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Namig za izlet
Monošter je lepo urejeno mesto, med njegovimi večjimi turističnimi zanimivostmi pa je baročna opatijska cerkev, ki so jo gradili od
leta 1748 do leta 1760.

Pri sosedih v zamejstvu

V Porabju je lepo
in gostoljubno
»Madžarski kralj Bela III. je leta 1183 ustanovil cistercijanski samostan v Monoštru in cistercijanci so za
obdelovanje svoje posesti potrebovali delovno silo. Najeli so že naseljene in na novo priseljene Slovence iz Prekmurja in Štajerske, ki so na pristavah monoštrske opatije ustanovili naselja. Ta so se v Porabju
ohranila do današnjih časov. Zdaj nas na tem območju živi od tri tisoč do štiri tisoč porabskih Slovencev.
So se pa prvi Slovenci v Porabje naselili že v drugi polovici šestega stoletja,« pripoveduje Jože Hirnok,
dolgoletni predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem.

V zahvalo za povabilo in odlično organizacijo študijske poti je
predsednik Društva slovenskih turističnih novinarjev Drago
Bulc podaril generalnemu konzulu za porabske Slovence na
Madžarskem dr. Borisu Jesihu steklenico društvenega vina
(steklenic je samo sto na svetu!).
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Po Kuharjevi spominski hiši v vasi Gornji Senik obiskovalce
vodi učiteljica slovenščine Ibolya Neubauer (ob njej je
turistični novinar Rastko Rastislav Tepina), ki si zelo prizadeva,
da bi se slovenski jezik ohranil med najmlajšimi v Porabju.
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V Monoštru ima slovenska manjšina Hišo Slovencev, kjer
domujejo hotel Lipa in uredništvi slovenskega časopisa
Porabje in Radia Monošter. »Seveda oddajamo tudi v
slovenskem jeziku,« je dejal Jože Hirnok, dolgoletni
predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem; ob njem
turistični novinar Janez Temlin.

V Graničarskem muzeju v vasi Števanovci je na ogled
originalna žična ograja iz časov železne zavese (od leta
1948 vse do demokratičnih sprememb na Madžarskem), ki
obiskovalce presune, je povedal tamkajšnji upravitelj Laci
Merkli.
Porabski Slovenci so zelo gostoljubni. Zavedajo se, da imajo bogato
naravno in kulturno dediščino, da živijo v še neokrnjeni naravi, da je
njihovo kulturno in gospodarsko središče Monošter, ki ima z okolico
deset tisoč prebivalcev, lepo in turistično zanimivo mesto. Tamkajšnje
sodobne terme s šestimi bazeni in savna parkom ponujajo bogat
animacijski termalni program, zato privabljajo tudi čedalje več turistov iz tujine. Si pa v termah želijo, da bi jih obiskovalo več turistov iz

V središču Monoštra ima spomenik kralj Bella III., ustanovitelj
tamkajšnjega cistercijanskega samostana s konca 12. stoletja.

Urad monoštrskega okraja domuje v mogočnih prostorih
nekdanjega cistercijanskega samostana in številni menijo, da
ima tamkajšnji župan Huszar Gabor najlepšo župansko sobo
na svetu.
Slovenije. In cene? Veliko ugodnejše, tudi za najrazličnejše masaže,
lepotilno nego in zobozdravstvene storitve, kot v naših termah. O
tem so se prepričali turistični novinarji Društva turističnih novinarjev
Slovenije na dvodnevnem popotovanju po Porabju.
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Mali Triglav stoji na nadmorski višini 313 metrov v vasi
Andovci. »Pohod nas, porabskih Slovencev, na Triglav, in to
peš (!), iz Andovcev do vrha očaka, za kar potrebujemo devet
dni, postaja tradicija,« pravi domačin Laszlo Holecz.
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