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A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény 

hetedik osztályos tanulói pályázatot nyertek, ezért öt napra elutazhattak 

Szlovénia és Olaszország egyes területeire. 

Végre elérkezett a várva-várt nap. Izgatottan szálltunk fel a buszra és nagyon 

vártuk, hogy megérkezzünk első úti célunkhoz, Lendvára, ahol 

megismerkedtünk a helyi magyarság történetével a Bánffy Központban és 

Lendva városközpontjával. Ezek után meglátogattuk a Bánffy-Esterházy 

kastély tárlatát. Mindezek után felkapaszkodtunk a lendvai szőlőhegyre, 

ahol felkerestük a Szentháromság kápolnát. Ebéd után ellátogattunk Ptuj 

gyönyörű várához. Mielőtt megérkeztünk a szállásra tettünk egy rövid sétát 

a Bladi-tó partján. A szállásunk a gyönyörű Bohinji-tó partján feküdt. 

Másnap reggel felkerestük Ukancban az első világháborús katonatemetőt. A 

Kluze erődnél tett látogatás után egy könnyű sétával közelítettünk a 

sziklateraszon álló Hermann-erőd félelmetes falaihoz, majd Kobaridban 

megtekintettük az első világháborús múzeumot. Késő délután 

felkapaszkodtunk a kobaridi hegyen található osszáriumhoz, amely a két 

világháború között, Mussolini parancsára készült. Kirándulást tettünk a 

Kozjak-vízesésig. A lenyűgöző Napoleon-híd mellett elsétálva magunk 

mögött hagytuk a Lazar kempinget, majd az Isonzó (Soča) lélegzetelállító 



függőhídján keresztül eljutottunk a csodálatos vízeséshez. A tolmini 

szállásunkhoz megérkezve kipihentük a nap fáradalmait. Szerda délelőtt 

felkerestük és megkoszorúztuk a nagyváradi Magyar Királyi 4. Gyalogezred 

emlékgúláját és megtekintettük a Nagy Háború múzeumát is. Ezt követően 

megcsodáltuk az olaszok által készített, a bajtársiasságról szóló megható 

emlékművet is. Délután meglátogattuk a félelmetesen szép Tolmin-

szurdokot is. A negyedik nap Triesztbe utaztunk, ahol sétát tettünk az 

Osztrák-Magyar Monarchia legjelentősebb tengeri kikötővárosában. Utolsó 

nap reggel felkerestük Rostás Pál szobrát Budanjében, Vipava mellett, majd 

dél körül Ljubljanában felsétáltunk a várhoz, ahol koszorút helyeztünk el 

Batthyány Lajos magyar miniszterelnök emléktáblájánál. 

Ez a hét számunkra nagyon emlékezetes volt, remekül éreztük magunkat és 

másoknak is csak ajánlani tudjuk ezt a felejthetetlen kirándulást. 


