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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

A kiadvány „A magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának 
serkentési programja 2017–2020” keretében került kiadásra. A 
kiadvány az őshonos magyar nemzetiség által lakott terület 
természeti és kulturális nevezetességeit, valamint fontosabb 
kerékpárútjait mutatja be. Az említett terület Szlovénia 
északkeleti részén fekszik és magába foglalja Hodos, Šalovci, 
Moravske Toplice, Dobronak és Lendva Községeket, valamint 
ezeken belül a következő településeket:

 »  Hodos Község: Hodos és Kapornak, 
 »  Šalovci Község: Domonkosfa,
 »  Moravske Toplice Község: Csekefa, Szentlászló, Kisfalu, 

Pártosfalva, Szerdahely, 
 »  Dobronak Község: Dobronak és Zsitkóc, 
 »  Lendva Község: Bánuta, Csente, Hosszúfalu, 

Hosszúfaluhegy, Völgyifalu, Alsólakos, Gyertyános, 
Göntérháza, Felsőlakos, Kámaháza, Kapca, Kót, Lendva, 
Lendvahegy, Hídvég, Petesháza, Pince, Pincemajor, 
Radamos, Hármasmalom.

Kiadó:
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Grafikai terv, nyomdai előkészítés:
Center digitalnega tiska Arma, Arpad Žoldoš s.p.

A kiadvány, vagy annak bármely részletének bárminemű másolása a 
kiadó engedélye nélkül tilos!
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@muravidek.re
#muravidekre

#vpomurje
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Hodos KözségHodos Község 
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Hodos Község Szlovénia északkeleti csücskében, 
a Muravidéken, ezen belül Goričko területén 
fekszik. A Községhez két település tartozik: 
Hodos és Kapornak, valamint a Kapornak részét 
képező Domaföld. A Község 360 lakosával 
Szlovénia legkisebb önkormányzatai közé 
sorolható. Nemzetiségileg vegyesen lakott 
terület, ahol harmóniában él együtt a szlovén 
nemzet és a magyar kisebbség. A Község 
önállósulása óta komoly fejlődési utat járt be, így 
a természeti adottságok mellett ma már egyéb 
nevezetességekkel is rendelkezik, amelyek 
megtekintése kihagyhatatlan, ha betekintést 
szeretne kapni a helybeliek mindennapjaiba. 
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46°48’52” 16°18’51.3”

Krplivnik – Kapornak, 
9205 Hodoš – Hodos

TÁJHÁZ – HELYTÖRTÉNETI-NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNY 
A szlovén–magyar határ közelében fekszik Kapornak, egy 
kisebb, részben magyarok által lakott falu, amely a térség 
egyik legszebb tájházát és néprajzi gyűjteményét tudhatja 
magáénak. A 20. században épített Skerlák-házban, amely 
egykor a környék egyik nagy pálinkafőzőjével rendelkezett, 
az odalátogatók igen gazdag és sokszínű helytörténeti 
és néprajzi gyűjteményt tekinthetnek meg. Az 1997-ben 
felavatott épületben egy kemencés, mászókéményes konyha, 
egy kétkályhás padolt szoba, egy faragókamra és egy méhes 
látható. A legérdekesebb tárgyak közé tartozik a pálinkafőző, 
a különféle mezőgazdasági szerszámok gyűjteménye, a 
stelázsi, a bádog- és cserépedények, a menyasszonyi láda, a 
hajdinaőrlő kézimalom, a kölestörő mozsár és néhány kópic. 
Az udvaron egy úgynevezett Tündérkert található, amelyet 
örökségvédelmi célból, az őshonos fák megmaradása 
érdekében hoztak létre.
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46°48’39.1” 16°18’59.6”

Krplivnik – Kapornak 17, 
9205 Hodoš – Hodos

ÖKO-SZOCIÁLIS GAZDASÁG
Az Öko-szociális Gazdaságnál található ház természetes 
anyagokból épült. A házikó és környéke megfelelő hely 
mindazoknak, akik egy kis nyugalomra, pihenésre és 
feltöltődésre vágynak. A meleg napokon a látogatók a 
gazdaság közelében található tiszta forrásvízzel olthatják 
szomjukat.
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46°48’43.2” 16°20’05.3”

Hodoš – Hodos, 
9205 Hodoš – Hodos

ŐRTORONY
A téglából épített határmenti őrtorony belső lépcsőit 
megmászva juthatunk fel az egykor katonai megfigyeléseket 
szolgáló felső szintre. A létesítmény 1945 körül épült a 
szlovén–magyar határ közelében. A kapornaki őrtorony azért 
is különleges, mert ez az egyetlen fennmaradt az ilyen jellegű 
téglaépületek közül Szlovénia északi részén.
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46°49’24.5” 16°20’12.9”

Hodoš – Hodos, 
9205 Hodoš – Hodos

ŐRTORONY
A szlovén–magyar határ közelében áll a körülbelül 15 méter 
magas, fémszerkezetes őrtorony. Az építményen körbefutó 
lépcsők a zárt beépítésű kilátószintre vezetnek. A 20. század 
közepén felállított őrtorony teljes rálátást biztosított a 
szomszédos magyarországi határszakaszra.
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46°49’44.4” 16°19’37.2”

Hodoš – Hodos, 
9205 Hodoš – Hodos

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Hodosra érve már messziről feltűnik a falu fölé emelkedő 
evangélikus templom. Köztudott, hogy a hitviták időszakában 
az épület igen gyakran cserélt gazdát. A mai evangélikus 
templom előtt is volt az időközben evangélikussá váló falunak 
temploma, de az 1826-ban leégett. Az új templom 1836 és 1842 
között épült a barokk késői időszakára emlékeztető stílusban. 
A templomtól nem messze fekvő temetőben található Kardos 
János evangélikus lelkész, író, fordító, valamint Kercsmár 
Mihály evangélikus lelkész, író, műfordító sírja. 
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46°50’17.4” 16°18’38.5”

