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Magyar történelmi és kulturális kincsek nyomában Horvátországban,  

tengerparti látogatással Fiumében 

A Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola  

tanulmányi kirándulása a Határtalanul programon belül. 2019. 06. 04-07. 

2019. június 4.-én a Határtalanul pályázat keretein belül a Káli Gárdonyi Géza Katolikus 

Általános Iskola 7.-es diákjai kiutazhattak Horvátországba. 

 

Az út igencsak hosszú volt, de megérte kivárni, és végül megérkeztünk az első helyre. először 

a pélmonostori iskola tanulóit látogattuk meg. A tanárnő, aki fogadott bennünket 

körbevezetett az iskolában minket, és meséltek pár dolgot az iskoláról. Mi is készültünk a mi 

iskolánk bemutatásával egy PPT-vel.  A talákozó végén elénekeltük a magyar Himnuszt.  
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Kis ajándékkal leptük meg a magyar tanárnőt. 

 

A második hely a nagybodolyai tájház volt, ahol elmesélték a különleges értékekkel bíró ház 

történetét, és belülről is megnézhettük azt. Itt is nagy szeretettel adtuk át kis ajándékunkat, 

aminek az idős néni nagyon örült és nagyon meghatódott. 

 

Utunkat a Nagykopácsi-rét Nemzeti Park felé folytattuk, ahol tematikus programelemet 

valósítottunk meg, és a véletlen folytán találkoztunk a Horvát Televízió stábjával, akik 

megkérték a csoportot, hogy had készítsenek velünk interjút.  
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Az interjúadásra, Faragó-Szép Ilona tanárnő vállalkozott. Az interjú angolul zajlott, amit a 

televízió adásra tűzött. 

 

Következő állomásunk Eszék volt, ahol a város terein és utcáin sétálva megismerhettük e 

sokat szenvedett város szépségeit. 

 

Mindezek után első szálláshelyünkre, a Piros Csizma Panzió felé vettük az irányt, ami 

Csúzában található.  
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A második nap a főváros, Zágráb volt a cél, ahol megnéztük a várost, majd elmentünk a Szent 

László által alapított székesegyházhoz, melyet megkoszorúztunk. A városnézés után 

elindultunk Crikvenicába, Dramaljba, ahol az új szállásunk volt, a Villa Baranja. Lepakoltunk, 

majd lementünk a tengerpartra, ami gyönyörű volt. Esténként lementünk a szállás udvarára 

beszélgetni, focizni és kosárlabdázni.  
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A harmadik nap látogatást tettünk a tersattoi Mária búcsújáró templomnál, és elmesélték az 

építmény történetét is. Sétáltunk a Frangepánok egykori sasfészkében, Tersatto várában. 

  

   

Ezt követően elmentünk Fiuméba, ámulattal néztük hatalmas kikötőjét, és megkerestük a 

Baross Gábor emlékére és munkásságára állított emkléktáblát, ahol is megkoszorúztuk 

Baross Gábor emléktábláját. Átmentünk Optajába, ahol megnéztük a híres üdülősort majd a 

szállás felé vettük az irányt, mikor pedig odaértünk lementünk a partra és újra fürödtünk a 

tengerben.  
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A negyedik nap összepakoltunk, még utoljára megnéztük a partot, és elindultunk hazafelé. 

Útközben hazafelé, június 07-én, megtekintettük Varasd várát, majd megálltunk még 

Felsőzrínyifalván, és megkoszorúztuk a Zrínyi Miklós emlékére állított emlékművet. Az út 

hazafelé nagyon jó hangulatban telt. 
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