A hetedik évfolyam HATÁRTALAN utazása
Abba a szerencsés helyzetbe került iskolánk hetedik évfolyama, hogy megnyertük a Határtalan Program
pályázatát, aminek keretében 5 napos kirándulásra indulhattunk Szlovéniába és Horvátországba, a
Csillagösvény Utazási iroda szervezésében.
Sokórányi előkészület után (nyilatkozatok, ügyintézés, iratok beszerzése) izgatottan vártuk, hogy
összejöhet-e az utazás a szigorú pandémiás korlátozások miatt, de a szerencse itt is velünk volt, hiszen
májusra bármilyen kötöttség nélkül lehetett kiutazni ezekbe az országokba.
Az utazás előtt a gyerekek informatika órán ppt-ket készítettek a kirándulás helyszíneiről,
programjairól, így már előre láthatták, milyen csodálatos helyszínekre fogunk utazni majd.
Az utazásig csigalassúsággal teltek a napok, de végre valahára, egyszer csak elérkezett május 10-e,
amikor a szülők könnyes búcsút vehettek hetedikes nagylányuktól, nagyfiúktól. 48 gyerekkel és 4
kísérővel a fedélzetén elindult az iskolától a buszunk.
Bő két óra alatt lent is voltunk a határon, majd azt átlépve megérkeztünk Szlovéniába, ahol buja zöld
rétek, erdőrengeteg, kerítés nélküli házak és dombok sokaságával találtuk szembe magunkat.
Első állomásunk Lendva városa volt, ahol a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetben egy magyar
hagyományőrző, Patyi Zoltán léleksimogató előadást tartott arról, milyen érzés magyarnak lenni és
külföldön hogyan és miért ápolják a magyarok a hagyományokat. Az épülettel szembeni hangulatos
cukrászdában felfrissültünk az isteni fagyitól és az ingyen gombócoktól, majd felsétáltunk a BánffyEsterházy kastélyba, ahol megnéztük a várat és a benne lévő kiállítást is.

Mivel később tudtunk indulni az iskolától a tervezettnél, ezért arra a napra még egy program volt hátra,
ami a legfülledtebb, de egyben szemet gyönyörködtető volt. Ellátogattunk Közép-Európa legnagyobb
orchidea farmjára, a Dobronak határában megépült Trópusi kertbe, ahol különleges egzotikus
növényeket nézhettünk meg. Ezután indultunk vissza Magyarországra, a szállásunkra.

Az Őrség szívében található Szalafő legpompásabb épületébe, szálláshelyünkre, este 7 óra körül
érkeztünk fáradtan, éhesen. A Gatter fogadóban szeretettel, felkészülve vártak minket. A gyönyörű
épületben hangulatos szobák, hatalmas közös helyiség, játékokkal ellátott alagsor (biliárd, csocsó,
pingpong asztal, darts) fogadott minket, az udvaron trambulin és tollaslabdázási lehetőség várta a
mozogni vágyókat. A gyerekek éltek is vele, ha a nap folyamán nem fárasztották volna ki magukat, estére
biztosan. A vacsora után még lehetett egy kis szabad program, majd az esti megbeszélés után
hamarosan mindenki álomra hajtotta a fejét.

Második nap reggeli után 8:00-kor indultunk Kercaszomorra, ahol a Fürge Cselle tanösvényen sétáltunk
egy bő órát, majd átutazva Szlovéniába, Battyánfalván megnéztük a várat és a vár melletti lovardát.

Ezután újra buszra ültünk, és elutaztunk Muravidék legnagyobb településére, Muraszombatra, ahol
meglátogattuk a várkastélyt és megtekintettük a Muravidéki Múzeumot.

A hideg ebédünket a kastély melletti parkban fogyasztottuk el, ahol egy órát pihentünk a következő
helyszín előtt.

Bő órás utazás után megérkeztünk Ptuj-ba, Szlovénia legrégebbi városába, ahol először csak a távolból
figyelve, majd később a gyaloghídon és az óvároson át felkaptattunk hangulatos szűk utcácskákon a
gyönyörű várhoz. Ez volt az egyik legizgalmasabb helyszín az érdekes témájú kiállítások (ijesztő
jelmezek, korhű várbelső, fegyver és hangszer kiállítás) és a lélegzetelállító panoráma miatt is.
Visszasétáltunk a buszhoz, a lejtőn már könnyebb volt, majd elindultunk vissza a szállásra, ahol ízletes
gulyás és kakaóscsiga fogadta a farkaséhes társaságot. Utolsó esténk pakolással, játékkal telt.

