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1. NAP 2011. 06. 24. ÚTRAKELTÜNK
Hét órakor a szokásos időben és helyünkről indultunk Miskolcról.
Budapesten négy társunk csatlakozott hozzánk, menetközben ismerkedtünk
fővárosunkkal.
Régebben két önálló településként élte mindennapjait az itt lakó népesség.
Budán a kelták, a rómaiak telepedtek meg, majd IV. Béla idejében lett királyi
székhely. Pesten Árpád népe telepedett le.
1873-ban egyesült Pest és Buda és ekkortól hívjuk Budapestnek a várost. Abban
az időben még kevés ember élt itt. A Duna két oldalán létező települést még
ekkor se kötötte össze állandó híd.
Budapestet a barlangok és fürdők városának is hívják, hiszen 118 forrása van és
a vár alatt 20 kilométeres barlangrendszer húzódik.
A Városligeten autóztunk keresztül. Itt korábban erdős terület terjeszkedett, amit
1817-től parkosítottak és az Angolpark nevet kapta.
Széchenyi fürdő, a kontinens legnagyobb gyógyfürdője 1909-13 között épült.
A 76 fokos István-forrás vize látja el a létesítményt.
Nagycirkusz 1891-ben korszerűsítették, akkor Európa legmodernebb állandó
cirkusza volt, 2300 fős befogadó képességével és fémvázas szerkezetével.
Vidámpark 1950-től, amikor egyesítették a Vurstlit és az Angolparkot.
Állatkert 1866-tól üzemel. Bejáratát Kós Károly tervezte.
Vajdahunyad vára az ezeréves évfordulóra készült. Kezdetben kartonból
építették fel, nevezetes hazai várak, templomok részleteit másolták le. A nagy
siker következményeként, kőből állandó épületeket készítettek pl. a Jáki templom,
a Vajdahunyad vár kisebb változatát láthatjuk ma is.
A barokk épületszárnyban helyezték el a Mezőgazdasági Múzeumot, 21
teremben. Fő büszkeségük, Kincsem nevű világhírű lovunk kipreparált alakja.
A parkban látható Ligeti Miklós híres alkotása, az Anonymus szobor.
A Vajdahunyad vár tövében csónakázó tavat alakítottak ki, ami télen
jégpályaként működik. A 19. és 20. század eleji épületeket napjainkban újítják fel.
Hősök tere közepén magasodik a Millenniumi Emlékmű Zala György
szobrászművész alkotása. Talapzatán a hét honfoglaló vezér Tétény, Ond, Kond,
Árpád, Előd, Huba, Tas nagyméretű lovas szobraiban gyönyörködhetünk. Az
emlékművet félkörben körülvevő két oszlopsoron hét királyunk és hét híres
hadvezérünk szobrai sorakoznak.
Szépművészeti Múzeum a világon, a kilencedik helyen rangsorolt
gyűjteményben kiemelkedő értéket képviselnek a németalföldi és a spanyol
festmények.
Műcsarnok szintén az ezredéves évfordulóra készült, 1986-ra, kortársművészek
számára. Maga az épület antik görög templomot formál.
Andrássy út 2002-ben a Világörökségi listára került. Az ezeréves évfordulóra
készült el, egységes építészeti elképzelés alapján. Az épületek közül kiemelkedik
az Operaház a legnagyobb magyar színházépület, a Balettintézet és a régi
Zeneakadémia.
Kis földalatti Európa első villamos üzemű földalatti vasútját is 1896-ra készült el.
1895-ben jelent meg az első autó Budapesten.
Gyulai Pál verséből: De most oly félénken ballagok az utcán,
alig veszem észre, bicikli csörtet rám.
Majd egy autómobil, mint éhes vadállat,
Jó, hogyha az ember jókor félreállhat.

Utunk első megállója Százhalombattán volt, ahol a Régészeti Parkot tekintettük
meg. A Régészeti Park területén, eredeti helyükön állnak a 2700 évvel ezelőtt, a
korai vaskorban emelt halomsírok.

Ezek egyikét, fagerendás sírkamráját – Magyarországon, egyedülálló módon belülről és közelebbről is megismerhettük, multimédia program segítségével. A 20
perces filmvetítés a korabeli temetkezési módot, mutatja be. Az előkelőségeket
haláluk után máglyán égették el, majd hamvaikat urnába helyezték el a sírkamrában.
A halmok közötti térségre a bronzkori és vaskori hétköznapokat idéző kemencék,
lakóházak, kertek és melléképületek hiteles másolatai, rekonstrukciói épültek.
A külön egységet alkotó vaskori falu épületeit a Krisztus előtti 5 - 1. század közötti
időszakból ismert régészeti adatok alapján tervezték és építették. A vaskori falu főbb
látnivalói: szövőház, tömör agyagfalú lakóház, kemencés lakóház, féltetős
melléképület. A látogató a vaskori építési módokon túl, a korai kelta fonás, szövés,
edénykészítés munkaeszközök használatának világába kaphat bepillantást.
Külön épület szolgál az őskori anyagféleségek (agyag, kő, bőr, bronz), alkalmazott
technikák, jellegzetes szerszámformák bemutatására.
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A bronzkori falut, amely megelőzte a vaskort, 3 nagyméretű, faoszlopos, tapasztott
sövényfalú lakóházat és egy kemencés melléképület állítottak fel. A házakat a
Krisztus előtti 2800-1400 közötti időszakból fennmaradt régészeti emlékek nyomán
tervezték és építették. Az ősi módon épült házakban a bennük talált, kézzel formált
agyagedények másolatai, valamint gabonatároló edények, bronzkori öltözetű
házaspár látható.

A Régészeti Parkban két lelkes idegenvezető fogadott. A csapatot nehezebben
szedtük össze, mint egy zsák bolhát. A hosszú autóbuszozás után jól esett
kinyújtóztatni elgémberedett tagjainkat, a kávésok megrohamozták a kis büfét, az
illemhely is megtelt, egyszóval nehezen indult a park bejárása. Akármennyire is
egyedülálló nevezetességekkel bír a terület, bizony itt még a Kiskun testvéreken kívül
senki se járt. Így a látnivalók lekötötték figyelmünket. A legizgalmasabb eseményt a
halomsír belsejének megtekintése jelentette. Mikor a hatalmas fémajtó becsukódott
mögöttünk, síri csend lett, amit a sötétség még sejtelmesebbé tett. A vetítés
megkezdésekor kezdett mocorogni a társaság. 20 perc után szabadultunk a sír
fogságából, majd olyan területre kerültünk, ahol finom cseresznye érett. Még
biztattak is bennünket, nyugodtan együnk, mert legalább jó helyre kerülnek a
gyümölcsök. Így adtunk a szellemünknek és a testünknek is.
Késő délután érkeztünk meg szálláshelyünkre, Nagykanizsára, ahol elhelyezkedtünk
és utána indultunk a belváros körbesétálására.
Nagykanizsa napjainkban 1990-ben megtartották az első szabad
választásokat a rendszerváltás után. A rendszerváltás során megszűntek a
pártbizottságok. Az új önkormányzati rendszerben a megyei jogkör
nagymértékű visszavételével, valamint a megyei önkormányzatba delegált
képviselők jogkörének egyidejű emelésével a város szerepe megnőtt. Ehhez járult az
is, hogy Nagykanizsa egyike lett az ország húsz megyei jogokkal felruházott
városának. A politikai pártok mellett a városban működő kulturális egyesületek, az
egyházak, a település szépítésén munkálkodó szervezetek szerencsésen sokszínűvé
formálták a közéletet, teret adtak a polgári létezés számára.
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A 2010-ben indult Város rehabilitációs Program keretein belül megújul az egész
belváros, új arculatot kapnak a város közterületei. A projekt tervezetten 2012-ben ér
véget.
Különdíjban részesült Brüsszelben Nagykanizsa a város belvárosának
rekonstrukciós terveiért
Első alkalommal kaptak díjat magyar tervezők az Európai Urbanisztikai Társaságtól.
A nagykanizsai belváros rekonstrukciójának terveit 13 ország 29 projektje között
különdíjjal jutalmazta a zsűri.
Nagykanizsa egyetemi város

Nagykanizsa egyetemi város - 2011. február 4-étől tábla is felhívja e tényre
mindazok figyelmét, akik településünkre érkeznek. A tábla ünnepélyes avatását
péntek délelőtt, a diplomaosztó ünnepséget megelőzően tartották.

