Magyar történelmi és kulturális kincsek nyomában,
Szlovéniában és Horvátországban
HAT-20-01-0695
Előkészítő óra:
Az előkészítő órán diákjaink megismerték a meglátogatott tájegységek történelmi múltját, és
a régió etnikai sajátosságait, magyarságának múltját és jelenét. Trianonról emlékeztünk meg,
vizsgálva a békeszerződés földrajzi aspektusait, a határok által teremtett gazdasági, társadalmi
viszonyokat. A tanulók nagy izgalommal nézték a kivetített képeket a meglátogatandó tájakról.
Kirándulás:
Buszunk 2022. április 26-án, fél 9-kor indult el első úticélunkhoz, Lendvára. A másfél órás út
gördülékeny volt, s mindenki nagyon várta a programokat. Lendva várának bejárása előtt megnéztünk egy
tájékoztató jellegű rövidfilmet, amiben sok érdekességet megtudtunk a vár történetéről. A vár falai közt
történeti és képzőművészeti kiállításokat tekintettünk meg, valamint egy lenyűgöző fotókiállítást. A városra és
a környező szőlőhegyekre csodás kilátás nyílt. Mivel Lendva egy kisebb magyar városra hasonlított,
otthonosan éreztük magunkat, kihasználtuk a rövid szabadidőt, s fagyiztunk egy jót, aztán a szőlőhegyet is
megcsodáltuk.
A következő megállónk Európa legnagyobb orchideafarmja volt Dobronokon. Mindenkit elvarázsolt
a szép környezet, a trópusi kert színpompás látványa. Sokakat elkapott a vásárlási láz a közelgő anyák napja
miatt. Ezt követően egy jótékony hatású energiaerdőbe mentünk, aminek üde, zöld látványa már önmagában
is pihentető volt. Élveztük a napsütést, az erdő nyújtotta békét.
Fél 7 körül érkeztünk meg Hodosra, a szálláshelyünkre. A környezet hangulatos volt, a szobák
berendezése kényelmes. A szobaosztás után gyorsan berendezkedtünk, s már várt is bennünket a finom
vacsora. A kiszolgálás vendégszerető volt. Az első éjszaka kevés alvással, annál több beszélgetéssel,
nevetgéléssel telt, ahogy az már ilyenkor lenni szokott.
Másnap a bőséges reggeli után a Hármashatárra indultunk. A borús idő kissé beárnyékolta a
kedvünket. Hamarosan eleredt az eső, így a délelőtti túra meghiúsult. Battyánfalván megnéztük a barokk
stílusú Batthyány-kastélyt, s mindenki örömére elidőztünk az állatsimogatónál. A szállásra visszatérve volt
egy kis szabadidőnk beszélgetni, aztán összepakoltunk, elfogyasztottuk a finom, kétfogásos vacsorát, s
csendesen visszavonulva töltöttük az estét.
A harmadik napon korán keltünk, s izgatottan vártuk a Horvátországba érkezést. A határátkelésnél
kicsit megakadtunk egyik társunk ideiglenes személyi igazolványa miatt, de aztán minden megoldódott.
Először a fővárosba, Zágrábba mentünk. Ez Horvátország legnagyobb városa. Az egyik téren megnéztük a

