
1. DEŇ 

Maďarsko–slovinská hranica 

Hodoš  - nachádza sa tu evanjelický kostol z r.1842, panónska studňa, tkáčovňa na výrobu výrobkov 
z ľanu, hodvábu a vlny. 

Adrijanci – zvonica s dvomi zvonmi 

vybudovaná  v r.1927 a vysvätená na 

druhú adventnú nedeľu 9.12.1928. 
Posvätili ju dvaja kňazi evanjelickí, 

slovinský Štefan Godina a maďarský Geza 
Heiner, každý vo svojom jazyku. V obci sa 

nachádza aj súkromné múzeum 
poľnohospodárskych strojov. 

Šulinci – v roku 1913 tu vybudovali 
školu, ktorá ukončila svoju činnosť  

v r.1962. Dnes sa využíva na kultúrne 
podujatia. 

 

Dolič – je známy drevenou vežou, ktorá má štvorcový pôdorys a nachádza 

sa na hrebeni obce Dolič. Pokrýva ju strecha v tvare stanu s tehlovým 
obložením. Samotná budova  je jedným z typických príkladov Prekmurských 

drevených veží a zaradená je medzi etnografické pamiatky a pamiatky 

architektonického dedičstva. 

Grad - Hrad  postavili ho Templárski rytieri. Templári spravovali hrad v 
čase križiackych výprav. V roku 1208 ako veno Hrad dostal gróf Andrej Vasvary, ktorý ho ešte rozšíril. 

Hrad je skutočnou zvláštnosťou, najprv nás prekvapí neobvyklou formou vnútorné nádvorie s vyššou 

západnou a nižšou východnou časťou, dôvodom je konfigurácia hradného kopca. 

V hrade sú obrovské pivnice a 
väzenia. Komplex tvorí predná 

časť hradu s veľkou záhradou a 

dvoma rybníkmi, ktoré slúžili na 
zvýšenie komfortu hradných 

pánov. Vnútri hradieb sa 
nachádza hlboká studňa prikrytá 

doskou , ktorá bola zvlášť cenná 

počas útokov, pretože budova 
bola tiež vybudovaná na 

obranné účely. Tamojšia fontána 
bola vytesaná priamo do skaly. 

Najdôležitejšia a najkrásnejšia 

časť hradu bola juhozápadná 
strana, kde sa nachádzal obytný 

trakt so sklenenou terasou, 
predok tvorila krásna kvetinová 

záhrada s jazierkom a fontánou, 
ktorá sa zachovala dodnes. 

-Vstupné dospelí - 2,5 EUR 



Bodonci -dnešný kostol mal dvoch 
predchodcov. Oba stáli na 

bodonskem kopci. Prvý bol drevený, 
12. júna 1792 ho dal obci na 

spravovanie evanjelikom gróf Peter 
Szapary. Druhý – murovaný, so 

zvonicou, bol dokončený v roku 

1800.  

Dnešný kostol. S jeho budovaním sa 
začalo 20. apríla 1899 formou 

svojpomocnej práce, dokončený bol 

10. decembra toho istého roku, keď 
ju požehnal biskup Ferenc Gyurátz. 

Projekt stavby pre cirkev urobil 
architekt Daniel Placotta z 

Budapešti. 

Skakovci - Kaplnka Najsvätejšej Trojice - Bola postavená v roku 1832 z vďaky, 

pretože dedinčanov ochránila pred cholerou, ktorá sa  šírila po celej maďarskej 
krajine a vyžiadala si  viac ako 200 000 obetí. 

Radenci - Radenci - prvá zmienka je z roku 1436, svojou liečebňou sa preslávili v 
19. storočí. Karl Henn tu v roku 1833 objavil prvé minerálne pramene a v roku 

1869 postavil prvú plničku. Kúpele začali aktívne s liečbou v roku 1882. Rozvoj 
kúpeľov a samotného mesta sa urýchlil, keď bola vybudovaná 1890 železnica trať 

Gornja Radgona – Ljutomer. 

 

Sídlo podniku : Boračeva 37, 

9502 Radenci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