2 NAP 2011. 06. 25. MEGÉRKEZTÜNK HORVÁTORSZÁGBA
Horvát Köztársaság, közép-európai állam, Magyarország déli szomszédja. A két
ország több mint 800 éves közös történelemre tekint vissza, lévén hogy 1102 és
1918 között Horvátország unióban volt a Magyar Királysággal.
1102-ben kihalt a horvát uralkodóház és megkezdődött a trónutódlási harc a horvát
nemesek és az Árpádházi-királyi família színeiben induló Kálmán között. A hatalmi
harcokból Könyves Kálmán került ki győztesen és Tengerfehérvárot (Biogradban)
tovább növelte királyi titulusainak számát, és horvát királlyá koronáztatta magát.
Könyves Kálmánnak köszönhetően 1102-től 1918-ig - az első Világháború végéig reáluniót alkotott Magyarország és Horvátország.
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Ez azt jelentette, hogy Magyarország és Horvátország a Magyar Királyság részét
képezte, viszont a horvátok saját törvényeik szerint élhettek, szabadon
gyakorolhatták vallásukat és saját "alkirályt" választhattak. Adózniuk nem kellett a
megtermelt javak után, csupán a hajószállítmányok után járó vám kétharmada illette
meg a Magyar Koronát.
Az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlását követően, az első világháború után,
Horvátország a Szerb – Horvát - Szlovén Királyság része lett. Ez az államalakulat
1929-től Jugoszlávia néven ismert.
Jugoszlávia felbomlása során Horvátország 1991-ben kiáltotta ki függetlenségét,
amelyet azonban a majdnem öt évig tartó véres háború követett, Szerbiával.
1995. évi horvát hadműveletek (Villám és Vihar) következményeként a háború
győzelemmel fejeződött be, a Szerb Krajna területe pedig újra Horvátországhoz
tartozik.
Dalmácia magyar vonatkozású emlékei
Novigradi vár – Nagy Lajos király özvegye, Erzsébet és leánya, Mária itt raboskodtak.
A plébániatemplomban megtekinthető a rab királyné által hímzett palást darabja.
Zára (Zadar) – A 12. században Könyves Kálmán építtette a Szűz Mária templom
harangtornyát
Trau (Trogir) vára – A világörökség része. Itt talált menedéket a tatárjárás idején IV.
Béla és a családja. A Szent Lőrinc katedrális sekrestyéjében őrzik IV. Béla koronázó
palástjának csuklyáját.
Klissza sziklavára – itt született Árpád-házi Szent Margit
Split – a dóm harangtornyán a magyar királyok középkori domborművei láthatóak,
továbbá itt van eltemetve IV. Béla két lánya: Katalin és I. Margit.
Dubrovnik – A székesegyház kincstárában található Szent István ereklyéje, a
ferences kolostorban pedig Szent László király ereklyetartója.
Természetvédelmi területekben igen gazdag ország: nyolc nemzeti parkja, tíz
természeti parkja, két szigorúan védett rezervátuma, hetvennégy különlegesen
védett rezervátuma, nyolcvan természeti emlékhelye, harminckét védett tájegysége,
harminchat parkerdeje van.
Az Adriai-tenger horvátországi partvidéke szárazföldön 1778 km partvonalat jelent,
de ha a szigetek kerületét is figyelembe vesszük, összesen 5835 km. A Horvát Adria
szigeteinek száma 1185, szigetpartjainak hossza 4057 km. A lakott szigeteinek
száma 66. A lakott szigeteinek száma 66. A horvát A lakott szigeteinek száma 66. A
lakott szigeteinek száma 66. A víz sótartalma jellegzetesen magas, északon 31-33‰,
délen 38‰
A horvát Adria-part karsztos part, a világ legjobban tagolt tengerpartja.
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Zadarban (Zára) álltunk meg városnéző sétára.
Zadar Horvátország ötödik legnagyobb városa, jelentős kikötő. Jellegzetes
mediterrán város, óvárosa kis félszigeten terül el. Évszázadok óta észak-Dalmácia
meghatározó városa, Zadar megye gazdasági, adminisztrációs, kulturális központja.
A dominikánus rend itt alapította az ország első egyetemét 1396-ban, mely
egészen 1807-ig működött. Az egyetemet 2003-ban nyitották meg újra. A barátok
azonban nemcsak egyetemmel járultak hozzá Zadar örökségéhez; gyógyszerészük
kísérletezte ki a 16. században azt a likőrt, mely a híres Maraschino elődje volt.
Zadar a horvát kosárlabda fellegvára is, klubját, a KK Zadart 1945-ben alapították. A
városban nevelkedett Krešimir Ćosić, aki európaiként, elsőként játszott az amerikai
NBA-ban.
A város kulturális öröksége rendkívül gazdag, egymást érik a római kori, középkori
műemlékek, templomok, múzeumok.
A város a közelmúltban is sokat szenvedett. A horvátországi szerbek lakta Knin
közelsége miatt a Jugoszláv Néphadsereg egészen a háború végéig lőtte a város
ipari létesítményeit és a műemlékeket. A közeli Škrabnja faluban a szerbek 86
embert mészároltak le és temettek tömegsírba. A történelmi óváros lerombolt házait
mára sikerült helyreállítani.

Tengeri orgona
Ezt az érdekes „hangszert” a félsziget
csücskében, építették. A part mentén,
közel hetven méter hosszan, 35
különböző hosszúságú és átmérőjű sípon
szólal meg az orgona, ahogy a tenger
levegőt fúj a csövekbe. Bámulatos
mutatvány.

A Forum sarkán látható a
Szent Mária-templom és kolostor. A
legenda szerint egy Ĉika nevű
nemesasszony
építtette
a
11.
században. A harangtornyot Könyves
Kálmán állíttatta 1105-ben, amikor
elfoglalta Zára várát. A templom
pincéjében őrizték a város értékes
egyházi kincseit a II. világháború alatt.
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A Nemzeti teret a középkorban Pletea Magnának hívták. Többször átépítették, házai
különböző időkben és stílusban épültek. Az egyik sarkon reneszánsz loggia látható
1565-ből. A másik sarkon az őrség-loggia barokk óratornyát a 18. század végén
emelték.
Szent Donát-templom
A kör alapú templomot Donát püspök
építtette a 9. században, bizánci
stílusban. Építéséhez nagyrészt a
Forum köveit használták fel. Három
szentélyből áll, a központi rotunda 27
méter magas. A külső gyűrű galériáját
a római-kori kövekből épített oszlopok
tartják, amelyeken a latin feliratok ma
is olvashatók. Kiváló akusztikájának
köszönhetően koncerteket is tartanak
benne.

