstni šoli na tem območju. Stavba še danes 
velja za pomembno spominsko mesto prekmurskih Madžarov. 
Na pročelju šole se nahajata spominski plošči Lajosu Kossuthu 
in Istvánu Széchenyiju, kamor vsako leto 15. marca položijo 
vence v spomin na marčno revolucijo in osvobodilni boj na 
Madžarskem leta 1848/49.
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46°33’47.9” 16°27’12.3”

Glavna ulica – Fő utca 12, 
9220 Lendava – Lendva 

POSLOPJE DANAŠNJE KNJIŽNICE V LENDAVI  
Leta 1907 je izgradnja vile z notariatom kraljevega notarja dr. 
Oszkárja Laubhaimerja še zagotovo potekala. Hiša predstavlja 
eklektični arhitekturni slog. Od takratnega prevladujočega 
secesijskega sloga je dobila samo določene, ne izrazite 
arhitekturne elemente, kot so dimniki in umetelno izdelana 
ograja. Notranjost bogatijo mavčne štukature in stropne 
dekoracije z mitološkimi prizori. Spominsko ploščo dr. Oszkárju 
Laubhaimerju so odkrili leta 2015, ob 130. obletnici njegovega 
rojstva. 
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46°33’35.6” 16°27’40.9”

Lendavske Gorice – Lendvahegy, 
9220 Lendava – Lendva

KAPELICA SVETE TROJICE IN 
MUMIJA MIHAELA HADIKA
Na griču med slikovitimi vinogradi stoji kapelica Svete Trojice, 
ki jo je po končanih turških vpadih dala zgraditi premožna 
družina Gludovácz. Leta 1945 jo je poškodovala topovska 
granata, zato jo je bilo potrebno temeljito prenoviti. V kapeli, 
zgrajeni v baročnem slogu, je na ogled naravno mumificirano 
telo Mihaela Hadika. Po legendi naj bi v stekleni krsti počivali 
ostanki grajskega poveljnika Mihaela Hadika, enega izmed 
junakov bojev proti Turkom pod vodstvom Kristófa Bánffyja. 
Zgradbo obdaja eno najstarejših pokopališč v občini. 
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46°34’02.6” 16°28’05.3”

Dolgovaške Gorice – Hosszúfaluhegy 229,
9220 Lendava – Lendva 

RAZGLEDNI STOLP VINARIUM
V zadnjih letih je razgledni stolp Vinarium postal prava 
turistična atrakcija. Stolp okrogle oblike je visok kar 53,50 
metra ter zajema pritlični del in dodatnih devet nadstropij. 
Najvišja točka stolpa je terasa za 50 obiskovalcev, ki lahko od 
tam uživajo v prečudovitem razgledu na štiri države: Slovenijo, 
Madžarsko, Hrvaško in Avstrijo. Do nje vodi 240 stopnic, 
dosegljiva pa je tudi z dvigalom. Obiskovalci imajo možnost 
nakupa najrazličnejših spominkov, lokalne jedi in pijačo pa 
lahko poskusijo v restavraciji v pritličju ali pri lesenih hišicah 
ob stolpu. 
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