A harmadik napon elhagytuk a magyar szálláshelyet, az országot, és megcéloztuk a horvát határt. Itt
is szerencsénk volt, mert nem volt előttünk busz, illetve 20 perc alatt megtörtént a határátlépés. Utunk
Zágrábba, Horvátország fővárosában vezetett, ahol városnéző sétánk során először megcsodáltuk a 2
évvel ezelőtti földrengésben megsérült Káptalandombon emelt székesegyházat. Elsétáltunk a Szent
Márk térre, ahol megtalálható a horvát Szábor, vagyis az országgyűlés (a mi Parlamentünkhöz képest
egy kis családi ház), amely a Szent Márk templomra néz, és aminek a tetejét Horvátország és Zágráb
címerét ábrázoló Zsolnai cserépből rakták ki. Megtekintettük a Jellasics téren a most már nem
Magyarország felé néző Jellasics szobrot, majd a sétáló utcán át elcammogtunk a buszhoz.

Ezután már tűkön ültek a gyerekek, mert mindenki azt várta, hogy mikor láthatja meg végre a tengert,
illetve, hogy mikor csobbanhat a 17-18 fokos! vízbe… Már csak bő 2 óra választotta el a társaságot ettől
az élménytől. Délután 5 óra körül megérkeztünk Kraljevica település melletti szállásunkra, ami

közvetlen a tengerpart mellett található. Miután a gyerekek lepakoltak a 3 ágyas szobájukba és
kinyitották az ablakukat, ami a tengerre nézett, már vették is át a fürdőruhákat és rohantak le a
lépcsőn a vízhez. Onnantól kezdve nem számított, hogy hideg a víz, hogy kavicsos az alja, hogy fáznak,
ha kijönnek a partra, csak az, hogy csobbanjanak, ugráljanak a partról a vízbe. Úgy gondolom, hogy a
tanulmányi kirándulásunk során akármennyi szép helyen is jártunk, ezzel a tengerparton fürdés és
ugrálás élménnyel egyik sem vehette fel a versenyt. Na jó, talán még egy. A több, mint 10 fogásból álló
svédasztalos vacsora. Miután mindenki megtöltötte e bendőjét, folytatódott a csobbanás és
sötétedésig a parton beszélgetés.

Altatni senkit sem kellett, viszont másnap reggel ébreszteni már egyre több mindenkit. A sokféle
reggeli elfogyasztása utána átutaztunk Fiume/Rijeka településre. Felsétálunk Tersatto várába,
amelyet a Frangepánok építettek még 13. században. Megtekintettük a Trsati Boldogasszony-bazilikát,
ahol 2003-ban még II. János Pál pápa is tiszteletét tette, majd lebuszoztunk Fiume történelmi
belvárosába, sétáltunk a korzón, a kikötőben, és közben magyar vonatkozású épületekre, emléktáblákra
bukkantunk. (Kormányzói Palota, a Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság épülete, az Adria-palota és az
Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt. székház, Andrássy úton, Kossuth Lajos Korzó, magyar feliratú
kikötői bóják és a Baross emléktábla).

A sok-sok látnivaló után újra buszra szálltunk és átutaztunk a közelben lévő Abbáziába (Opatija), ahol
a Lungomare sétányon sétálgatva a gyönyörű klasszicista szállodák, épületek között olyan érzése volt
az embernek, mintha visszarepültünk volna az időben 150-200 évet, és az akkor élt arisztokrata családi
nyaralóik között sétálgattunk volna. Az Adria egyik legszebb sétánya ez tele buja növényzettel, babér
és leander parkokkal. Még itthon eldöntöttük, hogy biztosan nem hagyjuk ki a hajókázást a tengeren. A
várva várt program helyszínére sétálva láthattuk a híres emberek csillagait a járdán, Grand Hotelt, a
Leány sirállyal szobrot, szemképráztató villákat, majd végre megérkeztünk a kikötőbe a sétahajónkhoz,
ami 1,5 órás kirándulásra vitt minket az Adrián, megcsodálva a Kvarner-öbölből a települést, a
környéket és a medúzákat a vízben. Felejthetetlen, csodás élmény volt. A hajózás után megkerestük a
buszmegállót, ahol István bá’ szokás szerint időben, mosolygósan várta a csapatot.