Muraj városfal: A városfal néhány
része a római, néhány része pedig
a
középkorban
készült.
A
legnagyobb része 16. századi.
Az óvárost körülölelő egykori
városfalból
csodaszép
kapuk
maradtak fenn. 1543-ban épült a
reneszánsz
Kopnena
Vrata
(Szárazföldi kapu)
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Hét óra felé érkeztünk meg Splitbe a szállásunkhoz. Egy izgő-mozgó férfi
fogadott bennünket és megkezdődött a legbonyolultabb program, a
szobák elfoglalása. A JEKA iroda összekötőjét, elkereszteltük, borzas
Márknak. Az első perctől az utolsóig mindenben segített, amiben tudott.
Hát a tizenkét ágyas szobát ő sem tudta elfogadhatónak varázsolni. Ez a
tömegszállás rossz emlékként maradt meg az oda kerülő társaink emlékezetében. A
többség azonban szerencsésebb helyet kapott.
Másik hiányosság a konyha körül jelentkezett. Nem lehetett kitalálni hány személyre
rendezkedtek be, de 53 főt nem lehetett tisztességesen kiszolgálni. Ha csak azt
említjük meg, hogy három merőkanálnál többet nem kaptunk egész idő alatt, a
leleményesek és türelmetlenebbek bögrével mertek a kicsinyke leveses tálból. A
konyhások ügyességére igencsak nagy szükség volt, hogy időben az asztalra
kerüljön az étel. A soros konyhatündérek jobbnál-jobb ételeket tálaltak fel s a
felszolgálás is profi módon történt. A hatalmas teraszon étkeztünk és ott lehetett
beszélgetni, kártyázni, pihenni, napozni. A dézsákba ültetett citromfák olyan
mediterrán hangulatot árasztottak, ami számunkra a különlegesség erejével bírt, és a
legkellemesebb érzéseket indították el a lelkünkben.
Elhelyezkedés és a vacsora után kellemes sétát tehettünk a tengerparton. Házunk
teraszáról csodás kilátásban gyönyörködhettünk a nap bármely szakaszában.
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3. NAP 2011. 06. 26. ISMERKEDÉS A TENGERREL ÉS SPLITTEL
Korán reggel ébredt mindenki és a konyhások kivételével már hat
órától a tengerparton sétálgatott a társaság többsége. Kagyló és
szivacs vadászatra indultunk. Hát kevés zsákmányra tettünk szert és
így volt ez egész héten. Amikor jobban hullámzott a víz, akkor
szivacsokat gyűjtöttünk, ami irtózatos szagot árasztott, akármiben
mosogattuk. Kíváncsi lennék ki használja itthon mosakodásnál, mert
elég gusztustalan kinézetű és rossz szagú lett a száradás után is.
Reggeli a szokásos módon
zajlott az étkezőknek, de a
szakácsok többnyire újoncok
voltak.
A fotós pedig igen gyenge
minőségű képet készített, de
hát a perc elszállt, ismételni
ezt nem lehet.

Első nap még igen hideg volt a tenger,
a fürdési fokozatok: bokáig, térdig,
combig a vízben, és a rozmárok
teljesen megmártóztak. Ők voltak
kevesebben.
A part köves, néhol hínárral teli, de a
víz szép és átlátszó. Kivétel, amikor
erősebben fújt a szél, akkor zavaros
és
barátságtalan
kinézetével
a
napozásra kényszerített. Persze a
napozás igen kellemes időtöltésnek
bizonyult.
Délután ismerkedtünk Split belvárosával. Arra nem számítottunk, hogy 13 kilométer
távolságban kaptunk szállást, így busszal lehetett csak bejutni. Erre csak egy
alkalmunk kínálkozott az egyéb városnézések miatt.
221 000 lakosú Split Horvátország második legfontosabb városa, a horvát
tengerpart legnagyobb városa, valamint közép-Dalmácia szíve, igazgatási és
gazdasági központja.
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A Split-öböl partjait is magába foglaló félszigeten és az azt övező dombokon elterülő
várost északról a 780 m magas Kozjak, keletről az 1330 métert is elérő Mosor-hegy
védelmezi. A mediterrán klímájú Split Európa egyik legnaposabb helye. Naponta
átlagosan 7 órát süt a nap, de ez a szám július folyamán elérheti a 12 órát is. A
meleg tengeri áramlatoknak köszönhetően a fürdőszezon májustól szeptemberig tart.
Az 1700 éves tradícióval büszkélkedő város éghajlatának, csodás partvidékének és
római kori műemlékeinek köszönhetően a horvátországi nyaralóhelyek között
kitüntetett figyelmet érdemel. 1979 óta az UNESCO világörökség része.

Diocletianus-palota
Az egyik legjelentősebb látnivaló a világviszonylatban is egyedinek számító fehér
márványból készült, római kori Diocletianus-palota, ami az UNESCO világörökség
listáján is helyet kapott. Diocletianus császár visszavonulása után, 293-ban építette a
300 ezer m2 területű luxus palotát, ahol élete utolsó éveit töltötte, s ami helyet ad
mauzóleumának is. A császár rezidenciája a későbbiekben menedékül szolgált a
környékbelieknek, akik az avarok és a szlávok támadásai elől itt lelhettek
biztonságra. A palota 4 kapun keresztül közelíthető meg: a Tengeri Kapun (délről), az
Aranykapun (északról), az Ezüstkapun (keletről), és a Vaskapun (nyugatról). A
palotában található a Peristilium, egy korintoszi oszlopokkal díszített udvar, ahol
Diocletianus vendégeit fogadta. A palota falai között a tulajdonképpeni óváros
helyezkedik el.
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A tenger dél felöl, határolja a
palotát. A jelenlegi sétány helyén
valamikor a víz hullámzott, a
császár a palotájából egyenesen
a gályájára szállt annak idején.
Mára ezt a részt feltöltötték és
kellemes mediterrán hangulatú
sétányt alakítottak ki. A palotába
a déli bronzkapun mentünk be. A
terep lejtése miatt ezen az
oldalon
6-7m
magasságú
pincéket építettek. A pince a
császár oszlopokkal díszített
fogadóudvarába vezet.

Szent Doimus / Sveti Duje Székesegyház
A díszudvar mellett foglal helyet a Sveti Duje székesegyház, a császár egykori
mauzóleuma, amely a VII. századtól keresztény templomként működik. A
székesegyház Split védőszentjéről, Szent Dujmóról kapta a nevét, aki Diocletianus
alatt halt vértanúhalált. A templomban magyar vonatkozással is találkozhatunk: a
főkapu felett kőkoporsóban vannak elhelyezve, IV. Béla magyar király lányainak,
Katalinnak és Margitnak a földi maradványai, akik a tatárok elől menekülve a közeli
Klissza (Klis) várában vesztették életüket.
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A dóm melletti harangtorony építését V. István magyar király lánya, II. Károly
nápolyi és szicíliai király felesége kezdte a 13. században, és Károly Róbert
felesége Erzsébet folytatta az elpusztult Salona köveinek felhasználásával. Az
építkezés csak a 17. században fejeződött be.
A palotára épült óváros

Jupiter templom
Ha tovább haladunk a palota alkotta óvárosban, akkor elérkezünk egy rendkívüli
római épületmaradványhoz, a Jupiter templomhoz, amely az egyik legépebben
megmaradt emlékhely a római korból. A szentély napjainkban a Szent Dujmo
templom keresztelőkápolnájaként működik.
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Nini Gergely püspök szobra
A hatalmas méretű szobor, amely Split egyik
leghíresebb nevezetességének számít, Ivan
Mestrovic szobrászmester 1929-es alkotása.
A műalkotást az Aranykapu mögött, a
Diokleciánusz palotával övezett óváros
északi részén találhatjuk. A 10. században élt
püspök tagadta a pápa hatalmát, és az
egyházi szertartásokban bevezette horvát
nyelvet az addig kizárólagosan használt latin
helyett. Ez a horvát nyelv fejlődése, és a
horvátországi
egyház
megerősödése
szempontjából egyaránt fontos lépés volt.

A
babona
szerint
a
szobor
nagylábujjának megérintése szerencsét
hoz, és hogy mennyien hisznek ebben,
az látszik a nagylábujj eltérő színéből.

Split főtere: Narodni Trg., Pjaca
Split főterén állva szinte Velencében
érezhetjük magunkat, nem csak a
velencei
paloták
miatt.
A
városközpontban álló, nem hivatalos
nevén Pjacának hívott, hangzásában az
olasz Piazzára hasonlító hangulatos tér
mentén
számos
figyelemreméltó
épületet csodálhatunk. A kávézókban és
üzletekben bővelkedő tér a splitiek
kedvelt találkozópontja.
Városnéző sétánkat Márk vezette, lendületes tempóban, csak kapkodtuk a
fejünket a sok különleges látnivaló, meg a meglehetősen gyors tempó miatt.
A fényképezés pedig külön ügyességet igényelt, hogy le ne maradjunk a
csoporttól.
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4. NAP 2011. 06. 27. FELKERESTÜK SIBENIKET ÉS KRKÁT