Hodoš – Hodos, 
9205 Hodoš – Hodos

HODOSI-TÓ
A Kerkába ömlő Dolányi-patak felduzzasztásával a 20. század 
végén keletkezett a Hodosi-tó, amelyet ma a horgászok 
paradicsomaként, illetve fontos vizes élőhelyként tartanak 
számon. A körülbelül 250 méter hosszú és 210 méter 
széles tó körül 2005-ben információs táblákat állítottak fel, 
amelyek a környékbeli állatvilágot, növényzetet ismertetik 
meg a látogatókkal. Az erdő mentén található madárfigyelő 
toronyból láthatjuk a tónál élő vízimadarakat, az éles szeműek 
pedig még egy-két vidrát is megpillanthatnak. A pihenésre, 
kikapcsolódásra vágyókat a tanösvény mellett kialakított 
pihenőhely várja.
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Šalovci KözségŠalovci Község
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Šalovci Község Szlovénia északkeleti csücskében 

fekszik, amely a Muravidék dombvidékes 

területéhez tartozik. A Község körülbelül 1.400 

lakosával a következő településeket öleli fel: 

Budinci, Dolenci, Čepinci, Markovci, Šalovci és 

Domonkosfa. Utóbbit a szlovénok mellett jobbára 

a magyar kisebbség tagjai lakják. A dombvidéki, 

síkságokkal tarkított térség az érintetlen táj mellett 

bepillantást ad az ott élők gazdag történelmi és 

kulturális hagyományaiba.
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46°46’54.2” 16°17’43.9”

Domanjševci – Domonkosfa 41, 
9206 Križevci

DOMONKOSFAI TÁJHÁZ
Domonkosfán az 1931-ben épült egykori Kalamár-ház ma 
tájházként működik. Az első kiállítást 2012-ben nyitották meg 
itt, amely a tök- és gyümölcstermesztés, a pálinkafőzés, a 
paraszti gazdálkodás és a lakberendezés eszközeibe, valamint 
a népi táplálkozásba nyújt betekintést.
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46°46’56.5” 16°17’56.7”

Domanjševci – Domonkosfa, 
9206 Križevci

DOMONKOSFAI HARANGLÁB
A domonkosfai harangláb története egészen a 19. századig 
nyúlik vissza. A harangláb az évtizedek során több felújításon, 
áthelyezésen ment keresztül, de végül 1998-ban jelenlegi 
helyére, a falu központi részére került. Az egyszerű, viszont 
annál különlegesebb faszerkezetes haranglábat bádogtető 
fedi.
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46°46’51.4” 16°16’38.3”

Domanjševci – Domonkosfa, 
9206 Križevci

SZENT MÁRTON-TEMPLOM
Domonkosfán tekinthető meg a Muravidék egyik legkorábbi, 
román stílusban épített temploma, amelyet először Szent 
Vencel, majd Szűz Mária tiszteletére szenteltek fel, mára pedig 
Szent Márton lett a védőszentje. Az 1230-ban épült római 
katolikus templomot egykor még freskók díszítették, azonban 
az idő múlásával a freskóegyüttes elveszett. A téglából 
épült templom különlegességének számít a bélletes kapu, 
amely a románkori építészet hagyományait őrzi – a kétoldalt 
kidolgozott három oszlop állat- és növényornamentikában 
olvad egybe.
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46°46’43.3” 16°17’14.0”

Domanjševci – Domonkosfa 89, 
9206 Križevci

DOMONKOSFAI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
A domonkosfai evangélikus templom a római katolikus Szent 
Márton-templomtól nem messze áll. 1902-ben neoromán 
stílusban épült Kleiber Alojz építész tervei alapján. Az 
evangélikus egyházközösség már a templom felépítése előtt, 
1871-ben megalakult. Mivel a falubeliek többsége ekkor 
már protestáns vallású volt, egy 1.000 személyt befogadó 
templomot építettek.
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46°46’49.9” 16°17’15.4”

Domanjševci – Domonkosfa 70, 
9206 Križevci

ZSLEBICS-MALOM
Domonkosfán még mindig jó állapotban áll a Zslebics-malom, 
amelyet a 20. század elején építettek. A parasztmalmot 
részben téglából, részben fából állították fel. Az odalátogatók 
a malom mellett megtekinthetik a jó állapotban megmaradt 
malomkövet és malomkereket.
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46°47’15.4” 16°15’59.5”

Domanjševci – Domonkosfa 141, 
9206 Križevci

CSAHUK-MALOM
A részben fából, részben téglából épített parasztmalmot a 
gazdasági épülettel egy szintben a Kis-Kerka-patak mentén 
állították fel. A malmot a 19. században építették, fa gépezetét 
pedig 1921-ben újították fel. 
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Moravske Toplice 
Község

Moravske Toplice 
Község
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A Muravidék szívében, a Ravensko és a Dolinsko 
síkság és a Goričko dombvidék találkozásánál 
fekszik Moravske Toplice Község, melynek 28 
települését összesen 6.500-an lakják. A helybeliek 
egy része a magyar kisebbséghez tartozik, ők 
többnyire Csekefán, Kisfaluban, Pártosfalván, 
Szentlászlón és Szerdahelyen laknak. A 
Község gazdagsága és értékei a természeti 
szépségekben, az érintetlen környezetben, a 
gyönyörű műemlékekben mutatkoznak meg. 
Ehhez a gazdagsághoz nagymértékben hozzájárul 
a helybeliek vendégszeretete is.
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46°42’15.9” 16°21’04.4”

Motvarjevci – Szentlászló 68,
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva

ALVARIUM
2018. március 8-án ünnepélyes keretek között nyitották 
meg Szentlászlón az Alvarium Méhészeti Oktató- és 
Látogatóközpontot, illetve a tájház főépületét. A központ 
feladata a méhészettel kapcsolatos szakmai információk 
megosztása, a méz jótékony hatásának bemutatása. A tájházat 
szeretnék szervesen beilleszteni a környék turizmusába és 
meghatározó attrakcióvá tenni a térségben. 
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46°42’26.7” 16°20’47.5”

Motvarjevci – Szentlászló,
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva

REFORMÁTUS TEMPLOM
A Muravidéken a római katolikus többség mellett nagy 
számban élnek evangélikus és református hitet vallók is. 
Erről a fennmaradt szakrális emlékek is tanúskodnak. 1927-
től a szlovén református egyházközösség központjának 
számít a szentlászlói református templom. A falu közepén álló 
templomot visszafogott külső és belső díszítés jellemzi. 
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46°41’18.4” 16°20’54.8”

Motvarjevci – Szentlászló,
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva

VOGLER-KUNYHÓ
A szentlászlói erdő közepén áll az 1934-ben épített Vogler-
kunyhó. A vadászházban 1945 januárjában alapították meg a 
partizán „Prekmurska četa” egységet, s 1954-ben emléktáblát 
helyeztek el a tiszteletükre. A Vogler-kunyhót ma kulturális 
műemlékként tartják számon. 
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46°42’44.0” 16°20’24.0”

