Zrínyi-Szulejmán tematikus értékleltár – történelmi kalandozás a Dráva mentén
A magyarországi Baranya megye és a horvátországi Baranya-háromszög, hajdan a Magyar Királyság
egységes Baranya megyéje rendkívül sok középkori, az ország és határvédelemhez, a török
hódoltsághoz kapcsolódó emlékkel rendelkezik. A Határtalanul pályázat magyarországi és
horvátországi kirándulása ezen és más horvátországi magyar emlékhelyek felkeresését, megismerését
tűzte ki célul. A török-magyar, a Zrínyi-Szulejmán harc kapcsán a térség középkori történelmét, a baráti
találkozások során a jelenkor mindennapjait ismerhettük meg.

A magyarországi emlékhelyek, melyek megtekintését ajánljuk:
1. Szigetvár a Zrínyi-fészek, ahol 1566-ban a várkapitány Zrínyi maroknyi csapatával tartotta fel I.
Szulejmánt és a nagy török sereget. Ahol mindkét hadvezér életét vesztette.

A Vár a város ékessége, amely ugyan a jelenlegi állapotát a török hódoltság után nyerte el, benne
megtalálható a belső vár maradványa, ahol a hősi kirohanás történt. A múzeumban a Vár történetével,
korabeli fegyverekkel, ruhaviseletekkel ismerkedhetünk meg. A városban mindenhol törökkori
emlékekbe ütközünk. Érdemes megtekinteni az átalakított Ali pasa dzsámit a Dorfmeister freskóval, a
Török Házat, a Török-Magyar Barátságparkot.

2. Pécs jelképe a Székesegyház, de ugyanolyan népszerűségnek örvend Gázi Kászim pasa dzsámija. Ha
fáradtak vagyunk, megpihenhetünk a turistákkal teli Szécsényi téren, majd egy rövid sétával elérhető
a város nevezetessége az Ókeresztény sírkamrák tárlat. Szép túrákat lehet tenni a várost északról
határoló Mecsekben.

3. Siklós a Tenkes hegy alatt lévő város a Tenkes Kapitányáról és a váráról híres. A várat 1543-ban
foglalták el a törökök. Jelenleg is a szép, jól karbantartott vár népszerű turisztikai célpont.

4. Mohács a magyar történelem egyik leggyászosabb csatájának a közelében fekvő város. a Mohácsi
Nemzeti Emlékhely kirándulók, diákok fontos kirándulási célpontja.

Horvátországi emlékhelyek, melyek megtekintését ajánljuk:
1. Eszék a Dráva-parti város. Az eszéki Vár a XVIII. század elején épült impozáns bástyákkal és
városkapuval. Eszék a legfontosabb katonai, gazdasági, közigazgatási és kulturális központja volt
Szlavóniának. A Várban fennmaradtak a szép nemesi és polgári épületek. Kellemes sétát lehet tenni a
Dráva mentén, gyönyörű a panoráma.

2. Kopácsi rét Horvátország egyik legszebb természetvédelmi területe a Duna-Dráva árterületének
mocsaras vidéke. Gazdag vad és madárállománya felejthetetlen élményt nyújt a természetet kedvelő
látogatóknak.

3. Zágráb Horvátország fővárosa. A legszebb nevezetességek közé tartozik a Káptalandombon emelt
Székesegyház, és a Szent István kápolna, ami Szent László koronázási palástját őrzi. A Felsővárosban
patinás kis terek őrzik a történelmi múlt emlékeit.

4. Fiume számtalan magyar feliratú emlékkel. A nagy kikötő, Kormányzói Palota, Magyar Királyi
Tengerészeti Hatóság, Adria-palota, Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt. székháza.

5. Abbázia a monarchia üdülője, tele patinás monarchia korabeli épületekkel, csodaszép parkokkal,
mediterrán szűk kis utcákkal.

5. Varasd mintegy 200 évig Horvátország fővárosa volt. A gyönyörű belvárost és az Erdődyek
várkastélyát mindenképpen meg kell nézni!

6. Csáktornya a Zrínyiek családi fészke. A vár a Muraközi Múzeumnak ad otthont, számtalan magyar
emlékkel. Csáktornya és Szigetvár a mai napokban is szoros együttműködésben őrzi a Zrínyiek
hagyatékát.

