Horvátországban jártunk

Nekünk, hetedik osztályosoknak rendhagyó módon kezdődött a tanév. A
Határtalanul program keretében Horvátországba látogattunk szeptember 11től 15-éig.
A pontosság ezen a hétfő reggelen alapszabály volt, csak a busz késett 20
percet. Első állomásunk több órai buszozás után a nagybodolyai tájház volt. A
borbélyház az elmúlt század eszközeit, életét mutatta be. Pár kilométeres
utazás után Kiskőszegre értünk, ahol felmentünk a Bán-hegyre a partizán
emlékművet és a hömpölygő Dunát megnézni. Laskón találkoztunk a helyi
magyar iskola felső tagozatosaival. Az összesen 60 fős tanintézetben most
építenek tornatermet. Innen ezen a napon utolsó állomásunkra, Eszékre
érkeztünk, ahol megtekintettük a csaknem 100 méter magas, a szerb-horvát
háború nyomait magán viselő Péter-Pál templomot, sétáltunk a Dráva-parton, s
végül bevettük az eszéki várat is. Éjszakai szállásunk Csúzán a Piros Csizma nevű
fogadóban volt. Két- és háromágyas modern szobákban laktunk.
Második nap Horvátország fővárosával, Zágrábbal ismerkedtünk. Csupa
szent helyen jártunk: Mária Mennybemenetele-katedrálisban, ahol Szent László
palástja található; megtekintettük a Szent Márk téren a Szent Már- templomot
a horvát parlamenttel. Innen zuhogó esőben indultunk tovább Fiumébe, ahol
elfoglaltuk szállásunkat egy hostelben, majd esti sétára indultunk az immár
esőmentes tengerpartra.
Harmadik nap mint a Habsburgok oldalági leszármazottai a híres abbáziai
tengerparton töltöttünk egy felejthetetlen napot. A történelmi és kulturális
városnézés után lehetőségünk nyílt a hűvös tengerben megmártóznunk. Még
ezen a napon belekóstoltunk a tengeri hajózás sós ízébe is.
Csütörtökön Fiume történelmi változatosságaival ismerkedtünk. Ezen a
napon gyalogoltunk a legtöbbet. Délelőtt Tersatto várából tekintettünk le a
városra, majd ebből az egykori Frangepán kastélyból a híres kegyhelyre, a trsati
Szűzanya tiszteletére szentelt templomba sétáltunk. Onnan legyalogoltunk a
kikötőbe, ahol találtunk olyan kikötőoszlopokat, amelyeken magyarul
olvashattuk a készítő műhely nevét: Skull Mátyás Vasöntödéje. A délután
hátralevő részében a városnézés után Fiume belvárosában töltöttük jól
megérdemelt szabadidőnket.

Utolsó napunk főleg buszozással telt. Megálltunk Varasdon, Horvátország
egykori fővárosában, ahol a várban ágyúgolyókkal súlyzóztunk, a megyeházán
pedig Sissi királynő szobránál fényképezkedtünk. Felsőzrínyifalván koszorúval
emlékeztünk a híres Zrínyi Miklósra, a hős hadvezérre és íróra. Az utolsó
állomásunk Csáktornya, a Zrínyiek sasfészke volt. Itt, a várban tartotta utolsó
rövid történelemóránkat kedves idegenvezetőnk, Csilla néni. Csáktornyáról
elindulva csak egyszer álltunk meg, és több mint 1400 kilométer megtétele
után fél nyolc körül érkeztünk vissza a várkerti parkolóba.
Kevés magyar diáknak van része ilyen élményekben gazdag tanulmányi
kirándulásban. Köszönjük tanárainknak a lehetőséget, hogy elmehettünk erre a
felejthetetlen utazásra. Ha lehetne, már holnap újra indulnék.
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