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Előkészületek 

 

Az iskolánk hetedikesei a 2021/22 tanév során is sikeresen pályáztak a népszerű 
„Határtalanul” kirándulásra. Idén a cél Horvátország volt. Kirándulásunk során magyar 
történelmi és kulturális kincsek nyomába eredtünk. A kultúrát és a kincseket már jóval az 
utazás előtt elkezdtük keresni, hiszen nagyon sok dolgot próbáltunk megérteni először mi (a 
7. a osztály tanulói), majd az iskola diákjai előtt is szerettünk volna rávilágítani a történelmi 
tényekre, illetve szívügyünkké tenni a történelmi emlékek, hagyatékok ápolását.  

 

Az utazás előtt részt vettünk a Magyarság Háza előadásainak egyikén, melyet Marosán 
Csaba erdélyi származású színész előadásában élvezhettünk. Előadásának Címe: Arany János 
Humora. Nagyon tetszett a gyerekeknek, hiszen Marosán Csaba az ő nyelvükön szólt 
hozzájuk és nagyon sok hasznos útravalóval látta el a jelenlévő tanulókat. Az egyik 
legfontosabb kincs, amit kaptak talán az volt, hogy tiszteljék és szeressék irodalmi 
nagyjainkat, a ránk hagyott örökséget.  

 

 

 

 

 

Májusban rajzpályázatot hirdettünk iskolánk tanulói részére több kategóriában az „Én 
Magyarországom” címmel. Rengeteg pályázat érkezett be, sokan sokféleképpen látják 
Magyarországot tanulóink közül. Az eredményhirdetés után mini kiállítást is rendeztünk az 
iskola épületein belül a beérkezett művekből.  

 



 

 

 

 

Június 4-én project-napot szerveztünk intézményünkben, ahol minden korosztálynak 
próbáltuk a TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS körülményeit és annak következményeit bemutatni. 
Birizlóné Mészáros Anikó történelem szakos tanárnő segítségével sikerült elképzeléseinket 
megvalósítani ezen a napon. Az alsós gyerekeknek kisfilmet mutattunk be, a felsősöknek 
pedig ppt segítségével mutattuk be a történelmi eseményt. A kicsiknek színezőt is gyártottak 
a 7.a osztály tanulói.  

 



 

 

 

A 7. a osztály szívesen vett részt a városi megemlékezésen is június 4-én. A felhasznált képet 
a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtártól kaptuk. 

 

 

 

 



 

A kirándulás 

 

Létszám: 35 fő tanuló, 4 fő pedagógus 

Helyszín: Horvátország 

Időpont: 2022. 06. 20-24. 

 

1. nap 2022. 06. 20. Karcag – Várdaróc -  Kopácsi-Rét Nemzeti Park-  Pélmonostor 
Karcagról indult a csoport reggel 7:00-kor. Az utazás autóbusszal történt. Kisebb 
forgalmi akadályokkal együtt 14 óra után át is léptük a magyar- horvát határt. 
Ellátogattunk a várdaróci tájházba, amely falu központjában található és ahol 
megismerhettük a baranyai magyarság hagyományait. Nagyon kedves fogadtatásban 
volt részünk.  
 
 

 
 
 
Ezt követően tettünk egy sétát a Kopácsi-Rét Nemzeti Parkban. A helyi hagyományos 
építészeti elemeket felvonultató, mégis modern látogatóközpontban a nemzeti 
parkot bemutató kiállítást és kisfilmet tekintettük meg, majd a bürühidak (fapallókon) 
mentén sétát tettünk a mocsaras terület közelében. Sajnos a bürühidak le voltak 
zárva látogatásunk idejében, de a hely szépségéből ez semmit nem vett el tőlünk. 
Nagyon részletes tájékoztatást kaptunk az ott dolgozó hölgytől. Kellemes 
kikapcsolódásban volt részünk varázslatos környezetben. 
 



 
 
A nemzeti park után a szállásunkra, Pélmonostorra mentünk. Eszék már ebbe a 
napba nem fért bele, mivel az utazás során sok időt veszítettünk. Csoportunk két 
épületben volt elszállásolva. Ezen a helyen két éjszakát töltöttünk, ahol vacsorát, 
reggelit és napi élelmiszer csomagot biztosítottak számunkra kétszer is.  
 