Motvarjevci – Szentlászló 3,
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva

GOEZER-MALOM
A Kebele-patak mentén álló Goezer-malom a 20. század 
második negyedében, 1928-ban épült. A gördülő 
mechanikával rendelkező emeletes téglaépület eredetileg 
turbinás hajtóberendezéssel rendelkezett. A malom jelenleg 
nem működőképes. 
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46°43’18.4” 16°19’06.8”

Čikečka vas – Csekefa 23, 
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva

NEOROMÁN KÁPOLNA
A Csekefán álló neoromán kápolnát a 20. század első felében 
építették. Nyugati oldalán masszív kétemeletes harangtorony 
található, a homlokzatot magas, félkör alakú ablakok díszítik. 
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46°43’25.1” 16°20’13.2”

Pordašinci – Kisfalu, 
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva

FA HARANGLÁB
Kisfalu egyetlen vallási műemléke a fából épült harangláb, 
amelyet 1926-ban állítottak fel a falu központi részén. Az 
1995-ös évben felújították, 2004-ben pedig a harangot 
automatizálták. A harang fontosságát mutatja, hogy a helybeli 
művelődési és turisztikai egyesület névadója lett.
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46°44’07.5” 16°18’53.5”

Prosenjakovci – Pártosfalva 37, 
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva 

MATZENAUER-ROMKASTÉLY
A 19. század végén épített pártosfalvi Matzenauer-kastély 
igazi érdekességnek számít: romos külsejével, ebből fakadó 
titokzatosságával odacsalogatja a turistákat. A kastély 
utolsó tulajdonosa Carl von Matzenauer osztrák konzul volt, 
akinek különféle feljegyzései, könyvei, valamint fegyver- és 
festménygyűjteményei maradtak fent. Az egykor páratlan 
szépségű kastélyból és az azt körülvevő parkból ma már 
csak a családi címer maradt épségben, az egykor szépen 
gondozott parkot pedig mára csak néhány termetes fa jelzi.
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46°44’18.4” 16°18’37.8”

Prosenjakovci – Pártosfalva, 
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva

EVANGÉLIKUS KÁPOLNA
Az első világháborút követő időszakban született meg a 
pártosfalviak körében a harangtorony felállításának terve. 
Kívánságuk 1927-ben teljesült, majd 1957-ben a harangtorony 
mellé egy kápolnát is építettek, ezt hét évvel később fel 
is szentelték. A kétezres években sokrétű karbantartási 
munkálatokat végeztek az épületen, így kapta meg mai 
formáját. 
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46°44’19.9” 16°18’37.8”

Prosenjakovci – Pártosfalva 37, 
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva 

KATOLIKUS SZENT JÓZSEF-KÁPOLNA
A pártosfalvi kápolna 1985-ben épült Szent József tiszteletére, 
amely a kančevci plébánia filiája. Érdekességnek számít, 
hogy a katolikus Szent József-kápolna az evangélikus 
kápolna közvetlen szomszédságában áll, egyetértésben és 
harmóniában, így közösen néznek le a dombtetőről a síkságon 
fekvő falura.
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46°44’32.6” 16°18’26.2”

Prosenjakovci – Pártosfalva 100, 
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva

KOLTAY-MALOM
A ma már ipari műemlékként számon tartott malomnak 
egykor fontos szerepe volt a helybeliek életében, hiszen 
ez biztosította számukra a legfontosabb élelmet – az őrölt 
gabonát. A későbbiekben a Koltay család a malmot erőművé 
alakította, amely az ott folyó Rátkalaki-patak segítségével 
elektromos energiát termelt. Akkoriban a Koltay család 
esténként, körülbelül hét és kilenc óra között árammal látta 
el a közelben fekvő házakat. Mindez az 1956-os évig tartott, 
amikor kiépítették a villamosenergia-összeköttetést. 
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46°44’22.5” 16°18’32.6” 

Prosenjakovci – Pártosfalva, 
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva 

VADÁSZOTTHON
A táj fölé magasodó fák árnyékában építették fel a pártosfalvi 
vadászotthont, ahol a ház körül elhelyezett padokon friss erőt 
gyűjthetnek a fáradt turisták. A látogatók elé csodás kilátás 
tárul a falura és környékére. Az épület az 1946-ban alapított 
vadásztársaság égisze alatt működik, amely az érintetlen 
természet szépségének és a vadállatok élőhelyének 
megőrzését tűzte ki céljául.
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46°46’17.5” 16°18’36.2”

Središče – Szerdahely 20, 
9207 Prosenjakovci – Pártosfalva

REFORMÁTUS KÁPOLNA
A Szerdahelyen található kis kápolna 1902-ben épült, de az 
évek alatt a szerkezete úgy megrongálódott, hogy 1966-ban 
újat építettek a helyére. Tornyában két harang kapott helyet.
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Dobronak KözségDobronak Község
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Dobronak Község, amely az egykori Pannon-
tenger területén fekszik, négy Községgel (azaz 
járással) határos, mégpedig a Kobilje, Lendva, 
Moravske Toplice és Turnišče központúakkal. 
A körülbelül 1.300 lakosú Községhez három 
település tartozik, Strehovci, Zsitkóc és Dobronak. 
Az utóbbi kettő nemzetiségileg vegyesen lakott 
területnek számít, ahol a lakosság túlnyomó része 
magyar nemzetiségű. A Község fontos értékei a 
szőlőhegyek és a gyümölcsöskertek, a mezők 
és a rétek, valamint az erdők, amelyek közepén 
található a híres Bakonaki-tó. 
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46°39’07.2” 16°20’58.5”

