vabi
na

odkritje spominske plošče Stanku Vrazu
in

strokovno ekskurzijo v Prlekijo,
21. 9. 2013
Slovensko etnološko društvo je bilo prvo v Sloveniji, ki je Stanku Vrazu na rojstni hiši postavilo
spominsko ploščo in mu s tem dalo priznanje za pomen njegovega dela za slovensko etnologijo,
folkloristiko in širšo kulturo. Leta 1986 odkrita tabla, je bila sčasoma poškodovana, ob obnovi fasade
hiše pa odstranjena. Ker seveda pomen Vrazovega dela v tem času ni bil zmanjšan, prav nasprotno,
tudi v Sloveniji končno dobiva primerno veljavo v širšem krogu, smo se v Slovenskem etnološkem
društvu odločili, da tablo ponovno postavimo. Otvoritvena slovesnost bo potekala v sodelovanju z
Zgodovinskim društvom Ormož in Občino Ormož. Slavnostni govornik bo dr. Marko Terseglav.
Ob tej priložnosti bomo izpeljali strokovno ekskurzijo po delu Prlekije. Začeli bomo v Ormožu, kjer si
bomo ogledali muzejske prostore in zbirke Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož. V obnovljeni Grajski
pristavi so na ogled razstave Od igrače do žare, Lonec lončarja hvali in Srednjeveška plastika z
ormoškega območja. Po ogledu bomo pot nadaljevali proti Cerovcu, kjer bomo na rojstni hiši Stanka
Vraza odkrili spominsko ploščo. Po slovesnosti v Cerovcu Stanka Vraza bomo čez vinorodno
gričevje nadaljevali pot proti Ljutomeru, kjer si bomo ogledali Muzej Ljutomerski kasač.
Za krajši čas se bomo prepustili užitkom prleške kulinarike, potem pa pot nadaljevali proti Sv. Juriju
ob Ščavnici in Stari Gori. Ob tem se bomo z obronkov gričevja razgledovali po ravninskem delu
Prlekije, Murskem polju, in spregovorili o posebnostih ravninskega in gričevnatega dela Prlekije.
Posebnost vasi v občini Sv. Jurij ob Ščavnici so vedre. V Sv. Juriju ob Ščavnici si bomo ogledali
novo Kocbekovo dvorano z 10-minutnim arhivskim filmom o elektrifikaciji kraja s kratko predstavitvijo
celotnega Sv. Jurija ob Ščavnici, kot kraj Antona Korošca, B. Krefta in E. Kocbeka. Pot na Staro
Goro vodi skozi Sovjak, vinogradniško vas na sedmih vrhih, ki so jih imeli v lasti bogatejši okoliški
kmetje, kasneje pa v večini viničarji in želarji. Na Stari Gori si bomo pod vodstvom TD Sv. Jurij ob
Ščavnici ogledali etnološko zbirko v stari šoli, baročno cerkev Sv. Duha in rekonstrukcijo mlina na
veter.

Program:
6.45 zbor pred SEM
7.00 odhod proti Ormožu
9.00–10.00 obisk Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož, enote Ormož
10.30–12.00 odkritje spominske plošče Stanku Vrazu na njegovi rojstni hiši
12.30–13.30 obisk Muzeja Ljutomerski kasač na hipodromu v Ljutomeru
14.00–15.30 kosilo na Stari Cesti (Turizem na podeželju Tompa)
15.45–17.00 obisk Sv. Jurija ob Ščavnici in Sovjaka
17.00–18.30 obisk etnološke zbirke na Stari Gori, ogled mlina na veter in baročne cerkve Sv. Duha
na Stari Gori
18.30 odhod avtobusa proti Ljubljani

Cena ekskurzije s prevozom in kosilom je: 40,00 € za člane SED, za nečlane 45,00 €
Cena ekskurzije s kosilom (za tiste, ki pridejo z lastnim prevozom) je: 15,00 € za člane SED, za nečlane
20,00 €.
Kotizacijo plačajte na TRR SED (SI56 0208 3001 6028 646 - reference 00 900).
Prijave sprejemamo na: info@sed-drustvo.si (Ana Bezek 031 714 405) do 17. 9. 2013.
Vse informacije so dostopne tudi na spletni strani SED: www.sed-drustvo.si.

Vljudno vabljeni!

Priprava ekskurzije in strokovno vodstvo:
Nevenka Korpič, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
Jelka Pšajd, Pomrski muzej Murska Sobota
Anja Serec Hodžar, Slovensko etnološko društvo

