Lendva városnéző quiz:
Melyik szlovéniai régióban található Lendva?
Pomurska
Mit jelent a szó Lendava?
szláv szó, jelentése: ugar, parlag
Mi volt a Bánffy nemzetség eredeti neve?
Hahót
Kik építettek legelőször Lendván várat?
a kelták
Mi volt Lendva neve a frankok idején?
Lindau, Lindach
Milyen magyar nemesi családokhoz kötődik Lendva városa?
Bánffy, Esterházy
A Borostyánkőút mely szakasza haladt át Lendván?
Ptuj ( Petuvium) és Savaria (Szombathely) közti szakasz
Mikor épült Lendván vasút?
1880-ban
Mikor szűnt meg a vasútvonal személyforgalma Rédics (Magyarország) irányában?
1947-ben szedték fel a síneket (azaz a II. vh. után) most Horvátország felé megy teherforgalom
Mi a kapcsolata a budai várnegyedben szobrot kapott Hadik András és Hadik Mihály között, akinek a
múmiája a Szentháromság-kápolnában található?
az apja volt
Milyen huszárcsíny fűződik Hadik András nevéhez?
Berlin megsarcolása, poroszok megtámadása
Mi köze a bukovinai székely Hadikfalva településnek a Hadik családhoz?
Hadik András kegyelmet adott a Moldvába menekült székelyeknek, és Bukovinában telepítette le
őket, ami az ő kormányzása alatt állt akkor. Emlékére Hadikfalva viseli a nevét
Ki volt Krekl József?
szlovén politikus, aki 1918-ban autonóm, vagy független államot akartak teremteni Szlovenszka
krajina néven, amelyhez a magyar többségű Alsólendvát is akarták csatlakoztatni, mivel
gazdaságilag fontos központja volt Vendvidéknek
Milyen hírességek származnak még Lendváról/Alsólendváról?

Mangin Károly (1840-1901) orvos
Zala György (Alsólendva, 1858. április 16. – Budapest, 1937. július 31.) szobrászművész, a
századforduló hivatalos művészetének jelentős képviselője, a neobarokk emlékműszobrászat
legjelentősebb mestere.
Pataky Kálmán (Alsólendva, 1896. november 14.– Los Angeles, 1964. március 3.) magyar
operaénekes (tenor).
Hadrovics László (1910–1997) nyelvész
Pandúr Lajos/Lajci Pandúr (Alsólendva, 1913.október 25 - Maribor, 1973. május 7.) festőművész,
képzőművészeti tanár
Murkovics János író, Alsólendván volt tanár
Vlaj Lajos politikus
Miért L alakú a Lendvai Vár?
I. Lipót császár tiszteletére
Hány magyar él jelenleg Lendván és a város népének hány százalékát adják?
kb. 3700, ez mintegy 30%
Sorolj fel legalább három híres művet Zala György alkotásai közül!
Hősök tere, aradi vértanúk (Hungária szobor), budavári Honvéd-emlék, Erzsébet királyné szobra, a
sziklához láncolt Prometheus, (Fél a baba, Mária és Magdolna)
Az aradi vértanúk szobrának elkészítésekor kinek a félbehagyott munkáját fejezte be Zala György?
Huszár Adolf
Mi volt Zala György eredeti családi neve és honnan érkeztek ősei Lendvára?
Mayer, Bajorországból,
Kiket ábrázol a magyar történelmi személyiségek közül Zala György millenniumi emlékműve (Hősök
tere, Budapest)?
hét vezér: Tétény,Ond,Kond, Tas, Huba, Előd, Árpád
királyok: Szt. István, Szt.László, Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla,Károly Róbert, Nagy Lajos,
Mátyás király,
fejedelmek, kormányzók: Hunyadi János, Bocskai István, Bethlen Gábor, Thököly Imre, II.Rákóczi
Feren, Kossuth Lajos
Mikor alapították a Hungária Esernyőgyárat és Nagy-Magyarország hányadik esernyőgyáraként jött
létre?
1906, első
Milyen speciális anyag található a lendvai termálvízben, mely gyógyhatású? Milyen betegségek
gyógyítására alkalmas különösen?
paraffin, bőr

Hol található és miről híres Felső-Lendva?
Muraszombattól 20 km-re északnyugatra, a Muravidék északi részén található, itt található
Szlovénia legnagyobb vára 365 szobával (Széchy, Széchenyi, Nádasdy családok birtokában)