Dobrovnik – Dobronak, 
9223 Dobrovnik – Dobronak

A DOBRONOKI GYÖRGY-HÁZ ÉS
A KÉZMŰVESSÉGEK HÁZA
Dobronak egyik látványossága a 2006-ban megnyílt Dobronoki 
György-ház, amelyben helytörténeti és néprajzi gyűjtemény 
tekinthető meg. Az épületet Dobronoki Györgyről, a falu híres 
szülöttéről, jezsuita tanárról, a nagyszombati egyetem első 
rektoráról nevezték el, aki a 17. században élt itt. 
Mindazok, akik belépnek a nagy faajtón, visszacsöppennek 
a múltba, hiszen különféle régi dokumentumok segítségével 
betekintést kapnak Dobronoki György életébe, megismerhetik 
a helyi plébánia és a Szent Jakab-templom múltját. A kiállított 
ruházat, a régi bútorok, valamint a fiókok és a dobozok mélyéről 
előkerült fényképek betekintést nyújtanak a település egykori 
lakosainak életébe, hagyományaiba.
2018-ban ünnepélyes keretek között nyitották meg a 
Dobronoki György-ház udvarán létrehozott Kézművességek 
Házát. Az objektum létrehozásának célja a muravidéki 
magyarság kulturális értékeinek megőrzése, az egykori népi 
mesterségek felelevenítése, a hagyományok átadása, a 
térség turisztikai fejlődésének serkentése.
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46°40’08.4” 16°20’22.3”

Dobrovnik – Dobronak, 
9223 Dobrovnik – Dobronak 

A BAKONAKI-TÓ ÉS KÖRNYÉKE
A Bakonaki-patak völgyében, az erdő közepén 8 hektáros területen 
helyezkedik el a Bakonaki-tó, mely mesterséges eredetű, egykor 
árvízvédelmi célból hozták létre. A tó erdős környéke hívogató 
az ottani lakosok és a turisták számára is: a séta, a kocogás, a 
kerékpározás és a gombászás mellett kiváló lehetőséget nyújt a 
kempingezésre és a piknikezésre is. 
Egy kis dombon, a tó közvetlen közelében található a Szent Vid-
kápolna, melynek helyén egykor csak egy fából készült kereszt 
állt. A lakosok 1828-ban a kereszt helyére kápolnát állítottak, 
ahol minden évben június 15-én sor kerül a Vid-napi búcsúra. Az 
eseményre évente akár több ezer zarándok is ellátogat.
A helyiek szerint a Vid-kúti forrás vizének gyógyító ereje van, 
ezért az odalátogatók gyakran az arcukat, szemüket megmosva, 
szomjukat oltva reménykednek a víz csodatevő erejében, amelynek 
segítségével élesebb lesz a hallásuk, jobb lesz a látásuk, enyhülnek 
emésztő- és idegrendszeri problémáik, bőrbetegségeik.
A bőkezű természet a környéket, a gyógyerővel bíró forrásvíz 
mellett energiapontokkal tette még értékesebbé, amelyek a 
látogatókra nyugtató és feszültségoldó hatással vannak. Az 50 
energiapont közül 26 külön megjelölt, s többszöri ott-tartózkodás 
során segítenek a különféle betegségek, egészségügyi gondok 
leküzdésében.
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46°39’04.6” 16°21’03.0

Dobrovnik – Dobronak 12, 
9223 Dobrovnik – Dobronak

SZENT JAKAB-TEMPLOM
A falu szélén álló Szent Jakab-templomot az 1334-ből 
származó összeírás említi először, majd az 1500-as évek elején 
ismét megjelennek róla feljegyzések. Az 1668-ban felépített 
tágas templom az 1747-es tűzben leégett, ezért a helyére egy 
szegényes faépületet állítottak, amely ideiglenesen szolgálta 
az egyházi célokat. A Szent Jakab-templom az 1790-es 
évek végén kapta meg mai formáját, de akkoriban a tornya 
még alacsonyabb volt a mainál. Az első világháború idején 
Pandur Lajcsi lendvai festőművész freskókkal tette szebbé 
a templomot. Az évek alatt a freskókat átfestették, a tornyot 
megemelték, a templom így nyerte el mai formáját.
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46°38’55.3” 16°23’06.6”

Žitkovci – Zsitkóc, 
9223 Dobrovnik – Dobronak 

HETÉS BARÁTSÁG PARK
2004-ben a szlovéniai Zsitkóc és a magyarországi Bödeháza 
között a zöldhatáron ünnepélyes keretek közt nyitották meg 
a Hetési Barátság Parkot. A park a két település barátságának 
és összetartozásának jelképe. A területen a Határtalan Madár 
emlékmű is helyet kapott, amely az egykori vasfüggöny ott 
talált darabjaiból készült. 
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46°38’34.0” 16°22’28.3”

Žitkovci – Zsitkóc 32, 
9223 Dobrovnik – Dobronak

DEÁK FERENC-EMLÉKSZOBA
Deák Ferencet, a „haza bölcsét” a gyökerei a Dobronak mellett 
fekvő Zsitkóc településhez kötik. Deák Söjtörön született, de 
a családja Zsitkócból származott. Hiteles források szerint az 
elődei már a 17. században az említett kis falu lakosai voltak, 
az 1700-as évek elejéről pedig több olyan irat is fennmaradt, 
amelyeken a Deák család tagjai mint zsitkóci lakosok 
szerepelnek. Ennek tiszteletére a helybeli faluotthonnál 
emléktáblát állítottak, az épületben pedig kialakították a Deák 
Ferenc-szobát, valamint a település történetét, történelmét 
bemutató kiállítást rendeztek be.
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46°38’32.9” 16°22’28.7”

Žitkovci – Zsitkóc 47, 
9223 Dobrovnik – Dobronak 

SZENT FLÓRIÁN-KÁPOLNA
1893-ban épült fel az egykor még „hatlóállásos” gúnynevet 
viselő kápolna, amelyet az alapkőletételkor nem szentelt 
fel az akkori helybeli pap. Ebből kifolyólag az épületben 
sosem végeztek egyházi szertartásokat, ezért idővel 
tűzoltószertárként kezdték használni. A kápolnát 1969-ben 
lebontották, a helyére újat építettek, amelyet 1970-ben Szent 
Flórián, a tűzoltók védőszentjének tiszteletére szenteltek fel. 
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Lendva KözségLendva Község
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Lendva Község Szlovénia legkeletibb részén terül 
el, a szlovén–magyar és a szlovén–horvát határ 
mentén. A Község 23 településének összesen 
körülbelül 10.500 lakosa van. Nemzetiségileg 
vegyesen lakott terület státusza van, hiszen 
településein – Benica és Hotiza kivételével 
– a többségi szlovén nemzet mellett él az 
őshonos magyar nemzeti közösség is. A Község 
gazdag természeti adottságok és kulturális 
nevezetességek sorát kínálja, melyek hátterében 
ott rejtőzik a helybeli gazdag hagyomány.
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46°33’10.4” 16°25’48.6”

