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A Lomposka bejárja a Muravidéket című kiadvány „A magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának serkentési programja 
2021–2024” támogatásával jelent meg.
Publikacija z naslovom Košatorepka raziskuje Prekmurje je izšla s podporo »Programa spodbujanja gospodarske osnove 
madžarske narodne skupnosti 2021–2024«.

A kiadvány vagy annak bármely részletének bárminemű másolása az alkotók és a kiadó engedélye nélkül tilos!
Vsakršno kopiranje publikacije ali katerega koli njegovega dela je brez dovoljenja izdajatelja strogo prepovedano!
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           Sziasztok gyerekek! 
Én egy közönséges erdei mókuska vagyok, de 

barátaim lompos farkincám miatt csak 
Lomposkának hívnak. 

Itt élek a Muravidéken, egy csodaszép, különféle égigérő fákkal 
teli erdőben. Mivel szeretném még jobban megismerni a térséget, úgy 

döntöttem, hogy beleugrok egy nagy kalandba és bejárom a 
Muravidéket. Tarts velem te is! Kalandozzunk együtt!

Utunk során meg fogjuk ismerni a különféle látnivalókat, a természet 
rejtett zugait, a régi szokásokat és hagyományokat felelevenítő eseményeket, a 

gazdag muravidéki néphagyományt. 

 Pozdravljeni, otroci! 
Sem navadna gozdna veverica, a me prijatelji zaradi košatega repa kličejo 

Košatorepka. 
Živim v čudovitem gozdu sredi Prekmurja, med drevesi, ki segajo vse do neba. 

Ker bi pokrajino rada še bolje spoznala, sem se odločila, da se 
podam na veliko pustolovščino in raziščem Prekmurje. 

Pridite in se mi pridružite tudi vi! 
Med potjo bomo odkrivali različne znamenitosti, skrite kotičke 

narave ter spoznavali stare običaje, tradicijo 
in bogato ljudsko izročilo 

pokrajine ob Muri.





































Hodos Község – Občina Hodoš
	 !	Hodosi-tó – Hodoško jezero
       46°50’17.4” 16°18’38.5”, Hodoš–Hodos, 9205 Hodoš–Hodos
	 !	Kapornaki őrtorony – Stražni stolp v Krplivniku
       46°48’43.2” 16°20’05.3”, Krplivnik–Kapornak, 9205 Hodoš–Hodos
	 !	A Kapornaki Tájház és a Tündérkert – Etnografska hiša v Krplivniku in Vilinski vrt
       46°48’52” 16°18’51.3”, Krplivnik–Kapornak, 9205 Hodoš–Hodos
	 !	A kapornaki forrás – Krplivniški izvir
       46°48’38.7” 16°19’00.0”, Krplivnik–Kapornak, 9205 Hodoš–Hodos 

Šalovci Község – Občina Šalovci
	 !	Harangláb – Zvonik 
       46°46’56.5” 16°17’56.7”, Domanjševci–Domonkosfa, 9206 Križevci
	 !	Domonkosfai Porta – Domanjševska domačija
       46°46’54.2” 16°17’43.9”, Domanjševci–Domonkosfa 41, 9206 Križevci

Moravske Toplice Község – Občina Moravske Toplice
	 !	Matzenauer-kastély – Dvorec Matzenau
       46°44’07.5” 16°18’53.5”, Prosenjakovci–Pártosfalva, 9207 Prosenjakovci–Pártosfalva
	 !	Alvarium – Alvarium
       46°42’15.9” 16°21’04.4”, Motvarjevci–Szentlászló 68, 9207 Prosenjakovci–Pártosfalva
	 !	Vogler-kunyhó – Voglerjeva koča
       46°41’18.4” 16°20’54.8”, Motvarjevci–Szentlászló, 9207 Prosenjakovci–Pártosfalva M
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Dobronak Község – Občina Dobrovnik
	 !	A Bakonaki-tó és környéke – Bukovniško jezero in okolica
       46°40’08.4” 16°20’22.3”, Dobrovnik–Dobronak, 9223 Dobrovnik–Dobronak
	 !	A Dobronoki György-ház és a Kézművességek Háza – Hiša Györgya Dobronokija in Hiša rokodelstev
       46°39’07.2” 16°20’58.5”, Dobrovnik–Dobronak, 9223 Dobrovnik–Dobronak
	 !	Szent Flórián-kápolna – Kapelica svetega Florijana
       46°38’32.9” 16°22’28.7”, Žitkovci–Zsitkóc, 9223 Dobrovnik–Dobronak

Lendva Község – Občina Lendava
	 !	Vinarium-kilátótorony – Razgledni stolp Vinarium
       46°34’02.6” 16°28’05.3”, Dolgovaške Gorice–Hosszúfaluhegy 229, 9220 Lendava–Lendva
	 !	Lendvai Szüret – Lendavska trgatev
       46°33’51.2” 16°27’11.3”, Glavna ulica–Fő utca, 9220 Lendava–Lendva
	 !	Szent Jakab-kápolna – Kapela svetega Jakoba 
       46°33’14.1” 16°22’59.4”, Kapca–Kapca, 9220 Lendava–Lendva 
	 !	A Mura holtága és a kóti Halász Dániel Emlékpark – Mrtvi rokav reke Mure in Spominski park Daniela Halasa
       46°32’22.3” 16°23’20.6”, Kot–Kót, 9220 Lendava–Lendva 
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