Šibenik erődjének alapítása a múlt ködébe vész, de a 9. században már bizonyosan
állott. A város az erőd körül alakult ki.
Először 1066-ban IV. Petar Krešimir horvát király uralkodása alatt említik. A
magyarok Szent László király uralkodása alatt foglalták el, de később Velence birtoka
lett. 1124-ben II. István serege foglalta el, de 1125-ben ismét Velencéé lett. 1137-ben
II. Béla serege foglalta el. 1164-ben Bizánc békekötéssel szerezte meg, de 1167-ben
behódolt III. Istvánnak. A gyakori hatalomváltások ellenére a város fejlődése ez
időszakban is töretlen volt.
1941. április 15-én német és olasz csapatok vonultak be a városba, de a város
környéke rövidesen az antifasiszta partizánharc színtere lett. Az olasz kapituláció
után német csapatok szállták meg a várost, míg háromnapi heves harc után 1944.
november 3-án foglalták el a jugoszláv partizánok. Az 1960-as évekre Sibenik a
környék ipari központja és fontos kikötője lett. 1991. június 25-én a sikeres
népszavazás után kikiáltották a független horvát államot. Erre a jugoszláv hadsereg,
támadásba lendült, de a várost a horvát hadsereg és a város polgárai a szeptember
12. és 16 között dúlt hat napos csata során sikeresen megvédték. Ezután többször is
tüzérségi támadás érte. Végül 1995-ben a horvát hadsereg Vihar nevű offenzívájával
legyőzte a szerb támadókat. 2001-ben a hozzá tartozó településekkel együtt 51 553
lakosa volt, melyből 48 169 horvát, 1627 szerb nemzetiségű.
Márk elkísért a mai napon is. Szokásos nyüzsgő tempóját vette elő és
bizony a városból igen keveset láttunk, szerinte ebből egy óra is elég. Hát
nem így történt, az ötven ember összetartása és haladása igen időigényes.
A 11 órára bejelentett hajót nem értük el, és az óvárosból is csak a
következő néznivalókra futotta.
Szent Jakab katedrális
Egy XII. századi templom helyén kezdték el
építeni a katedrálist 1402-ben. Az
építéshez a közeli Brac szigetről hozták ide
a híres horvát mészkövet. (A washingtoni
Fehér Házat is ebből a braci mészkőből
építették fel.) 1433 és 1441 között híres
olasz mesterek kezdték el a székesegyház
építését. 1444-ben Juraj Dalmata főépítész
úgy gondolta, hogy túl kevés pénzt költöttek
eddig, az építkezésre, nem lesz elég
popmás a katedrális, így az olasz
építészeket
hazaküldte
és
velencei
mestereket hívott helyettük.
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A velenceiekkel áttervezték az építkezést
és hozzáépítették a katedrálishoz a két
oldalhajót és megnövelték a szentélyt. A
szentély külső borítására 74 emberi arcot
faragtak fel. Ezek az emberek mind fontos
szerepet töltöttek be akkor a város
életében, az építkezésben, vagy sok
adományt adtak a katedrális építésére.

1475-ben Juraj Dalmata főépítész meghalt, munkáját Nikola Firentinac toszkán
mester vitte tovább. Ő reneszánsz stílusban folytatta az építkezést. Ekkor kerültek be
a díszes boltívek, szépen faragott oszlopok, szobrok, domborművek.
Az UNESCO 2000-ben a Világörökség részévé nyilvánított a katedrálist.

A dóm oldalán található az oroszlános kapu, ahol
rendszerint turisták hada fényképezkedik. Az oroszlánok
tartotta oszlopok tetején találjuk a teremtés két jelképét:
Ádámot és Évát. A Szent Jakab székesegyház nyáron 8
és 12, valamit 16 és 18 óra között díjmentesen
látogatható. A katedrálisban fényképezni nem lehet!
Bemenni se lehetett, az idő rövidsége miatt.
Fotózni alig tudtunk, mert a templom melletti téren
lelátót állítottak fel a szabadtéri színpad előtt. A
városban dalos gyerektalálkozó zajlott.

Városháza
A Katedrálissal szemben egy kis
teret találunk. A tér végén egy
érdekes vörös hátterű boltíves
építmény látható. Az építmény
1533 és 1546 között reneszánsz
stílusban épült. Eredetileg is, és
most is a helyi városháza
működik a falak mögött. Az
árkádsor
árnyékában
egy
kávézót találunk.
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Krka Nemzeti Park Horvátország időrendben hetedik nemzeti parkja fantasztikus
vízesései révén vált ismertté. A Dinaridák lábánál eredő Krka folyó 72 kilométer
hosszú útján több helyen, keskeny szurdokvölgyeken és látványos zuhatagokon
halad keresztül, míg Šibenik közelében eléri a tengert. A folyó és környéke Skradin
közelében, mindamellett hogy igen látványos, sok különleges természeti
képződményt is tartogat a hozzáértő látogatónak.

A vízesések szintkülönbsége összesen 242 méter. Ezt több kis zúgón, valamint
lépcsőzetesen elhelyezkedő zuhatagokon „teszi meg”. A zuhatagok kialakulásának
egyszerű a magyarázata: a mészkőterületen keresztülhaladó folyó vize útközben sok
kalciumot vesz föl, kalcium-hidrokarbonátban gazdag lesz. Amikor a zuhatagos
szakaszhoz érkezik, a víz széndioxid-tartalma lecsökken és ennek
következményeként kiválik belőle a kalcium-karbonát, vagyis a mészkő. A kiválást a
növények tovább segítik, mivel környezetükben megváltozik a víz kémhatása. A
mész lerakódik a már meglévő gátak tetején, tovább magasítva őket. Így egy
napjainkban is zajló, önmagát gerjesztő folyamat játszódik le, miközben a gátak
magassága fokozatosan növekszik, és közben egyre nagyobb zuhatagok jönnek
létre. A mészkő rárakódik a növényzetre is, e miatt lyukacsos szerkezetű, laza
összetételű lesz.
Skadinból 12 órakor induló hajóra várakozva, egyre lassabban telt az idő a
napon, mivel majdnem egy óra múlva kerültünk a fedélzetre. Itt már
kényelmesen nézelődtünk és fényképeztünk. Az út 20 percig tartott
összesen. Szárazföldre jutva, az első nagyobb térségen a vendéglátó
egységek sorakoztak. Mi nekiindultunk a kijelölt útvonalon. Kezdetben
köves utakon haladtunk, majd széles fadeszkás hangulatos pallók szabták az irányt.
A legnagyobb vízesés, a Skradinski buk látványa ámulatba ejtett mindnyájunkat. Az
útvonalat úgy tervezték, hogy a vízesések mellett lehessen haladni, ami egy kör
alakú sétautat jelöl ki.
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A folyó felett átívelő hídon indultunk a sétára. Lépten - nyomon megálltunk,
gyönyörködni. A fényképezőgépek szinte megállás nélkül kattogtak, téma a
fehér habos zuhatag elölről, oldalról, közelebbről és távolabbról. Néha
vicceltünk: csapó 31. jelenet a vízesésről. Az út enyhén emelkedett, melyet
terebélyes pihenőhelyek szakítottak meg, a fáradságot itt lehetett kipihenni.
Persze mi még csak nem rég vágtunk neki a távnak. Tovább haladva, mellettünk
sorakoztak a szabadtéri kiállítások, vízimalom, istálló.

Számos szikla, vízesés, valamint az itteni különleges állat- és növényvilág érdemes a
figyelemre. 18 halfajból 10 endemikus, tehát a világon egyedül csak itt található meg
(búvárkodás csak engedéllyel lehetséges). 222 madár és 18 denevérfaj színesíti a
park állatvilágát. A nemzeti park környéke műemlékek szempontjából is értékes.
Római- és középkori épületek feltárásai találhatók itt, de az is bizonyított, hogy ezen
a területen már az őskorban is éltek emberek. Legértékesebb műemléke a vízesésen
túl egy tó közepén található kis szigeten egy Ferences-kolostor. Krka KözépDalmácia legnagyobb folyója, amely Kninnál ered és keskeny sziklafalak között,
vízeséseken, tavakon keresztül jut el a tengerbe. A folyó legszebb szakasza a
Skradintól kezdődő szakasz.
17

Visszatérve a kiindulási helyünkre, szabadon választott programok közül
lehetett válogatni. Enni, inni vagy fürödni a Skadinski buk zuhataga előtti,
tóvá szélesedő területen. Sokan kipróbáltuk ezt az izgalmas mutatványt.
Először is a csúszós sziklákon evickéltünk be a mélyebb területre. Hol
négykézláb, hol hirtelen elsüllyedve a mélyülő vízben, végre elértük az
úszható mélységet. Itt viszont egyre jobban éreztük a zuhatag sodrását.
Néhányan felfedezték a kisebb vízesést, amely alá be lehetett állni. A kijövetel is
hasonló nehézségekkel történt.