Dolnji Lakoš – Alsólakos, 
9220 Lendava – Lendva 

SZENT KERESZT-KÁPOLNA
Alsólakos mellett található az Oloris nevű régészeti lelőhely 
bronzkori maradványokkal. Továbbá a falu nevezetessége 
az 1846-ban felállított, a Szent Kereszt tiszteletének szentelt 
kápolna.
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46°33’07.0” 16°25’14.1”

Gornji Lakoš – Felsőlakos, 
9220 Lendava – Lendva

SZENT ISTVÁN KIRÁLY-KÁPOLNA
A felsőlakosi kápolna építését 1914-ben kezdeményezte a falu 
lakossága, de ez az 1. világháború kitörése miatt elmaradt. A 
terveik 1930-ban váltak valóra, ekkor sikerült felépíteniük és 
felszentelniük a Szent István király oltalmába ajánlott kápolnát. 
Az épületben található a Király Ferenc által készített lendvai 
Szent István-szobor kisméretű változata.
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46°33’18.7” 16°24’36.1”

Gaberje – Gyertyános 27, 
9220 Lendava – Lendva

KÁRMELHEGYI BOLDOGASSZONY-TEMPLOM
Gyertyánosban 1995-ben kezdődtek a templomépítés 
munkálatai, amikor néhány falubeli kezdeményezésére 
megkezdődött az 1923-ban épült kápolna lebontása és az új 
templom építése. A Kármelhegyi Boldogasszony nevét viselő 
új templomot 1997 júliusában kétnyelvű szentmise keretében 
szentelte fel Smej Jožef püspök. 2017-ben a helybeliek ismét 
összefogtak, tatarozták a templom külsejét és belsejét, 
amelyet ünnepi szentmise keretében Martin Dolamič-Konrad 
lendvai plébános szentelt fel.
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46°33’14.1” 16°22’59.4”

Kapca – Kapca, 
9220 Lendava – Lendva 

SZENT JAKAB-KÁPOLNA
A neogótikus kápolna felállítására 1855-ben hoztak létre 
alapítványt a hívek. Ajtaja felett az 1879-es évszám olvasható, 
amely valószínűleg egy későbbi felújításra utalhat. A kápolna 
védőszentje Szent Jakab. A legutóbbi helyreállítási munkákat 
2013-ban végezték el az épületen.
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46°32’22.3” 16°23’20.6”

Kot – Kót, 
9220 Lendava – Lendva 

HALÁSZ DÁNIEL EMLÉKPARK
Radamoshoz hasonlóan Kót is jeles zarándokhely, ugyanis a 
Mura holtágánál alakították ki a Halász Dániel Emlékparkot. 
1945-ben ezen a helyen talált rá Halász Dániel plébános 
holttestére a helyi molnár, a felesége pedig felismerte az 
áldozatot. Az emlékparkot a hotizai Halász Dániel-keresztút 
egészíti ki. A 14 stáció a falutól a Mura egykori medréig 
sorakozik egy gyalogösvény mellett. A parkban egy nagy 
fakeresztet is állítottak. Az emlékpark és környéke érdekes 
abból a szempontból is, hogy az odalátogatók megismerhetik 
a Mura holtágának növény- és állatvilágát.
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46°32’34.4” 16°23’10.1”

Kot – Kót, 
9220 Lendava – Lendva

SZENT ANTAL-KÁPOLNA
Kót nevezetessége a Páduai Szent Antal tiszteletére felszentelt 
kápolna, amely a 19. század végén, illetve a 20. század 
elején épült. A tipikus falusi kápolnát elsősorban masszív, 
fokozatosan növekvő harangtornya jellemzi.
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46°37’42.9” 16°23’06.3”

Kamovci – Kámaháza, 
9223 Dobrovnik – Dobronak

SZOKNYÁSHARANG
A feltételezések szerint a kámaházi szoknyásharang 1737-ben 
épült. Egykor a főút másik oldalán állt, 1975-ben telepítették 
át mai helyére. Fő jellegzetessége a kétrészes tetőszerkezet: 
a kisebb tetőrész a harangot, a nagyobb pedig a harangláb 
szerkezetét és a harangozót védi.
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46°36’57.2” 16°22’58.8”

Radmožanci – Radamos, 
9223 Dobrovnik – Dobronak

SARLÓS BOLDOGASSZONY-KÁPOLNA
A falu legrégebbi vallási műemléke az 1972-ben lebontott 
szoknyásharang volt, amely egykor a már szintén lebontott 
iskola épülete mellett állt. A benne lévő harangot 1917-
ben elvitték, az újat 1923-ban Zágrábból hozták ide. A 110 
kilogrammos harang az új kápolna tornyába került, amelyet 
1970-ben kezdtek építeni. Két évre rá Sarlós Boldogasszony 
tiszteletére szentelték fel. 
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46°35’54.3” 16°23’37.5”

Radmožanci – Radamos, 
9223 Dobrovnik – Dobronak 

MÁRIA-FA
A Radamoshoz közel eső Fekete-erdőben található Mária-
fának már több évtizedes történelme van. Számos legenda 
él az emberek körében, amelyek a kegyhelyhez köthetők: a 
férfiról, aki fejszét fogott, hogy kivágja azt a tölgyfát, amely 
felett megjelent a Szűzanya, de képtelen volt véghezvinni 
tettét; az erdészekről, akik a parancs ellenére sem voltak 
hajlandók kidönteni a fát; valamint a különféle Szűz Mária-
látomásokról és a csodával határos gyógyulásokról. Mind 
a mai napig rengeteg zarándok érkezik a Mária-fához, akik 
részesei szeretnének lenni a kegyhely erejének.
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46°36’57.7” 16°24’13.6”

Genterovci – Göntérháza, 
9220 Lendava – Lendva 

HAVAS BOLDOGASSZONY-KÁPOLNA
Göntérháza lakossága vallásilag döntő többségében római 
katolikus. A temető mellett álló, Havas Boldogasszony 
oltalmába ajánlott kápolnát 1978-ban szentelték fel.
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46°37’13.5” 16°24’21.2”