várost ábrázoló hatalmas makettet, majd végigjártuk a belváros főbb utcáit, majd kaptunk egy kis szabadidőt
az önálló városnézésre.
A következő megálló Tersato volt, ahol ellátogattunk a várba. A vár története a XIII. századba nyúlik
vissza. Mivel egy magas dombon áll, stratégiailag fontos szerepet töltött be az idők folyamán, s falai közül
ma is csodálatos kilátás nyílik a tengerre.
A nap végén érkeztünk meg új szálláshelyünkre, Dramalj városába, a Hotel Riviérába. Szállásunk a
tengerparttól pár száz méterre volt, hangulatos környezetben. Alighogy megérkeztünk, bőséges svédasztalos
vacsora várt ránk. Miután megvacsoráztunk, az egész csapat felkerekedett, hogy együtt felfedezzük a
környéket. Kellemes esti sétánk egy játszótéren ért véget, ahol jókedvűen hintáztunk, beszélgettünk, majd
visszatértünk a szálláshelyre. Az estét kártyázással, zenehallgatással, vidám beszélgetéssel töltöttük. A szép,
tiszta, klimatizált szobákban kipihentük a nap fáradalmait.
A negyedik napot szintén bőséges reggelivel indítottuk, majd buszra ültünk és Fiume városába
indultunk, a hajókikötőbe. A délelőtt hajókirándulással telt. Csodaszép idő volt, s még delfineket is láttunk.
Aztán kaptunk egy kis szabadidőt, megnéztük az Óvárost. Opatija és Lovran következett, ahol a római
időkből megmaradt utcarészek és az adriai táj sajátos hangulatot árasztottak. Rendezett villák, zöldellő
kertek, virágokkal díszített parkok között sétáltunk. Élményekkel telve, fáradtan tértünk vissza a hotelbe.
Miután elfogyasztottuk a finom vacsorát, búcsúbulit rendeztünk az étterem teraszán. Tanárainkkal együtt
táncoltunk, énekeltünk, utána fáradtan láttunk hozzá a csomagolásnak. Az utolsó éjszaka már a honvágy
érzésével és a család viszontlátásának örömével aludtunk el.
Az utolsó reggelink is ízletes volt. Utána ellenőriztük a szobáinkat, bepakoltunk a buszba és Varasd
felé vettük az irányt. A varasdi piacon elkölthettük a maradék költőpénzünket. Csáktornya volt az utolsó
állomásunk, ahol egy gondozott park közepén megtekintettük a várat. Még utoljára fényképezkedtünk, majd
elindultunk haza.
Bő két óra buszozás után épségben hazaértünk az iskolához, ahol szüleink nagy örömmel vártak
bennünket. Megtapsoltuk a sofőrt és az idegenvezetőt, így köszöntük meg a programokat.
Számtalan élménnyel gazdagodtunk. Az öt nap alatt megerősödött a magyarságtudatunk. Sajnáljuk,
hogy Trianon miatt ennyi gyönyörű helyszín már nem a mi országunkhoz tartozik. Ettől függetlenül nagyon
sokan őrzik a magyar kultúrát és a magyar nyelvet Szlovéniában és Horvátországban is, amire úgy
gondoljuk, hogy nagyon büszkék lehetünk.
Reméljük, az elkövetkezendő generációk, akik szintén részesülnek a Határtalanul programban,
ugyanennyire élvezni fogják az utazást, s ők is ennyi felejthetetlen élményben részesülnek.
Verb Norina 8.b

Értékelő óra:
Egy tanítási óra keretében értékeltük a kirándulást és a hozzá tartozó programokat.
Felelevenítettük a szép emlékeket, levetítettük a képekből összeállított kisfilmet, és meghalhattuk a
tanulók élménybeszámolóit.

Nemzeti összetartozás napja:
2022.06.03.-án a Nemzeti Összetartozás Napi programunk egy faültetéssel kezdődött az
iskolánk udvarán helyeztük el saját "Trianon fánkat" melyet a Határtalanul! programmal utazó
csoportok egy-egy nemzeti színű szalaggal fel is díszítettek.
Ezt követően megemlékeztünk a trianoni békeszerződés magyarságra gyakorolt hatásairól, majd a
gyerekek által készített, határon túli költők, írók tablóit helyeztük el. Ez után közös
népdalénekléssel és körtánccal folytatódott a megemlékezés.
A program zárásaként pedig tornatermünkben az utazó gyerekekből kirajzoltuk régi hazánk
formáját. A gyerekek ezt a programot in nagyon szerették és jól érezték magukat együtt.

Magyarság Háza „rendhagyó történelemóra”:
A különleges programra 2022.06.08.-án került sor. A programban résztvevő diákok nagy
izgalommal foglalták el helyeiket a lelától, a teljes I. világháborús egyenruhába bújt előadók láttán.
A nagyon izgalmas és szemléletes előadás után a tanulók kérdéseiket is feltehették a katonáknak.
Nagyon örültünk, hogy lehetőségünk volt reszt venni ezen a nem mindennapi történelem órán.
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