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Előkészítő óra 

A kirándulás előtti napokban több programmal készültünk fel az utazásra. Internetes munkát végeztünk, 

hogy jobban megismerjük hova is utazunk, a meglátogatott helyszíneknek milyen magyar vonatkozásai van-

nak. A trianoni döntés milyen következményekkel járt az 

itt élő magyarság számára. 

Az osztályfőnökök nagyon felkészültnek mutatkoztak. 

PPT-t mutatott be arról, hogy fog lezajlani a pályázat 4 

napja. Ismertette a teendőket, felkészített minket a túrákra, 

próbált minden információt megszerezni a kirándulás előtt, 

amely szükségünkre lehetett. Átbeszéltük, hogy hogyan 

csomagoljunk, és melyek azok a dolgok, melyekre feltétle-

nül szükségünk lehet. Az osztályfőnök felhívta a figyel-

münket arra, hogy az egész napos programok miatt mindenki hozzon magával az utazótáska/bőrönd mellett 

egy kisebb táskát is, valamint az utazás napjára szendvicsekkel és folyadékkal is készülnünk kell. A kinti 

programok miatt, pedig esőkabátot is tegyünk a táskánkba. 

Az előkészítő óra keretein belül diákjaink megismerték a 

meglátogatott tájegységek történelmi múltját, és a régió 

etnikai sajátosságait, magyarságának múltját és jelenét.  

Trianonról emlékezünk, megvizsgálva a békeszerződés 

földrajzi aspektusait, a határok által teremtett gazdasági, 

társadalmi viszonyokat.  

Az osztályfőnökök a követendő és az elvárt viselkedésről 

beszélnek a diákoknak. 
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1. nap 

Izgatottan készültünk a Covid időszak utáni első többnapos kirándulásra. Az izgalom annak is szólt még, 

hogy az úticél Horvátország egykor magyarlakta vagy magyar történelmi 

vonatkozású területei voltak. 

A megbeszélt 6.45 – 7.20-as indulási időpont nem tűnt korainak. A csoma-

gok bepakolása, s a személyes okmányok ellenőrzése után célba is vettük 

Udvar határátkelőt. A határra kb. 2,5 óra alatt leértünk. A határátlépést kö-

vetően honismereti vezetőnk kérdésekkel, érdekességekkel próbálta a tanu-

lók kíváncsiságát, motivációját fokozni. Az első helyszínünk a Várdaróci 

Tájház volt. Mivel a 2 csoport nem tudta a kiállítást egyszerre – egy idő-

pontban – megtekinteni, ezért a 9.D osztály tett egykörsétát a faluban. Meg-

ismertük a helyi református templom építésének történetét, s a kakashoz 

kapcsolódó helyi hagyományok eseményeit. A sétán elhangzottakat folytat-

ta, egészítette ki a tájház idegenvezető nénije. Érdekes történeteket osztott 

meg velünk a környék magyarságának múltjáról, s beszélt sajnos arról is, 

hogy a jelen nem szívderítő, mert nagyon gyorsan fogy a magyar kisebbség. 

Ez elvándorlás és az asszimiláció okaira vezethető vissza.  
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Várdarócot elhagyva a közeli Kopácsi rétre utaztunk. Ez a helyszín számunkra nagyon a Duna-Dráva 

Nemzeti Park folyatásának tűnt. A bejáratnál tartott – közel félórás – ismertető után 1,5 óra séta következett 

a lápvidéken. Megtekintettük a vidék madár és növényvilágát. Utunk egy részét kiépített fapallókon tettük 

meg. Sajnos a fapalló útvonalának egy része le volt zárva, mert idő vasfoga korhadttá alakította. Láthattunk 

még kormorántelepeket is a kikötőhöz tartó séta során. A kikötőben elkészültek a csoportképek, s belegon-

doltunk milyen jó lenne e szép vízi világot hajóval is bejárni. A kijáratnál 20 perc pihenő (pisi, beszélgetés, 

egy kis üdítő) után célba vettük az első 2 éj szálláshelyét.  
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A szálláshelyek eloszlása egy kirándulása izgalmas kérdése. Most is, különösen azután hogy a csoport 3 

helyszínen, 2 különböző faluban (Pélmonostor, Karancs) lett elszállásolva. Bepakolás után első vacsora 

igazán magyarosra sikeredett. A pörkölt elfogyasztása után meggyőződettünk arról, hogy szépen tudunk 