Genterovci – Göntérháza, 
9220 Lendava – Lendva 

SZOKNYÁS HARANGLÁB
Göntérháza legrégibb vallásos építménye a falu közepén 
álló (az egykori iskolaépület szomszédságában található) 
szoknyás harangláb, amely egyes vélekedések alapján 
1860-ban, míg mások szerint 1889-ben épült. A benne lévő 
harangot az első világháború idején elvitték, így a falu lakói a 
későbbiekben újat vásároltak. Az idő múlásával a göntérházi 
szoknyás harang felújításra szorult, ennek során 2019-ben új 
faburkolatot kapott. A torony fémből készült csúcsdísze egy 
gömb kettős kereszttel, amelyet szélkakas ékesít.
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46°36’07.0” 16°25’40.8”

Mostje – Hídvég, 
9220 Lendava – Lendva 

HARANGTORONY
A falu első vallási építménye valószínűleg az 1870-es évek 
környékén épült, fából ácsolt szoknyásharang lehetett. Ezt a 
haranglábat lebontották, a helyére a 20. század első felében 
egy kétemeletes, téglából épített harangtornyot állítottak. 
A tornyot neogótikus tető fedi, emeleteit pedig félkörös 
ablaknyílások és keresztboltívek választják el. 
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46°36’04.7” 16°24’42.5”

Banuta – Bánuta, 
9220 Lendava – Lendva 

SZENT GYÖRGY-HARANGTORONY
Bánuta, amely az egyik legkisebb a szlovéniai magyarság által 
lakott település, a Fekete-erdő közelében terül el. Kiemelkedő 
szakrális műemléke a falu közepén álló harangláb, amely a 20. 
század első felében épült. 
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46°34’54.2” 16°26’48.8”

Dolga vas – Hosszúfalu, 
9220 Lendava – Lendva 

SZENT FLÓRIÁN-HARANGTORONY
Hosszúfalu megérdemelten viseli a nevét, hiszen a főutcája 
közel három kilométer hosszú. A település központjában, 
a főút mellett látható az 1924-ben épített Szent Flórián-
harangtorony, melynek a helyén egykor egy fából készült 
harangláb állt. A tornyot 1978-ban újították fel. 



58

46°35’08.9” 16°27’00.0”

Dolga vas – Hosszúfalu, 
9220 Lendava – Lendva

ZSIDÓ TEMETŐ
A Lendva melletti Hosszúfaluban található a Muravidék 
egyetlen, Szlovénia legnagyobb zsidó temetője. Az alsólendvai 
zsidók már a 19. század harmincas éveitől a főút mentén fekvő 
sírkertbe temették halottaikat. A temetőt 1880-ban bővítették, 
1904-ben pedig halottasházat is építettek. A Jeruzsálem felé 
néző sírköveken latin és héber írással zsidó nevek olvashatók.
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46°31’32.9” 16°31’19.8”

Pince – Pince, 
9220 Lendava – Lendva 

A PINCEI FA HARANGLÁB
Pince a Muravidék, illetve Szlovénia legkeletibb települése, 
amely közvetlenül a szlovén–magyar határ mentén fekszik. 
A falu szívében a 19. század vége felé állították fel a 
négyszögletes alaprajzú, fából készült sátortetővel fedett fa 
haranglábat. Az építményt 2019-ben gondosan felújították. 
Mellette egy 1972-ben felújított kőkereszt áll, amelyen a 
keresztre feszített Jézus és a szomorú Boldogságos Szűzanya 
láthatók. A kereszt talapzatán az 1811-es évszám áll.
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46°32’16.8” 16°30’21.7”

Dolina pri Lendavi – Völgyifalu, 
9220 Lendava – Lendva

SZENTLÉLEK-KÁPOLNA
Völgyifalu egyik fő vallási műemléke a település központjában 
álló Szentlélek-kápolna, amely 1937-ben épült, majd két évre rá 
fel is szentelték. A homlokzatot varrott szélek, ablakszegélyek 
és tetőkoszorúk díszítik. 
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46°33’01.7” 16°29’10.8”

Čentiba – Csente, 
9220 Lendava – Lendva

KISBOLDOGASSZONY-KÁPOLNA 
A csentei neobarokk kápolna a falutól délre fekszik; 
egymagában áll egy nagy mezős terület közepén, ahonnan 
kilátás nyílik a kis falura és környékére. A kápolnát a 20. század 
első felében építették. Homlokzatát vízszintesen húzódó 
sávok és profilált keretű ablakok osztják meg. A kápolna 
bejárata felett neogótikus tetővel fedett harangláb látható.
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46°33’05.9” 16°29’17.7”

Čentiba – Csente, 
9220 Lendava – Lendva

CSENTEI HARANGTORONY
Csente több vallásos műemlékkel is büszkélkedhet. Köztük 
van a Kisboldogasszony-kápolna, valamint a Szent Flórián-
szobor. Emellett azonban nem szabad megfeledkezni az 
1924-ben felépített haranglábról sem, amelynek földszintjét 
egy kis kápolna, emeletét pedig harang gazdagítja.
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46°33’10.8” 16°29’34.1”

Čentiba – Csente, 
9220 Lendava – Lendva

SZENT FLÓRIÁN-SZOBOR 
Csente egyik említésre méltó vallási jellegű nevezetessége 
az 1827-ből származó, barokk stílusban készült Szent 
Flórián-szobor. Felállítását egykor még a csentei jobbágyok 
kezdeményezték. Körülbelül 60 év elteltével a szobrot 
renoválták, majd 1990-ben ismét felújították. A Szent Flórián-
szoborhoz emléktáblát is állítottak.
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46°31’45.0” 16°27’27.2”

Petišovci – Petesháza, 
9220 Lendava – Lendva

SZENT ROZÁLIA-TEMPLOM
A Palermói Szent Rozália tiszteletére felszentelt templom 
1992 és 1994 között épült. A létesítmény alkalmi vallási 
szertartásoknak, valamint kulturális eseményeknek ad otthont. 

