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2015. MÁJUS 23-25.  KIRÁNDULÁS A HETÉS ÉS 
A MURAVIDÉK MAGYAR EMLÉKEI KÖZÖTT 

 

Hosszúhétvégés kirándulásunkon ezúttal Zala megye egy eldugott ritka természeti 
értékét illetve a ma már Szlovéniához tartozó de még magyarok által is lakott 
Muravidéket  járjuk be.  
1.nap – szombat: a Vétyemi- ősbükkös és Dobronak . Indulás Nagyvenyimről az 
iskola elől reggel 6-óra 15 perckor. Első programként túrázunk egyet a magyar-
szlovén határ innenső oldalán a Szécsisziget – Csokma – Csokmai-erdő – Nagy-völgy 
– Vétyemi-ősbükkös – Tormafölde útvonalon, ahol megcsodálhatjuk természeti 
kurriózumnak számító ősbükköst, a még álló, kb. 100 példány 190 éves bükkfájával 
(túra hossza útvonaltól függően 10-13 km.).  Ezután átlépünk Szlovéniába, ahol első 
utunk a többségében magyarok lakta Dobronakra vezet. Itt először az 1334-ben már 
álló Szent Jakab templomot nézzük meg, majd a Dobronoki György-ház-ban lévő 
helytörténeti gyűjteményt tekintjük meg. Egy kosárfonó bemutatón is részt veszünk. 

   
 
2.nap – vasárnap: Lendva és Hetés  
Délelőtt a mai muravidéki magyarság központjába, Lendvára érkezünk. Először a 
Makovecz Imre tervei alapján készült színház és rendezvénytermet nézzük meg, majd 
a Szentháromság-kápolnát a híres Hadik-múmiával a Lendva-hegyen. 
Utána meglátogatjuk felújított Lendva várát a benne elhelyezett több kisebb kiállítással 
( köztük a városka híres szülötte, Zala György alkotásait is megcsodálhatjuk). 
Lendvai délelőttünket a templomtéren fejezzük be.    

  
Délután gyalogtúra a Goričko Natúrpark területén lévő, a nemzeti természeti 
örökségként számon tartott Bakónaki-tóhoz (a radieszteziológusok és a 
természetgyógyászok számos, jótékony földkisugárzású pontot fedeztek fel a tó 
környékén). A túra útvonala: Kebele,Szent Márton-kápolna – Bakónaki-tó – Szent Vid-
kápolna – Őrszentvidi-szőlőhegy (kb. 12 km). 
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3.nap – hétf ő: 
Kirándulásunk befejező napján először megnézzük a Radamosi-erdőban a Máriafa-
kegyhelyet, majd elindulunk Muraszombat felé, amely a Muravidék legnagyobb 
települése, ma már nagyon kevés magyar lakóssal. Útközben megállunk Bántornyán 
és Mártonhelyen, ahol megnézünk egy-egy középkori templomot, melyekben 
megcsodáljuk a kor európahírű művésze, Aquila János freskóit.  

   
Muravidéki kirándulásunkat Muraszombaton fejezzük be. Városnézésünk során 
megnézzük a gótikus Szent Miklós-plébániatemplomot és a város kulturális központját, 
a Szapáry-kastélyt a benne található kiállítással. A kastélypark ősfái között tett 
sétánkkal fejezzük be kirándulásunkat, s kora délután indulunk haza.  
 
Tudnivalók:  
Jelentkezési határidő: 2015. március 28-ig  Németh Lászlónál 11000 Ft részösszeg 
befizetésével! (Utána várólista!) 
 
A szállásunk  Lendván az „Olimpija” panzióban lesz, 2, 3 illetve 4 ágyas szobákban. 

 
A túra 25 f ő alatt nem indul! 
 
Részvételi díj 11.000 Ft/f ő + 52 euro, mely tartalmazza 

• a közös költségeket  (utazás, útdíjak, a sofőr résztvevőkkel egyező ellátása és 
napidíja, a helyi vezetők, a túraszervezés és túravezető költségei), 

•  az első és a második nap összes programban szerepl ő látnivaló részvételi 
és belép ő díját,  

•  a szállás díját és adóit valamint 
•  a reggelit .   

A részvételi díj nem tartalmazza:  
• a napközbeni és az esti étkezést (meg kell oldani nagyrészt hozott ételből ill. 

boltból) ill. vacsorát lehet kérni 7euro/f ő/este árban. Jelentkezéskor jelezd ! 
• a hétfői látnivalók belépő díját (max. 5 Euro)  
•  utasbiztosítást. 

 
Jelentkezéskor kérem megadni, hogy hány fős szobában kéred az elhelyezést!  
(A szobák elosztása a jelentkezés sorrendjében történik!) 
Fizetési feltételek:  

1. március 28-ig 11.000 Ft/fő; 
2. az összes eurot a buszon kell befizetni. 
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Ha valaki jelentkezett, és mégsem tud jönni, id őben jelezze, hogy esetleg legyen 
valaki a helyére és ne vesszen el a pénze! 
(a visszamondáskor az utazásoknál érvényes szabályokat alkalmazzuk.) 
 
Időjárás – öltözék – poggyász - Bármikor előfordulhat eső, ezért ennek megfelelő 
ruházatban jöjjön mindenki! Túrafelszerelés: kis hátizsák a napi túrához illetve 
városnézéshez, a szokásos kellékekkel: kulacs, túrabot, bicska, esőkabát, 
fényképezőgép stb. 
Poggyász: a busz alsó csomagterébe lehetőleg személyenként egy olyan táska 
kerüljön (gurulós vagy nagy hátizsák), amit ha kell, könnyen tudsz vinni.!  
 
Gyógyszerek - Célszerű hozni láz-és fájdalomcsillapítót, görcsoldót, akár többféle 
hasmenés elleni szert, hasfogót, ragtapaszt, sebfertőtlenítő szert, fáslit, allergiára és 
rovarcsípésre alkalmas szert, calciumot stb. 
 
Valuta – úti okmányok - Eurot hozzon magával mindenki! Úti okmányként személyi 
igazolvány és útlevél is jó, illetve az ingyenes kék színű EU-s biztosítás kártyát a saját 
érdekében váltsa ki mindenki! 
 
Túraprogram módosításának feltételei - A túraszervezők fenntartják a jogot, hogy 
előre nem látható váratlan körülmények esetén a programon módosítsanak, de csak 
úgy, hogy a program a továbbiakban is megtartsa magas színvonalát. 
A csoport kérésére is módosítható a program a túra ideje alatt, ha erre szükség van. Az 
ezzel járó esetleges többletköltséget a csoportnak kell fedeznie. Amennyiben a csoport 
kérésére a program időben megrövidül, ez nem jogosítja fel a csoportot bármilyen 
pénzbeni visszatérítés követelésére. 

Túravezet ő: Németh László. 

 

 

          Németh László 
Nagyvenyim, 2015. január 18.                 klubelnök        
  


