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1.  nap: 

Kora reggeli órákban indultunk a Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskolától. A 

határátkelés utáni első megállónk a csodás környezetben elterülő Lendva volt. Megtekintettük 

a magával ragadó, különleges szépségű kultúrházat, melyet Makovecz Imre tervezett. Ezt 

követte a Szent Katalin római katolikus templom és templomkert meglátogatása. A 250 évvel 

ezelőtt barokk stílusban épült Szent Katalin templom mellett található Szent István és Szent 

László szobra, valamint Széchenyi és Kossuth emléktáblája, melyeket szintén megtekintettünk. 

A lendvai várban megidéztük Alsólendva híres főúri családjának, a Bánffyaknak az emlékét, s 

tisztelegtünk a lendvai születésű, világhírű szobrász, Zala György munkássága előtt, akinek 

leghíresebb alkotása a budapesti Hősök terén álló Millenniumi emlékmű. A Lendvára és 

környékére szép kilátást nyújtó szőlőhegyen lévő Szentháromság kápolnában láttuk Hadik 

Mihály múmiáját, majd a Vinárium toronyból nézhettük meg a csodálatos panorámát. Ezt 

követően a Bakonaki-tónál tettünk sétát. A tó környéki erdőben, a csodaforrást, az 

energiapontokat és a Szent Vid kápolnát is meglátogattuk. 

2.  nap: 

Reggeli után Zsitkóc felé vettük az irányt, ahonnan a Deák család származott. Deák Ferenc 

emléktáblájánál koszorúzással tisztelegtünk a reformkor kiváló politikusa előtt, majd 

meglátogattuk a dobronaki híres orchideafarmot. Ezt követően Bántornyán álltunk meg, ahol a 

világhírű, XIV. századi freskókészítő, Aquila János alkotásait fedezhettük fel. Képei főként 

biblikus történeteket ábrázolnak, de a bántornyai templom különlegessége a Szent László- 

legendát bemutató képsorozat. Muraszombatra érkezve a Sapáryak várkastélyában lévő 

múzeumot látogattuk meg. A következő utunk a Murához vezetett, ahol megtekintettünk egy 

régi úszó vízimalmot. Következő megállónk Radamos volt, a Lendvától tíz kilométerre lévő 

magyar falu határában, egy tölgyfa koronájában a II. világháború után több alkalommal próbált 

a Szűzanya vigaszt és reményt nyújtani emberek százainak. Számtalan csoda is történt a Mária-

fával kapcsolatosan. Itt néztük meg a nyitott fakápolnát, mely őrzi az időközben kidőlt fa 



csonkját. Göntérházán megtekintettük a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolát, ahol jelenleg 

magyar nyelven is folyik az oktatás.   

 

3. nap: 

Csáktornyára utaztunk, mely a mai Horvátország területén található. A Zrínyi család ősi fészke 

ez. A vár és Turul emlékmű megtekintésén kívül, elhelyeztük az emlékezés virágait a szigetvári 

hős, Zrínyi Miklós szobránál, majd Varasdra utaztunk, ami a török veszély idején Horvátország 

fővárosa volt. Városnézés volt a programunk. Megtekintettük a várat, városházát, a főteret. Ez 

után következett hazautazásunk.  
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