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1. nap: Reggel 7 órakor az iskola elől indultunk. Első állomásunk Zrínyifalva volt, ahol
megkoszorúztuk az emlékoszlopot. 1664-ben az itteni erdőben érte halálos baleset Zrínyi
Miklóst vadkanvadászat közben. Erről Sandó Dani mesélt a buszon. Ezután - Hollókövi Zoli
ismertetőjét követően- meglátogattuk a csáktornyai Zrínyi-várat, ahol Zrínyi Miklós Szigeti
veszedelem c. eposzát írta. Itt láthattuk a Zrínyi feleségétől búcsúzó Zrínyi Pétert és
Frangepán Ferencet ábrázoló szoborcsoportot. Kraljevicán fürödtünk a tengerben. Este a
szálláson a Hotel Uvala Scottban**svédasztalos büfévacsora várt. Mindhárom éjszaka 3
ágyas, zuhanyzós szobákban aludtunk.

2. nap: A büféreggelit követően a Szádrévi várhoz (Bakar) látogattunk. Vörös Janka
ismertette a Frangepánok történetét. Bakar a Frangepánok alatt élte virágkorát, majd a
Zrínyiek idején kereskedelme újra föllendült. A város címerét Mária Terézia adományozta a
szabad királyi város jogával együtt. A korabeli dokumentum másolatát és a pecsétet is
láthattuk. Itt egy régi mosó helyet is megnéztünk, mielőtt a hangulatos szűk utcákon keresztül
feljutottunk volna a várhoz. Délután Abbázia/Opatija monarchia-beli villái között és
parkjaiban sétáltunk. Megálltunk Ferenc József császár szállodává alakított villája előtt, kezet
fogtunk a bronzmatrózzal, hogy újra visszatérjünk, és megnéztük a város jelképévé vált
nőszobrot, akinek sirály volt a kezében. Abbáziában gróf Andrássy Gyuláról emlékeztünk
meg Tapazdi Míra közreműködésével. Felidéztük egykori miniszterelnökünk kimagasló
történelmi életútját, aki miután visszavonult az aktív politizálástól, rendszeresen itt, villája
falai között töltötte szabadidejét. Az ebéd csomagolt volt: rántotthúsos szendvics stb. Délután
Fiumében sétáltunk, a színházat, a halpiacot, a sétálóutcán a polgár házakat tekintettük meg.
Megkoszorúztuk Baross Gábor „vasminiszter” emléktábláját a régi magyar tengeri kikötőnél.
Az ő életútját Pankotai Lora ismertette. Vacsora előtt Kraljevicán megint fürödtünk a
tengerben. Este a Krk szigetre vezető magas hídon sétáltunk.

3. nap: A büféreggelit követően a Frangepánok Zenggi (Senj) erősségébe utaztunk. A
várépítészet érdekességei mellett többek között a középkori konyha berendezései is láthatóak
voltak. Itt született 1490-ben Jurisics Miklós, Kőszeg védője, kinek mellszobránál koszorút
helyeztünk el. Jurisics életét Kiss Szabolcs, Kőszeg ostromát Frank Andris ismertette. Délután
Crikvenicára látogattunk. Itt sétánk során a Frangepánok kastélyát és annak templomát néztük
meg. IV. Frangepán Miklósról Romolic Dominik beszélt. Délután itt strandoltunk. A vacsora
és szállás megint Kraljevicán volt.

4. nap: A reggelit követően indultunk a zágrábi katedrálisba. Itt átismételtük, azt, amit a
gótikus építészetről tanultunk. Ezt a templomot Szent László királyunk alapította, akiről Tóth
Bendegúz beszélt. Itt nyugszik Frangepán Ferenc és Zrínyi Péter, akiket a Wesselényi-féle
összeesküvésben való részvételért halálra ítéltek. Szobraik fülkéjéhez nemzeti színű szalagot
kötöttünk. Délután a Szabornak épületéhez, a Szent Márk térhez és a templomhoz is
elmentünk, s a Tesla-házat érintve a Jellasics térre mentünk. A horvátok nemzeti hősének
szobránál is megálltunk. Jellasics volt, aki orvul támadt Magyarországra 1848-ban, és Móga
János pákozdi ellenfele volt. Róluk Vörös Tamás tartott ismertetőt. Végül a színházhoz
látogattunk. Ezután továbbutaztunk Grabavac faluba, ahol a Grubisno Poljei Magyarok
Egyesületének vezetői fogadtak. Az általuk létrehozott Magyar Házat tekintettük meg. A régi
berendezés és a tárgyi emlékek a magyar néprajzi értékek megbecsülését erősítették bennünk.
Verőcén még elköltöttük maradék pénzünket. Este 8 körül már haza is értünk.

