
Kirándulás a  magyar kulturális kincsek és történelmi emlékhelyek színterein, 

Horvátországban 

 

Iskolánk, közösen a szigetújfalui Móra Ferenc Általános Iskolával május 30-tól június 2-ig, 

sikeres pályázat keretében, tanulmányi kiránduláson vett részt. Kirándulásunk céljaként a  

magyarokhoz fűződő kulturális és történelmi emlékhelyek felkeresését, megismerését; a 

határon túli magyarsággal kapcsolatos tudásunk bővítését említem meg. Úti célunk 

Horvátország volt, ahol a Csillagösvény Utazási Iroda szervezésében csodálatos négy napot 

töltöttünk el.  

Az előkészítő foglalkozások alkalmával rendhagyó történelem órán magyarázta el Korek 

Györgyné tanárnő, hogy mi az oka annak, hogy ennyi magyar él a határainkon kívül. Jártunk a 

Magyarság Háza szervezésében az Uránia moziban, ahol egy külhoni magyar lány életébe 

kaptunk betekintést. Végül pedig a tanulók csoportmunkában készültek fel az egyes helyszínek 

látnivalóiból, érdekességeiből, majd ezeket bemutatták egymásnak.

 



 

 



 

A kirándulásunk első állomásaként Csáktornyára a Zrínyiek sasfészkéhez érkeztünk. Tettünk 

egy sétát a csáktornyai várnál, megkoszorúztuk a turulmadaras központi emlékoszlopot. 

Következő állomásunk Varasd volt, amely mintegy 10 évig Horvátország fővárosaként 

működött. Városnézésünk során felkerestük az Erdődyek várkastélyát, és tettünk egy sétát 

Európa talán legszebb barokk belvárosában. 
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 Napunk végén elfoglaltuk tengerparti szállásunkat Krajevicán. A szobák rendezettek voltak, 

kilátásunk csodás, közvetlenül a tengerre nézett. Ebben a hotelben gazdag svédasztalos terítés 

várt bennünket, ahol magunk állíthattuk össze, hogy mit és mennyit kívánunk enni. Az étkezés 

változatos és bőséges volt. Úgymond „hab a tortán”, hogy a kilátás az étkezőből is lenyűgözött 

mindenkit. Két éjszakát töltöttünk itt. 



 

Második napunkon a Fiuméhez tartozó Tersattoba látogattunk el. Felkerestük Tersattoi Mária 

búcsújáró templom kápolnáját, amely magyar hadihajók emlékét őrzi. Felsétáltunk Tersatto 

várába, melyet a Frangepánok építettek a 13. században.  Megnéztük a magyar időkben épült 

piacot, a színházat, a Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság épületét. Láthattuk a magyar feliratú 

kikötői bójákat és a Baross emléktáblát. 



 

 



 

Délutáni programként Abbáziába, a tengerpartra látogattunk, ahol mindamellett, hogy 

megcsodáltuk a régi nemesi származású magyar családok villáit, a gyerekeknek fürdőzésre is 

adódott lehetőségük.  

 



 

 

A kora délutáni órákban fakultatív programként hajókiránduláson vettünk rész az Adrián, 90 

percnyi panoráma hajózás során megtekinthettük  part menti épületeket, Lovran gyönyörű 

tengerpartját. 

A gyerekek nagyon élvezték az utat, majd visszatérve a szállásunkra, a bátrabbak még újra 

fürödhettek a tengerben. 



 

Harmadik napunkat Zágrábban, Horvátország fővárosában töltöttük. A városnéző séta után 

meglátogattuk a Káptalandombon emelt székesegyházat, a horvát Szábort, vagyis az 

országgyűlést, amely a Szent Márk templomra néz, amelyen a Horvátország és Zágráb címerét 

Zsolnai cserépből rakták ki. A szabadidőben a gyerekeknek alkalmuk volt helyi édességek, 

ajándékok vásárlására. 



 

 



 

 



 

Harmadik éjszakánkat Csúzán töltöttük, egy barátságos panzióban, ahol mindenki magyarul 

beszélt, s ez tovább fokozta az otthonosság érzését. A belső udvarban egy nagy közösségi tér 

helyezkedett el, így a két iskola diákjai egy kellemes, vidám estét tölthettek el együtt.  

Utolsó napunkon ellátogattunk a várdaróci tájházba, amely falu központjában található, és ahol 

megismerhettük a baranyai magyarság hagyományait. Egy gazdag gyűjteményű kiállítást 

nézhettünk végig, előadásokat hallgathattunk meg, vetítést láthattunk. A gyerekek nagy 

érdeklődéssel hallgatták, főként a település népszokásának történetét, a kakasütést. Most már 

nem élő állattal őrzik ezt a hagyományt, hanem bábukkal, és jelmezes felvonulás is kapcsolódik 

hozzá.  

 



 

 

Utunk további állomásaként a Kopácsi-Rét Nemzeti Parkban tettünk egy sétát. Bár nem a 

tervezett mocsarak fölött lévő fapallókon vitt utunk, de így is megcsodálhattuk a több hektáron 

elterülő védett területet.  



 

Villámlátogatást tettünk  Laskói Általános Iskolában, ahol igazán szívélyesen fogadtak, 

körbevezettek bennünket az épületben, beszélgettünk az életükről, munkájukról, 

találkozhattunk az ottani 8.-os diákokkal. 



 

A Dráván átkelve érkeztünk meg Eszékre, ahol valamikor az a török fahíd állott, amelyet Zrínyi 

égetett fel. A főtéren megtekintettük a Szent Péter és Pál Nagytemplomot és a főbb 

nevezetességeket. 

 



 

 



Hazaérkezve értékelő foglalkozásokon beszéltük meg élményeinket, a látottakat; értékeltük, mi 

tetszett a legjobban. Elmeséltük a csépi iskola összes diákjának, hogy hol voltunk, milyen 

alkalomból, miket tapasztaltunk. Mindezt prospektusokkal, fényképekkel, tablókkal tettük 

elképzelhetőbbé. A bemutatót még puzzle játékkal is színesítettük. 

 



 

 



A pályázat tervei: ismerkedés a kirándulás programjával, felkészülés a látnivalók bemutatására, 

élményszerű megtapasztalás, majd itthon felidézés, értékelés, beszámoló mind együtt egy kerek 

egészet alkotnak. 

Egy csodálatos útban volt részünk, ahol nagyon sok élménnyel és tudással gazdagon jöttek haza 

tanulóink. Láthatták, hogy a határainkon kívül, a hazánkat körül ölelő országokban is élnek 

magyarok, akik különböző módokon, de hűen őrzik nyelvüket, hagyományaikat, 

magyarságukat. 

                                             Badó Eleonóra osztályfőnök  


