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A pályázat rövid összefoglalása:

Felkeressük a történelmi emlékhelyeinket az Örségben, a hetési
tájegységben, és a Muravidéken. Kulturális történelmi és épített
értékeinkkel nyomába eredünk Horvátországban. Muraköztől egészen
az Adriáig követjük a magyarság történelmi és kulturális lábnyomait,
megismerkedünk a határon túli magyarokkal, azok sorsával az
adottrégióban és felfedezzük a Zrínyi, Rákóczi, Frangepán család
gyökerének fészkeit a történelmi Délvidékünkön.

Mielőtt elindultunk, tanulóink részt vettek a Magyarság Háza által szervezett
Kárpátaljáról jöttem című interaktív rendhagyó irodalom órán 2022. március
29-én.

Valamint az előkészítő órán megismerték a meglátogatott tájegységek
történelmi múltját, a régió etnikai sajátosságait, magyarságának múltját és
jelenét. Trianonról emlékezünk, megvizsgálva a békeszerződés földrajzi
aspektusait, a határok által teremtett gazdasági, társadalmi viszonyokat.

2022. május 9.

Május 9-én reggel 6 órakor elindultunk a várva várt kirándulásra.
Első állomásunk Lendva. Itt megtekintettük a Bánffy- Esterházy kastély
kiállítását, benne Zala György alkotásainak miniatűr másait. A híres hetési
tájegységre jellemző viseletet és használati tárgyakat.

Ezután látogatást tettünk a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetben. A
járvány helyzet miatt a bemutatkozás elmaradt. A Magyarság Házának igazgatója
fogadott bennünket és röviden elmondta az ott élő magyarok életét. Átadtuk
szerény ajándékunkat.

Ezután felkapaszkodtunk a lendvai szőlőhegyre, ahol felkerestük a
Szentháromság kápolnát, ahol Hadik Mihály törökverő hadvezér van eltemetve.
Innen gyönyörködtünk a csodálatos kilátásban és a három ország látóhatárát
pásztáztuk.

Ezután Közép-Európa legnagyobb Orchidea farmjára látogattunk Dobronak
határába megépült trópusi kertbe, ahol különleges, egzotikus növényeket
csodálhattunk meg.

Már kicsit fáradtan, de lelkesen megérkeztünk a Dobronak település határában
található Bakoni-tóhoz. Sajnos a tó kiszáradt, de így is gyönyörű sétát tettünk a
Szent Vid forráshoz.

Élményekkel gazdagodva tértünk szállásunkra Bajánsenye Határcsárdába.

2022. május 10.

Másnap a gazdag reggeli elfogyasztása után ismét elindultunk, hogy újabb
élményeket gyűjtsünk. Megérkeztünk Kercaszomorra, ahol felkerestük a helyi
emlékművet, amely a Szomoróci felkelésre emlékeztet. A helyi férfiak fegyvert,
kaszát, kapát ragadva akadályozták meg a Trianoni döntés után bevonulni
készülő szlovén rendőrséget abban, hogy átvegyék a falú irányítását. Ezután
elsétáltunk a határhoz, ahol a Fürge Cselle tanösvényen megtekintettük a
hódvárakat.

Battyánfalvára látogattunk, ahol a település névadójának kastélyát látogattuk
meg. A Muraszombati várkastély látogatása az ott rendezett hangverseny miatt
elmaradt.

Ezután Ptuj gyönyörű várához látogattunk. Megtekintettük Szlovénia legrégebbi
városának magyar vonatkozásait. A település IV. Béla és Mátyás király idejében
Alsó-Stájerország részeként a Magyar királyság része volt. A régi városkapuk
egyikét Magyar Kapunak hívták. Sétát tettünk Ptuj ódon városközpontjában. A
Flórián téren megtekintettük az új városházát és a Szent Flórián szobrot, a
Múzeum téren a régi városházát, mellette az ikonikus Orpheus emlékművet, a
középkori Várostornyot és a Szent György plébániát.

Fáradtan, de vidáman érkeztünk a szállásunkra.

2022. május 11.

Elbúcsúzva Szlovéniától megérkeztünk Horvátország fővárosába Zágrábba.
Meglátogattuk a Káptalandombon emelt székesegyházat, benne a Szent István
kápolnával. A Káptalandombi városrészből átsétáltunk a Felsővárosba, itt
megtekintettük a Jellasics-teret a Jellasics lovas szoborral. Innen átsétáltunk a
Szent Márk templomhoz, ahol Horvátország és Zágráb címerét Zsolnay cserépből
rakták ki.

Majd Rijekába érkeztünk, ahol elfoglaltuk szállásunkat és megcsodáltuk a
tengert.

2022. május 12.

Reggeli után a Fiuméhez tartozó Tersatobába látogattunk, ahol a tersattoi Mária
búcsújáró templom kápolnájában a magyar hadihajók emlékét néztük meg.
Felsétáltunk a várba. Majd megismerkedtünk Fiume történelmi belvárosával, a
korzón található óratoronnyal, a kikötővel és annak magyar felirataival.
Felkerestük a magyar feliratú kikötői bójákat és a Baross emléktáblát. Majd
délután Abbáziában fakultatív programként séta hajóztunk az Adrián. Ezután a
római időkből megmaradt városmagban Lovranban tettünk sétát, amely
kacskaringós kis utcáival visszaadja az adriai települések jellegzetes hangulatát.

2022. május 13.

Elérkezett a búcsúzás pillanata a tengertől. Összecsomagoltunk és fájó szívvel,
de élményekkel gazdagabban indultunk haza.
Az utolsó napon sem maradtunk izgalmas program nélkül.
Első állomásunk Varasd, mint egy 200 évig Horvátország fővárosa volt. Itt sétát
tettünk Európa talán legszebb barokk belvárosában. Megnéztük a megyeházát,
a Draskovics palotát, a székesegyházat.
Ezután Csáktornyára érkeztünk. Sétát tettünk a csáktornyai várnál, elsétáltunk
Szent Jeromos szobrához, a Zrínyi fához, Zrínyi teljes alakos szobrához és a
turulmadaras emlékoszlophoz.

Miután a programunk végére értünk, a hosszú út előtt pizzáztunk egyet. Ezután
a maradék pénzünket elköltöttük, apró ajándékokat/emlékeket vásárolva az
otthoniaknak.

