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A projekt megvalósítása a COVID vírus miatt két tanévet is érintett. A 2021/2022-es tanévben 

került megrendezésre a Nemzeti Összetartozás Napi program és Magyarság Háza által biztosított 

rendhagyó történelemóra is. A kirándulást viszont csak a 2022/2023-as tanévben tudtuk megvalósítani 

az elmaradt 2020-as pályázatok pótlása és a rövid időintervallum miatt. 

Ennek ellenére a gyerekek egy nagyon tartalmas pályázatban vehettek részt.  

 

Nemzeti Összetartozás napja: 

2022.06.03.-án a Nemzeti Összetartozás Napi programunk 

egy faültetéssel kezdődött az iskolánk udvarán helyeztük el saját 

"Trianon fánkat" melyet a Határtalanul! programmal utazó 

csoportok egy-egy nemzeti színű szalaggal fel is díszítettek.  

Ezt követően megemlékeztünk a trianoni békeszerződés 

magyarságra gyakorolt hatásairól, majd a gyerekek által készített, 

határon túli költők, írók tablóit helyeztük el.  

 

Ez után közös népdalénekléssel és körtánccal folytatódott a 

megemlékezés. A program zárásaként pedig tornatermünkben az utazó 

gyerekekből kirajzoltuk régi hazánk formáját. A gyerekek ezt a 

programot in nagyon szerették és jól érezték magukat együtt. 

 

 

Magyarság Háza „rendhagyó történelemóra”: 

A különleges programra 2022.06.08.-án került sor. A 

programban résztvevő diákok nagy izgalommal foglalták el 

helyeiket a lelától, a teljes I. világháborús egyenruhába bújt előadók 

láttán. A nagyon izgalmas és szemléletes előadás után a tanulók 

kérdéseiket is feltehették a katonáknak. Nagyon örültünk, hogy 

lehetőségünk volt reszt venni ezen a nem mindennapi történelem 

órán. 

 

 



 

 

Előkészítő óra: 

2022.09.05-én az előkészítő órán diákjaink megismerkedtek a 

meglátogatott tájegységek történelmi múltjával, és a régió etnikai 

sajátosságaival. Az ott élő magyarság múltját 

és jelenét is érintettük a beszélgetés során. 

Trianonról is meg emlékeztünk, megvizsgálva a békeszerződés földrajzi 

aspektusait, a határok által teremtett gazdasági, társadalmi viszonyokat.  

 

A kirándulás: 

1. nap 

Lendván megtekintettük a Bánffy-Esterházy kastély kiállítását. 

Benne Zala György alkotásainak miniatűr másait. Busszal 

felkapaszkodtunk a lendvai szőlőhegyre, ahol felkerestük a 

Szentháromság kápolnát, benne Hadik Mihály törökverő hadvezér 

üvegkoporsóját.  

Innen csodálatos 

kilátás nyílt a környékre, három ország látóhatárát pásztázzuk.  

Majd Lendván a Magyar Nemzetiségi Művelődési 

Intézetébe látogattunk, ahol Soós Mihály az intézmény 

igazgatója tartott érdekes előadást a szlovéniai magyarságról.  

 

Ezt követően a történelmi nyugat-dunántúli Őrvidék 

középkori emlékeinek egyik kiemelkedő települése Bántornya 

következett. A Bánffy-családhoz fűződő Árpád-kori 

templomon román és gótikus stílusjegyeket egyaránt 

fellelhettünk, falain Aquila János gyönyörű freskóit láthattuk, 

köztük a Szent László legendát is.  

A templomok után Dobronakba látogattunk Európa egyik legnagyobb trópusi kertjébe, az 

Orchidea Farmra, ahol többek között banánfával, kakaó- és kávécserjével, és megannyi szebbnél szebb 

trópusi növénnyel ismerkedhettünk meg. A település határában 

található Bakónaki-tóhoz is ellátogattunk amely mentén 

gyönyörű sétát tettünk. A tónál energiapark működik, ahol 

különböző szervi bajokat lehet orvosolni. Ezek az 

energiavonalak a közeli erdőben megbújó Szent Vid forráshoz, 

és a felette lévő Szent Vid kápolnához vezetnek.  