 
 

2. nap 2022. 06. 21. Pélmonostor – Ovcsara – Ilok – Vukovár – Eszék 
 
A második reggel korán keltünk, hiszen hosszú és izgalmas nap állt előttünk. 7:30-kor 
megreggeliztünk a szálláson, majd 8:00-kor elindultunk az aznapi túránkra. Első 
állomásunk Ovcsara volt, ahol egy háborús emlékhelyet látogattunk meg. Ez 
valójában egy mezőgazdasági major volt, ahova a délszláv harcok idején rengeteg 
embert elhurcoltak, megkínoztak majd lelőttek. Ez a hely Európa legnagyobb 
tömegsírja a második világháború óta. Szintén alapos részletességgel meséltek a 
csoportnak az itt történt szörnyűségekről.  
 

 
 



Innen az újlaki várhoz és templomhoz vezetett utunk.  Újlaki Miklós főúr, erdélyi bán 
és bosnyák király és Kapisztrán Szent János itt tértek meg a teremtőhöz. 
 

 
 
 

A délutáni órákban Vukovárra érve a délszláv háborúk egyik ikonikus városát 
ismerhettük meg, ahol máig sok házon látni golyó és repesz nyomokat. Láthattuk a 
vukovári víztornyot, amely a délszláv háború horvát jelképévé vált. Ellátogattunk egy 
emlékparkba, ahol háborús eszközök vannak kiállítva. A gyerekek számára ez volt az 
egyik legjobb program, hiszen itt egy olyan katona mutatta be a parkot, a háború 
szörnyűségeit, aki maga is részt vett az ott zajló csatákban. Ez így nagyon hiteles és 
megtisztelő volt a csoport számára, az pedig egy külön élmény volt mindenki 
számára, hogy tankokba, repülőkbe, hajókba is bemehettek a gyerekek.  
 
 
 

 
 



Következő megállónk Eszék volt. Sétáltunk az óvárosban, megtekintettük a várat is. A 
város történelméről is sok fontos információt kaptunk. A városban 1849 februárjában 
szabadságharcunk legnagyobb magyar veszteséggel járó ütközete zajlott. 
Este 7 óra után értünk a szállásra, ahol már terített asztallal vártak minket.  
 
 

 
 
 
 

3. nap 2022. 06. 22. Pélmonostor – Zágráb – Crikvenica 
 
Reggel ismét korán keltünk, hiszen a korai reggelit megelőzve bepakoltuk 
csomagjainkat a buszba. Talán ezt a napot várták leginkább a gyerekek, hiszen ezen a 
napon már megpillanthattuk a tengert is. A reggeli és az aznapi csomagunk felvétele 
után elindultunk több órás utunkra, Zágrábba, Horvátország fővárosába. Kissé fáradt 
volt már mindenki, így jól jött a hosszú utazás, hiszen kivétel nélkül mindenki tudott 
valamennyit pihenni a buszon. Dél körül érkeztünk meg a fővárosba, ahol egy hosszú 
városnéző sétánk volt. Meglátogattuk a Káptalandombon emelt székesegyházat, 
benne a Szent István kápolnával. A Káptalandombi városrészből átsétáltunk a 
Felsővárosba. Itt találtuk előbb a Jellasics-teret és a Jellasics lovas szobrot a főtéren, 
majd a dombon felsétálva az öreg kapun át a Szent Márk-térre értünk. Itt 
megtekintettük a horvát Szábort, vagyis az országgyűlést, amely a Szent Márk 
templomra néz. Ennek a templomnak a teteje feltűnően díszes, Horvátország és 
Zágráb címerét Zsolnai cserépből rakták ki rajta. Végül a felvonók menti lépcsőkön 



visszatérünk a sétáló utcára és a város magjába, 
majd ismét alaposan elfáradva kerestük meg a 
buszunkat és folytattuk tovább utunkat a szállásra, 
Crikvenicara.  
Este 6 óra körül érkeztünk meg, ahol már vártak 
minket. Viszonylag későn volt vacsorára időpontunk, 
mivel sok gyerekcsoport volt. Ennek mi nagyon 
örültünk, mert még vacsora előtt sikerült egy picit 
megmártózni a tengerben. Vacsora után egy picit 
hosszabb fürdésre is vissza tudtunk menni. 
 

