! HAT-2019-03 Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak - Zrínyi
nyomában - Horvátországi várak, kastélyok, emlékek
2019. szeptember 16-án iskolánk 35 diákja elutazhatott Horvátországba 5 napra,
hogy a csapatépítés mellett megismerjék a külhoni magyarság történelmének egy
részét. Célunk minél több, a Zrínyi családhoz kapcsolódó emlék felkeresése volt. A
diákok saját maguk készültek fel az egyes emlékhelyekről, így még közelebbinek
érezhették a kirándulás célját.
Élményekkel, ismeretekkel gazdagodva tértünk haza, melyet a horvát magyarokkal
való találkozás tett teljessé.

Programunk:
1. nap
Utazás

Egerből

Csáktornyára,

melynek neve összefonódik a Zrínyi
család

nevével.

Miután

a

diákok

elmondták a Zrínyi család történetét,
tettünk egy sétát a Zrínyi család
emlékével

körülvett

parkban.

Megkoszorúztuk a Zrínyi emlékművet,
majd a Zrínyi emlékszobának és a
Csáktornya

várának

megtekintése

következett. Továbbindulva utazásunk
rövid ideig tartott, hiszen a közelben
lévő Szentilonára tartottunk, ahol a
Zrínyi építtette Pálos rendi kolostort
tekintettük meg. Ezután a Krk szigeten

elfoglaltuk szállásunkat.

2. nap
Reggeli után a Bisurejka cseppkőbarlangot tekintettük meg, majd Vrbnikbe tartottunk,
ahol

a

zegzugos

utcákon

haladva

megnéztük

a

Nagyboldogasszony

plébániatemplomot, a várkastély maradványait, melyet a Frangepánok építettek.
Gyönyörködtünk a csodaszép kilátásban is. Ez után Punatba utaztunk, ahol egy rövid
hajóút után a Kosljun sziget apátságát fedeztük fel, sétáltunk a kertben, a kis
kápolnára találva.

3. nap
A Rab-szigetre való utazásunk előtt útbaejtettük Krk városát, ahol az óvárost
csodáltuk meg, a Frangepán erődöt és a főteret. Majd komphajóval Rab-szigetére

tartottunk,

ahol néhányan bemerészkedtek a tengerbe is.
Több diáknak ez volt az első, hogy fürödhetett a
tengerben. Bár az idő zord volt, de ez is egy örök
élmény lesz számukra.

4. nap
Útban a Plitvicei tavakhoz, kis kitérővel Brinje-ben a Sólyomkő várának romját néztük
meg, mely egy igazi, tipikus Frangepán vár volt hajdan. Felelevenítettük a történelem
azon korszakát. Ez után a Plitvicei tavak Nemzeti Parkban egész napos program
keretében

ismerkedtünk

meg

a

nemzeti parkkal idegenvezetővel.

5. nap
Reggeli után elindultunk hazafelé. Zágrábban megálltunk, hogy találkozzunk a Zrínyi
Miklós Cserkész Egyesület magyar tagjaival, illetve beszélgettünk a zágrábi magyar
kisebbségi önkormányzatának elnökével, Balázs Piri Zoltánnal, akik minden magyart

nagy szeretettel fogadnak. A közös eszmecsere után hazaindultunk fáradtan,
élményekkel tele Egerbe.

