
A 10.c osztály beszámolója a Határtalanul pályázat keretében tett utazásról 

„Szabadkától Fiuméig – Barangolás a Délvidéken” 

 

1. nap 

 

2022. 04. 06. - 7:30 

Utazásunkat februárban kezdtük el szervezni Szerbia és Horvátország területére, ahol a 

magyarság gyökereit felkeresve, történelmi emlékhelyeket látogattunk meg. Emellett 

megismerkedtünk az adott régióban ragadt magyarok sorsával is. A két osztály 60 tanulója a 

Karinthy Frigyes Gimnáziumból elindult első úticélja felé, a határon túli szerb üdülőfaluba, 

Palicsba. Odavezető hosszú utunk meglepően gondtalanul zajlott, hiszen buszunkat a határon 

gyorsan átengedték várakozás nélkül és egyből várt ránk a délelőtti program. A Palicsi-tó 

melletti parkban egy kellemes sétát tettünk, és tovább haladtunk Szabadka városába.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legkiemelkedőbb látványosságát, a magyar szecessziós Városházát belülről idegenvezetéssel 

szemügyre vehettük, melynek vitrázsai mindenkit elbűvöltek. A városközpontban található 

Szentháromság szobor, Népszínház, Kaptáros ház felé vettük az irányt, majd a Korzón 

áthaladva eljutottunk a Raichle-palotához és Mátyás királyunk szobrához.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programváltozásból, gyors alkalmazkodásból sem volt hiány, hiszen nem tudtunk a Covid 

világjárvány miatt a szabadkai Szárics János Középiskola tanulóival személyesen találkozni. 

Napunk végére érve megérkeztünk aznapi szállásunkra, a hangulatos Kátai tanyára, ahol egy 

kiadós vacsora után mindenki nyugovóra tért.  

 

 

2. nap 

 

Barangolás Horvátország lágy ölében 

Reggel 7:30kor Kishegyesen, a Kátai tanyán ébredünk. A vendéglátok nagy szeretettel 

fogadnak minket finom reggelivel, és elkészítjük a szendvicseinket, amik a nap folyamán 

elegendő tápanyaggal szolgálnak. Ezután összepakolunk és irány a határ. A covid járvány 

ellenére is a határátkelés problémamentesen megy végbe. Megérkezünk Eszékre és 

megtekintjük az óvárost. A Dráva folyó mentén egy-két házon látható a pusztító jugoszláv 

háború nyoma, szitává lőtt falak. A rendkívül szimpatikus idegenvezető körbevezet minket 

eme csodás városrészen, és sok fontos történelmi információval áraszt el minket. Ezután 

spontán felvesz minket a busz és megindulunk Horvátország szívébe, Zágrábba. Amint 

megérkezünk a buszok távoznak és megindulunk a mi kis városnéző túránkra. Először 



megtekintjük a Káptalandombon emelt székesegyházat, ahol Szent László koronázási 

palástját is megnézhetnénk, de sajnos mi nem így tettünk. Ezután felsétálunk a Felsővárosba, 

ahol a Szent Márk-teret a Szent Márk templommal találjuk. Ezen a templomon láthatjuk 

Horvátország és Zágráb címerét. A nap utolsó buszútja is bekövetkezik, ami egyenesen 

Szamoborba visz. Itt található a mi kis családias szállásunk, ahol a fogadóink hatalmas 

szeretettel látnak el minket. Fáradtan megyünk el aludni egy ilyen érdekes és eseménydús nap 

után.  

 

3. nap 

 

A harmadik nap reggelén felébredve, az előző nap fáradalmait kipihenve izgatottan várjuk az 

újabb élményeket, amikben a mai nap folyamán lesz részünk. 

Elhagyva a samobori szállásunkat felszállunk a buszra, és Trsat 

(Tersatto) felé vesszük az irányt. Trsat Fiume egyik 

legcsodálatosabb városrésze, utcáin korzózva úgy érezzük, mintha a 

történelemben sétálnánk. Szebbnél-szebb régi épületek láttán tátva 

marad a szánk, és nem tudunk betelni a fenséges látvánnyal, amit 

Trsat dimbes-dombos tája nyújt nekünk. Igen sok lépcsőfok 

megmászása után felérünk Trsat várába, amit a Frangepánok 

építettek a 13. században. A vár délnyugti sarkában álló 

Frangepán-torony, a vár legrégebbi része. A torony 

tetejéről letaglózó látvány tárul elénk, mintha az egész 

város a lábunk előtt heverne. Fiume belvárosában 

megismerkedünk a magyarság lábnyomaival. A kikötőhöz 

vezető úton látjuk Baross Gábor ,,vasminiszer” 

vasdombormű emléktábláját, amit Csepelen öntöttek, ugyanis Csepel Rijeka (Fiume) 

testvérvárosa. Baross Gábor nevéhez fűződik Fiume kikötőjének a kiépítése, munkásságának 

köszönhetően indult virágzásnak az Adria ezen részének vízi 

kereskedelme.  

Felkeressük a magyar feliratú kikötői bójákat, 

valamint ellátogatunk a magyar időkben épült 

piacra és színházhoz. Rövid látogatást 

teszünk a kormányzósági palota 

múzeumában, amelyben számtalan kincset 



fedezhetünk fel, a halászati eszközöktől kezdve, a különféle vitorláshajók makettjein 

keresztül, egészen a tengeri hangulatot árasztó porcelán csillárig. Végig sétálunk Fiume 

főutcáján, a Korzón, mely telis-tele van kávézókkal, üzlettelekkel. Szembe találjuk magunkat 

a város egyik jelképével, a szecessziós stílusban pompázó óratoronnyal. Mai kinézetét I. 

