
 

HAT-19-01-0875 pályázat szakmai összefoglaló 

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskola 14 fő diákja és 2 fő tanár 

kísérője a HATÁRTALANUL Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek programban Szlovénia 

magyarlakta területeire utaztak 2022 május 31- június 03. közötti időtartamban. A pályázat 

címe: „Magyar történelmi és természeti értékek Szlovéniában”, amely jelezte, hogy tanulóink 

kifejezetten a magyarsághoz kapcsolódó történelmi helyszíneket látogatták meg és ismerték 

meg a vonatkozó természeti értékeket.  

A  kirándulás első napján Lendván az I.számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában tettek 
tanulóink látogatást, ahol kölcsönösen bemutatkoztak egymásnak, diákjaink power point 
bemutatkozóval készültek községünkről és iskolánkról. Az ismeretátadás és a 
partnerkapcsolatok megerősítése nagyon jól sikerült. A tanulók ismeretet szereztek arról, 
hogy Lendván született egy magyar szobrászművész Zala György (1858- 1937), a századforduló 
neobarokk emlékműszobrászat képviselője.  
A tanulmányi kirándulás első napján Ljubljanába utaztak tovább, ahol megtekinteték a főváros 
egyik szimbólumát a várat. A városlátogatás során a tanulók ismereteket szereztek az 
alábbiakról: 

- A vár 1690- 1705 között nyerte el mai alakját és az Eszterházy család birtokában volt. 
- A várban ,1849-ben csaknem három hónapig, a vár falai között őrizték az első felelős 

magyar kormány miniszterelnökét Gróf Batthyány Lajost. 
- A Szent Katalin –plébániatemplomban az apszis alatti sírboltban vannak eltemetve az 

Eszterházy család nő tagjai. 
- 2004-ben készült el Makovetz Imre, magyar építész tervezte művelődési ház, 

Makovetz hitvallása: „ összekötni az eget a földdel”. 
- Szentháromság kápolna: a török kiűzésének emlékére emelt kápolna, benne Hadik 

Mihály (törökverő magyar huszár kapitány) üvegkoporsójával. 
A második napon Szlovénia 2. legnagyobb tavához, hegyek, erdők festői környezetében, a 
található Bledi-tóhoz kirándultak. Itt megismerték a  gleccser vájta tó jellemzőit, élővilágát. Ezt 
követően látogatást tettek a Vintgard szurdokban, ahol a Radovna folyó vízeséseiben, 
medencéiben és zúgóiban gyönyörködtek és a folyó feletti fahidakkal és szélén a sziklákhoz 
rögzített fafolyosókkal vezet a tanösvényen szereztek ismereteket a különleges növényzetről, 
amely  a különleges éghajlat és mikrodomborzati körülmények miatt alakult ki. 
A tanulmányi kirándulás harmadik napján Koperbe utaztak a tanulók, mivel a koperi kikötő 

Magyarország második legjelentősebb partnere. A földközi- tengeri éghajlat, tengeri élővilág, 

a kikötő jellegzetességeinek megismerésére remek alkalmat nyújtott a kirándulás.  

A kirándulás negyedik napján Maribor városával ismerkedtek meg a tanulók. A Dráva partján 

a forgalmas kikötőváros és kereskedelmi átrakodóhely megismerése lehetőséget nyújtott a 

Koperben megtekintett tengeri kikötő és életének összehasonlítására. Mariborban 

megtekintették még  a város Főterét, várterét, a Mariborski grad kastélyt, a Városházát, a 

Víztornyot, a Keresztelő Szent János székesegyházat. 

 

 

 

 



 

 

I.számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola 

 

Makovetz Imre tervezte kultúrotthon előtt (Lendva) 



 

 

Szent Katalin plébániatemplom mellett a  Szent István szoborral (Lendva) 

 

Lendvai vár előtt 



 

 

Szentháromság –kápolna, ahol Hadik Mihály múmiája található (Lendva) 

 

Vintgar - szurdok 



 

 

 

Vintgar - szurdok 

 

 

Ljubljanai vár 



 

 

 

Tito téren a rétori Palota előtt (Koper) 

 

Koper, kikötő 



 

 

Vár tér (Maribor) 

 

Fő tér (Maribor) 


