
3 nap krónikája Szlovéniából a szlovéniai magyarok otthonáról 

 

Május 28-án szombaton reggel nagy várakozással indultunk Mórról a várva-várt kirándulásra 

Az időjárás kegyes volt hozzánk: Szikrázó napsütés, kedves autóbuszvezető, gondoskodó szülők, tanárok. 

Egyszeri pihenő után 10.30-kor már átkeltünk a határon és első állomásunkra, Lendvára érkeztünk. Ennek 

külső kerületébe Hosszúfalura vezetett utunk, ahol elfoglalhattuk szálláshelyünket. A szobák tiszták, 

kényelmesek / wc, fürdőszoba minden szobához/, a vendégfogadók kedvesek, szolgálatkészek. 

Idegenvezetőnk rövid bemutatkozás után máris programot kínált. 

Meglátogattuk a Makovecz Imre által tervezett kultúrházat, a benne található különleges szépségű 

színháztermet és fotóval örökítettük meg a közös élményt. 

Megtekintettük a Szent Katalin templomot és a mellette található Szent István és Szent László szobrát, 

valamint Széchenyi és Kossuth emléktábláját.  

Örömmel fedeztük fel, hogy lépten-nyomon a magyar történelmi múlt emlékeivel találkozunk. 

A falu megismerése után hosszú, fárasztó túra következett a lendvai kilátó szomszédságában levő 

Szentháromság kápolnához. 

Utunk során a fáradságért kárpótolt bennünket a fenséges táj, a gyönyörűen megművelt földek és csodálatos 

házak látványa. A kápolnába érkezve, megtekinthettük Hadik Mihály múmiáját, valamint 

megemlékezhettünk fiáról, Hadik Andrásról, aki Mária Terézia uralkodásának idején írta be magát 

történelmünkbe. 

 A túra után ismét autóbuszra szálltunk és ellátogattunk egy különleges kegyhelyre Radamosra, ahol 

megnézhettük a híres „Mária- fát” – amely a legenda szerint már számos csodatétel és vigasz színhelye volt a 

Szűzanya megjelenése által. 

 A lendvai várban megtekintettük Alsólendva főúri családjának, a Bánffyaknak hagyatékát és 

megemlékeztünk a lendvai születésű világhírű szobrászról, Zala Györgyről - aki a budapesti milleniumi 

emlékművet alkotta. 

Estére elfáradva, de élményekkel gazdagon fogyaszthattuk el vacsoránkat, majd nagy nehezen tértünk 

nyugovóra a sok élménytől és az otthonunktól távol töltött éjszaka izgalmától. 

 

 



Május 29. Vasárnap 

Korán reggel indultunk Horvátországba átkelve a Mura folyón, ahol egy ősi népdalt is megtanultunk 

idegenvezetőnktől. Megismertük a gázlót, és hamarosan Csáktornyára érkeztünk.  

A város a gyermeknap miatt ünneplőbe öltözött és úti célunkhoz a Zrínyiek ősi várához jókedvűen 

érkeztünk. Megtekintettük a vár környezetét, a várbelsőt, a benne található felbecsülhetetlen szellemi és 

tárgyi emlékeket, örökségeket. 

Megemlékeztünk a Költő Zrínyi Miklósról, valamint híres dédapjáról a török elleni harcok hőséről. 

A városban megtekintettük a magyarok ősi madara a Turul emlékművét, majd, megkoronáztuk a Zrínyiek 

emléktábláját. 

Varasd volt a következő célállomásunk, ami a török veszély idején Horvátország fővárosa volt. 

Megtekintettük a várat, városházát, a főteret és a várostörténeti múzeumot. 

Idegenvezetőnk a nap programjait még színesítette az itt található templom bemutatásával, valamint egy 

gördeszkázásról híressé vált pappal való találkozással. 

Muraszombatra utaztunk, ahol Sapáryak várkastélyát és a benne található múzeumot látogattuk meg. A 

város katolikus és evangélikus templomát is megtekinthettük, ahol Leiner Csilla, ének-zene tagozatos 

tanárnő gyönyörű énekkel tette emlékezetessé az élményt.  

Közös imát is mondtunk szeretteinkért, majd elcsendesedve folytattuk utunkat a Bakonaki – tóhoz. A tóhoz 

vezető út során megnéztük az energiapontokat és a csodaforrást, amelynek vizével hűtöttük magunkat.  

Fáradtan, ám a rengeteg élménytől izgatottan érkeztünk vissza szálláshelyünkre, ahol bőséges, ízletes 

vacsora várt bennünket. 

 

Május 30. Hétfő 

Korai ébresztő és bőséges reggeli után összecsomagoltunk és bepakoltunk úti poggyászunkat az autóbuszba. 

Ma még sok szép élmény várt ránk. 

Bántornyára vezetett utunk, ahol egy román stílusú gyönyörű templomot nézhettünk meg. Itt található 

Aquila János XIV. századi világhírű freskókészítő számos gyönyörű bibliai képsorozata, valamint a Szent 

László legendát bemutató képsorozat. 

Gyönyörű énekkel tették színessé a látogatást énekkaros lányaink. 

Ezután Zsitkócra utaztuk, ahonnan a „haza bölcsének” Deák Ferencnek a családja származott. Itt felidéztük a 

bölcs magyar érdemeit és megkoszorúztuk a család és Deák Ferenc emléktábláját. 



Ezt követően izgatottan vártuk a szlovén iskolával való találkozást. 

A modern, szép világos épületben kedvesen fogadtak bennünket, ahol megcsodálhattuk a mi volt 

köztársasági elnökünk Göntz Árpád által felavatott tornatermet, sportpályát és szép tantermeket. Az 

igazgatónő bemutatta az iskolát, beszélt az itt folyó oktatásról és szabadidős programokról. 

Mi is bemutattuk Mór városát és iskolánkat, majd kedves vendéglátás után búcsút vettünk az iskolától. 

Finom ebéd várt minket ezután szálláshelyünkön, ahol ajándékkal köszöntük meg vendéglátóink 

kedvességét, barátságát. 

Ezt követően Magyarország irányába fordult autóbuszunk, de út közben még egy „orchidea gyár” gyönyörű 

virágait, növényeit valamint vízesését nézhettük meg. 

Gyorsan haladt hazánk felé autóbuszunk, ahol tanáraink már az út elején meghirdetett vetélkedővel 

szórakoztattak bennünket a megélt élményekkel kapcsolatos kérdésekkel. 

Egy 20 perces pihenő közbeiktatása után este 6 óra tájban érkeztünk haza Mórra. 

 

Köszönettel tartozunk a Határtalanul program szervezőinek, tanárainknak, szüleinknek a csodálatos 

élményekért, a sok ismeretért, amelyet szereztünk. Nem feledjük! 

 

 

Köszönjük:  móri Radnóti Miklós Általános Iskola 

 7.a és 7.b osztályos tanulói és tantestülete 

 

Mór, 2016. május 30. 

 

 

 

 