Splittől, ha északra autóztunk, akkor mindég láthattuk Klis (Klissza) várát.
Klis – Klissza – Dalmácia egyik legjelentősebb vára. Egy hosszan elnyúló szikla
tetején magasodik, hármas védőfal rendszerrel, sok bástyával. A várban az egymást
követő korszakok építkezései, átalakításai és kiegészítései figyelhetők meg. A
legtöbb építmény 18-19. századi, a velencei és az osztrák uralom időszakából való.
A várral kapcsolatos legkorábbi írásos emlék szerint
a hetedik században avarok és szlávok foglalták el
a környező területet. Kétszáz évvel később már az
uralkodók
birtokaként,
valamint
a
horvát
Tengermellék megye székhelyeként emlegetik.
Miután a 11. század végén kihalt a horvát dinasztia,
a horvát-magyar uralkodók fennhatósága alá került.
1242-ben ide menekült a tatárok elől IV. Béla. Az
uralkodónak e várban halt meg két kisleánya, s itt született harmadik leánya, Margit.
Az uralkodó a tatárdúlás borzalmaitól sugallva a várban tett fogadalmat – a korabeli
krónikák szerint: „Istennek áldozá Margitot, ki ott halt meg a Nyulak szigetén”. A várat
1335-ig horvát hercegek, majd a király várnagyai birtokolták.
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A
megszokott
módon
kellemesen
elfáradtunk.
Hazatérve
mindenki
pihenhetett a konyhásokat kivéve.
A harmadik este konyhásai.

5. NAP 2011. 06. 28. PLITVICEI-TAVAK NEMZETI PARK
Plitvicei-tavak Nemzeti Park (horvátul: Plitviĉka jezera Nacionalni park, angolul:
Plitvice lakes National park), Horvátország és Európa egyik legszebb természeti
látványossága. Az UNESCO által 1979 óta a világörökség részét is képező
tórendszer, amely 16 tóból és 92 vízesésből áll, egy erdőkkel körülvett völgyben
helyezkedik el, Lika-Senj megyében, Zadar városától mintegy 130 km-re. A
tórendszert, amely két nagyobb területre osztható (felső tavak vidéke – Gornja
jezera, alsó tavak vidéke – Donja jezera) két folyó táplál, a Bijela Rijeka és a Crna
Rijeka. A Plitvice fennsíkon található tavakat három hegység veszi körül.

Plitvicei-tavak Nemzeti Park területe eléri az 540 km2-t, amelynek háromnegyed
része, erdős (főleg bükk és lucfenyő) terület. A nemzeti park területén a 126 madárfaj
és ritka egzotikus állatok (alpesi gőte, mocsári teknős) mellett, több védett állatfaj is
megtalálható, mint pl. a barnamedve, a farkas, a hiúz, a vidra, vagy éppen az erdei
fülesbagoly. A Plitvicei-tavak Nemzeti Parkot körülvevő hegységek nagy része,
főként dolomitból és mészkőből álló karsztos kőzet, legmagasabb csúcsa pedig, a
Gornja Plješevica (1640 m).
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A Park különleges látnivalói a karsztbarlangok, a Nagy-Barlang, a Fekete-barlang és
a Tónimfa barlang.
A Plitvicei-tavak Nemzeti Parkban található tavakat színek alapján is
megkülönböztethetjük, amelyek az ásványi anyag tartalom és a napfény hatására
ráadásul folyamatosan változnak, ezért találkozhatunk, kék, zöld, zöldeskék, vagy
szürkéskék színű tóval is.

A nemzeti park területén a turisták számára a gyalogos közlekedést, amely nem
mindig egyszerű, pallókkal kijelölt útvonalakkal segítik, akik pedig a kényelmesebb
közlekedést választják, azok felülhetnek az ingyenesen használható negyedóránként
induló, és 4 helyen megálló csuklós buszokra (shuttle bus), más néven panoráma
vonatokra.

A legnagyobb területű tavon, pedig az elektromos sétahajókat (electric boat)
használhatjuk ingyen, amelyek a szezonban negyedóránként indulva, 20 perc alatt
járják be a Kozjak - tó teljes területét.
A Plitvicei-tavak Nemzeti Park jelenleg Horvátország leglátogatottabb látványossága,
2010-ben az érdeklődök aránya majdnem elérte az 1 millió főt.
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Három órás buszozás után érkeztünk meg a Park egyes számú kapujához.
Közösen indultunk a kijelölt útvonalon. A Nagy- Vízesésnél álltunk meg először.
A zuhatag elé lépcsősort ácsoltak fából, erre lehetett felkapaszkodni és
elkészíteni az emlékezés képét.

A fapallókon sétáltunk tovább addig, amíg elérkeztünk a barlanghoz. Itt meredek
lépcsősor vezetett felfelé. A vállalkozóbbak elindultak felfelé, de a fele úton a
terasznak kiképzett részen megálltak, majd visszafordultak. A legszívósabbak
fellépcsőztek a tetőig, ahonnét lepillanthattunk az alsó tavakra. Innen láthattuk a
zöldes-kékes színben pompázó vizeket.

A kitérők után újból találkoztunk, és együtt tartottunk ebédszünetet a hatalmas
büfékkel körbeépített réten. Ilikénket Itt szabadították meg pénztárcájától és irataitól.
Néhányan apró ajándékokat, térképeket is vettek.
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Innen indultak a legnagyobb tavat átszelő hajók. Mi is áthajóztunk a túlsó partra, ahol
még ismerkedtünk a felső tavak világával. Innen szintén hajó szállított át a kettes
bejárathoz. Elég hosszú gyaloglás után értük el a parkírozót, ahol a buszunknak
kellett volna várakozni ránk. Husz percig keresgéltük egymást telefonon, míg végre
megtaláltuk egymást.

A nap konyhatündérei

Fotó: Bákonyi Éva

6. NAP 2011. 06. 29. ISMERKEDÉS OMIS ÉS MAKASRSKA VÁROSOKKAL
Omiš (olaszul Almissa) város Horvátországban, Split-Dalmácia megyében.
Splittől 25 km-re, délkeletre a Cetina folyó adriai torkolatánál fekszik.
A várost az illírek alapították, majd a Római
Birodalom hódította meg. A rómaiak Oneum
néven alapítottak itt várost. A 9-10. században
területét a neretvánok, egy tengeri kalóznép
szerezte meg, akik megerősítették a települést.
Ekkor épült a Cetina jobb partján álló 10.
századi román stílusú Szent Péter templom. A
Szent Péter-templom 10. századi, a 18.
századig papi szeminárium működött itt, majd
1750-től átköltözött a mellette ma is álló
épületbe.
1279-ben a Velencei Köztársaság és a környező városok, Trau, Sibenik és Klissza
összefogtak és a kalózokat elűzték innen. Középkori várának romjai az Adria mellett
állnak. 1294-ben a Subicoké volt, majd 1355-ben Hahót Miklós bán foglalta el,
ezután királyi vár. 1386-tól a Horvátiaké, de 1394 júniusában Dabisa bosnyák király
Horváti Jánost kiostromolja. Ezután a Gariaké, de 1401-ben a spalatóiak elfoglalják.
Később Hervojáé, majd Nelipcic Jánosé. 1436-tól királyi birtok. 1444-ben a
velenceiek foglalták el a várost, melyet a török sohasem tudott bevenni, így a
környező területeknek biztonságot nyújtott. A Velencei Köztársaság megszűnésével
francia, majd osztrák kézbe került. 1918-tól a Szerb – Horvát - Szlovén Királyság,
majd Jugoszlávia része, egészen a független horvát állam kikiáltásáig. A városnak
ma 15 800 lakosa van.
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Omis építészeti nevezetességeiről szólva: a város felett magasodó dombon áll a 13.
századi Mirabella erőd. Innen remek kilátás nyílik a városra. Omis másik erődje a
Starigrad, a 15. században épült, a török elleni hatékonyabb védekezés céljából.

