
IZLET NA MADŽARSKO 

V začetku meseca junija 2018 smo v Mariboru organizirali mednarodno 

srečanje članov upokojenih policistov in delavcev MNZ. Srečanja so se 

udeležili člani iz treh društev iz R Hrvaške, delegacija članov Kluba Maksa 

Perca iz Murske Sobote ter delegacija društva upokojenih policistov in 

mejnih stražnikov iz R Madžarske.  In prav slednji so člane Kluba Maksa 

Perca Maribor in Murska Sobota povabili na povratno srečanje v R 

Madžarsko. To je potekalo v sredo 15. avgusta 2018. Število udeležencev 

srečanja so omejili na 50, kar je pomenilo, da se je srečanja lahko 

udeležilo 25 članov iz Kluba Maribor in 25 iz Kluba Murska Sobota. 

Že v zgodnjih jutranjih urah smo odpotovali iz Maribora in to na praznični 

dan v Sloveniji in navadni delovni dan na Madžarskem.  

Odpeljali smo se proti Murski Soboti, kjer so se nam na avtobusu pridružili 

tudi člani Kluba Murska Sobota. Avtobus, poln do zadnjega sedeža, je 

krenil proti Madžarski. 

Na nekdanjem mejnem prehodu Hodoš smo vstopili v R Madžarsko. 

Vožnja je bila prijetna. Narava je kazala vso svojo lepoto. Opazovali smo 

madžarske ravnice, širna polja, vinograde ter njihova značilna naselja. 

V kraju Hegyfal, približno sto kilometrov od slovenske meje, smo se srečali 

s kolegi iz društva upokojenih policistov in mejnih stražnikov Nagykazizsa. 

Tudi oni so potovali s svojim avtobusom. Skupaj smo se odpeljali do mesta 

Fertod, kjer smo si ogledali razkošen in bogat palačni muzej. Imeli smo 

res kaj videti.  

  

 



 

Rodbina Eszterhazi je skoraj dve stoletji gospodarila z mestom in grofijo. 

Čeprav je bila palača izropana, se je kljub vsemu ohranilo dovolj 

zgodovinskih znamenitosti, predvsem pa unikatnih prostorov, predmetov 

in poslikav. 

 



 

Po ogledu grofije smo se odpeljali v naselje Fetorakos, kjer so nam v 

restavraciji Mithrasz postregli kosilo. Tu smo preizkusili tudi kvaliteto 

madžarskega belega in rdečega vina ter piva. Ugotovili smo, da je še 

najboljša tista pijača, ki smo jo imeli na avtobusu. 

Sledil je ogled mesta Sopron. Naš vodič Drago nas je popeljal po ulicah in 

trgih ter nam predstavil zanimivosti mesta. Zatem smo imeli prosti čas za 

sprehod skozi mesto, nakupe in pijačo. 

 



Sledil je še vstop v nacionalni park in vožnja z ladjo po jezeru Ferto. Vkrcali 

smo se na ladjo ter se popeljali po jezeru. To se razprostira na meji med 

Avstrijo in Madžarsko. Nežidersko jezero, kot ga imenujejo Avstrijci,  je 

veliko in plitvo stepsko jezero, ki v dolžino meri 36 km in v dolžino 12 km. 

 

Ob jezeru se razprostirajo turistični in kulturni objekti ter čudovit park. V 

njem obiskovalci počivajo, se rekreirajo ali zgolj sončijo. Mir jim kalijo le 

številne ladje, ki plujejo po jezeru in speljanih kanalih za plovbo. 

Po vrnitvi na obalo smo se pričeli vračati proti domu. Z nami je bil tudi 
Stanko, član Kluba Murska Sobota, ki je z zvoki svoje harmonike skrbel za 
prijetno glasbo. Udeleženci izleta so ob njegovi spremljavi večkrat tudi 
ubrano zapeli.  

 



Dan je bil dolg, ne le za nas izletnike, temveč tudi za voznika avtobusa, 

zato smo morali počakati, da nam je naproti prišel drug voznik, ki nas je 

varno pripeljal domov.  

 

V Murski Soboti smo se poslovili od kolegov iz tamkajšnjega kluba, sami 

pa nadaljevali pot do Maribora, kamor smo prispeli nekaj po polnoči. 

Pot je bila res dolga in nekoliko utrujajoča, a smo si prvič tako od blizu 

ogledali kar precejšnji del nam tuje Madžarske dežele. Tuje, predvsem 

zaradi pogovorne bariere, saj njenih državljanov prav nič ne razumemo.  

Nova izkušnja je bila v tem, da smo potovali skupaj s člani Kluba Murska 

Sobota. Ob druženju smo utrdili prijateljske vezi ter skupaj obujali spomine 

na aktivna leta. Največja vrednota pa je v tem, da je vsak zase, s prijetnega 

celodnevnega druženja, odnesel tudi nekaj lepih spominov. Prav je, da te 

skrbno zbiramo, saj bomo na stara leta bolje in lažje živeli tudi zaradi 

zbirke svojih bogatih spominov. 
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