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Lendvai színház és Hangversenyterem
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Vinarium Kilátótorony Lendva
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Kétnyelvű Középiskola, Lendva

Könyvtár
Városháza
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Retro bar
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O’Connor’s Irish Pub Lendava
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Lendvai Egyetemisták Klubja
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A
Bánffy Központ a
magyar kultúra fontos „forrása”,
egyben pedig közkedvelt hely nem csak
az itt élők körében, hanem az idelátogató
turisták körében is, akiket érdekelnek a magyar
könyvek, folyóiratok, képzőművészet, de az
egyetemisták is kedvelik, különösen központban
megtartott rendezvényeket. Persze azok számára is
érdekes, akik egy jó kávé és sütemény mellett
szeretnék megélni a polgári élet lüktetését. A
központban könyvesbolt, internetes kávézó, egy kisebb
galéria és művelődési szakszolgálat működik. A
központban többször szerveznek irodalmi és zenei
műsorokat, könyvbemutatókat, formális és
nemformális találkozókat, valamint tudományos tanácskozásokat.
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www.facebook.com/enrichveszprem

LENDVAI
SZÜRET

A Polgárosodás,
Nyomdászat és Ernyőgyártás Múzeuma

Könyvtár
Vinarium Kilátótorony
Lendva

enrich_veszprem

A lendvai szüret
hagyományos, az ősz kezdetén
megtartott etno-gasztronómiai rendezvény, számos kísérő programmal. A rendezvénnyel a szüretet, az egyik legfontosabb szőlészeti és
borászati teendőt ünnepeljük.
A régió szőlőültetvényei a Lendva felett nyúló
dombságon fekszenek. Az aránylag kicsinek mondható,
mintegy 500 hektáros bortermő területen több mint 4000
szőlőtermelő, főképp fehérborokat termel. A régió ugyan
kicsi, de sokszínű és egyszerűen hozzáférhető - az egyik leg
egységesebb szőlőtermő vidék Szlovéniában. Magyarország
közelsége miatt itt a magyar és a szlovén kultúra érdekes
keveréke található meg, ami a számos helyi hagyományban,
néphagyományban és a hagyományos gasztronómiában
mutatkozik meg. A rendezényen ez mind megjelenik.

Park
enrich_veszprem

Lendvai Zsinagóga

www.enrich.hu

Lendvai Színház- és
Hangversenyterem

Az
augusztus végén és
szeptember elején zajló Vinarium
Fesztivál a hagyományos lendvai
rendezvényeken egyesíti. Közülük a
legnagyobb érdeklődésnek örvendő a hagyományokon és kulinárián alapozó Bográcsfeszt, amely
minden évben többezer látpgatót csalogat a városba
Szlovéániából és külföldről is. gazdag programjával a
látogatók számára igen vonzó a tradicionális Lendvai szüret
is, amelynek keretében megtekinthető a helyi hagyományokat bemutató felvonulás is. a Vinarium Fesztivál keretében
gazdag kulináris kínálat – kiváló borokkal gazdagítva – várja
az érdeklődőket, akik este zenei-szórakoztató programokon
is részt vehetnek. A ﬁatalok részére is szervezett programmal a Vinarium Fesztivál a legkisebbek számára is vonzó.

A térkép az "ENriCH - Tárd fel európai kulturális örökségedet"
című projekt keretein belül készült az Európai Unió Európa a
Polgárokért programjának támogatásában, és kizárólag a szerzők
véleményét tükrözi. Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális
Végrehajtó Ügynökség (EACEA) és az Európai Bizottság nem
tartozik felelősséggel az itt megjelent információk bármilyen
jellegű felhasználásáért.

Lendvai vár

A
bogrács különleges
helyet foglal el a hazaiak szívében.
Lendva óvárosában, a polgári házak
ölelésében, a festői szépségű lendvai
szőlőskertek alatt már több évtizede zajlik az
ország legnagyobb bográcsfőző versenye. A
rendezvény kulináris fesztivál is, ahol a bogrács, e
hagyományos szőlőtermelői étel mellett, amelyet
kondérban főznek a versenyző csapatok a Fő utcán,
számos más helyi ﬁnomság is kapható: lendvai perec,
tepertős pogácsa, stb. Eme gazdag kulináris kínálat mellett
pedig nem feledkezhetünk meg a szőlőtermelők
büszkeségéről, a nemes nedűről sem, amely a
Bográcsfesztre látogatók poharában gyöngyözik.

#EuropeForCulture

A népek első nagyobb csoportja a mai Lendva területén föltehetően i.e. 2500.
évben telepedett le. A leletek alapján feltételezhető, hogy a városban és környékén
már a bronzkorban is éltek emberek. A római korban a mai Lendva környékén
Halicanum névvel katonai erődítmény állt. A rómaiak a szőlőtőke telepítésével
lerakták a szőlő- és a borkultúra alapjait. A legenda szerint vidékünkön járt Attila –
a hunok királya, valamint avarok és frankok uralkodtak itt. A szlávok a VI. század
végén és a VII. század elején, a legenda szerint, Lendván és környékén sok hársfát
telepítettek, és Lendva neve a hársfa névből származik (Lindau, Linde = lipa, azaz
hársfa). A Lendva folyó melletti település már 860-ban létezett.

Horgásztanya
Pályázó az Európa kulturális fővárosa 2025 címért

Katarina Gomzi
A fárasztó hét után szívesen
elmegyünk a Retro bárba pihenni.
Emellett sokszor ellátogatunk a lendvai
Színház- és Hangversenyterembe, ahol
gazdag kulturális kínálattal várják az
odalátogatókat. Szombatonként, ha
ellátogatunk a Vinarium toronyhoz,
olykor engedünk a kísértésnek,
és megkóstoljuk a ﬁnom
kürtőskalácsot.

Egykori polgári iskola

Laura Kovač
Szeretek a Retro bárba menni a
barátaimmal, hiszen nagyon
kellemes hely, a tulajdonos pedig
nagyon kedves čs vicces.

Lendva Község
ünnepe október 28-án van.
1366-ban ugyanis ezen a napon
adományozott I. Lajos király vásárjogot
a Bánffy családnak, és ezzel a lendvai
birtok Európa akkori gazdasági, politikai és
a későbbiek során polgári térképére került.
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www.lendava-lendva.si
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