2. nap  

Délelőtt Ptuj gyönyörű várához látogatunk. 

Megemlékeztünk Szlovénia legrégebbi városának magyar 

vonatkozásairól: a település IV. Béla és Mátyás király idejében 

Alsó-Stájerország részeként a Magyar Királyság része volt. A 

régi városkapuk egyikét Magyar Kapunak hívták. A vár után 

sétát tettünk Ptuj ódon városközpontjában. A Flórián téren láttuk 

az új városházát és a Szent Flórián szobrot, a Múzeum téren a régi városházát, mellette az ikonikus 

Orpheus emlékművet, a középkori Várostornyot és a Szent György plébánia templomot.  

Innen Battyánfalvára látogattunk, ahol a település 

névadójának kastélyát látogattuk meg.  

Innen a Muravidék legnagyobb településére, Muraszombatra 

látogattunk ahol megtekintettük a várkastélyt, amely a késő 

középkorban szintén a 

Széchy család birtokát képezte és kiemelt szerepe volt a 

nyugati határvidék védelmében. A Széchy dinasztia 

kihalásával a vár a Szapáryak birtoka lett, ők végezték a barokk 

átalakításokat rajta. Ma a Muravidéki Múzeum működik benne.  

 

3. nap 

Elhagyva Szlovéniát Horvátország felé indultunk. 

Zágrábban, Horvátország fővárosában városnéző sétát tettünk 

. Meglátogattuk a Káptalandombon emelt székesegyházat, 

benne a Szent István kápolnával, ahol Szent László koronázási 

palástja található. Itt nyugszik Erdődy Tamás, valamint az 

1919-es újratemetésük óta Frangepán Ferenc és Zrínyi Péter 

is. A Káptalandombi városrészből átsétáltunk a Felsővárosba (Gradac), itt megnéztük a Jellasics - teret 

és a lovas szobrot, majd a dombon felsétálva az öreg kapun át a Szent Márk -térre értünk. Itt található a 

horvát Szábor, vagyis az országgyüllés, amely a Szent Márk templomra néz, amelyen Horvátország és 

Zágráb címerét Zsolnai cserépből rakták ki.  

Délután a KRK szigetről indulva fakultatív 

hajóútra indultunk, ami nagyon tetszett a 

tanulóknak.  

  

 

 

 



 

4. nap 

Tervünk a fontos kikötőváros Fiume 

felfedezése lett volna de sajnos egész napra 

felhőszakadást mutatott az időjárás előrejelzés, 

így ez a délelőtti program meghiúsult. Ezért a 

szállásunk környékét fedeztük fel kicsit amit a 

csöpörgő eső nehezített.  

Az előrejelzés Lovranba csak szórványos esőt mutatott, így délután utunk 

ebbe az irányba folytatódott. Szerencsére itt is csak kisebb záporok kísértek minket. 

Itt megtekintettük a Villa Florát ahol Feszty Árpád festő hunyt el 1914-ben. 

 

5. nap 

Az utolsó napra Fiumébe csak futó záporokat jelzett a meteorológia, viszont 

Varasd felé folyamatos esőt, megpróbáltuk megnézni a híres magyar kikötőt! Sajnos 

mikor megérkeztünk éppen szakadt az eső így csak egy maroknyi csapattal kerestük 

fel a vasminiszter Baross Gábor emléktábláját. 

 

Varasd felé indultunk ami 

mintegy 20 évig Horvátország 

fővárosa volt. Az Erdődyek 

várkastélyát ami Európa talán 

legszebb barokk belvárosában 

található, sajnos az eső miatt csak a buszból tudtuk 

megtekinteni. Ezután bár érintettük Csáktornyát az 

időjárás miatt itt sem volt alkalmunk kiszállni, így 

Keszthely felé indultunk. 

 

Értékelő óra:  

Egy tanítási óra keretében értékeltük a kirándulást és 

a hozzá tartozó programokat, szeptember 19-én. 

Felelevenítettük a szép emlékeket, levetítettük a képekből 

összeállított kisfilmet, és meghalhattuk a tanulók 

élménybeszámolóit. 

 

Péntek Balázs 

projektvezető                                