Miután visszatértünk a szállásra, nem volt kérdés, mivel folytatódjon a nap: újra fürdőruhákba bújtak
a gyerekek és már rohantak is le a vízhez, ahonnan tényleg csak a vacsora robbantotta ki őket…
Utolsó esténk is villámgyorsan elröppent a parton levéssel, beszélgetéssel, egy szomszédos szobában

lakó kutyás férfitől való rettegéssel, ami inkább vicces volt, mint félelmetes, egy szó, mint száz, a 4.
napunk is élménygazdagon telt.

Utolsó reggelünkön kellett a legkorábban ébrednünk. Szerencsére előző este már összepakoltattuk a
gyerekekkel a dolgaikat és egy szobát leszámítva mindenki a megbeszélt időben érkezett a reggelire.
Fáradtan, és csalódottan, amiért itt kell hagyni ezt a nagyszerű helyet, bepakoltunk, majd feszálltunk
a buszra, hogy elinduljunk vissza Sóskútra. A hazaút során még megálltunk hosszabban Varasd
településén, ami 200 évig Horvátország fővárosa volt. Városnézésünk során felkerestük az Erdődyek
várkastélyát és tettünk egy sétát Európa talán legszebb barokk belvárosában, ahol megláthattuk a
Megyeházát, a Draskovics Palotát, a székesegyházat és a gyönyörű városházát is.

Ezután már csak egy zökkenőmentes határátlépés és utazás volt hátra, ami énekléssel, zenehallgatással,
élmények visszaidézésével telt el. Délután fél 6 körül megérkeztünk az iskola parkolójába, ahol a szülők
már nagyon várták a gyermeküket. Szerencsére mindenki épségben és remélhetőleg életre szóló
élményekkel telve tért haza, úgyhogy mi is hasonlóan, nyugodt szívvel térhettünk haza a családunkhoz.
Utazásunk során végig napos, száraz, meleg idő volt. 1-2 nézeteltérést leszámítva végig jókedvűen,
vidáman, jó hangulatban teltek a napok. A gyerekek szót fogadtak, a megbeszélt dolgokat betartották,
nem volt jelentős gond. Úgy gondolom, hogy végtelenül szerencsések vagyunk, hogy egy ilyen programon
részt vehettünk. A számomra is felejthetetlen utazást szeretném megköszönni azoknak, akik nélkül ez
nem jöhetett volna létre:
A pályázat elbírálóinak, hogy lehetővé tették ezt az élményt számunkra.
A tankerületünknek, hogy velünk együtt intézték a végtelen sok ügyintézési dolgot, ami kellett az úthoz.
Az Csillagösvény-Utazási Irodának, aki kitalálta és megszervezte nekünk ezeket a helyszíneket,
programokat.

Idegenvezetőnknek, Krisztinának aki végig velünk volt, segített, ügyet intézett és rengeteg érdekes
dolgot mesélt és mutatott meg nekünk.
István bá’-nak, aki mindig türelmesen várt minket, kiválóan tolat és mindig lehűtötte a társaságot,
miután tikkadva, kimelegedve felszálltunk a buszra és nem mellesleg épségben elvitt és hazahozott
minket!
A szülőknek, akik bizalmat szavaztak nekünk és elengedték szemük fényét velünk.
Kísérő tanárunknak, köpenyes Kati néninek aki mindenben meglátta a TANANYAG-ot és élő földrajz és
biológia órát tartott a gyerekeknek 0-24 órában!

Kísérőnknek, Kovács Noéminek, aki mindig segít, meghallgat, szervez, megold és netet oszt!

És a legfontosabb embernek, aki nélkül aztán tényleg nem jöhetett volna létre:
Szeretnék köszönetet mondani Drevenkáné Pátrovics Krisztinának, a 7. b osztályfőnökének, aki ezt az
egész folyamatot átlátta, szervezte, órákat telefonálgatott, ímélezgetett, ezzel álmodott, ezzel kelt
és mindenre is gondolt, felkészült, hogy minden olajozottan működjön. Nélküle tényleg nem (így)
sikerült volna.

Hálás köszönettel: Szarka Beatrix (7.a osztályfőnöke)

