Türkizkék álom - Felfedező úton az Adrián
Tanulmányi kirándulás Horvátországban
a Határtalanul! pályázat keretében
Az idei évben immár ötödik alkalommal nyílt lehetőségünk a Határtalanul! pályázat keretében
tanulmányi kirándulás szervezésére. A hat napos program során iskolánk 29 diákja 3 pedagógus
vezetésével ismerkedhetett Horvátország magyar vonatkozásaival, kiemelten a Zrínyi család
történelmi emlékhelyeivel.
1. nap – 2018. május 8. (kedd)
Csapatunk kora reggel indult el Noszvajról, hogy a nap végén már a szálláson
készülhessen fel egy hosszú hét programjaira. Útközben Csáktornya
emlékeivel ismerkedtünk, megtekintettük a ferences kolostort, melynek
bejárata mellett Szent István és Szent László szobra foglal helyet.
A település legfőbb látványossága
azonban a vár, mely önmagában is
említésre méltó építészeti emlék,
de még ennél is fontosabb a Zrínyi
családdal való kapcsolata. Költő-hadvezérünk elismertségét,
illetve a nép hozzá fűződő szeretetét hirdeti a vár előtt álló
emlékmű, melynek magyar feliratát ma már nem fedezhetjük fel. Ennek pótlását – legalább is egy időre
– diákjaink saját erejükből oldották meg, ahogy erről az alábbi kép is tanúskodik.

2. nap – 2018. május 9. (szerda)
Első állomásunk a Rudine település határában
található Biserujka cseppkőbarlang volt, mely Krk
sziget

egyetlen

látogatható

barlangja.

Gazdag

cseppkőformái miatt méltán népszerű a látogatók
körében, a vezetett túra során pedig számos
információt kaphattunk kialakulásáról és a benne élő
állatfajok sokaságáról.
Tovább haladva megérkeztünk Horvátország
Fiume, de a horvátok által inkább Rijeka néven
emlegetett kikötővárosába. Egy városba, mely
jobban megnézve inkább tűnik magyarnak, mivel
úton-útfélen botlunk bele az őseink által
megálmodott épületekbe, Baross Gábor, Jókai
Mór emléktábláiba, továbbá sétálunk végig
Andrássy vagy Kossuth neveit viselő utcákon.
3. nap – 2018. május 10. (csütörtök)
Ha már tengerpart, akkor szálljunk hajóra. Legalább is
szükségünk van valami vízi járműre, hogy elérjük a
Kosljun

szigeten

található

ferences

kolostort.

Amennyire elszigetelt hely, annyira békés környezet,
mondhatnánk „Távol a világ zajától”. A sziget az ott
élő

ferencesek

birtokában

van,

akik

hitéleti

tevékenységük mellett földműveléssel foglalkoznak.
Irány Vrbnik település, melynek jellegzetessége,
hogy egy 50 méter magas sziklán fekszik. Igazi
gyöngyszem, mely közvetlen a tengerre néz, a Szűz
Mária Mennybevitele plébániatemplom mögött
található park pedig tökéletes hely néhány feladat
megoldására. A templomról készített vázlatrajzok
mellett a gyerekek az egyik szobron található
glagolita írást fejtegették, mellyel már a felkészítő
órák során is találkozhattak.

A nap utolsó állomása Kraljevica, ahol a gyerekek a
Frangepán-kastély belső udvarán állították össze a
Zrínyi család címerét, illetve adták elő Zrínyi
vadászbalesetének különféle feldolgozásait. Bár egy
picit zajosak voltunk, ennek ellenére a helyieknek
annyira megtetszett a diákok tevékenysége, hogy a
kastély oldalán is megemlítették iskolánkat.
https://www.facebook.com/figedy/notifications/?section=activity_feed&subsection=mention&targe
t_story=S%3A_I190453908060335%3AVK%3A460935664345490
4. nap – 2018. május 11. (péntek)
Rab szigetét egy hatalmas komphajóval értük el. Bár
a program sűrű, és erre a napra is jutott feladat
bőven, azért maradt egy kis idő a strand
meglátogatására is. A víz meglepően kellemes
hőmérsékletű volt, így lehetőség nyílott egy kis
versenyre, vízben futásra, kagylógyűjtésre, a
tengerlakókkal való ismerkedésre.
A szállásra visszaérkezve lehetőségünk nyílt rá, hogy az idehaza megtanult magyar éneket (Fiumei
kikötőben áll egy hadihajó) egy ugyancsak magyar turistacsapattal közösen adjuk elő.

5. nap – 2018. május 12. (szombat)
Talán hívhatjuk a „legkúlabb” napnak, melynek
célpontja a Plitvicei-tavak Nemzeti Park. Számos
tó, vízesés, ösvény, flóra és fauna tökéletes
egyensúlyban, továbbá rengeteg látogató a világ
minden tájáról. Nem hiába a világ egyik legszebb
természeti

látványossága,

melynek

legszebb

részeit bejártuk, azonban még így is csak kóstolót
kaphattunk páratlan szépségéből.

6. nap – 2018. május 13. (vasárnap)
És eljött az utolsó nap is. Bár történetünknek még
nincs vége, ugyanis hazaérkezés előtt meg kell állnunk
Horvátország

fővárosában,

Zágrábban.

A

helyi

cserkészcsapat Zrínyi Miklós nevét viseli, akik egy
interjú keretében meséltek nekünk arról, hogy milyen
is magyarként Horvátországban élni, illetve miként
viszonyulnak Magyarországhoz.
Tanulmányi kirándulás lévén a hat nap során a gyerekek számos feladatot oldottak meg, melyek
legtöbbje a közös horvát-magyar történelmet dolgozta fel. Bár mindenki elfáradt, bízunk benne, hogy
életre szóló élményeket szereztek, és felnőve is emlékezni fognak majd ezekre a közös pillanatokra.