L
e

n
d

va
 K

ö
zs

é
g



65

46°34’01.3” 16°27’10.3”

Bánffyjev trg – Bánffy tér 1, 
9220 Lendava – Lendva

A LENDVAI VÁR
A város fölé magasodó dombon őrködik a lendvai vár, amelynek 
a történelem folyamán jelentős szerepe volt. Ezen a helyen 
a feltételezések szerint már a 10. században állt erődítmény. 
Az 1240-es évek után, a tatárjárást követően építették fel a 
lendvai várkastélyt. Az épület a történelem során számos 
veszedelmet, háborúskodást élt át. A vár 1712-ben kapta meg 
mai „L” alakját, amikor I. Lipót császár tiszteletére átépítették. 
Az idők folyamán az épületet különböző célokra használták, 
volt munka- és lakóhely is, egy időszakban pedig a polgári 
iskolának adott otthont. 
A Lendvai Galéria-Múzeum 1973-ban kapott helyet a vár 
helyiségeiben, ahol gyűjtik, vizsgálják, tárolják és bemutatják 
a vidék történelmi tárgyait, emlékeit, jellegzetességeit, 
hagyományait. Az érdeklődők a várban állandó és ideiglenes 
kiállításokat tekinthetnek meg. Az állandó kiállítások közé 
tartozik Zala György emlékszobája, Gálics István emlékszobája 
és lepkegyűjteménye, a Vár a vártán című történelmi kiállítás 
– középkori fegyverek másolatai, a néprajzi kiállítás, a Lendva-
vidék kőmaradványainak és szakrális tárgyainak kiállítása, 
a lendvai Nemzetközi Művésztelepen készült bronzszobrok 
gyűjteménye.
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46°34’00.2” 16°27’04.6”

Glavna ulica – Fő utca 52, 
9220 Lendava – Lendva 

A POLGÁROSODÁS, NYOMDÁSZAT ÉS ERNYŐGYÁRTÁS 
MÚZEUMA
A Lendva város polgárosodása, nyomdászata és 
ernyőgyártása című helytörténeti kiállításnak egy hajdani 
polgárház ad otthont. A Muravidék egyik legimpozánsabb 
neobarokk épületének homlokzatát igényesen kidolgozott 
stukkók díszítik. 
Az épületet a 20. század első felében Márton Kálmán 
fémkereskedő számára emelték, aki üzlethelyiségként és 
lakóházként is használta. Ebből kifolyólag is született a 
döntés, hogy az adott létesítmény lesz a polgárosodás és az 
ipartörténet kimagasló fejezeteinek emléktára.
A város egyebek mellett az Osztrák–Magyar Monarchia 
területén elsőként alapított esernyőgyárral büszkélkedhet, 
amelyet 1904-ben Wortman Béla varrodájából alakítottak ki. 
Lendván az ernyőgyártás kisebb-nagyobb megszakításokkal 
2001-ig folyt. Az épületben található kiállítás bemutatja a 
gyártörténet fotódokumentumai mellett az ernyőgyártás 
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folyamatát is. 
Az újkori lendvai nyomdászat a 19. században élő Kardos 
Gábor nevéhez köthető, aki 1889-ben hozott létre itt nyomdát. 
Az 1910-es évek végére a Balkányi családnak köszönhetően 
Lendván és környékén komoly szerepe volt a nyomdászatnak, 
a múzeumban bemutatott nyomdászati, valamint a papír- és 
könyvkereskedői tevékenységnek.
Az első muravidéki gyógyszertárat Kiss Béla okleveles 
gyógyszerész alapította 1835-ben, majd 1885-ben eladta 
Fúss Frigyes Nándor gyógyszerészmesternek, aki fontos 
közéleti személyiségnek számított a városban. Az évek 
folyamán a gyógyszertárnak különböző tulajdonosai voltak. 
A múzeumban megtekinthető a 19. század végéről származó 
patikaberendezés is.
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46°33’58.1” 16°27’02.2”

Lendava – Lendva, 
9220 Lendava – Lendva

KULTSÁR GYÖRGY-SZOBOR
Kultsár György alsólendvai lutheránus prédikátor, tanító és író 
három magyar nyelvű könyvet írt és adott ki gróf Bánffy Miklós 
támogatásával. Ezek közül az első, amely 1573-ban került ki a 
nyomdából, az első nyomtatott könyvnek számít a környéken. 
2015 decemberében, a Könyv születik Alsólendván című film 
premierje előtt az Alsó utcában ünnepélyes keretek között 
avatták fel Kultsár emlékszobrát.
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46°33’58.4” 16°27’07.6”

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

AZ EGYKORI POLGÁRI ISKOLA ÉPÜLETE 
Lendva egyik jeles történelmi épülete az egykori Állami Polgári 
Iskola, amelyet letisztult klasszicista elemek jellemeznek. 
1896-ban avatták fel ünnepélyes keretek között, az első ilyen 
jellegű iskolaként a térségben. Az épület ma is a muravidéki 
magyarság fontos emlékhelye. A homlokzaton emléktáblákat 
helyeztek el Kossuth Lajos és Széchenyi István tiszteletére, 
amelyeknél minden évben március 15-én emlékezik a 
muravidéki magyarság az 1848/49-es forradalomra és 
szabadságharcra.
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46°33’56.8” 16°27’07.0”

Cerkveni trg – Templom tér 2, 
9220 Lendava – Lendva 

ALEXANDRIAI SZENT KATALIN-PLÉBÁNIATEMPLOM
A lendvai Alexandriai Szent Katalin-plébániatemplom 1751-
ben kapta mai formáját, s a templom a római katolikus 
lakosság lelki központja lett. A templom barokk tornya és 
főoltára jelentős művészeti értékkel bír. Egykor a mennyezetet 
freskók díszítették, de a különböző felújítások során átfestették 
azokat. A Templom téren három szobor áll egymás mellett: a 
Szent Flórián-szobor, a magyar államalapítás millenniuma 
tiszteletére állított Szent István-szobor, valamint Anton Martin 
Slomšek egykori maribori püspök szobra.
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46°33’56.1” 16°27’08.1”

Cerkveni trg – Templom tér, 
9220 Lendava – Lendva 

VILLA A TEMPLOMUDVARNÁL 
A lendvai Alexandriai Szent Katalin-plébániatemplom mellett 
álló, neoklasszicista stílusú villát a 19. század második felében 
építették. Az épület a polgári otthonok remek példája, amely 
még ma is tükrözi az eredeti tulajdonos főnemesi státuszát. A 
villához egy zsidó leány és egy katolikus pap közötti szomorú 
szerelmi történet is kapcsolódik, erről részletesebben Godina 
Ferdo „Bele tulpike” című regényében olvashatunk.
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46°33’55.0” 16°27’04.0”

