SREDI POMURSKIH RAVNIC
Za poletni izlet, v mesecu juliju, smo si izbrali Pomurje, s soncem
obsijano pokrajino ob reki Muri. Tudi na dan našega izleta nas je
sonce izdatno grelo, zato smo se držali bolj v senci in hladu.
Med vožnjo z avtobusom so nas razvajali čudoviti panoramski
razgledi. Najprej smo se ustavili v neposredni bližini Murske Sobote,
pri Soboškem jezeru. Prepoznavno je po paviljonu, s katerim se je
Slovenija predstavila na svetovni razstavi v Italiji. Ob jezeru nas je
pozdravil župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek.

Malo smo poskrbeli tudi za naše zdravje, saj smo se peš podali okoli
jezera ter se ustavili v piknik hišici. Tam smo se pod streho in v
senci okrepčali z jedačo in pijačo. Kavico pa smo si privoščili na
terasi Paviljona Expano.
Prekmurska lepota narave razkriva raznoliko kulturno dediščino.
Ena izmed takšnih je Dvorec Rakičan. Vodeni sprehod nam je
omogočil vpogled v zgodovino in življenje na dvorcu nekoč. S
hodnika izpod številnih arkad smo imeli čudovit pogled na grajski
park, ki se razprostira okoli dvorca ter konjeniški center. Vodička
nas je popeljala po poteh nekdanjih graščakov v zavetju mogočnih
grajskih zidov in objemu narave. Ogledali smo si razstavo kočij.
Pravo zgodovinsko vzdušje in sodobne trende pa nam je pričaral
kratek predstavitveni film o razvoju kočij in kočijaštva.

Po ogledu tega grajskega ambienta smo se odpeljali v kraj Bogojino.
Tam stoji mogočna cerkev, katere arhitekt je bil Jože Plečnik.
Njegova izbrana dela v Ljubljani so bila prav te dni vpisana na
seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Cerkev velja za eno
najlepših stavb sodobne sakralne arhitekture na Slovenskem. Z
zanimanjem smo si ogledali to Plečnikovo lepotico sredi prekmurske
ravnice.

Po ogledu kulturnih in naravnih lepot smo našli tudi priznani gurmanski
kotiček za razvajanje po domače. Tako smo okusili kar nekaj kulinaričnih
dobrot te pokrajine.
Kulinarike in domačnosti smo bili deležni tudi na posestvu Passero. V
podeželski čokoladnici so nam predstavili postopek izdelave čokoladnih
pralinejev. Med tem smo se posladkali z različnimi okusi čokoladnih tablic
in pralinejev. Okusi čokolade so nas navdušili, saj so podobni našemu
življenju. Malo grenki, malo sladki, preprosti in čudoviti.

Doživeli in začutili smo delček Pomurja, a hkrati spoznali, da je tukaj doma
gostoljubje, iskrena domačnost in toplina. Spet en dan in spet eno novo
doživetje za zakladnico naših spominov.
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