Határtalanul
Zrínyi-Szulejmán tematikus értékleltár – történelmi kalandozás a Dráva mentén
2017.
Iskolánk a Pécsi Szakképzési Centrum Zrínyi Miklós Gimnáziuma, Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Szakiskolája a Csillagösvény utazási iroda segítségével pályázott és
pályázatot nyert a 2017-2018-as tanévben, az eszéki Horvátországi Magyar Oktatási és
Művelődési Központtal partnerségben horvátországiak magyarországi, illetve magyarországiak
horvátországi kirándulásaira. Partneriskolánk Horvátország egyetlen magyar középiskolája.
Éppen ezért rengeteg partnerségi felkérés érkezik hozzájuk. Köszönet Andócsi János igazgató
úrnak, hogy elfogadta iskolánk ajánlatát.
A projekt célja, hogy a két országbeli magyar diákok találkozzanak, megismerjék, átbeszéljék
közös történelmünket, múltunkat, esetleg határokon átívelő barátságok köttessenek. Iskolánk
névadójának, Zrínyi Miklósnak, a Zrínyi családnak közös horvát-magyar történelme jó hátteret
biztosított a közös programoknak.
Osztályfőnökeink a pályázat elnyerése után meghirdették a lehetőséget a diákok körében.
Hamarosan összeállt a magyar csapat. Persze időközben néhány résztvevő lemondta, de jött
helyette más jelentkező.
A szervező utazási iroda az utazásunk időpontját megváltoztatta. Így mi nem 2017 őszén,
hanem 2018 májusában utazunk. A horvátországiak 2018 tavaszán jönnek majd hozzánk.
2018.
Véglegesedett vendégeink utazásának időpontja. 2018. április 26-29-e között jönnek
Magyarországra. Tanárainkat kérdezgettük, hogyan, mint lesz? A kérdéseinkre egy felkészítő
foglalkozáson és persze a szünetekben választ kaptunk.

Határtalanul Magyarországon
Április 26-án délután indultunk el magyarországi kalandunkra. Első állomás Mohács, ahol a
belváros nevezetességeivel ismerkedtünk meg.

Szállásunk a Kaposvár közelében lévő Patcai Katica Tanya. Némi nehézségek árán, de
mindenki elfoglalta szálláshelyét. Innen indultunk Baranya felfedezésére minden reggel és ide
érkeztünk vissza minden este.
Április 27-én kissé késve, de begördült a szigetvári középiskola elé buszunk. Rövid ismerkedés
után az igazgatók köszöntötték a horvátországi magyar és a magyarországi magyar diákokat,
tanárokat. Áttekintettük közös történelmünket, majd együtt indultunk a Szigetvári Várba.

Ott a helyi végvári vitézek kalauzoltak bennünket, fegyveres bemutatókat tartottak és középkori
játékokat szerveztek nekünk. Ebéd Szigetváron, majd a város egyéb nevezetességeit néztük
meg. Vacsora a Katica Tanyán.

Április 28-án Pécs és Siklós nevezetességeit tekintettük meg. A pécsi belváros főtere, kultikus
helyei és a Siklósi Vár is nagy hatással volt mindenkire.

Hideg ebéd, vacsora visszafelé Szigetváron.
Április 29-én mielőtt hazaindultunk volna, még a Katica Tanyát vettük birtokba, jó
hangulatban. Majd sok élménnyel gazdagodva indultunk haza.

Határtalanul Horvátországban
Első nap
Szombat reggel van, és egyre csak gyülekeznek
a bőröndök a suli előtt. A duruzsolásból szavak
szűrődnek ki: „hoztam papucsot”; „van nálam
chips, nyugi”; „eltettem a hajszárítót!
A hátsó sor foglalt! – felkiáltással elfoglaljuk a
buszt. A tanárnő névsort olvas, felbőg a motor,
„én nem is vagyok itt” fotó, és INDULUNK!

Kalandos határátkelő: „lejárt az útlevél!
Jaaaa, van ám személyim is! ”
Eszék. Külváros. Nézzétek itt vannak! Nahát,
hogy minden iskola egyforma!”
Városnézés a forró Dráva parton. „És, ha
véletlenül belökném?” „Hol az árnyék?” ; „Jé,
még egy esküvő!”

Rálátással a Dunára

Csúzán. „Maga csak ennyi csomagot hozott,
Tanárnő? – Á, ez csak az egyik bőröndöm!”.
„Mi a négyesbe akarunk menni”
„Vacsi után tali az udvaron, van ám TV is,
nézzük majd a meccset! GÓÓÓÓÓÓL!”
Este van, este van… „Szobaellenőrzés!
Nicsak, ki hajtogatta elő magát az ágy alól?!”

Második nap

Milyen csendes a busz
ma reggel! Valahogy
nem olyan vagány a
csapat, mint
hajnalban! 
„A főváros csodaszép,
nézd még műsort is
adnak a
tiszteletünkre!”
Hvala.
Tersatto. Ez ám a kilátás! Holnap ott
fogunk sétállni a hullámtörőn!

Harmadik nap

Városnézés Rijekában, séta a
hullámtörőn.
„De Tanárnő, a hőség és a
domboldal miatt vagyok ilyen
lassú, nem is voltam fennt
sokáig!”
„Nézd, ott látszik a tegnapi vár!”
„Az a jacht tuti a George
Clooney-é!” „Nézzétek itt
vannak magyar feliratok!”

Irány Opátija! „Ugye azért
bemnegyünk?” „A 20 fokos víz, az már
meleg!” „DE hiszen ez SÓÓÓS!”
„Máris pirosra sütött a Nap. Kinél van a
napolaj?”
„Azok a feketék a sünök?” „Találtam
kagylót!”
Kis esti városnézés egy maroknyi
csapattal. „A rántott tintahaért jöttem!”;
„Innen vigyünk leandert, itt nem lát
senki! 

Negyedik nap
Vársonézés Varasdon.
Pálinkaárus. „Csak az
otthoniaknak vinnék belőle!”
„Tanárnő, ha megkóstolom a
pálinkát, meg is kell vennem?
„Igen.”
„De ebben meg mi a jó?”

A Zrínyiek sasfészkében.
Itt írta Zrínyi Miklós költő a Szigeti
veszedelmet
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kapott

halálos sebe miatt máig tisztázatlan
körülmények között.

Csáktornyán ért véget az út, mi pedig Határtalanul jó élményekkel tértünk vissza Szigetvárra.

