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1. nap 

 

     A Somssich Antal Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói 2019.10.03.-án reggel 7.30-kor 

buszra szálltak és a Szlovéniai Lendva felé vették az útirányt. A határt 8.15-kor lépték át, 

Tornyiszentmiklósnál. A tanulók megtapasztalhatták, hogy milyen előnyökkel jár a határok 

nélküli Európa, mivel a két ország határán, nem volt szükség az úti okmányok bemutatására. 

 Az első Szlovén település Pince nevű község volt, ahol a diákok megfigyelhették a falu 

határát jelző kétnyelvű táblát, és a helyi természeti viszonyokat. Kirándulásunk első úti célja 

Lendva volt, amely egyben a határon túl élő magyarság kulturális központja is. Idegen vezetőnk 

a Bánffy Központ munkatársa Patyi Zoltán magyar születésű, Lendván élő pedagógus volt. 

Bemutatta a gyerekeknek a Makovecz Imre által tervezett kulturális központot, melyen a 

megfigyelték a jellegzetes építészeti stílusjegyeket. Ezután a diákok megtekintették az épület 

előtt található Zala György mellszobrát. A továbbiakban a Lendva hegyen található 

Szentháromság kápolna felé vették az irányt, ahol Hadik Mihály, az egykori kiváló katona 

holtestét is látható múmia formájában, aki jelentős szerepet vállalt a törökök elleni 

küzdelemben. A város emblematikus jelképe a vár, amelyet egykoron a Bánffy család bírtokolt. 

Idegenvezetőnk kiemelte Gróf Bánffy Miklós tevékenységét, aki nagylelkű mecénás, kultúra 

kedvelő és a reformáció lelkes híve is volt, és szorgalmazta a magyar nyelvű nyomtatott 

könyvek megjelenését is. Városi sétánk során megtekintettük a katolikus és az evangélikus 

templomot is, kiemelésre került a reformáció jelentősége is. A városnézés során megnéztük az 

egykori polgári iskola falán található Kossuth és Széchenyi reliefet. Késő délelőtt látogatást 

tettünk a lendvai két tannyelvű általános iskolában, ahol az igazgató nő és az intézmény 

könyvtárosa, Zágorec -Csuka Judit bemutatta nekünk az intézményben folyó munkát. A tanulók 

párhuzamot vontak a szlovén és a magyar iskolarendszer között, tetszett nekik, hogy a 

tanulóknak négy nyelv tanulására is lehetőségük van.  

Ezután a tanulóknak lehetőségük volt ellátogatni a helyi roma tanulók segítésére létesített 

oktatási központba, ahol egy rögtönzött sportversenyre is sor került.  

5 órakor elfoglaltuk szállásunkat az Olimpia Hotelben.  

 

2. nap 

 

A tanulmányi kirándulás második napja Zrínyi Miklós hadvezér és költő születésének 400. 

évfordulójára emlékezve telt. Idegenvezetőnk Zágorec -Csuka Judit tanárnő volt  akitől rengeteg 

információt kaphattunk, a Zrínyi család eredetéről, Magyarország és Horvátország 

történelmében betöltött kiemelkedő szerepéről. Szent Ilona településén (Senkovecen) Zrínyi 



(Miklósnak állítottak szobrot, aki élete árán védelmezte katonáival Szigetvárat. A településen 

megtekintettük szintén e településen található Zrínyi Mauzóleumot, amelynek felújítása 

folyamatban van. 

Következő úticélunk Csáktornya volt, melyet szoros kapcsolat fűz Zala vármegyéhez, melynek 

egykoron székhelye is volt. 1546-ban került a Zrínyi család bírtokába volt. Itt írta meg Szigeti 

veszedelem című eposzát Zrínyi Miklós, amelyben dédapájának állít emléket. A vár 

szomszédságában lévő sétáló utca végén találjuk az emlékoszlopot, amelyen Zrínyi Miklós 

reliefjét tekinthették meg a gyerekek. A Zrínyi család életét végig kísérő útvonalunk utolsó 

állomása Zrínyifalva (Kursavec) volt, ahol koszorút helyeztünk el Zrínyi Miklós halálának 

emlékoszlopánál.  

A délután során, Varasdra látogattunk, ahol sétát tettünk a vár körül, majd a városban található 

ferences templom Szent László királyunk képét is megfigyelhettük. 

A késő délutáni órákban visszaindultunk a szállásra, ahol a vacsora után a gyerekek 

csoportmunka formájában adtak számot a nap során szerzett ismereteikről. 

 

3. nap 

 

A harmadik nap reggelén a tanulók Lepoglava felé vették az irányt, amely a Corvin család 

történelméhez kapcsolódó település. Állítólag még maga Mátyás király is megfordult a 

városban, amely akkor a pálosok tulajdonában állt. Az itt élő szerzetesek híres 

könyvmásolók voltak. A városban található kolostort Mátyás király fia építtette át 

erőddé. A pálos kolostor temploma őrzi Corvin János sírhelyét. 

Lepoglava után Trakostyán várához indultak. A gyönyörű természeti környezetben 

található várkastély egy kúp formájú dombra épült. A várat I. Miksa császár Draskovics 

Györgynek adományozta, aki várkastéllyá építtette át. A főúri család szerepét a vár 

történetében az épületen elhelyezett címer is bizonyítja. 

A délután során a csapat Krapinára látogatott, amelyet egykoron főúri családok 

leszármazottai birtokoltak, köztük a Cillei grófok, Corvin János. Itt található Európa 

leggazdagabb neandervölgyi ember életét bemutató múzeuma. A hajdan itt élt ősember 

életébe az interaktív kiállításának megtekintésével nyerünk bepillantást. 

Este a szálláson a vacsora után a gyerekek a kirándulás során szerzett pozitív 

tapasztalataikról számoltak be. 

 

 



 

4. nap 

 

Az utolsó nap reggelén a hetedikes tanulók Muraszombatra indultak, ahol 

 megtekintették a Szapáry kastélyt. A központban álló épületet a Szapáry család 

 birtokolta, akik az épületet barokk stílusban építették át. Szapáry Péter  alapozta meg 

a család rangját és tekintélyét. I Lipóttól bárói rangot, emellett Muraszombat örökös ura 

címet kapta. A kastélyt körülölelő park növény ritkaságoknak ad  helyet. 

 Az evangélikus templom főbejárata fölött a Szapáry-címert láthatjuk, ezzel is 

 kihangsúlyozva a főúri családnak a város életében betöltött szerepét. 

 Muraszombat után kirándulásunk a gyógyhatásáról ismert Bacónaki-tónál fejeződött 

 be. Az energiapontok felkeresésével, a szép erdei környezetben tett sétával, felüdülve 

 zárjuk tanulmányi kirándulásunkat. 

  

 