Lipót osztrák császár idején nyerte el, ezért sem véletlen az óratorony homlokzatán díszelgő 

sas faragvány, mely szintén az osztrák hatást kívánja erősíteni. Szabadidőnket követően 

indulunk vissza a buszhoz, és tovább haladunk következő szállásunkra Crikvenica üdülőváros 

szívébe. 

 

4. nap 

 

Jéggé fagyott lábbal ébredtünk a negyedik reggelen, a bőséges reggeli azonban minden 

didergéssel töltött percért kárpótolt minket. Ez a nap bizonyos szempontból más volt, mint az 

előzőek, ugyanis a harmadik és negyedik éjszakát ugyanazon a szálláson, Crikvenica-n 

töltöttük, így nem kellett igyekeznünk a pakolással.  

Fél kilenc tájban elindultunk a negyedik nap első programjára. Nem is indulhatott volna 

szebben a nap: gyönyörű part menti sétányon mentünk végig egészen a kikötőig. Jobbra-balra 

kapkodtuk fejünket, hol az útszéli pálmafákat, hol a szivárvány minden színében pompázó 

virágokat, hol pedig az óriási messzeségben elterülő tengert néztük. A festői látképet itt-ott 

megtörte egy-egy büfé kocsi, játszótér, vagy maguk a kikötő történetét bemutató plakátok. A 

horvát feliratoktól még el tudtunk tekinteni, a leszakadt fejű plakátok mellet viszont nagyon 

nehezen tudtunk szó nélkül elmenni.  

A hajó halk zúgással elhagyta a partot. Kezdetét vette a másfél órás hajóút az Adriai-tengeren. 

Sokáig haladtunk a part mentén alig távolodva tőle, idővel azonban minden, ami mellett a 

kikötő felé elhaladtunk, gyufásdoboz méretűre zsugorodott és végül nem láttunk mást, csak a 

tengert. A végtelen kékség, valami megmagyarázhatatlan nyugodtságot árasztott magából. 

Akik alul maradtak megmerítkeztek a tenger felcsapó hullámaiban, akik pedig a hajó tetején 

foglaltak helyet, szélfútta frizurával zárták a hajókázást. A visszautunk a szállásra, ugyanazon 

a partszakaszon vitt minket végig, amin odafele is mentünk.  

Sok időnk nem volt, hiszen rögtön indultunk is tovább Abbáziába. Hosszas zötykölődés után 

el is értük célunkat. Első utunk a „lány a sirállyal” nevű szoborhoz vezetett, ami az is volt, 

ahogy hívták: lány a sirállyal. Ekkor még teljes nyugodtsággal, sétáltunk végig a tenger mellett 

nem is sejtettük, mivel kell majd szembenéznünk beljebb a városban, majd még később 



hazafelé. Hatalmas villák, monarchia korabeli épületek, pálmafák és bambuszok között 

haladtunk el s eközben hátunk mögött hagytuk a tengert.  

A hely legszebb része, a hely szíve is egyben, ápolt kert padokkal és virágokkal. És itt jött el a 

pont, amikor rájöttünk, hogy Horvátország legszebb partszakaszán kívül valami egészen másba 

csöppentünk. Ekkor ugyanis, a rossz idő ellenére egy senior nordic walking verseny zajlott a 

környéken. Különböző színű pólós hölgyek és urak sétálgattak, az egyébként mesebeli helyen. 

Énekeltek és horvátul cseverésztek egymással.  

 

 

5. nap 

 

A reggeli után elhagyjuk a szállást és búcsút veszünk a tengertől, amihez szép emlékek fognak 

fűzni minket. A következő állomás azonban még nem Magyarország, hanem Varasd, ami 

korábban magyar területen feküdt. Az út gyorsan telik, mivel az előző napot és az estét a buszon 

pihenjünk ki. Végre megérkeztünk Varasdra, ahol megtekintjük a várat és kapunk egy kis 

szabadidőt a városban. Mivel dél körül érkeztünk és mindenki éhes volt nagyjából teljesen 

szétszóródott az osztály élelem után kutatva. Mi egy nagyon szép kis McDonald's-ba ültünk 

be, ami a óváros többi épületéhez hasonlóan barokk stílusban épült. 

 

 

Miután mindenki megebédelt ismét buszra szállunk és meglátogatjuk Csáktornyát. Itt 

kevesebb a látnivaló, de így is kellemes emlék lesz belőle. Megnézzük és megemlékezünk a 

Zrínyiek “Sasfészkét”, ami ma a Muraközi Múzeumként funkcionál. Ennél a programnál már 

fellépnek a problémák, amikor az osztály tagjaira rájön a szükség, de nincsen WC. Jönnek az 

alternatív megoldások. Kávézó? Nem mehetsz be csak ha veszel valamit. Kebabos? Ki ne 

akarna fizetni 750 Ft-t egy wc-használatért? Végül a várban lévő étterem mosdója lesz a hőse 



az osztálynak és a megkönnyebbülés után el is indulunk haza. Az út ismét gyorsan telik. Sokan 

alszanak, páran kártyáznak vagy beszélgetnek, de az út mindenkinek hasonlóan gyorsan eltelik 

és egy szempillantás alatt vége is a kirándulásnak, sokak bánatára, hiszen az osztály nagy része 

nagyon szívesen maradt volna még így társaságban, Horvátországban. 

 

 

 