énekelni, s a gyerekek nem annyira fáradtak. Jókat játszottak, társasoztunk a szállás udvarán. 10 óra után 

kezdődött a zuhanyzás, tisztálkodás időszaka. Jó ideig eltartott, mert sokan voltunk kevés fürdőszobára.  

Ez az időszak számunkra, tanároknak is a közös játék, tanulók ellenőrzése is. Éjfél után 1 óra körül tudtunk 

álomba merülni, de nem sokáig, mert az ébredés 5 óra körül a 2. nap kezdetét jelentette. 
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2. nap 

A reggeli rutinfeladatok után vettük célba Eszék városát, pontosabban Eszéken a várat. A város teljes belvá-

rosa felújítás alatt áll. A vár egy része teljesen megújult. Felgyalogoltunk a várba, s gyönyörködhettünk a 

panorámában. Volt aki 1 éve volt a városban, s az volt az észrevétel, hogy az elmúlt 1 évben nagyon sok 

épület és tár megújult. A belváros egy-egy épületén még látszódnak a délszláv háború nyomai. A tanulók a 

feltúrt belvárosban sétálva mondták: „Olyan fehérvári fillingjük van.” Nem csoda, hiszen a régi egyszintes 

barokk épületeket látván, a kanyargós belvárosi utcákon valóban ilyen érzés keríthet hatalmába.  



9. oldal 

1-2 év múlva Eszék belvárosa a várral szinte tökéletes Határontúli programnak tekinthető legalább félnapos 

időtammal. Feltételezve, hogy 2 év múlva befejeződik a belváros és a vár felújítása.  

Eszékről 1 órás buszozás után érkeztünk meg az Újlaki várba. Amíg a belépőjegyek, idegenvezetés ügyin-

tézése történt, megcsodálhattuk a gyönyörű kilátást a Dunára. A Duna túloldalán megpillanthattuk Szerbia 

első határmenti településének templomtornyait.  
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Honismereti vezetőnk beszélt Újlaki Miklós „felemás” szerepéről a török elleni küzdelemben.  

A kiállítás idegenvezetéssel igazán tartalmas volt. Az ókortól kezdődően a XIX. szd. végéig bemutatta a 

környék, Újlak történelmét, a hely népi hagyományait, eszközeit, a főúri élet szépségeit. Tetszett a tanulók-

nak is. A várból átsétáltunk a templomba, ahol Kapisztrán Szent János a nándorfehérvári csata ismert 

alakjának földi maradványai nyugszanak. Csodálatos templombelső, a templom melletti pazar kilátással. 

Nem szabad kihagyni egy látogatónak sem, ha Újlakra érkezünk.  
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Újlakról Óvcsavára utaztunk, ahol 

megtekintettük a vukovári tömeg-

mészárlásra emlékező emlékmű-

vet. A diákok arcán is a rémület 

volt olvasható. „milyen szörnyűsé-

gek miatt kellett ezt az emlékhelyet 

kialakítani a horvát népnek.”  

Vukováron megtekintettük az 

ikonikus víztornyot, amely a háború szörnyűségeinek nyomait hagyja az utókor számára. A toronyba fel 

lehet menni gyalog is 55 kuna, vagy lifttel 65 kuna befizetésével. A felgyaloglás sem megerőltető, hiszen 

lépcsők helyett akadálymentesített fémkordonon lehetett feljutni. A fiúk többsége bevállalta az utat, nem 

sajnálva a 45 kuna befizetését, felgyalogolt a toronyba. Aki azt remélte, hogy gyönyörű panoráma fogadja, 
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nem csalódhatott. A csalódás az volt, hogy a teljesen „behálózott” toronyból nem igazán lehetett fényképez-

ni. Az első emeletén a toronynak interaktív kiállítás keretein belül mutatja be a vukovári csata történéseit. 

