
HATÁRTALANUL! 

A program 3.napja              

 

Készítette: Nagy Vilmos 7.c     előadja:  Kovács Roland 7.c  

                                                                       Nagy Vilmos    



A kápolna hálából épült a törökök feletti győzelemért. 
Miután a török elfoglalta Kanizsát, az alsólendvai vár 
1600-ban katonai erődítményként az első védelmi vonal 
fontos végvárává lépett elő. A legnehezebb az 1603-as 
év volt, hiszen két nagy támadás is indult Lendva ellen. 

Idővel a kápolnában helyezték el vitéz Hadik Mihály holttestét, 

a helyi legenda szerint az 1603-as csatában hősi halált halt 

várkapitány maradványait. Amikor egy átalakítás során 

rábukkantak a koporsóra, látták, hogy a holttest egészen ép, 

ugyanis természetes úton mumifikálódott. Hadik halálával 

kapcsolatosan több monda is fennmaradt. 







 Lendva-hegyen épült  Vinárium-kilátótorony kör alakú torony 53,50 
méter magas, földszinttel és kilenc emelettel. A torony alapterülete 293 
m2,  acél szerkezetű vasbeton földszinttel, a tetején egy üvegezett 
kilátót alakítottak ki, ahonnan egyszerre látjuk be a négy ország, 
Szlovénia, Magyarország, Horvátország és Ausztria területét. 

 A torony egyszerre maximum 50 látogatót fogadhat. A toronyba 240 
előregyártott lépcsőn vagy lift segítségével lehet feljutni. A földszinten a 
látogatók rendelkezésére étterem áll, továbbá ajándéktárgyak, 
információs pont, a torony melletti házikókban pedig a 
helyi  gasztronómia és borok kínálata várja a látogatókat. 





 A mohácsi csata, valamint Szigetvár és Kanizsa elfoglalása után Alsólendva környékét 
is veszélyeztette a török. A 16. század végén és a 17. század elején a törökök 
rendszeresen támadták a várost és a várat. A legnagyobb erejű támadás az 1603-as 
török ostrom lehetett. A várat 800 katona védte 12 ágyúval. A váron kívül 500 lovas és 
gyalogos várta a támadókat. Egy külső erődítményben 80 fegyveres állomásozott. A 
védekezés sikeres volt, az alsólendvai vár soha nem került török kézre. 

 1645-ben férfiágon kihalt a Bánffy család, a lendvai uradalmat nőági leszármazás 
révén a Nádasdy család örökölte. Amikor Nádasdy Ferencet a Wesselényi-
összeesküvésben való részvételért 1671-ben kivégezték, a lendvai vár és birtok a 
koronára szállt. 



19. századi helytörténész szerint – az I. Lipót iránti hálából „L” alakban. 

A várban 1872-től 1896-ig iskola is működött. Az épületet a jugoszláv 
hadsereg a két háború közötti időszakban laktanyának használta, majd a 
második világháború után ismét általános iskola működött benne. Az 
erődítmény külső falait 1947-ben bontották le. 

1972 óta működik a várban a Lendvai Galéria és Múzeum kétnyelvű 
intézménye. 





A 13. század első felében épülhetett. Első írásos említése 1365-ból 
származik. Egy 1698-as egyházi vizitációról készült feljegyzés megemlíti, 
hogy a hagyomány szerint a templomosok építtették. 

A táj és ezzel együtt a helység fekvése építésekor és utána is 
meglehetősen periférikus volt, Magyarország hagyományos határvidékén, 
a gyepűkhöz közel terült el. A vidéket a háborúk szerencsére elkerülték és 
így a templom sokáig megőrizhette ősi formáját. Az 1778-as egyházi 
vizitáció jó állapotban találta. 



A 19. században, 1845-46-ban szenvedte el a templom a mai szemmel 
nézve legdurvább átalakításokat, amikor is román stílusú ablakait 
befalazták, illetve másokat megnagyobbítottak, az oltár helyére „korszerű” 
tornyot építettek, és ugyancsak lecserélték a tetőzetet. Az 1490 körül 
készült késő gótikus szárnyas oltárt viszont 1864-ben Pestre szállítottak. 

1956-ban a jugoszláv műemlékvédelem végezte el a templom átfogó 
restaurálását, az eredeti román stílusú állapot lehetőség szerinti 
visszaállítását. 





Szlovéniában, Lendva mellett, a rédicsi határtól 12, a tornyiszentmiklósitól 
25 km-re fekszik Dobronak.  A kicsi, még ma is főleg magyarok lakta falu 
nevét azonban - két okból is - sokan ismerik. Itt található Közép-Európa 
egyetlen orchideafarmja, és itt, nem messze terül el a hagyomány szerint 
gyógyító energiákkal rendelkező erdő a Bakonaki-tó körül.  



  Közép-Európa egyetlen orchideatermesztő vállalkozása, ahol évente 
csaknem 500 ezer növényt nevelnek. A 14 ezer négyzetméteres 
üvegházban 160-féle orchideát termesztenek, trópusi körülményeket 
biztosítva számukra. Az egyre nagyobb érdeklődés kifejezetten turisztikai 
céllal trópusi kertet is kialakítottak: az alapterülete eleinte 700 
négyzetméter volt, ma pedig már 1500 négyzetméteren várják a 
látogatókat. Itt 400 különböző trópusi növényt szemlélhetünk meg az 
eredetihez nagyon hasonló körülmények. Az orchideák szaporításához 
laboratórium kell, ami itt nem található. A virágok egyéves palántaként, két 
kis levélkével érkeznek holland vagy távol-keleti laboratóriumokból. Az 
Ocean Orchids csak lepke típusú orchideákkal foglalkozik, azonban ennek 
rengeteg színváltozatát nevelik. Vannak egészen különleges színű és 
mintázatú orchideák is, ha ellátogatsz ide, az élmény garantált. 








