„Áldozatuk jóra parancs”
Az Isonzó és a Piave menti csaták
hőseinek nyomában
Száz éve annak, hogy magyar katonák: férjek, apák, fiúk – akik nagyapáink voltak,
lehettek volna – ádáz, de győztes csatákat vívtak olasz katonák: férjek, apák, fiúk ellen s az
eredmény: testvériesen egyesültek a halálban. Amiért magyar katonáink hősiesen harcoltak, s
hitték: ez a Magyar Haza – elveszett. Áldozatuk hiábavaló volt, a háborút szítók, a harcmezőre
küldők galádsága szétszaggatta Mária országát. Nekünk, a megmaradottak utódainak jutott
osztályrészül a tiszteletadás, az emlékezés azokra, akiknek „elszórt testét nyomtalanul nyelte
magába a föld”, s a nevük „szívekbe íródtak”, „áldozatuk… jóra parancs.”
Főt hajtani, jót cselekedni megyünk 2015 nyarán az első világháború véráztatta csatáinak
helyszíneire, katonatemetőibe a szlovén és az olasz karszt vidékére, az isonzói csaták
emlékhelyére. Mert kötelességünk és felelősségünk is, hogy az enyészettől megmentsük a
korhadó fakeresztet, a töppedt sírhantot, az elhagyott temetőt – legalább azzal, hogy emlékezünk
és emlékeztetünk, hogy emlékeinkben tovább éltessük a magyar hazáért mindhalálig híven
harcolókat.
Az első napon érkezés Lendvára: a lendvai vár, Szentháromság kápolna Hadik Mihály
múmiájával, Szent Katalin templom, Makovec-féle kultúrpalota, Bánffy Központ a szlovéniai
magyarság központja. Lendva környékén: Mária-fa zarándokhely, orchideagyár, Bakonaki-tó
csodaforrással és energiapontokkal, freskós Árpád-kori templom a Szent László legendával és a
csodaszarvas legendával...
A második napon utazás a szlovén hegyekbe (Triglav Nemzeti Park). A vadregényes Vintgárszurdok, a Száva-forrás vízeséssel valamint az 1.világháborús temető Ukancban a Bohinji-tó partján.
A harmadik napon átkelünk az 1700 magas szerpentines Vršiči-hágón, majd az Isonzó mentén
megnézzük a Ravelnik nevezetű hadállást Bovec előtt. Kobaridban, azaz Caporettóban a múzeumban
egy magyar nyelvű filmet is megtekintünk. Tolminból felmegyünk a Jávorca-hegyre, a Szentlélekkápolnába megcsodálni a katonák művészi alkotását, s a sok ezer elesett emléklapjait, a magyar
címereket stb. A Doberdói-fennsíkon megnézzük a foglianói (részben) magyar temetőt, a Magyar
Kápolnát és a Doberdói Nagy-hegyet. Végül a szlovén-olasz országhatáron fekvő Görzbe (Nova
Gorica) érkezünk.
A negyedik napon elmegyünk a Dolomitok lábánál emelkedő Grappa-hegyre (Pálinka-hegy),
de nem pálinkázni, hanem az 1800 m magasan lévő temetőt, kápolnát, hatalmas emlékművet és
alagútrendszert megcsodálni s emlékezni a Piave mentén megvívott csatákra…
Az ötödik napon a csillagformájú várfallal és vizesárokkal körülvett Palma Nova régi város
határában egy szépen rendezett magyar-osztrák katonai temetőt keresünk fel. Szerét ejtjük, hogy a
kegyelmet gyakorló nagy hun királyunk, Atilla lába nyomát keressük Aquileia-ban továbbá, hogy
fürödjünk Triesztnél a Miramare-kastély mellett.
A hatodik napon hazafelé vesszük az irányt, útközben megállva egy-két katonatemetőben a
szlovén karszton és a szlovén fővárosban, Ljubljanában.
A hetedik napon, aug. 1-jén elbúcsúzunk a Muravidéktől és hazatérünk.
A Palóc Társaság honszerető zarándoklata 2015. július 26-án, vasárnap kezdődik és augusztus
1-jén, szombaton ér véget.
Jöjjön velünk, ha még nem vagy ha már járt is az I. világháború hadszínterein! Törzsutasaink
a tanúsítói: nem bánja meg, ha velünk tart! A Palóc Társaság honszerető barangolásai mindig
élményt nyújtóak, emlékezetesek, lélekemelőek!

„Otthonunk” e hét nap alatt három helyszínen lesz: az 1. és a 6. napon AlsólendvaHosszúfaluban, a 2. napon a Bled-tó part egyik vendégházában (idegen nyelven: panzió), a közbeeső
3-4-5. napon az Isonzó menti Nova Gorica egyetemi diákszállója 2 ágyas szobáiban. A
szálláshelyekről a reggeli elfogyasztása után kelünk útra és ízletes, helyi sajátosságot tartalmazó,
együtt elfogyasztandó vacsorára érkezünk vissza.
Az utazás jól felszerelt, az előírt feltételeknek megfelelő autóbusszal valósul meg. Csatlakozni
az útiterv szerint az alábbi felszállóhelyeken lehet: Losonc, Nagykürtös, Zsély, Balassagyarmat
(országhatár), Kóvár, Nagycsalomja, Ipolykeszi, Ipolybalog, Ipolynagyfalu, Ipolyhídvég,
Ipolyság, Zselíz, Bény, Párkány, Esztergom.
Szlovénia és Olaszország is tagja az Európai Uniónak, ezért az országhatárok átlépéséhez
útlevél nem szükséges! Mindkét országban a hivatalos fizetőeszköz az euró.
Az első világháborúban hősi halált halt magyar katonák emlékének ápolására megvalósuló
barangolás részvételi díja 270.- Euro. A díj tartalmazza az útiköltséget (benne értendő az útdíj,
gépkocsivezetői illeték, pihenőhelydíj), a szállás, a reggeli, az estebéd költségét, a szervezés és a helyi
szakvezető díját.
A részvételi díj nem tartalmazza az utas- és poggyászbiztosítást (ezt minden utas saját belátása
és akarata szerint köti meg) és az egy-két helyi belépődíjat (múzeum, stb.), amire fontos zsebpénzt
tartalékolni).
Jelentkezni máris ajánlott a szervezőnél személyesen vagy levélben:
991 11 Ipolybalog Kör utca 194.,
a 047 / 488 53 13-as távbeszélőszámon vagy leginkább a
z.urban@paloctarsasag.real-net.sk villámlevélcímen.
A részvételi díj befizetése egyszerre, de két részletben is történhet. A 100.- Euro előleget
mielőbb, de március 31-ig mindenképpen be kell fizetni, a maradék összeget (170.- Euro) május
30-ig kérjük befizetni ugyancsak a fenti postacímre.
A jelentkezők indulás előtt az utazással kapcsolatos részletes tudnivalókat tartalmazó
tájékoztatást kapnak megadott világhálós (e-mail) címükre.
Saját érdekében minden utazni vágyó vegye komolyan a megjelölt határidők betartását,
megkönnyítve ezzel a szervező munkáját és a lefoglalt helyek felkészülését is fogadásunkra!
Köszönöm.
Palócmagyari szeretettel várja a jelentkezését Z. Urbán Aladár szervező, PT-elnök.

„Ó, Ti élők, ha innen lélekben nem
gazdagabban és emelkedettebben távoztok,
akkor mindhiába jöttetek ide.”
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