A Határtalanul! - Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek - program keretében iskolánk 28 diákja 4
kísérő pedagógussal Muravidék – A történelmi Magyarország nyugati gyepűjén címmel összeállított
3 napos kiránduláson vett részt Szlovéniában 2019. április 10-12. között. Szlovénia határ menti
magyar nyelvterületének természeti és kulturális értékeivel ismerkedtek.
…Először Lendvára utaztunk, ahol a szlovéniai magyarság központjában jártunk. Itt tájékoztatót
kaptunk a szlovéniai magyarok életéről, majd a Bánffy-Esterházy kastélyban rendezett kiállításokat
tekintettük meg. A helytörténeti gyűjteményben a hetési szőttesről szereztünk bővebb ismereteket.
Ugyanitt láthattuk Zala György lendvai születésű szobrászművész alkotásainak - köztük a Millenniumi
emlékmű szobrainak - kicsinyített másait is. Miután átadtuk ajándékainkat az I. számú Lendvai
Kétnyelvű Általános Iskolában, felkapaszkodtunk a lendvai szőlőhegyre, ahol a Szentháromság
kápolnában őrzik Hadik Mihály kapitány mumifikálódott testét. A kápolna tövéből csodálatos kilátás
nyílt a környékre. A látvány tovább fokozódott, amikor a Vinárium Lendva kilátótorony tetején
körbesétálva egyszerre láthattuk be Magyarország, Szlovénia, Horvátország és Ausztria területét.
A középkori templomok felkeresésekor a román és a gótikus stílusjegyeket figyeltük meg, Szent
László és Szent Márton emlékét idéztük, több helyszínen Aquila János freskóiban gyönyörködtünk.
Ezzel a céllal jártunk Bántornyán, Nagytótlakon, Domokosfán, Mártonhelyen.
Dobronakon a György-házban a népi relikviákból álló és a paraszti életmódot bemutató kiállítást
tekintettük meg, majd kézműves foglalkozás keretében hímes tojást festettünk. Ellátogattunk KözépEurópa legnagyobb orchidea farmjára, ahol különleges egzotikus növényeket láthattunk. Az
orchideák színes választéka nagy tetszést aratott körünkben. Utunk során betekintést nyertünk a
Muravidéken

élők

munkájába.
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folyamatát,

azután

megfigyeltük, hogyan készül a kézműves csokoládé. Nagy örömünkre, mindkét helyen ízelítőt is
kaptunk a termékekből.
Hodoson volt a szállásunk, ahol minden adott volt a pihenésre, kikapcsolódásra.
Túrázni a hármashatárra indultunk. Szlovéniai oldalról, Türke irányából közelítettük meg az
emlékművet, azt a háromoldalú gúlát, melyet körbe sétálva pár másodperc alatt 3 országban
jártunk!Ezután Felsőlendvára vitt utunk, ahol Szlovénia legnagyobb kiterjedésű várát tekintettük
meg. A várat az évszázadok során birtokolták az Amadék, a Széchenyiek, a Nádasdyak, a Szapáryak,
udvarán 7 energiavonal hatását próbáltuk megtapasztalni. Belatincon a Zichy-várban rendezett patika
kiállítást tekintettük meg, majd a szomszédos Szent László templomban helyeztük el lovagkirályunk
tiszteletére a koszorúnkat. A sok élményt nyújtó kirándulásunk utolsó állomása a Muraszigeten lévő
úszó malom volt. Mindannyiunkat meglepett a Mura folyó széles medre, a víz gyors sodrása.
Látnivalókban, élményekben gazdag kirándulás részesei lehettünk. Sokáig fogjuk emlegetni a megélt
pillanatokat, mesélni felejthetetlen élményeinket…