A kis város sok-sok meglepetéssel várt bennünket. A parkírozóba
érkezve, amikor kiszálltunk, szinte karnyújtásnyira komor szikláshegyek
magasodtak fölénk. Távolabb feltűnt a magasabb csúcsra épült Starigrád
vára. A városka egy földnyúlványon a tenger és a Cetina folyó közé
települt. Déli nyúlványa az óváros, az alacsonyabb csúcsra épített
Mirabella erőddel. Ide lépcsőztünk fel. A vár kilátójába függőleges lépcső
vitt fel, alig fértünk el benne, főleg a hátizsákok akadályozták a felfelé haladásunkat.
Szerencsére női társaság gyűlt össze, így nem keltett feltűnést az a tény, hogy
láthattuk az előttünk haladókon a különböző színű alsóneműket. Felérve pompás
panoráma fogadott bennünket, egyik oldalon a zord hegyek, másikon a végtelen
kéklő tenger. Leérkezve a vár bejáratához, vásárolhattunk a sok féle kalóz
portékából. A helybéliek ezzel emlékeznek a régi kalózuralomra. A tikkasztó
hőségben igen jó felüdülést jelentett a tenger vizében való hűsölés. Sokan éltünk
ezzel a lehetőséggel. Ezután még jutott idő a sétáló utcán végigballagni és
ráadásként a 10. századi öreg templomot is felkerestük.
A város fő strandja a Velika Plaza (nagy
strand), homokos strand, a
városközpontban, 700 méter hosszan terül
el.
A part még köves, de a vízben már
homokpadok épültek ki, így van, ahol
térdig járunk a tengerben, pár lépéssel
arrébb pedig már nem ér le a lábunk.
Fotók: Gombár Lászlóné
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Makarska város Horvátországban, Split-Dalmácia megyében.
A város az ún. Makarskai Riviéra központjában az délkeletről Osejava fok,
északnyugatról a Szent Péter félsziget által védett öbölben fekszik. A város részei
felnyúlnak a Biokovo-hegység lejtőire.

Helyén már a történelem előtti időkben is állt település. A 4. század elején a rómaiak
Inaronia nevű városa állt itt, melynek maradványait a városközpont több helyén
feltárták. A 7. században horvát törzsek telepedtek le a tengerpart, valamint a Cetina
és Neretva folyók közti területen.
Bíborban született Konstantin császár a birodalom kormányzásáról szóló művében
megemlíti Mocro környékét is. Ugyanez a forrás említi még, hogy 877-ben Pietro
Candiano velencei dózse serege tengeri csatában vereséget szenvedett a Neretva
környékén élő néptől és a szabad hajózás fejében adófizetésre kényszerült. A
neretvai hercegség hatalma a 13. századra azonban megtört a bribiri hercegek, a
bosnyákok, a horvát és magyar királyok, valamint a Velence elleni szüntelen
harcban. A város Dalmácia legnagyobb részével együtt velencei uralom alá került és
a velencei-török harcok színtere lett.
A Makarska név 1502-ben egy török okmányban szerepel először, mint a
Tengermelléki török náhije székhelye. A várost a törökök a 16. század közepén
megerősítették, falakkal és három védőtoronnyal látták el a velencei támadások
ellen. 1646-ban a horvát nemesség és a Krajna népe elismerte a velencei uralmat és
1687-ig a város de facto a Velencei Köztársasághoz tartozott.
A köztársaság megszűntével Makarska előbb osztrák, majd francia uralom alá került.
1813-tól ismét a Habsburg Birodalom része lett. A 19. század nemzeti mozgalmainak
eredményeképpen a horvát nyelvet hivatalosan is elismerték. 1865-ben a horvát
nemzeti párt nyerte meg a választásokat és Dalmácia többi részéhez hasonlóan a
helyi igazgatás horvát kézbe került. Ez a nap (október 24.) ma a város napja.
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Kora esti városnézést szerveztünk a városba. Mint mindenütt kevésnek
bizonyult a kiszabott idő, ebben az esetben két óra. A tengeröböl
sétányán hullámzott a sokaság. Éppen Szent Péter ünnepséget
rendeztek. Volt itt sok minden, kirakodó vásár, festők, kézművesek és
enni-innivalót kínáló asztalok.
Fotó: Gombár Lászlóné

A Szent Márk székesegyház 1766-ban épült az előtte álló késő barokk ivókút 1775ben készült. Egy földrengés 1962-ben megrongálta, ezért átépítették. Itt őrzik Szent
Klement maradványait.

.
A főtéren hangversenyt hallgathattunk a
természet alkotta színfalak árnyékában.
A lenyugvó nap sugarai pompás színűvé
varázsolták a város fölé magasodó
hegységet és a tengert.

Fotó: Gombár Lászlóné
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Ezen a napon az ebédet az ebédidőben ehettük, mert napközben a tengerparton
élveztük a szabadságot, és kora délután indultunk kirándulni. A naposoknak pedig
egész napi elfoglaltságot jelentett, viszont szabad lett az estéjük.

7. NAP 2011. 06. 30. PAKLENICA

A Velebit - hegységben húzódó Paklenica
- szurdokvölgy és az azt övező vidék
nemcsak Horvátország, hanem az egész
mediterrán vidék egyik legértékesebb
természetvédelmi
területe.
1948-ban
nyilvánították
nemzeti
parkká,
de
természeti értékei miatt már 1928 óta
szigorú védelem alatt áll.

A 3617 hektár nagyságú parkban két szurdokvölgy húzódik, a Velika Paklenica és a
Mala Paklenica (Nagy - ill. Kis - Paklenica), Európa második legnagyobb ilyen
képződménye. Előfordul, hogy helytelenül kanyonnak nevezik, ezért itt érdemes egy
kis kitérőt tenni, hogy tisztázzuk mi is a különbség a kanyon és a szurdokvölgy
között. Mindkettőt felszíni vízfolyások alakítják ki, azonban a kanyonok oldalfala
általában lejtős, míg a szurdokvölgyeké szinte kivétel nélkül teljesen függőleges. S
hogy mitől lesz lejtős, vagy függőleges a völgy oldala, az a területet felépítő kőzettől
függ. Például a gránit víz hatására mállik, tehát könnyebben pusztulásnak indul és a
völgy oldala lejtős lesz, ellentétben a mészkővel. Most mészkőterületen járunk, a
Paklenica - szurdokvölgy tehát nem mállással és oldódással, hanem a folyóvízi
erózió következtében alakult ki, a patak és az általa szállított hordalék pusztító
munkája eredményeként. Ha a terület a hegységképződés során megemelkedik,
akár több száz méter mély, szűk völgyek jöhetnek létre. Persze a patak nem csak
völgyeket tud ilyen módon kialakítani, hanem a felszín alá bejutva hatalmas üregeket,
barlangokat is.
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A szurdokvölgyben turistaút vezet a helyenként látványos vízeséseket produkáló
patak mentén. A Paklenica nemcsak a bakancsos turisták, hanem a hegymászók
paradicsoma is. Több helyen kiépített mászó helyek vannak, a legnépszerűbb
célpont az Anica Kuk.

A változatos alakú felszíni képződmények mellett a sziklák belseje is
felfedeznivalókat rejt. A völgy oldalában, magasan elhelyezkedő Manita Peć
cseppkőbarlang 65 méter hosszú, 40 méter széles és 32 méter magas. Az üreget a
patak vájta ki egykor, azonban ma teljesen száraz – a terület emelkedésének ez az
egyik legfőbb bizonyítéka.