Nagyon jó a kiállítás, de legalább 1-15, órát kell hagyni a megtekintésére. Nekünk sajnos nem volt ennyi 

időnk. Javasolni tudjuk a kiállítás megtekintését, mert a 65 kuna kifizetése a kiállítással együtt már kifizető-

dő. A víztoronyból hazafelé indulva megpillanthattuk a vukovári emlékparkot is.  

 

18.15 körül érkeztünk vissza a szálláshelyre. Mindenki fáradtan szállt le a buszról. Az egésznapos hidegéle-

lem fogyasztása után már nagyon vártuk a meleg vacsorát. A vacsora majd mindenkinek ízlett, hiszen rántott 

hússal, rizi-bizivel és salátával csillapítottuk az éhségünket.  

A vacsora után szabadprogram a tanulók számára, s aki igényelte elkisértük a Lidl-be a következő napok 

folyadékutánpótlásának biztosítására. 10 óra volt a hivatalos takarodó időpontja, de ma sem kerültünk éjfél-
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nél előbb ágyba, mert játszani, beszélgetni kell.  Mire mindenki lezuhanyozott valóban a következő napba 

léptünk át.  

 

A 3. nap a tanárok számára 5 órai keléssel egy kicsi beszámoló írással kezdődött. A tanulók is ébredeztek fél 

hat magasságában, mert a fél hetes reggeli után irány Fiume. 
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3. nap  

Fiumét (Rijeka) 6 óra buszt út után – 2 megál-

lással – tekintettük meg. Örömteli volt a kiszál-

lás a buszból. Jó volt látni Fiume balkánra jel-

lemző városi forgatagát, a város barokk épüle-

teit. Megtekintettük a Szent Mária templomot, 

amely a Mária zarándokú egyik állomása a za-

rándokok számára. (A Mária út Máriacelltől 

Csíksomlyóig tartó zarándokút).  

A templomból besétáltunk Fiume belvárosába. 

Itt 1,5 óra szabadidő elegendő volt arra, hogy 

megkóstoljunk egy-egy helyi specialitást, (pl. 

burek) s finom fagyival hűsítettük magunkat, 

hiszen nagyon meleg, fülledt volt az idő. Lelá-

togattunk a kikötőbe, ahol láthattuk, hogy a 

város kikötőjének molóvasait Budapesten ké-

szítették. Sétánk során megtekintettük Horvátország legnagyobb tengerparti színházépületét. Az épület-

ben magyar balettcsoportok is fellépnek nagy sikerrel napjainkban. A színházban egykor még magyar 

nyelven láthattak előadásokat a nézők.  

Láthattuk még az Adria Magyar Királyi Tengerhajózás épületét is. Az 

ismertető során elhangzott, hogy Fiumé-ben gyártották az egykori magyar 

haditengerészet hajóit. Napjainkban is 3 3 hajógyár található a városban.  

 

Fiuméből elvileg ½ óra út vezet Cvikvenyicába, de volt legalább 1 óra, mert 

részesei voltunk egy nagyon izgalmas városnézésnek a kisváros szűk utcáin. 

A helyiek legnagyobb csodálatára a belvárosi szűk utakon még a buszok is 

elférnek, ha senki sincs az utcán. Gyors kipakolás után elfogyasztottuk a va-

csorát, majd következett az esti fürdőzés, pancsolás a közeli tengerparton. 

Az idő borússá vált, majd esőbe váltott, így a naplemenetét nem tudtuk meg-

nézni. Készültek a csoport és baráti társaságok képei, hiszen a gyönyörű kör-

nyezet remek lehetőséget kínált.  

