— Druæinski izlet —

Med Slovenci v Porabju
Prav je, da se na druæinski izlet kdaj odpravimo tudi Ëez mejo, kjer prav tako æivijo Slovenci. Otroci
spoznavajo, da Slovenci æivimo tudi izven dræavnih meja in se ob tem πe kaj zanimivega nauËijo. »e
izlet popestrijo πe kakπne otrokom na koæo pisane dogodivπËine, pa πe toliko bolje.
hotelu Lipa lahko tudi prespite. Ne pozabite, da
ste v slovenskem govornem okolju. Jezik zato ne
bo ovira, saj se bodo domaËini z vami potrudili
govoriti v knjiæni slovenπËini, kajti resnici na ljubo bi jih v porabπËini bolj malo razumeli. Obisk
Monoπtra lahko popestrite s kopanjem v tamkajπnjih termah s πtevilnimi bazeni ter vodnim
parkom. Pot nadaljujte v Andovcih, kjer je ob hiπi rokodelcev “mali Triglav” - skala s Triglava, ki
so jo zavedni Slovenci prinesli v Andovce pred desetimi leti in na ta naËin simbol slovenstva povezali s Porabjem.
GraniËarski muzej v ©tevanovcih govori o nekih
drugih, a ne tako oddaljenih Ëasih, ko je bila madæarska meja proti Jugoslaviji in Avstriji neproduπno zaprta. Obisk je pouËen tako za otroke kot
za starπe, da bomo vsi skupaj znali bolje ceniti
Evropo, ki je ne delijo s strojniËnimi gnezdi in bodeËo æico zastraæene meje. V Gornjem Seniku
obiπËite πe hiπo Janoπa Küharja, æupnika in
znanstvenika, ki je zasluæen za ohranjanje slovenskega jezika v Porabju, ogledate pa si lahko πe
slovensko vzorËno kmetije na tromeji, kjer boste
deleæni tudi πtevilnih kulinariËnih dobrot.
Izlet najbolje zakljuËite spet na slovenski strani z
obiskom razglednega stolpa Vinarium v Lendavi,
ki z veË kot 40 m visoke razgledne ploπËadi ponuja prekrasen razgled na πtiri dræave - Slovenijo,
Avstrijo, Madæarsko in Hrvaπko.
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Zgoraj: Alpake so ena od zanimivosti kmetije Mali raj v Dolencih. • Spodaj: Mali Triglav simbol slovenstva v Andovcih.

»e slovenske druæine pot πe kar pogosto zanese k
naπima manjπinama v Italiji in Avstriji, pa so Porabski Slovenci na Madæarskem precej redkeje
deleæni njihovega obiska. Za to ni pravega opraviËila - z avtocestnimi povezavami skrajni zahodni konec Madæarske, ki mu pri nas pravimo Porabje, sploh ni veË daleË, ljudje in pokrajina tam
pa imajo marsikaj zanimivega ponuditi.
Izlet lahko zaËnete æe na tej strani meje, na kmetiji Mali raj v Dolencih. Nauæili se boste sveæega
zraka in se sprehodili po lepi, neokrnjeni naravi
ali se s kolesom zapeljali po πtevilnih poteh. Na
kmetiji gojijo koze, zato velja poskusiti imenitni
kozji sir in druge domaËe dobrote, ki jih pripravljajo v sirarni. Otroci bodo πe posebej veseli moænosti, da od blizu spoznajo domaËega osliËka,
burske in nemπke koze ter najveËjo zanimivost veliko Ëredo alpak, krotkih in radovednih æivali,
katerih volna sodi med najdragocenejπa naravna
vlakna, kot sta svila in kaπmir. Na kmetiji vam
pripravijo tudi nekaj tipiËnih dobrot in z nekaj
sreËe vam bo okusni bograË pripravil eden najveËjih kuharskih poznavalcev in avtor πtevilnih
kuharskih knjig Branko »asar.
Potem bo æe Ëas, da prestopite mejo - Ëesar se ne
boste niti zavedali, saj je tukaj prav zares ni - in
obiπËete Monoπter, najveËji kraj v Porabju. Ker
naj bo obisk tudi pouËne narave, obiπËite slovenski kulturno-informacijski center Lipa, kjer sta
uredniπtvi Ëasopisa Porabje in Radia Monoπter, v

Zgoraj: Prijetna popestritev obiska so terme v Monoπtru.
Spodaj desno: Razgledni stolp Vinarium v Lendavi.
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Zgoraj: GraniËarski muzej v ©tevanovcih.
Spodaj: Hiπa Janoπa Küharja v Gornjem Seniku.

Zgoraj: Slovenski kulturno-informacijski center in hotel Lipa.
Levo: Z nekaj sreËe vam bo bograË skuhal slavni Branko »asar.
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