A barlang előtti kilátóhely, és lefelé jövet a barlangtól a Zergék néhány tagjával
A nemzeti park területe nem túl nagy, azonban függőleges kiterjedése igen jelentős:
tengerszint feletti magassága 20-1660 méterig terjed. Ebből adódóan élővilága
rendkívül gazdag, a mediterrántól az alpesi elemekig találhatunk fajokat. A
szurdokvölgy kétharmadát erdő borítja, amely a legérintetlenebb állapotban a Velika
Paklenica felső szakaszán maradt meg. Állatvilágában megtalálhatjuk a rovarok
számos faját, köztük rengeteg lepkefajtát; sokféle madarat, melyek közül a park
büszkesége a 2,6 méter szárnyfesztávolságú fakókeselyű. Az itt élő emlősök közül
feltétlen említésre méltó a barnamedve, a farkas, a vadmacska, a vaddisznó és a
nyuszt.
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A harmadik Nemzeti Park bejárását már csak a fele társaság vállalta, az
otthon maradók inkább a tengerparti pihenést élvezték.
Elindulásunk előtt két csapatra oszlottunk, a Macikat Káplár Misi vezette a
könnyebbnek vélt úton. A Zergéket én vállaltam, ahol a cseppkő - barlang,
megnézését tűztük ki célul. Helyismeret nélkül ismét a térképre
hagyatkoztunk. Ott szépen leolvashattuk, hogy a parkírozóból 4 kilométer,
gyaloglás után jön az emelkedő s addig nincs is szintemelkedés. Ami senkinek se
tűnt fel, hogy a buszt felengedték a felső parkírozóba, addig, míg mi kiszálltunk, majd
visszairányították. Ezért kezdődött mindjárt meredek lépcsőzéssel a túránk. Csak
akkor nyugodtunk meg, amikor az első tájékoztató táblán felleltük a barlanghoz
vezető utat. Az eső közben megeredt, de egyre ment esőkabát nélkül leszünk
csurom vizesek, vagy az alatt a párától ázunk át. Az út utolsó harmada kemény
szerpentinen vezetett. Nehezen jutottunk fel, de a fenti ebéd, pihenő, a megjavuló idő
és a fenséges kilátás helyrebillentette lelki egyensúlyunkat.
Lefelé jövet összetalálkoztunk a Maci csapat
tagjaival a képen látható sziklakapunál. Ők is egész
magasra kapaszkodtak fel, ezért értünk le
egyszerre. Akik pedig nem bírták a lépcsőzést,
visszafordultak és elsétáltak a buszhoz, de mivel
volt bőven idejük, újból visszajöttek a találkozó
helyre.
Ekkor összetalálkozott a teljes gárda és mivel volt
még időnk az indulásig, gyalog mentünk a lenti
parkolóba. Néhány társunknak ez már a harmadik
utat jelentette ezen a szakaszon.
Kényelmesen nézelődve tettük meg ezt a szakaszt,
hiszen szép, változatos növényekkel szegélyezett
autóúton gyalogoltunk.
A szállásunkon a naposok igyekeztek frissen főzött vacsorával kedveskedni a
megfáradt társaknak. Azért egy kis bonyodalmat okoztunk, mert hamarabb érkeztünk
meg a megadott időpontnál.
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8. NAP 2011. 07. 01. ESTE TROGIRBAN

A konyhások délidőben tálalták az ebédet, az esti program miatt.
Trogirt az Illirek alapították, őket a görög telepesek váltották fel, majd a Római
Birodalom részévé vált.
A horvát királyi ház kihalásával a terület a Magyar Királyság része lett és 1105-ben a
város megnyitotta kapuit Kálmán király serege előtt. 1108-ban a király a várost
kiváltságokban részesítette. 1116-ban Velence foglalta el. Ettől kezdve hol a
velenceiek, hol a bizánciak, hol a magyar királyok birtokolták a várost. 1242-ben ide
menekült IV. Béla az üldöző tatárok elől. 1322-ben a velenceieké lett, de 1356-ban
Nagy Lajosnak meghódolt. 1420 júniusában a velencei sereg véres csatában foglalta
el a várost, ezzel addigi kiváltságait elveszítette. A velencei uralom a 18. század
végéig tartott. A török hódítók elleni szüntelen harc a 17. századra tönkretette a
város gazdaságát. A Velencei Köztársaság megszűnésével a város Napóleon illír
tartományának része lett, a francia uralom 1814-ig tartott. A város ezután a Habsburg
Birodalom részévé vált. 1867-ben Strossmayer püspök támogatásával horvát
nemzeti könyvtárat alapítottak és a város a horvát kultúra egyik központja alakult.
1918-ban a Monarchia összeomlásával a Szerb – Horvát - Szlovén Királyság, majd
Jugoszlávia csatolták. 1941 áprilisában olasz csapatok szállták meg Traut és a város
Olaszországhoz került, de 1944-ben felszabadult és 1990-ben népszavazás után a
független Horvátország városai közé került.

Városháza
A város főterén láthatóak azok a szép és
híres épületek, amelyeket mindenképp
meg kell néznie az ideutazó turistáknak. A
város főterének egyik oldalán található a
mai városháza, másik nevén a Poderta
palota, mert akkoriban a velencei
helytartó palotája volt ez az épület. A
városháza a 14.-15. században épült,
megtalálhatók benne mind a gótikus, mind
pedig a román stílus jegyei.
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Harangtorony
A város főterének déli oldalán látható a csodálatos harangtorony, amely első
pillantásra robosztus óratoronynak mondható. A torony egykoriban a Szent
Sebestyén templom harangtornya volt, így nem csoda, hogy a harangtornyon
megtalálható Szent Sebestyén szobra, amelyet Niccolo Florentino készített. Egy
óriási, de nem túlkomplikált megjelenésű óra is helyet kapott a tornyon.
Az óratorony mellett pedig egy régi városi loggia látható, amelyet azokban az
időkben ítélkezési színhelyként használtak, a bíróság székhelyét szolgálva.

Szent Lőrinc székesegyház
Szintén Trogir főterén található ez a
román stílusú műemlék, amely Dalmácia
talán egyik legszebb székesegyháza. A
dóm a 13.-15. század között épült,
főkapuját egy szobrászmester alkotta meg
1240-ben bibliai képekkel, amelyet máig
Dalmácia
egyik
legértékesebb
szobrászművének tartanak. A látogatók
számára megfigyelhetők a következő
alkotások: Ádám és Éva, a betlehemi
istálló a pásztorokkal, a Háromkirályok
valamint a szentek figurái. Fotó: Gombár
Az oroszlánok mögött az 1467-ben épült keresztelő kápolna, a bejárat fölött pedig
Jézus megkeresztelkedése látható. A templom termeiben dalmát és itáliai mesterek
különféle alkotásait figyelhettük meg. A belső térben készült remekművek jól tükrözik
a stíluskorszakok egymásutániságát. A román és a gótikus stílus mellett fellelhetők a
reneszánsz és velencei stílusok is.
Az épület tornya mintegy 47méter magas, amelyet látogatni lehet belépődíj
ellenében. Festői panoráma nyílik innét fentről a városra és a szigetre is egyaránt
30

Kamerlengo-erőd
Trogir főterétől már kicsit kijjebb esik a
Kamerlengo - erőd, amely a 13.-15.
század között épült, eredetileg azért, hogy
a velenceiek támadásai ellen védekezni
tudjanak az itteni katonák, de a sors
fintoraként
az
építkezést
már
a
velenceieknek kellett befejezni, akik már a
törökök
elleni
védekezés
miatt
kényszerültek ide.

Gyönyörű kilátás nyílik a várfalakról a
városra, remek fényképek készíthetők innét,
mindenképpen
célszerű
útba
ejteni.
Szép idő esetén a szórakozni vágyókat egy
szabadtéri színpad is várja különböző
műsorszámokkal,
kiváló
előadásokkal.
Az erőd védelmi rendszerének végét a
Szent Márk torony zárja.
A közös program ezen a napon 5 órakor kezdődött. Splittől északra
autóztunk a tengerpart melletti úton. Korábban mindég az autópályán
mentünk a kívánt helyre. Elhaladtunk a hét kastély öble mellett, ahová a
15-16. században a nemesek erődített várkastélyaikat építették. Egyik
csendes kis templomában alussza örök álmát a helybéli Rómeó és Júlia.
Trogir, félszigeten fekvő óvárosa méltán lett 1997-ben a világörökség
része: csodálatos látnivaló. A szárazföldről az óvárosba a Fosa - csatorna kis hídján
és a 17. századi reneszánsz Szárazföldi-kapun jutunk be. A főtéren megnéztük a
székesegyházat, a Városházát, a Toronyórát és a díszes Cipikó-palotát.
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Hát éppen az orrunk előtt zárt be, de szerencsénkre néhányan visszakanyarodtunk
és akkor már bemehettünk, nyugodtan fotózhattunk. Így tudtam megörökíteni a
templom belsejének néhány részletét. A meleg nyári estébe hajló délutánon
számtalan nézelődő a fáradságát kipihenni, leül, valamelyik kávézó, vagy fagyizó
teraszára. Úgy tűnik, itt senki sem siet és ezt tettük mi is. A főtértől haladó szűk kis
utcácska a Kikötő kapuhoz vezet, amit 1593-ban építettek. A sétányon paloták és
templomok sorakoznak, amiket a félsziget végén épült erőd zár be. A bástyájáról,
talán a legszebb képeket készíthettük.
Az óvárosban nincs szálloda, sem fürdésre alkalmas terület. A vendégek a Trogiri csatorna túloldalán a Ciovo - sziget magánházaiba szállnak meg.
Az óvárost körbejártuk, pihentünk és vásárolgattunk, igyekeztünk még elkölteni a
maradék kunánkat, hiszen mindenki beszerzett valami kisebb-nagyobb emléket.
Eközben teljesen ránk sötétedett, így felejthetetlen élményt nyújtott a kivilágított
aprócska félsziget, ahonnét a régi korok sóhaját, nevetését véltük hallani.
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A búcsúzás fotói: Mankovits Tamásné

