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Az előkészítő órák: 2022. május 30 – június 05.

A négynapos kirándulásunk előtt a tanáraink előkészítő órákat tartottak nekünk, hogy

megismerjük a határon túli, azon belül is a horvátországi magyarok helyzetét, illetve hogy

tisztában legyünk a földrajzi és a történelmi vonatkozásokkal is.

Bartos Péter tanár úrral május 30-án a történelemóránkon felelevenítettük a trianoni

békeszerződésről tanultakat, ill. annak következményeit. A tanár úr beszélt a határon túli

magyarok általános helyzetéről és Horvátország történelméről is, és megismertük

Magyarország és Horvátország ezeréves kapcsolatát. Páros munkában az internet kerestünk

olyan történelmi személyiségeket, akik mindkét országhoz kötődnek, ilyen például a Zrínyi és

az Erdődy család.

Altmár Kristóf tanár úr földrajzot tanít nekünk. Június 2-án az óránkon megkerestette velünk

a térképen azokat a településeket, ahová megyünk (pl.: Abbázia, Csáktornya, Eszék, Fiume,

Varasd, Várdaróc, Zágráb). Megnéztük a városok magyar és horvát neveit is. Foglalkoztunk a

horvátországi magyarság jelenlegi helyzetével: megtudtuk, hogy egyre kevesebben vannak

(kb. 14.000-en), főként a határ mentén élnek, és a horvát állam biztosítja számukra a

kisebbségi jogokat.

Koncz Hajnalka tanárnő az osztályfőnökünk, aki május 31-én az osztályfőnöki órán beszélt

velünk az osztálykirándulásról. Felhívta a figyelmünket például arra, hogy az időjárásnak

megfelelő ruházatot hozzunk, hogy ne szemeteljünk, hogy kulturáltan viselkedjünk.

Nagyjából elmondta nekünk a várható programot is.



Előkészítő óra – történelem

Előkészítő óra- földrajz

Előkészítő óra - osztályfőnöki

A kirándulás első napja: június 8.

Ezen a napon 7:15-kor indult el a busz Székesfehérvárról az első állomáshoz a busójárás

helyszínéhez: Mohácshoz, de nem a várost néztük meg, csak mosdószünetet és rövid pihenőt

tartottunk itt. A buszozás közben „szerencsénk volt” egy zenének nem nevezhető egyesek

által mégis annak tartott valamit hallgatni. A magyar-horvát határt zökkenőmentesen léptük

át.

Innen Várdarócra mentünk, megtudtuk, hogy a daróc régen egy foglalkozás volt, azokat az

embereket hívták darócnak, akik állatbőrnyúzással foglalkoztak. A tájházban a régi iskolás



játékok kipróbálása után meghallgattunk egy színvonalas előadást a falu történetéről és a híres

hagyományáról, a kakasütésről.

Majd tovább haladtunk a Kopácsi rétre, ahol az ottani vadállományról és növényzetről

tudtunk meg érdekes információkat (pl. hogy itt fészkelnek sasok, és van olyan állat, ami csak

itt él). Majd tettük egy sétát a természetvédelmi terület területén.

Ez után egy rövid, ám nagyon zajos buszozást követően eljutottunk a Dráva folyó mentén

elterülő Eszékhez. Itt tettünk egy kört az eszéki vár területén ez alatt pedig értékes

információkat tudtunk meg a várról a nagytudású idegenvezetőnktől, Ervintől. Megtekintettük

a neogótikus stílusú eszéki katedrálist is. Közben a délszláv háborúról és annak

következményeiről is hallottunk. Egy hosszabb városnéző séta, még egy templom és szabad

idő után elindultunk a szállásra (Pélmonostorra), ahova egy már-már szokásosnak tekinthető

hangos utazás után megérkeztünk. A szállás jó volt, és vacsorára rántott húst kaptunk, az

ételallergiások mást kaptak enni.

Várdaróc



Kopácsi rét

Eszék

A kirándulás második napja: június 9.

Csütörtökön a reggeli után, amely virsli vagy lekvár volt kenyérrel, nekiindultunk a hosszú és

idegőrlőnek ígérkező utazásnak Zágrábba. Az út közben sok érdekességet hallottunk az

idegenvezetőtől, illetve megint sok fülsüketítő „zenét” voltunk kénytelenek hallgatni. (Itt

megjegyzendő az, hogy egyes emberek „zsenialitása” miatt 2 hangszóróból szólt a zene.)

Egy hosszú út után megérkeztünk Horvátország fővárosába. A Szent László által püspöki

rangra emelt városban tettünk egy hosszú sétát, mely során érintettük a város történelmi

vonatkozású épületeit, tereit, helyeit. A séta magába foglalta a zágrábi katedrálist és az azt

védeni hivatott IV. Béla által épített bástyákat is. Ezen a környéken még erősen észrevehetők

voltak a kb. másfél évvel ezelőtti földrengés nyomai. Elmentünk a horvát parlamenthez, a



száborhoz is, illetve láttuk a Szent Márk templomot, amelyen a Horvátország és Zágráb

címerét színes Zsolnai cserépből rakták ki. A hegyről lefelé menet pedig felfedeztük a

Jellasics szobrot, amihez érdekes történet fűződik: már többször is elforgatták a szobrot, mert

a horvát bán kivont kardja előbb Magyarország felé állt, majd Szerbia felé mutatott, ma

semleges irányba - a tenger felé - néz a szobor.

