Kedvcsináló program az MKE Pest Megyei Szervezete 2017. évi horvátországi
tanulmányútjához.
Időpont: 2017. június 29 - július 2.
A szervezetünknek ez lesz a sokadik útja, minden utunkon kiemelt figyelmet fordítunk a
magyar vonatkozású emlékekre, ezekben a mostani, tervezett kiránduláson is bőven lesz
részünk. Mindenki előtt ismeretes Magyarország és Horvátország történetének összefonódása,
de erről majd az út során bővebben beszélünk.
Zágrábból kiindulva keressük föl a tengerpartot, a Plitvicei tavakat, és természetesen több
nevezetességet érintünk majd. Sajnos nem minden magyar vonatkozást tudunk föltárni az idő
rövidsége és a nagy távolságok miatt. Zágráb, Fiume lesznek a fő célpontjaink.
Útközben megállunk Varasdon, itt a barokk városközpontban teszünk egy rövid sétát,

fölkeressük a várat is.
Zágráb meglátogatása különösen aktuális lesz, hiszen 2017 Szent László-év lesz, és a város
alapítása, a püspökség létrehozása az ő nevéhez fűződik. A Száva folyó mellett fekvő,
1milliós horvát fővárosban a városközpont, a Jellasics-tér lesz az egyik fő cél. Megnézzük a
Szent István – Mária Mennybemenete székesegyházat, a kéttornyú gótikus dómot.

ahol Zrínyi
Péter és Frangepán Ferenc síremlékét is megtaláljuk. Petrica Krempuh szobránál az érdi

utastársak emlékezhetnek Csuka Zoltán munkásságára is, hiszen a népi hős, balladáját ő
fordította le. Talán használjuk a 66 m m „hosszú” siklót is, ami Európa legrövidebb siklója,

és ezzel tudunk a felsővárosba, a tulajdonképpeni várnegyedbe fölmenni.
Szép látnivaló a Szent Márk templom, amelynek tetejét Zsolnay-kerámia díszíti.

Mindenképpen fölkeressük a Horvát Nemzeti Könyvtárat is.
Fiume is sok magyar vonatkozással bír, ugyanis az Osztrák-Magyar Monarchia idején a
legnagyobb kikötőnk volt, ma is fontos kikötővárosa Horvátországnak. Itt megnézzük a
kikötőt, sétálunk a Kossuth Lajos korzón, ahol egymást érik a szecessziós épületek.

Megemlékezünk Baross Gáborról is.
Jó lenne megtekintetni Trsat várát is, ami a Frangepánok és a Zrínyiek tulajdonában is állt.

Kraljevicaban a Frangepán-várat nézhetjük meg,
Krk szigetét, városát autóbusszal közelítjük meg. A horvát tengerpart legnagyobb szigete egy

1440 m hosszú hídon érhető el,
ide inkább
csak azért megyünk, hogy a tengert egy gyönyörű szigetről lássuk, bár a Frangepán-vár is

vonzó látnivaló.
Jaska egy rövid megálló lehetne, itt az Erdődy-kastélyt néznénk meg kívülről.

.

Sétálunk a Plitvicei tavaknál,

megállunk Szluinban, a vízesésekre épült faluban (ahol – a változatosság kedvéért – ismét a
Frangepánokkal találkozunk.)

Ez a program valóban csak kedvcsináló! A részletes program kidolgozása még várat magára,
sok mindentől függ! A jelentkezők meg fogják kapni időben!
Az út során megteszünk kb. 1500 km-t, gyönyörű tájakon haladunk: Balaton-part, tengerpart,
hegyvidék, síkvidék, vízesések, folyók. Látunk templomokat, sok-sok várat . kastélyt ( kicsit
maga felé hajlik a szervező keze! ☺ ) természeti szépségeket! Mi kell még? ☺
Vezetőnek Pastyik Endre könyvtáros kollégánk vállalkozott, aki e vidék szülötte. És Hicsik
Dóri, szabadkai kollégánk segítségére is számítunk!
Az anyagiakról: terveink szerint 140 Euró + 13 ezer Ft, külső résztvevőknek 14 ezer Ft
Diósd, 2017. január 1.
Bazsóné Megyes Klára

