Nagy múltú délvidéki családok nyomában
Beszámoló- Határtalanul 2022. május 19-23.
(Szlovénia, Horvátország)

HAT-20-03-0338

2022. május 19-én, csütörtökön hajnal 4-től gyülekeztünk az iskola kapuja előtt 34-n a
csomagjainkkal és a szüleinkkel. Izgatottak és a korai kelés miatt fáradtak is voltunk. Az
osztályfőnökünkkel, Emődi Éva tanárnővel, utaztunk. Még három tanárnő kísért minket, hogy
biztosan minden rendben legyen az úton. Már 2020-ban elnyertük a 3058420 ft-t a HAT- 2003-0338 számú pályázat keretében.
Célunk volt a délvidéki családok történelmi emlékhelyeinek a meglátogatása, a
muravidéki magyarság mai életének a megismerése volt.
Előkészítő órákon már felelevenítettük a történelemtanulásunk során megismert
családok életét, magyar történelemben betöltött szerepét, és képek segítségével megismertük a
kirándulásunk útvonalát és helyszíneit.

A templompokat, emlékhelyeket és várakat magunk mutattuk be egymásnak. Mindenki,
aki vállalkozott, lelkesen kereste az érdekes információkat az interneten és ismertette az adott
látnivalót.

Délben megérkeztünk Horvátországba. Varasdon megnéztük az Erdődy várat.

A várlátogatás után volt pár óránk szétnézni a városban, sétálni a rendezett főtéren.
Nagyon hangulatos és gyönyörű hely, élveztünk ott lenni. Egy órára mentük Csáktornyára. A
település a Zrínyi család központja. Megemlékeztünk a családról és megkoszorúztuk az
emlékoszlopot saját készítésű koszorúnkkal.

Az első nap Magyarországon, Letenyén szálltunk meg. Este 6-kor értünk a szállásra. Vacsora
után összegyűltünk az egyik épület folyosóján, aztán tanárainkkal együtt játszottunk és
beszélgettünk.
Másnap 7:45-kor indultunk Felsőledvára. Meghallgattuk Sós Mihály előadását a
muravidéki magyarok életéről. Sok érdekességet tudtunk meg az oktatási rendszerükről.

Természetesen kipróbáltuk a helyi fagylaltot is. A rövid lendvai látogatásunk után a
buszunk elvitt minket Ljubljana-ba. Felvonóval felmentünk a várba.

Kisebb csoportokban körbejártuk a kastélyt. Megtekintettük a kiállításokat és megismertük a
vár történetét. A várbörtönben megemlékeztünk első miniszterelnökünkről, gr. Batthyány
Lajosról, aki itt is raboskodott. Rengeteg képet és szelfit készítettünk a kilátásról – és persze
egymásról– , a várban és a mellette lévő templomról.

Szabadidőnkben megtaláltuk a Pivo&Burger fesztivált. Különböző nemzetiségek
konyháit jártuk körbe. Délután 5 körül elindultunk Horvátországba. Fél kilenckor
megérkeztünk Kraljevicába, pont láttuk a napot lemenni a tenger fölött.

Néhányan közülünk még sosem láttak addig tengert, ezért nagyon jó volt látni az örömöt az
arcukon. Elmentünk megkeresni a szobáinkat, majd gyorsan megvacsoráztunk. Az este többi
részét együtt töltöttük a tengerparton.
Szombaton Opátiába és Fiuméba látogattunk, amik a Magyar Királyság, majd Osztrák
Magyar Monarchia városai voltak. Megnéztük a kikötőt és bementünk a Szt. Jakab templomba,
megcsodáltuk a Villa angiolina trópusi növényparkját is.

Fiuméban megebédeltünk és körbesétáltuk a várat. Felkerestük a magyar vonatkozású
épületeket, a Batthyány-villát, Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság épületét. A Baross Gábor
emléktáblánál koszorút helyeztük el.

Megtekintettük Trsat várát, ahol a Frangepán családra emlékeztünk.

Visszamentünk a szállásra és szerencsére volt lehetőségünk csobbani a tengerben. A víz
nagyon kellemes volt, de kavicsok miatt muszáj volt papucsban maradni. Gyűjtöttünk köveket
is.
Vasárnap reggel elbúcsúztunk a horvát tengerparttól és 7 óra körül elindultunk Senjbe,
Jurisics Miklós szülővárosába. A várnál készítettünk fotót. Ezután elindultunk Zágrábba, a
katedrálishoz. Sajnos a templomot akkor restaurálták, mert megsérült a földrengésben, de
meghallgattuk Szent László legendáját.

Sétáltunk a város belső magjában, a Kártalanon, fagyiztunk, hűtőmágnest vásároltunk.
Délután 3-kor látogatást tettünk a felsőlendvai várban, angol nyelvű idegenvezetéssel, itt és a
városban megcsodálhattuk a híres szobrász, Zala György alkotásait Ez Szlovénia legnagyobb
vára.

Ezután megnéztük a Hadik múmiát a Szentháromság kápolnában egy üvegkoporsóban.

A szőlőhegy gyönyörű látványt nyújtott, bár sajnos egyre többen feladják a művelést.

Ezután Muraszombaton meglátogattuk a Szapáry kastélyt. Utolsó éjszakánkat megint
Letenyén, a Radics panzióban töltöttük. Este táncoltunk, énekeltünk együtt.
Az 5 napban folyamatosan játszottunk egy bizonyos játékot, melyet mindannyian
élveztünk. Vásároltunk hűtőmágnest ajándékba a szüleinknek és a helyi pivo-ból is került haza
ajándékba néhány dobozzal. Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük a
lehetőséget a Határtalanul Programnak és tanárainknak, hogy elvittek minket.
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