Innen indultunk tovább a tengerparthoz közeli Šodićibe, ahol a második szállásunk volt. A

vacsora után (krémleves és spagetti), az egész osztály lement a tengerpartra körülnézni,

sétálni.

Zágráb

Zágráb



Zágráb



A szállásunk melletti tengerpart

A kirándulás harmadik napja: június 10.

Ezen a napon 7:30-kor reggeliztünk, majd a tengerpartra való indulás előtt a buszsofőr

„fejmosást adott” az osztálynak a buszban való viselkedésünk miatt. Az első programunk a

reggeli fürdőzés volt a tengerben. A fürdés után kb. 90 percig tartó hajóúton vettünk részt,

egyre jobban fújt a szél, és beborult az ég, de szerencsére az eső nem esett.

Ezek után indultunk tovább Tersattót és Fiume városát felfedezni. Előbbiben meglátogattuk a

zarándokhelyül szolgáló római katolikus templomot, mely búcsújáró hely, ennek egyik

kápolnája érdekes volt, mert a meggyógyult emberek hálából mindenféle képet, makettet

ajándékoztak a templomnak, s ezeket meg lehetett nézni. Majd felmentünk a Frangepánok

által építtetett várba, és megnéztük a kilátást. Innen egy rettenetes hosszú lépcsőn sétáltunk le

Fiume városába, ahol még egy hosszú sétán vettünk részt, mely során érintettük a város

magyar vonatkozású utcáit, épületeit, emléktábláit is.

A nap zárásaként megérkeztünk a Ferenc József által is sokszor meglátogatott Abbáziába,

horvát nevén Opatijába. Itt található egy 12 km hosszú tengerparti sétány, melynek mentén

túldíszített villák, szállodák vannak, a séta során idegenvezetőnk magyar és horvát

hírességekről is mesélt. Miután visszaértünk a szállásra, és megvacsoráztunk, volt lehetőség

ismét fürödni a tengerben.

Fürdés a tengerben



Hajókázás

Tersatto

Fiume



Abbázia

A kirándulás negyedik napja: június 11.

Szombaton reggel össze kellett pakolni, mert elindultunk hazafelé, út közben egy

benzinkútnál megálltunk tankolni. Varasd után, amiről megtudtuk, hogy a barokk stílus

jellemző az épületeire, Csáktornya következett. A Zrínyi család központja volt a kirándulás

utolsó állomása. Itt megkoszorúztuk a tragikus sorsú költő és hadvezér Zrínyi Miklós szobrát.

Ezt a nevet több történelmi személyiség is viselte. A költő és hadvezér Zrínyi Miklós volt a

17. században a téli hadjárat vezetője, amelynek keretein belül felgyújttatta az eszéki hidat. Itt

a város és a környék rövid történetével is megismerkedtünk, valamint a Zrínyi família több

tagjával kapcsolatba gyarapodtunk roppant érdekes információkkal.

Innen egy rövid pihenő után indultunk tovább a határátkelőhelyhez. Ott zökkenőmentesen

átkeltünk, majd folytattuk az utunkat Székesfehérvár felé. Balatonlelle mellett viszont

félreállítottak minket, mert teljes pályalezárás mellett útdíjellenőrzést tartottak az összes

gépjárműre vonatkozóan egy évre visszamenőleg. A mi buszunkat is megbüntették a

rendőrök. Az ügyintézés miatt várakoznunk kellett, de ez után már megállás nélkül

szerencsésen hazajutottunk Székesfehérvárra.



Csáktornya

Csáktornya

Értékelő órák (2022. június 13.)

Hétfőn, június 13-án témanapot tartottunk. Ennek keretein belül Koncz Hajnalka és Rokonay

Petra tanárnők megtartották az értékelő órákat, azaz megbeszéltük a tapasztalatainkat,

megosztottuk élményeinket. Rendeztünk egy vetélkedőt az osztályon belül, hogy kiderüljön,

mi mindenre emlékszünk. (Van, akinek több, van, akinek kevesebb információ maradt meg a

fejében a földrajzi, kulturális és történelmi ismeretekből.)

Összegyűjtöttük a fényképeket, ezeket visszanéztük, az ezekből készült kisfilmmel együtt. A

nosztalgiázás után a digitális képeket, a kisfilmet megmutattuk a 9. C-seknek is, akik

májusban szintén voltak egy négynapos kiránduláson a Határtalanul! program keretén belül,

így kicsit ők is meséltek nekünk a sasját élményeikről.

A témanap zárásaként az előre kinyomtatott fényképekből posztereket és kiállítást

készítettünk, amit az iskola egyik folyosóján meg is nyitottunk, így az összes diák

megnézhette, hogy merre is jártunk.



Értékelő óra

Értékelő óra - vetélkedő



Élménybeszámoló a 9. C-seknek

Témanap - kiállítás

A projektnaplót írták: Hoffmann Bálint, Lics Gergő, Zolta Csaba (7.A)