 
 
 
 

4. nap 2022. 06.23. Crikvenica – Krk-sziget – Fiume – Tersatto vára – Abbázia – 
Crikvenica 
 
Egy újabb korai ébredés és korai reggeli következett, de most csak csillogást láttunk a 
gyerekek szemében, hiszen ez volt az ő napjuk. Egész nap a tenger körül voltunk, 
mindenhol és mindenhonnan azt láthattuk. Fakultatív programként egy fantasztikus 
panoráma hajózáson vettünk részt. Utunk során megkerültük Krk-szigetet, láttuk 
Fiumét a távolból és gyönyörű tájakat. Hajókázás után Tersattóval ismerkedtünk 
meg, majd felsétáltunk a várba, amelyet a Frangepánok építettek a 13. században. 
 



 
 
 
Tersatto után megismerkedtünk Fiume történelmi belvárosával, a korzón található 
Óratoronnyal, a kikötővel és annak magyar felirataival. Meglátogatjuk a magyar 
időben épült piacot, a színházat, és egyéb fontos épületeket tekintünk meg: a 
Kormányzói Palota, a Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság épülete, az Adria-palota és 
az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt. székházát. Felkerestük a magyar feliratú 
kikötői bójákat és a Baross emléktáblát, melyre elhelyeztük a megemlékezés 
koszorúját.  
 
 

 
 
 

Utolsó programunk Abbázia volt, mely településnek minden villájához gazdag, 
sokszor nemesi származású magyar családok története fűződik. Sétáltunk a 
tengerparton a híres, sziklába vájt sétányon és felkerestük a Hotel Palace Bellevue-t, 



amely Markusovszky Lajos 1848-49-es tábori főorvos utolsó lakhelye volt. 
Megcsodálhattuk Ferenc József császár téli rezidenciáját is.  
 

 
 
 

A kulturális programok után maradt időnk a tengerparti pihenésre is a kora esti 
órákban. Szerencsére tudtunk strandolni is, így vacsora után kissé fáradtan tértünk  
nyugovóra. 
 
 
 
 

5. nap 2022. 06.24. Crikvenica – 
Varasd – Csáktornya 
 
Elérkezett a hazaindulás napja. A 
pakolás és reggeli után elindultunk 
Magyarország felé. Szerencsére ezen 
az utolsó napon is vártak még ránk 
érdekes látnivalók. Első pihenőnk 
Varasdon volt. Varasd mintegy 10 
évig Horvátország fővárosa volt. 
Városnézésünk során 
felkerestük az Erdődyek várkastélyát 
és tettünk egy sétát a barokk 
belvárosában, ahol volt 
lehetőségünk egy picit időzni, 
fagyizni.  

 
Varasd utáni utolsó programunk Csáktornya volt, a Zrínyiek „sasfészke”. Tettünk egy 
sétát a csáktornyai várnál. Elsétáltunk a Zrínyi fához, Zrínyi teljes alakos szobrához, 
ahol ismét egy koszorút helyeztünk el.  
 



 
 

Ezt követően fáradtan, de csodálatos élményekkel tele elindultunk haza, a mi 
Magyarországunkra. Amellett, hogy a gyerekek történelmi, földrajzi tudásuk óriásit 
gyarapodott, olyan élményeket is szereztek, melyeket csak a Határtalanul program 
segítségével tudtak átélni. Megérintette őket Fiume, az egykori magyar kikötő. 
Szomorú, de egyben felemelőnek írták le azt az érzést, hogy személyesen is láthatták 
a sok szép régi magyar helyet kirándulásunk során.  
Későn éjszaka szerencsésen hazaértünk. Az út során felmerült összes olyan 
nehézséget leküzdöttük, mely a táborokra jellemző. Voltak rosszullétek, 
megbetegedések, de mindenki hősiesen helyt állt az öt napos kalandunk során.  
Értékelő órát szeptemberben fogunk tartani, mert a nyári szabadságolások miatt 
lehetetlen mindenki számára megfelelő időpontot találni. 
 
 
 
Kubicsek Krisztina 

a 7. a osztályfőnöke 


