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ETNO TÚRA a Muravidék 

Ha szeretné átélni a Muravidék egykori életének pulzálását, az ETNO TÚRA 

programcsomagunkat javasoljuk Önnek! 

 

Egynapos túra, mely a gyerekek (iskolás), családok és az idősebb generáció számára is 

megfelelő, hiszen programokban gazdag, nagyobb erőfeszítésektől és hosszú utazásoktól 

mentes. 

Javaslatunk továbbá a programcsomag ütemterve és a mellékelt térkép, hogy a kirándulással 

eltöltött nap hossza éppen megfelelő legyen. 

 

9:00 érkezés Veržejbe 

• A Helyi és Művészeti Kézműves Mesterségek Központjának (Ulica Iztoka Gaberca 5, 

9241 Veržej, tel: +386 51 654 778) megtekintése. 

A látogatók számára bemutatásra kerülnek a Muravidéki kézműves mesterségek, oly módon, 

hogy a napjainkban már kihaló félben lévő helyi kézművességgel foglalkozók életét és 

történelmét is megismerik a résztvevők. A cél a tradicionális tapasztalatok és tudás átadása a 

fiatalabb generáció számára. A Központ különböző műhelymunkákon való részvételt kínál, 

mint a természetes alapanyagokkal történő fonás, fazekasság, kovácsmesterségek és így 

tovább. A Kézműves Boltban lehetőség van megtekinteni és megvásárolni a csodálatos 

termékeket, melyeket természetes alapanyagokból – agyag, szalma, csuhé, vessző, fa, fém – 

készítenek a kézművesek. 

 

      

 

A bemutatást fazekas műhelymunka követi, melynek keretében kipróbálhatják 

kézügyességüket a fazekaskorongon. Az elkészített fazekasterméket haza lehet vinni 

emléknek. 
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• Ökomúzeum megtekintése (ugyanazon a helyszínen), amely a Muravidék kézműves 

mesterségeinek történelmi fejlődését mutatja be. A múzeumi gyűjtemény különböző 

kiállítási tárgyakkal rendelkezik. 

 

11:00 Méhek – az élet forrásai 

             

• Tigeli Méhészeti Múzeum – tárlatvezetés 

A Múzeum őriz egy több mint százéves méhkaptárt, ami az egyetlen Szlovéniában megőrzött 

neiser típusú kaptár (fából készült nyolcszög alakú). Egészen 1945-ig lakott volt. 

Megtalálhatóak benne 200 és 300 éves kiállítási tárgyak is, valamint fontos szerepe van a vidék 

méhészetének fejlődésében. A múzeumban megtekinthető továbbá a bemutató kaptár, a 

különböző gyógynövénykertek és mézelő növények. 

• Méz és házi mézeskalács kóstolás. A méhészeti boltban lehetőség van a különböző 

mézfajták és a mézes termékek megvásárlására. (Tigeli Méhészeti Múzeum, 

Kolodvorska ulica 33, 9241 Veržej, tel.: +386 31 761 680) 

 

12.30 Ebéd 

 

Ebéd a Kasač Fogadóban (leves, főétel körettel, saláta, sütemény). A Kasač Fogadó a Veržejben 

tenyésztett „kasač” típusú ló után kapta a nevét. (Kasač Fogadó, Slavka Osterca 5, 9241 Veržej, 

tel.: +386 2 588 82 82). 
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14:00 Megyünk a Mura folyóhoz! 

 

 

• Babičev Malom a Mura folyón: a vízi meghajtású malom több százéves tradíciókkal 

még mindig működik. A malomkerekek a vízen vannak, a malom pedig a szárazföldön. 

Lehetőség van többféle liszt megvásárlására. (Babičev Malom, Mlinska cesta 25, 9241 

Veržej, tel.: +386 41 694 087; nyitva: hétfő-péntek 8-16, szombat 8-13) 

 

16:00 PUŠČA – 110 éves roma település 

        

Érkezés az óvodával szemben található Pušča-i fasorhoz, ahol a helyi roma turistavezető 

fogadja Önöket. Bemutatja Önöknek Pušča roma település történelmét, a Romák életét, majd 

séta a településen, mely során biztosan találkozni fognak a helyi énekes-zenésszel, akinek az 

udvarán megtekintik a fenőgépet és a Roma Múzeumot. (Darko Rudaš, tel.: +386 40 860 817). 

17:00 INDULÁS haza 
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