
Határtalanul program beszámolója 

A Szobi Fekete István Általános Iskola  30 diákja és 

3 pedagógusa a Határtalanul! – Tavak, várak, 

barlangok, vonzásában, magyar emlékeink 

nyomában című program keretében négynapos 

szlovéniai kiránduláson vett részt 2022. június 8 - 11.  

                                                                 között.  

                                                                 Pályázati azonosító: HAT-KP-1-2021/1-000268 

1. nap 

Utazásunk első állomása a Hármashatárkő volt Felsőszölnökön, melynek a körbesétálásával 

három országba is beléptünk. Lendván meglátogattuk a várat, ahol megtekintettük a helyi 

Galériát és a Múzeumot. Itt egy kisfilm keretében betekintést nyertünk a magyar lakta terület 

mindennapjaiba, a múzeumban pedig megismertük a város történelmi emlékeit. Végül a 

programunkat Göntérházán, az 1860-ban épült szoknyás harangláb megtekintésével zártuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. nap 

Sajnos az idő nem állt mellénk ezen a napon, végig esett az eső. Ezért programjainkat úgy 

kellett módosítanunk, hogy ezen körülmények között is élvezhető legyen a kirándulásunk, ami 

sikerült is. Először meglátogattuk Maribor város szívében található gyönyörű kastélyt, 

melyben a Maribori Regionális Múzeum működik. A környéken feltárt leletek szép 

gyűjteményét tárja a látogatók elé. Megtekintettük a város főterén levő Pestis oszlopot, és a 

tőle nem messze levő 400 éves szőlőtőkét a Dráva partján. A következő állomásunk a főváros, 

Ljubljana volt, itt siklóval közelítettük meg a „szlovén Akropolisznak” becézett várat, ahol 

megtaláltuk az első magyar miniszterelnök, Batthyány Lajos emléktábláját, aki   

1849. május 5 – július 23. között szenvedett itt rabságot. 



3. nap 

Reggel a Vintgar szurdokhoz látogattunk, ahol mesébe illő látvány tárult elénk, miközben a 

kalandos túraútvonalon sétáltunk. Ezt követően felkerestük a Bohinj-tó vidékét. 

Megtekintettük Bohinj szimbólumát, a híres hidat és a Szent János templomot. A tó másik 

oldalán, Ukanc-ban felkerestük az első világháborús osztrák-magyar katonatemetőt. 

Folytattuk utunkat a Bledi tóhoz, ahol az Osztrák-Magyar Monarchia egykori népszerű 

üdülővárosát és a híres lovagvárat csodáltuk meg pazar panoráma mellett. Megemlékeztünk a 

bledi egyezményről is.  

 

 

 

 

 

 



4. nap 

Reggel a világhírű Postojnai cseppkőbarlanghoz látogattunk, ahol kisvasúttal és gyalogosan 

fedeztük fel a cseppkövek világát. Csakúgy, mint a felszíni világ, a Postojnai cseppkőbarlang 

is magasba törő hegyekkel, folyóval és hatalmas föld alatti termekkel büszkélkedik.  Délelőtt 

megtekintettük a sziklafal közepére épült mesebeli Predjama várat, itt élt a szlovén Robin 

Hood, Erazom Lueger lovag is, aki Mátyás királyt támogatta 1485-ben a Bécs elleni 

ostromban. Mindkét program alatt magyar nyelvű audioguide állt a rendelkezésünkre. 

Ez volt a kirándulásunk utolsó programja, a vár látogatása után elindultunk hazafelé. 

 

 

Nagyon tartalmas és örök emlékekkel teli négy napot töltöttünk Szlovéniában. Új 

ismeretekkel, élményekkel gazdagodtunk, a diákok magyarság tudata erősödött a határon túli 

magyarlakta területek megismerésével. Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a 

tanulmányi kirándulásnak. 