10 óra körül mentünk vissza a szállásra, majd következtek a közös esti tár-

sasjátékok. Ismét elmúlt éjfél, mire az utolsó tanuló is lefürdött. 
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Szent Mária templom – Fiume (Rijeka) 
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4. nap 

Megbeszéltük a korai 5 órai találkozót a reggeli fürdőzés-

hez, s ha szerencsénk van a napfelkelte megtekintéséhez. A 

sűrű növényzet miatt a napfelketété nem nagyon lehetett 

látni, de azt igen milyen szépek a felkelő nap által megvi-

lágított túlparti sziklák. 3 órás utazás után érkeztünk meg 

Csáktornyára (Cakovec). Megkoszorúztuk Zrínyi emlék-

művet, s közös énekléssel emlékeztünk a nagy költőre, 

hadvezérre és politikusra. A csáktornyai vár felújított álla-

potában igazán csodálatos. Méltó megemlékezés helye a 

közös horvát-magyar történelemnek. 

 

 

 

 

1,5 órát töltöttünk Csáktornyán, de ha valaki a kiállításokat 

is szeretné megtekinteni, nyugodtan szánhat rá egy fél na-

pot.  

A történelem után következett az utolsó kunák elköltése 

szuvenírre, édességekre. A bevásárlás után irány a határ, 

majd Székesfehérvár. Mindenki nagyon várta már hogy 

találkozzon szeretteivel.  

Azt gondoljuk, az elmúlt 4 nap nagyon tartalmas, érdekes 

és sűrű volt. A tanulók számára a magyar történelem hatá-

ron túli helyszínei sok-sok érdekességgel szolgált.  

Nem lehet megfeledkezni a 4 nap közösségformáló erejéről sem. 2 év Covid időszak után a diákok számára 

nagy élmény volt együtt lenni, egymást jobban megismerni, szép tájakon kirándulni. Köszönjük szépen! 
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Csáktornya vára 
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Értékelő óra 

Először mi meséltünk az élményeinkről a kiránduláson készült fotók felhasználásával.  Ezután az 

osztályfőnök és a kisérőtanár értékelte a megvalósított programokat, valamint a közösség szempont-

jából való hasznosulást. A tanulók részéről a kirándulás feszített tempója hangzott el egyedüli nega-

tívumként. Nagyon jó volt együtt lenni az iskola falain kívül. Elhangzott az is tanulók részéről, mi-

lyen jó volt osztálytársakat megismerni másként, osztálytermen kívül. Az értékelő óra keretein belül 

beszéltük meg azt is, hogy melyek azok a képek, amelyek a kiállításra kerülnek.  

Horváth Flóra által készített videót is jó hangulatban tekintettük meg. 
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Témanap: 

A diákönkormányzati nap egyik pontjaként témanapot tartottunk. Vetélkedővel indítottuk, kis cso-

portokra oszlottunk és a külföldi magyarsággal és a határtúli magyarsággal kapcsolatos kérdésekre 

válaszoltunk. Az utazáson készített képekből kiállítást szerveztünk, élménybeszámolók megtartása 

után képeket mutattunk az érdeklődő osztályoknak. A csoport a 4 nap történéseiről videókat is ké-

szített. A 2 videó egyikét a készített képekből készült, és készült videó a 4 nap alatt készült videók 

összevágásával is. Nagyon jó érzés volt filmszerűen visszatekintenünk. (Milyen jó lesz évek múltán, 

pl. szalagavató alkalmával ismét megtekintenünk)  

Megemlékeztünk Trianonról és a témanap keretei között átismételtük a békeszerződés által teremtett 

gazdasági, földrajzi és társadalmi viszonyokat.  

Összességében jó hangulatban telt el ez a nap és sok diák érdekesnek találta a beszámolókat, a kiál-

lítást, s videókat is. Érdeklődéssel hallgattuk a Trianonról szóló történelmi áttekintést. 

 

 

 

Székesfehérvár, 2022. 06.10. 
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A plakátkészítés izgalmai 
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A kiállításra készült plakát 

 

 


