
 
Korábban már örömmel tájékoztattuk 
Önöket, hogy sikeresen pályáztunk a határon 
túli kirándulások támogatása kiírt 
Határtalanul programra. Már tavaly is 
beadtunk egy érvényes pályázatot a 
Nemzetpolitikai Államtitkárság által 
biztosított programra, de a covid járvány 
miatt felfüggesztették annak megvalósítását. 

  
Idén viszont sikerült elnyernünk 2.334.400 forintot, amit történelmi emlékeink és a határainkon 
kívül élő magyarság megismerésére fordíthatunk. Már az előkészítő órákon igyekszünk 
feldolgozni a Muravidék, Drávaszög és Őrvidék földrajzi, történelmi, kulturális és néprajzi 
jellemzőit. 
Most szeretnénk beszámolni a május 17-20. közötti 4 napos kirándulásunkról. Az előkészületek 
során a vártnál kicsit több problémával kellett szembenéznünk: a pályázat elbírálásához képest 
a költségek (benzinár, szállások) jelentősen megemelkedtek, ezért az eredetileg kiszemelt 
utazási iroda nem tudta vállalni a feladatot, így új partnerekkel, szállásokkal és dátummal 
módosítási kérelmet kellett beadnunk. A résztvevők köre is változott, mivel a 7. osztályosaink 
közül többeknek különféle egyesületi sporteseményeken kellett részt venni, így lehetőséget 
szereztünk, hogy tíz 8. osztályos tanuló is jöjjön a kirándulásra, akiknek a pályázatát a tavalyi 
covid járvány miatt felfüggesztették. 
Az első nap a szlovén határig sima volt az utunk, gyakorlatilag egy vadonatúj 50 személyes 
buszban Kiss Csaba tanár úrral együtt 27-en utazva több, mint kényelmesen elfértünk. 
A Dobronoki iskolában kezdtünk, megtapasztalhattuk, milyen egy száz fő alatti, kéttannyelvű 
iskola élete, ahol 6.-tól már négy nyelvet tanulnak a gyerekek. Következett a Felsőlendvai vár, 
majd fel a hegyre a Hármashatárkő túra, ahol 6 másodperc alatt három országban is 
megfordulhattunk. Este már ismét Magyarországon, a Szapáry-Andrássy kastély nagyon szép 
volt, és mindenki a kívánt szobabeosztást nyerte el. 
A második nap reggelén megnézhettük a kastély parkjában legelő bivalyokat, majd ismét irány 
Szlovénia, Lendva: a Makovecz Imre által tervezett kultúrközpontban kezdtünk, láthattunk 
gyermekrajz tárlatot és fából készült időgépet és biciklit is. Utána felsétáltunk a várba, ahol 
videóbemutató, lepkegyűjtemény és kisplasztikai kiállítás várt ránk. Ezután cél Horvátország, 
a csákvári Zrínyi kastély, ahol történeti és néprajzi emlékekkel is találkoztunk, egy városi 
emlékműnél szóba került a délszláv háború is. Este indulás a következő két nap szállására, 
Csúzára – a panzió és az ellátás színvonalas volt, az étkezéseket a tulajdonos több földrészről 
való vadásztrófeái kísérték figyelemmel, a kényelmes szobák 3 fősek voltak, a közeli focipálya 
és játszótér kiváló lehetőséget nyújtott az esti fáradtság levezetéséhez.  
A harmadik napon keveset utaztunk: reggel átmentünk a csúzai református templomba, ahol 
Varga György tiszteletes úr előadását hallgattuk meg a falu rég- és közelmúltjáról, a mohácsi 
vész utáni református kezdetekről , a vallási türelemről, a világháborúk következményeiről, a 
magyar-horvát-szerb együttélésről, Jugoszlávia szétbomlásáról. A délszláv háború után 
újjáépített Kórógyon és Szentlászlón keresztül átbuszoztunk a közeli Eszékre, megnéztük az 



erődítményt, sétáltunk a Dráva-parton és a belvárosban szabad programjuk is volt a 
gyerekeknek. Az ebédünket már a Kopácsi-réten fogyasztottuk el, a mocsárvidékén átsétálva 
elektromos hajóra szálltunk, hogy megnézhessük a csatornarendszer vízi élővilágát, amiről a 
természetvédelmi terület munkatársától egy előadást is meghallgathattunk. A rengeteg 
kormorán és gém mellett sikerült egy rétisast is megpillantanunk. Vacsora után elsétáltunk a 
csúzai református temetőbe, ahol Kossuth Lajos török és amerikai emigrációt is megjárt, 
kalandos életű tábori lelkészéről, Ács Gedeonról meséltem a gyerekeknek. 
Az utolsó napon visszaindultunk Magyarországra: tiszteletünket tettük a Mohácsi Emlékhelyen 

ahol szakavatott vezetés után egy videót is 
megnézhettünk a csatáról. Ahogy az utazási fb. 
csoportban is tettem, itt is szeretném minden 
szülőnek megköszönni, hogy elengedték a 
gyermekeiket, akikre igazán büszkék lehetnek: 
nagyon kulturáltan viselkedtek, bármerre jártunk, 
öregbítették Sződ hírnevét - elismerően 
nyilatkoztak róluk, minden állomáson érdeklődve, 
nyitottan vettek részt a programokon, legyen szó 
előadásokról, filmes ismertetőkről, vagy 
kiállítások megtekintéséről.  
 

 


