
Osztálykirándulás 2016 
(Szécsisziget)



Egy szép májusi napon indultunk a Ranolder tér-ről.

• Első úticélunk Balatonfűzfő volt ,ahol vadul belemerültünk egy 
paintball háborúba.

• Balatonfűzfőn rengeteg lehetőség

nyílt azoknak is , akik nem akartak

paintballozni. 



A balatonfűzfői kaland után továbbindultunk.

• Hosszú buszozás után érkeztünk meg Szécsiszigetre , ahol hamar 
megpillantottuk  pompázatos szállásunkat.

• a Szapáry- család XVIII. században

épített kastélya, amit a szécsiszigeti

vár egy részének a felhasználásával

építettek.

• Az épület a magyar barokk

kastélyok jellegzetességeit mutatja.



Miután lepakoltuk a cuccainkat, száraz fára volt 
szükségünk , hogy tüzet rakjunk a vacsorához.

• A közeli bozótosban rá is 
leltünk , összegyűjtöttünk 
száraz gallyakat és 
egymásra pakoltuk.



A késő delutáni
órákban látogattuk 

meg a falu egyik 
ékkövét. 

• A falu római 
katolikus templomát 
Gróf Szapáry Péter 
építette 1750-60 
között az egyhajós, 
gazdag 
szobordíszítésű 
barokk épületét.



A templomról

• Homlokzati tornyán volutás kapu, felette Szapáry címer.

• Szentélyrácsa faragott kőfonatos, ajtaja kovácsoltvas, rokokó szószéke 
domborművel díszített. 

• Freskóit Johannes Pöchl festette. Az orgonát Anton Rőmer gráci
mester 1763-ban, szép barokk kelyhét és úrmutatóját Szapáry József 
1757-ben készítette. 

• Az oltár fölött található oratóriumban egyházi eszközök sokasága 
látható(kiállításon látható ünnepi miseruhák) és helytörténeti kiállítás 
található.

• Érdekesség : a templom építésénél bort is kevertek malterba



Az esti órákban jókat ettünk,ittunk.



Másnap ellátogattunk a környéken lévő 
magasleshez.

Aki ide 

felkapaszkodik, az 

csodás kilátásban 

gyönyörködhet. A 

négy szintes kilátó 

legmagasabb 

emelete 12 méter 

magasan áll.



Megtekintettük a falu híres vízimalom múzeumát , 
ami mellett bivalyrezervátum is látható volt. 



A Kerka Vízimalom Múzeumról

• Jelenleg is jellemző, barokk stílusjegyeket hordozó formáját a XVIII. 
század közepe táján a birtok tulajdonosai, a Szapáry család révén 
nyerte el.

• A három darab, egyenként kb. 5 m átmérőjű alulcsapott vízikereke a 
Kerka vízhozamának és az uradalmi igényeknek megfelelően három 
malomkő járattal rendelkezett.

• Különleges értékét az adja, hogy a hajdan oly sok Kerka menti malom 
közül ez az egyetlen maradt meg, sőt gyakorlatilag egész Dél-Zalában 
ez maradt meg egyedül.



A múzeum szálláshelyként is igénybe 
vehető.

˂ Kati néni a falu egyik 
őslakosa itt 

elmesélte a malom 
történetét , majd 

egy  kis mulatozásra 
, játékra invitált 

minket.  



Végül összepakoltunk, és Lenti Termálfürdőben 
pihentük ki a fáradalmakat. 



Vége…


