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Adriai emlékek és magyarok: Trieszt-Pola-Fiume; 2018. szept. 23 - 28.
Sokan és többször jártunk már felvidéki, erdélyi és kárpátaljai magyar közösségekben, ahol
kölcsönösen felemelő élmény volt nemzeti összetartozás-tudatunk, történelmi és
gondolkodásbeli szellemi azonosságunk átélése, kapcsolataink megerősítése. Múltunkat és
jelenlétünket a déli végeken (is) porrá zúzta Trianon. Sajnos a horvátországi (és szlovéniai)
magyar népesség szórványban él, az asszimiláció nagyon erős, a fiatalok beolvadnak, a
harmadik generáció pedig már nem beszél magyarul.
A Honvédelmi Szövetség (Budapest Belvárosi Szervezete) – az első világháborús
összeomlás centenáriumán – körutazást, jószolgálati emléktúrát szervez BelvárosLipótváros polgárai részvételével 2018. szeptember 23-28. között egykori adriai
kikötővárosainkba bepillantás céljából a haditengerészeti és kereskedelmi tengerhajózási
múltunkba, valamint a jelenlegi horvátországi magyarság életébe.
Az emlékútnak ezért kettő célja van:
- egyrészt látni ezeket a városokat, és ha még van, az egykori haditengerészeti és
kereskedelmi tengerhajózásunk emlékeit
- másrészt a magyar nemzeti öntudat erősítése jegyében találkozás a tömbmagyarságtól
távolabb élő (isztriai) magyarokkal

A három városban általános városnézést, szakmai programot és szabadidőt
biztosítunk helyi magyar idegenvezetőkkel. Félpanziós ellátást készítünk elő, ezért a
programban külön nem említünk reggelit és vacsorát. Konkrét szálláshelyeket, kinti
magyarsággal való találkozásainkat stb. június végi helyszíni bejárás során
pontosítunk, így a végleges program is akkorra áll össze.
Tervezett program:
1. nap: szeptember 23., vasárnap: Budapest – Trieszt (– Isztria)
Indulás reggel 6.- órakor Budapest VIII., Kerepesi út 29./B elől (M2 Stadionok
megállónál!)
Triesztben találkozunk helyi idegenvezetőnkkel, majd általános városnézésre
megyünk. Este isztriai szálláshelyünkön elfoglaljuk szobáinkat.
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2. nap: szeptember 24., hétfő: Trieszt
Reggeli után visszatérünk Triesztbe, ahol tengerészeti szempontból nézünk körül,
majd délután szabadidőt biztosítunk pl. egyéni érdeklődéshez, az esetleges (egyetlen
euró-övezeti) olasz vásárlásokhoz.
3. nap: szeptember 25., kedd: Pola
Reggelizés után elindulunk Polába, ahol először általános városnézésen majd délután
történelmi-szakmai látogatáson veszünk részt.
4. nap: szeptember 26., szerda: Isztriai pihenőnap – Fiume
Félelőtt jó idő esetén strandolás, napfürdőzés, rossz idő esetén kirándulás. Délben
indulunk a félszigeten át. Az abbáziai riviérán először Lovrant nézzük meg, Feszty
Árpád élete végének helyszínét, ismerkedünk Abbázia történelmével, majd
megállunk Voloskóban Andrássy Gyula emlékhelyénél. Elfoglaljuk szállásunkat.
5. nap: szeptember 27., csütörtök: Fiume
Délelőtt a tersattói vár kilátójáról nézünk le Fiumére és környékére, majd lent a
városban séta keretében szokványos városnézés, délután szakmai-történelmi
városnézés.
6. nap: szeptember 28., péntek: Fiume – Budapest
Délig szabadidő, shoppingolás, majd indulás Szlovénián keresztül Budapestre, ahol
kiszállás előre egyeztetett helyszíneken.
Részvételi díj: 72.000.- ft/fő + 50.- Euró/fő. Utazási biztosítás egyénileg. Európai
egészségbiztosítási kártyát feltétlenül vinni kell. Eurót és horvát kunát mindenki
belátása szerint (mosdóhasználat, fagylalt, ajándék) váltson előre, még itthon, 1 kuna
= ca. 42 Ft-os áron (kis pénzváltóknál), mivel útközben nincs pénzváltási lehetőség.
Egyébként bankkártyával is fizethetünk.
Az alapár tartalma: szervezés, utazás autóbusszal, szállodai elhelyezés alapvetően
kétágyas szobában félpanziós ellátással, magyar nyelvű általános és szakmai
idegenvezetés, idegenforgalmi adók, autópálya-díjak, előre nem látható apróbb
járulékos költségek.
Legalább még hat hónapos érvényességű személyi igazolvány vagy útlevél kell.
Évszaknak megfelelően öltözzünk, de vigyünk fürdőruhát is. Biztonság kedvéért
hozzunk magunkkal pulóvert, esőkabátot. Kis hátizsákot vagy válltáskát érdemes
vinni, amely tartalmaz némi harapnivalót és folyadékot a napközbeni időre.
Mielőbbi előzetes jelentkezést kérünk a következő kapcsolati lehetőségeken
keresztül:
- e-mailben:
presidium@tkoe.hu
- telefonon:
(1) 33-77-683 (Tóth Zoltán), vagy 38-07-225 (Semsei László)

