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Iskolánk, az Ászári Jászai Mari Általános iskola sikeresen pályázott az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Határtalanul program tanulmányi 

kirándulás hetedikeseknek pályázaton. Így 2016.04.18-20. közötti időszakban 3 

napot töltöttünk el a Muravidéken, Lendva környékén, amely a szlovéniai 

magyarság szellemi központja. Utunk során megismerkedtünk az itt élő magyarok 

történelmével, hagyományaikkal, nevezetességeikkel, és ha csak rövid időre is, 

de bepillanthattunk mindennapi életükbe.  

Tanulmányi kirándulásunkat előkészítő tevékenység előzte meg, melynek során 

diákjaink és pedagógusaink felkészültek az útra. Végigtekintettük a kirándulás 

állomásait, annak történelmi, néprajzi és természeti-földrajzi vonatkozásait. Ezek 

az órák nagyon jó hangulatban teltek. A kutató-rendszerező munkát csoportokban, 

párokban végezték a gyerekek. A megszerzett információkat, tudást elmélyítették, 

alkalmazták, illetve új ismeretekre is szert tettek utunk során. Május első hetében 

elutaztunk Budapestre, hogy megnézzük és részesei lehessünk a Mi, magyarok 

látogatóközpont kiállításának. 

Tanulmányi kirándulásunkat Ászárról 46 diákkal és 7 pedagógussal reggel 7 órai 

indulással kezdtük meg. Letenyénél, egy rövid ellenőrzés után átléptük a határt. 

Kirándulásunk első állomásaként a horvátországi Csáktornyán megtekintettük a 

Zrínyi kastélyt és az udvarán álló szobrát. Utunkat a szlovéniai Lendván 

folytattuk. Végigjártuk a 820 éves város magyar értékeit. Először a Bánffy-

Esterháy várkastélyba sétáltunk fel, ahol egy rövid filmet néztünk meg a városról, 



majd a néprajzi kiállítás darabjaiban gyönyörködtünk. Sétánk során megnéztük a 

barokk Szent Katalin plébániatemplomot Szent István szobrával, majd a 

Makovecz Imre által épített kultúrtemplomot. Ezek után Zala György szobránál 

elénekeltük a Szózatot és koszorúztuk. Majd egy félórás szabadidő következett, 

itt mindenki - belátása szerint - fagyizhatott, sétálhatott, vagy éppen 

elfogyaszthatta az otthonról hozott szendvicsét. Majd buszra szálltunk és 

Radamos felé vettük az irányt. Itt egy csodálatos erdei környezetben elsétáltunk a 

Mária fához. Az idegenvezető elbeszéléséből megismertük a Radamosban 

született a legendát, amely mind a mai napig él. A monda elejét 1947-ből veszi, 

amikor Füle József falusi pásztornak a Fekete-erdőben, egy tölgy tetején 

megjelent a Szűzanya. A háború idején erőt adott az itt élő embereknek, a fa 

kérgének pedig gyógyító erőt tulajdonítottak. Kora esti órákban értünk Hodosra, 

a szállásunkra. Nagyon kedvesen fogadott bennünket a polgármester úr. Röviden 

bemutatta a lakóhelyét, és közvetlen környezetét. Mindenki elhelyezkedett, majd 

este 7 órakor pedig egy nagyon finom vacsora elfogyasztása következett. Ez után 

még a gyerekek az udvaron fociztak és kosárlabdáztak.  

Második napunkat a Pártosfalvi Kéttannyelvű (szlovén és magyar ) Általános 

Iskolában kezdtük. - Betekinthettünk az itt tanuló szlovén diákok életébe. Mindkét 

iskola bemutatta a sajátját. Utána diákjaink átadták a saját készítésű ajándékainkat 

egy kis jellegzetes magyar édesség (Tibi csoki) kíséretében. Ezek után 

beszélgettünk, ismerkedtünk egymással. Közben pedig gyümölccsel és finom 

teával kínáltak bennünket. Később megmutatták kis Méhészetüket, amiből ízelítőt 

is kaptunk. Majd elbúcsúztunk, buszra szálltunk, és elindultunk a Hármashatárra 

(szlovén-magyar-osztrák). A hegy tetejére érve pihenés közben megebédeltünk. 

Visszatérve a szállásra, egy frissítő zuhany után fogadtuk a Pártosfalvi Általános 

Iskola Néptánccsoportját. Egy fergeteges táncbemutató után a mi diákjaink is - 

bár nehezen, szégyenlősen kisebb-nagyobb bíztatás hatására - bekapcsolódtak. 