Spodnja ulica – Alsó utca 5, 
9220 Lendava – Lendva

LENDVAI ZSINAGÓGA
A Lendvai Színház- és Hangversenyterem szomszédságában 
álló, szabályos négyzet alaprajzú épület a helyi zsidó közösség 
fontos építészeti műemléke. Építését 1866-ban, Schacherlesz 
Mózes rabbi idejében kezdték el. Egykoron, amikor még 
vallási szertartások helyszíne volt, a főteremben 80 ülőhelyet 
alakítottak ki a férfiak számára, míg a galériarész 60 nőt 
fogadott. 1944-ig működött szakrális létesítményként. A zsidók 
elhurcolását követően megszűntek a vallási szertartások. 
A zsinagóga belsejét a galériát támasztó hat aranyozott 
hornyolt vaspillér díszíti, korinthoszi oszlopfővel. Az eredeti 
berendezésből csupán az óra maradt meg. A zsinagógában 
megtekinthető a lendvai és a muravidéki zsidóságot bemutató 
állandó kiállítás, valamint Dan Reisinger izraeli grafikusművész 
Tűztekercsek című grafikai gyűjteménye. 
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46°33’52.6” 16°27’04.7”

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

LENDVAI SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM 
A Lendva szívében álló markáns épületet a világszerte ismert 
magyar építész, Makovecz Imre tervei alapján emelték. Az 
alkotó az organikus építészet híve volt, ezért kiemelt szerepet 
kapott nála a természetes anyagok használata. Makovecz 
ehhez a stílushoz maradt hű a lendvai kulturális központ 
építésénél is. A 444 férőhelyes, nagy színpaddal és profi 
berendezéssel rendelkező terem különféle koncerteknek, 
színházi előadásoknak, operetteknek, kongresszusi 
rendezvényeknek ad otthont. Az épület előterében változatos 
kiállításokat szerveznek. A létesítmény előtti teret Zala György, 
alsólendvai szobrászművész mellszobra díszíti.
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46°33’50.7” 16°27’06.4”

Lendava – Lendva, 
9220 Lendava – Lendva

RÓZSA – VÁROSI PARK
A Lendva központjában található, Rózsa nevet viselő városi 
park a különböző generációk egyéni és közös időtöltését 
szolgálja. Miközben a legkisebbek a számukra kialakított 
területeken játszhatnak, az idősebbek megpihenhetnek a 
parkban lévő padokon.
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46°33’50.2” 16°27’11.1”

Glavna ulica – Fő utca 20, 
9220 Lendava – Lendva 

AZ EGYKORI KORONA SZÁLLÓ, MA VÁROSHÁZA 
Az Alsólendvai Takarékpénztár 1891-ben vásárolta meg 
a Korona szállót, amely Esterházy-birtok részeként az 
akkori vendéglátó tevékenység központja volt. Az épületet 
a pénzintézet felújította és 12 szobát rendeztek be a 
vendégeknek. A szállóban hűtőkamrát, tekepályát, kávéházat, 
éttermet, tánctermet, valamint istállót is kialakítottak. 2006-
ban ide költözött Lendva Község hivatala, így azóta az épület 
Városházaként működik. 
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46°33’45.8” 16°27’11.6”

Glavna ulica – Fő utca 3, 
9220 Lendava – Lendva

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
A lendvai evangélikus templom viszonylag későn, 1934-
ben épült. A homlokzatot díszítő Krisztus-domborművel 
ellentétben a templom belsejének díszítése a református 
szellemiséggel összhangban minimalista. Az oltár felett a 
jeles alsólendvai festőművész, Pandur Lajcsi festménye 
kapott helyet.
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46°33’47.9” 16°27’12.3”

Glavna ulica – Fő utca 12, 
9220 Lendava – Lendva

A MAI LENDVAI KÖNYVTÁR ÉPÜLETE
Laubhaimer Oszkár királyi közjegyző villája a közjegyzőséggel 
1907-ben még épült. A ház historizáló stílusú. Az akkor már 
uralkodó nemzeti szecessziós építészeti stílusból csak 
egyes, nem hangsúlyos építészeti elemeket vett át, mint 
például a kémények és a kerítés elemei. A belső megjelenést 
mitologikus jeleneteket ábrázoló gipszfali stukkók és 
gipszmennyezetdíszek gazdagítják. Laubhaimer Oszkár 
születésének 130. évfordulója alkalmából, 2015-ben felavatták 
emléktábláját.
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46°34’02.6” 16°28’05.3”

Dolgovaške Gorice – Hosszúfaluhegy,
9220 Lendava – Lendva 

VINARIUM LENDVA KILÁTÓTORONY
A kilátótorony az utóbbi években épült, rendszeresen 
látogatott, attraktív turisztikai nevezetesség. Az 53,5 méter 
magas, kör alakú torony földszinti résszel és további kilenc 
emelettel emelkedik a magasba. Tetején egy kilátót alakítottak 
ki, ahonnan a látogatók négy országot is láthatnak: Szlovéniát, 
Magyarországot, Horvátországot, valamint Ausztriát. A kilátást 
a torony teraszáról egyszerre ötvenen csodálhatják meg. A 
torony csúcsára lift, illetve 240 lépcső vezet. A látogatók a 
földszinten ajándéktárgyakat vásárolhatnak, a helyi étel- és 
italkínálatot pedig az ottani étteremben és a torony melletti 
házikókban ismerhetik meg.
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46°33’35.6” 16°27’40.9”

Lendavske Gorice – Lendvahegy, 
9220 Lendava – Lendva 

A SZENTHÁROMSÁG-KÁPOLNA ÉS HADIK MIHÁLY 
MÚMIÁJA
A szőlőhegyek fölé magasló dombon áll a Szentháromság-
kápolna, amely a település gazdag történelméről, az ősök 
hitvallásáról tanúskodik. A kápolna építését az 1728-as évben, 
a törökellenes háborúk lezajlása után az előkelő Gludovácz 
család kezdeményezte. Az épületet 1945-ben ágyúlövés 
érte, utána jelentős felújításra szorult. A munkálatok során, 
ásatás közben egy természetes úton mumifikálódott 
holttestet találtak, amelyhez rengeteg legenda fűződik. A 
néphagyomány szerint az 1600-as években a Bánffy Kristóf 
vezette törökellenes harcok egyik hősének, Hadik Mihály 
hadvezérnek a teteméről van szó. A mumifikálódott holttestet a 
Lendva-hegyi Szentháromság-kápolnában üvegkoporsóban 
őrzik. A Szentháromság-kápolnát körülvevő temetőt Lendva 
Község egyik legrégebbi temetkezési helyeként tartják 
számon.
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