9. NAP 2011. 07. 02. UTAZÁS HAZAFELÉ
A hazaindulás napján senkit se kellett ébresztgetni. Kitakarítottuk az összes
használt helységet, a gyakorlott és összeszokott konyhás csapat időre
mindennel elkészült. Az épület átadása után azonnal indultunk, hiszen
hosszas autóbuszozás várt ránk.

A vidám konyhatündérek csapatának tagjai még Királyné Kati és Juhász Mónika
Károlyváros, horvátországi város Karlovác megyében.
A város Zágrábtól 56 km - re délnyugatra a Kupa, a Korana és a Mrenica folyók
összefolyásánál épült ott, ahol a Dinári-hegység a Pannon-síksággal találkozik.
Közigazgatásilag 63 település tartozik hozzá.
II. Károly főhercegről, Stájerország, Karintia és Krajna uráról nevezték el.
A török betörések visszaverésére a 13.
századi dubovaci vár közelében 1577-ben
várat kezdtek itt építeni, amelyet II. Károly
főhercegről neveztek el. A hatszögű csillag
alakú, füles bástyákkal erősített vár ma is a
városközpont képének meghatározója. A
vár sáncait ugyan nagyrészt lerombolták,
de ma is meghatározó elem a belváros
szerkezetében.

1663. október 11-én a város határában verte meg Zrínyi Péter serege az Új-Zrínyivár
ellen vonuló boszniai pasát. 1718-tól a török veszély elmúltával a katonai jelleget
mindinkább a kereskedelmi váltotta fel. A város jelentősége különösen 1873-tól a
Budapest - Zágráb - Fiume vasútvonal kiépülésével nőtt meg. Ma is itt halad el a
tengerpart irányába menő vasútvonal és autópálya. A 20. század elejétől a város
ipari központtá vált, mely főként a textil, a bőripar, az építőanyag gyártás és faipar,
valamint a fémipar tekintetében lett jelentős.
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Ma itt van az ország legnagyobb sörgyára is. A szerb-horvát háborúban a város
közelében harci cselekmények zajlottak, a frontvonal 1995-ben alig öt kilométerre
húzódott és súlyos támadások is érték. Különösen a város délkeleti része szenvedett
komoly károkat. 2001-ben 59 395 lakosa volt.
A városban ötletszerűen sétálgattunk, elgémberedett tagjainkat megmozgattuk. S
jutott még idő kisebb nyalánkságok elfogyasztására. Többen felfedeztük azt a
süteményes boltot, ahol bureket lehetett vásárolni. Ez a péksütemény török eredetű,
azonban ma a legnépszerűbb horvát édességgé vált. Leveles tésztából készül,
túróval, sonkával, gombával, almával töltött sütemény.

Estére ismét Nagykanizsára érkeztünk, ahol már kifelé menet aludtunk egy éjszakát.
10. NAP 2011. 07. 03. UTAZÁS MAGYARORSZÁGON
Utazásunk utolsó napján, az első komolyabb pihenőt Nadapon tartottuk.

Magyarország első országos szintezését 1873 - 1943 között végezték el. Ekkor
alapszint felületnek az Adriai-tenger középszintjének a trieszti Molo Sartorio
mareográf mércéjén 1875-ben meghatározott évi középértéken áthaladó
szintfelületet választották. Nadap fő alappont magassága eben a rendszerben173,8
m, ami később az ún. nadapi alapszint kezdőértékét adta.
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Nadapi szintezési ősjegy
Nadapon van a térképészet és az építészet egyik legfontosabb meghatározójának, a
magasság mérésnek magyarországi legfőbb viszonyító pontja, a Nadapi szintezési
ősjegy.
Ebből mindjárt kettő is van, az un. Adria feletti szint, valamint a később
meghatározott Balti szint Fő alappontja.
Azért települtek ide, mert ez a terület, a Velencei Hegység a Kárpát medence
legöregebb és legstabilabb képződménye. Minden ország saját tengerének közép
szintjét határozta meg viszonyító magasságul, amit un. Felsőrendű szintezéssel
telepítettek szét területükön és határozták meg tenderszint feletti magasságát. Az
Osztrák-Magyar Monarchián belül Magyarország az Adriai tenger középszintjét vette
alapul, amit a trieszti kikötő mólóján mértek meg. Az eredeti Nadapi Ősjegy ennek
alapján települt.

A másik a Balti szint, (Balti tenger szintje Kronstadtban) a Varsói Szerződés
államainak egységes katonai magasságmérését szolgálta, de meghonosodott az
építészetben és a térképészetben is, nem kis kavarodást okozva, ugyanis a kettő
között 63.5 cm magassági eltérés van. Mindkettő használatos ma is.
Rendkívül szép környezetben fekszenek, közel egymáshoz, közkedvelt kiránduló
helyen. Táblák és turistajelzés vezet hozzájuk, ami a nyári idegenforgalmi
rendezvények helyszíne is egyben.
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UTÓSZÓ
A kirándulást megálmodta, megtervezte, megszervezte és lebonyolította:
Gombár Lászlóné és Kiskun Magda
Segítők: JEKA Utazási Iroda munkatársai
Tolmácsunk: Janotyik Dóra
JEKA belga helyi képviselője: Márk Geurts
Gépkocsivezető: Szegedi Zoltán
A csoport vezetői

Fotó: Mankovits Tamásné
Ezúton köszönjük meg a segítséget, a közreműködést, a pontosságot, az
érdeklődést, mindazt a tevékenységet a csoport tagjainak részéről, ami sikeressé
tette az együtt töltött napokat. Ennek a kis írásnak célja pedig az, hogy emlékeinket
újból átéljük, és ne feledjük el, ami számunkra emlékezetes és szép volt.
A virág melletti rész az élményeinkről szól, aminek részese lehettem.
Összeállította nagy-nagy szeretettel: Kiskun Magda
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Név
Ardey Barnabásné
Bakóné Bákonyi Éva
Bodnárné Holló Éva
Borbáth János
Burkus János Péter
Burkus János Péterné
Császárné Juhász Mónika
Csemák József
Csicsely Tiborné
Csőriné Kardos Éva
Dallos Mária
Demény Istvánné
Dömötör József
Dr. Királyné Papp Katalin
Dr. Szögeczki Ildikó
Dr.Erdődi Lászlóné
Farkas Piroska
Fodor Gyula
Galvács Etelka
Gebei Szonja
Gombár Lászlóné
Gombár Zoltán
Horváthné Tőkés Julianna
Janotyik Dóra
Káplár Mihály
Káplár Mihályné
Kiskun Judit
Kiskun Magda
Kondráth István
Kovács Béla
Kőrösi András
Kőrösi Andrásné
Kreiter Ilona, Mária
Kuchta Bertalanné
Kulcsár János
Lugosi Judit
Mankovits Tamásné
Nanyné Nagy Zsuzsanna
Orosz Lászlóné
Pálcáné Soltész Mária
Páll Sándorné
Pölöskei Éva
Sajbán Józsefné
Schmitkó Györgyné
Soltész Tiborné
Szabó Gábor
Szanitter Béláné
Szojkáné Masason
Marianna
Szvaratkó Viktorné
Urvári Lajos Mihályné
Üveges Jánosné