Így egy nagyon jó hangulatú, néha mókás közös tánc következett. Utána még 



beszélgettünk, majd egy kis jelképes ajándékkal megköszönve búcsúztunk el a 

szlovén diákoktól. Nagyon érdekes volt a szlovén területen élő magyarok életébe 

bepillantani, és ha csak rövid időre is részesévé válni. Később megvacsoráztunk, 

és este tízkor mindenki lepihent.  

Kirándulásunk utolsó napját egy gyönyörű XIV. századbeli egyhajós gótikus 

templom megtekintésével kezdtük Mártonhelyen. Majd egy félórás út után 

megérkeztünk Nagytótlakra, ahol megnéztük a vulkanikus tufára épült kör 

alaprajzú seloi Szent Miklós kápolnát. Szlovéniában egyedi mind az arculata, 

mind a kialakítása. Megcsodáltuk a kupola félköríves mezejében elhelyezkedő 

passió kilenc jelenetét. Majd ismét buszra szálltunk, és elindultunk Dobronakba. 

A település határában található Bakonaki-tótól elsétáltunk a közeli erdőben 

megbújó, csodálatos gyógyító erővel bíró Szent Vid forráshoz, és a felette lévő 

Szent Vid kápolnához. Majd ellátogattunk a Hancsik tanyára. Nagyon szívélyes 

fogadtatásban volt részünk. Mielőtt hozzáfogtunk volna a saját alapanyagból 

készült pörkölt és krumplikása elfogyasztásához meghallgattuk a gazdát. Röviden 

megismertette velünk a tanya "történetét”, hogyan öröklődik apáról fiúra az itt 

folytatott tevékenység. Mesélt az itt élő emberek életéről, az összefogásról, 

egymás segítésének fontosságáról. A finom ebéd után csalán szörpöt ittunk, és 

kukoricamálét ettünk. Mindenkinek nagyon ízlett, így a receptet is elkértük. A 

késői ebéd elfogyasztása után ismét buszra szálltunk, és rövid utazás után 

megérkeztünk az Orchidea üzembe. Itt egy fél órás idegenvezetés során sok 

mindent megtudtunk az itt fellelhető növényekről. De, nem csak ismereteink 

bővültek, - az a látvány, az a sok gyönyörű növény a mesterségesen kialakított 

"természetes környezetében" szavakkal leírhatatlan. A séta után mindenkinek 

lehetősége nyílt vásárlásra, aminek itthon az anyukák nagyon örültek. Majd 

elindultunk hazafelé, és 8 óra környékén meg is érkeztünk. A szülők már nagyon 

várták gyermekeiket. Mindenki szerencsésen, kissé fáradtan, de élményekkel 

gazdagodva tért haza a szülői házba. 



A következő napokban 1-1 osztályfőnöki óra keretében hetedikeseink értékelték 

a kiránduláson történteket, megbeszélték és feldolgozták azt a sok-sok új 

ismeretet, amire az út során szert tettek. De, fontosnak tartjuk a tudásmegosztást 

is, ezért a 6. osztályosoknak tartottunk egyórás bemutató előadást képekkel 

élményekkel színesítve, felkeltve érdeklődésüket, hiszen a következő tanévben ők 

is a Határtalanul program keretében részt vesznek egy tanulmányi kiránduláson a 

Felvidéken. Majd programunk zárásaként, május 13-án témanapot tartottunk. 

Először az aulában rövid bevezető után megnéztünk egy félórás videó anyagot a 

kirándulásról, rövid magyarázatokkal, élményekkel kiegészítve. Kiemeltük azt a 

szívélyes fogadtatást, melyben részünk volt, valamint a Pártosfalvi Kéttannyelvű 

Általános Iskolában tett látogatásunkat Majd minden diák az osztályfőnökével 

megbeszélte a látottakat, halottakat, elmondhatták véleményüket. Utána pedig 1-

1 tanítási órába beépítettük a muraközi ismereteinket, így pl. 2-3. osztály 

muraközi népdalt tanult csárdás lépésekkel kísérve, felsős diákjaink kiszámolták 

a seloi körtemplom kerületét, területét, illetve ppt bemutatót tartottak a szlovén 

ételekről. Ez idő alatt konyhai dolgozóink a 7. osztályos lányok 

közreműködésével elkészítették a jellegzetes szlovén süteményt, a kukorica málét 

nagy örömünkre, mindenkinek nagyon ízlett. 

 Ezzel programunk lezárult. Elmondhatjuk, hogy nagyon sokat dolgoztunk ez idő 

alatt, de az új ismeretek, élmények, a határon túl élő magyarság egy kis részének 

megismerése, magyarság tudatunk erősödése feledtette velünk ezt. 

Bárányé Nagy Katalin 


