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Határtalanul – Hunyadiak nyomában, a Vajdaságban  
2019. május 29.-31.  

 

Témanap: 

2019. május 06-án témanapot tartottunk iskolánkban, ahol a diákokat megismertettük a Kárpát-

medencei magyarság elhelyezkedésével, néprajzi jellegzetességeivel. Foglalkoztunk a 

délvidéki magyarság aktuális helyzetével, a nyelvvel, valamint az őket érintő legfőbb Kárpát-

medencei problémákkal. A   szervezésben és megvalósításban iskolánk több pedagógusa is részt 

vett. 

   

 

Előkészítő óra: 

Az előkészítő foglalkozásokon megismerkedtünk a Hunyadi család történelmével, 

útvonaltervet és kiselőadásokat készítettünk a délvidéki településekről.   Elmondtuk a külhoni 

magyarsággal kapcsolatos tudnivalókat. Ismertettük létszámukat, megnéztük hol vannak még 

többségben és hol élnek szórványosan.  Beszélgettünk a toleráns viselkedésről. 
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Tanulmányi kirándulás: 2019.május 29-31. 

Hunyadiak nyomában a Vajdaságban 3 nap / 2 éjszaka 

Utazó tanulók száma: 39 fő 

Kísérők száma: 3 fő 

1. nap:  Indulás Ebesről. Séta a Palicsi –tó partján, városnézés Szabadkán-Városháza, 

Korzó,mézeskalácsház, Mátyás király szobra, Kosztolányi szobor. Bácskossuthfalván 

Kossuth mellszobor és Turul-szobor megtekintése. Érkezés Kishegyesre a szállásra. 

 

   

 

2. nap: Déli harangszó nyomában Nándorfehérváron. Péterváradi erődítmény 

megtekintése, Zalánkeménnél hajóra szállás és a Duna Tisza egybefolyásának 

megtekintése. Nándorfehérvár várának megtekintése. Koszorúzás. 
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3. nap: Bácskai rónákat róva. Bácskai magyar tanintézmény meglátogatása Zentán. A 

zentai csata kiákllításának megtekintése a Városházán. Ludason a Furioso tanyán 

lovaglás és szekerezés. Érkezés Ebesre az esti órákban.  

 

   

 

 

2019. május 29-én reggel 7-kor indultunk az iskola elől egy 53 fős kényelmes Csaba busszal. 

Szerbiában a határátlépést követően csatlakozott hozzánk kiváló idegenvezetőnk, Faragó 

Zoltán, akivel Palicsra vezetett első utunk. A Palicsi-tó partján tettünk sétát, ahol szecessziós 

fürdőépületeket, színpompás villákat láthattunk. Innen a magyar szecesszió fővárosába 

Szabadkára látogattunk. Szabadka belvárosában megtekintettük a Városházát, amelynek 

vitrázsairól nemzeti nagyjaink és királyaink tekintettek vissza ránk.  A város központjában 

sétáltunk ahol láthattuk Szentháromság szobrot, a Kaszinó épületét, a Népszínházat, majd a 

Korzón útba ejtettük a kaptáros házat is. Honismereti vezetőnktől megtudtuk a szabályos 

koszorúzási ceremónia lépéseit és megkoszorúztuk Mátyás király szobrát. Majd rövid szabad 

programot követően átsétálunk a Gimnázium elé, a Kosztolányi szobrokhoz. Itt elszavaltuk a 

költő: Mostan színes tintákról álmodom című versét. Továbbutazva Bácskossuthfalvára 

megnéztük az egyik első Kárpát-medencei Kossuth-mellszobrot és a felújított első világháborús 

emlékparkot. A templomdombon meglátogatjuk a híres nagy fa melletti Kunbaba- és Turul-

szobrot. Estére érkeztünk meg szállásunkra, a Kátai tanyára. A finom vacsora után elfoglaltuk 

szobáinkat. 

Másnap, május 30-án a svédasztalos reggeli után a déli harangszó nyomába indultunk. 

Nándorfehérvárra. Első állomásunk a péterváradi erődítmény volt. A  Tarcal lankáira 

felkapaszkodva, a „részeges” vagy fordított óra tövéből gyönyörű kilátást nyertünk Újvidékre, 

Szerbia második legnagyobb városára. Kora délután érkeztünk Zalánkeménre, ahol hajóra 

szállunk és a Duna vizéről tekintettük meg Zalánkemén várának romjait, majd pedig a Tisza és 

a Duna egybefolyását a torkolatnál. A hajókázást követően Nándorfehérvárra buszoztunk. A 

várkapun átkelve megérkeztünk Nándorfehérvár várába, ahol Hunyadi és Kapisztrán lába által 

is koptatott köveken járva elénk tárult a Száva és a Duna összefolyása és azok a helyszínek, 

amelyek a történelmünk egyik leghíresebb csatájának helyszínéül szolgáltak. A diadal 

történetének felidézése után főhajtással és koszorúzással tisztelegtünk a várban található 

emlékkőnél. Este a vacsorát követően megírtuk útinaplóinkat.  

Május 31-én a reggeli után elhagytuk a szállást.  Zentára indultunk esős időben ahol először 

egy bácskai magyar tanintézményt látogattunk meg. Az Emlékiskola megtekintése után a díszes 

Városháza tornyában megnéztük a Zentai csata színvonalas kiállítását, a csata makettjét és 

azokat a tárgyakat, amelyeket a csata helyszínén tártak fel. A folytatásban szabadidő lehetőség 
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nyílt Zentán. Utolsó programunk helyszíne Ludas volt a Furioso-tanya, ahol lovaglás és 

szekerezés mellett megismertük a jurták világát és a puszták népeiről szóló kiállítást.  

 

Értékelő óra: 

Az értékelő órán felidéztük az előkészítő órán tanultakat, összevetettük a tapasztalatainkkal, 

élményeinkkel. Megnéztük a gyerekek által projektmunkában elkészített ppt. bemutatókat és 

kitöltöttük az utazásra készített "útinaplóink" hiányzó részeit. 

 

   

 

A kirándulás bemutatása: 

2019. június 12-én a diákok által informatika órán készített posztert bemutattuk a felső 

tagozatos diákoknak és tanáraiknak. Levetítettük az utunk során készített képeket és zenés 

kisfilmünket. Meséltünk utunk során átélt élményeinkről és ajánlottuk mindenkinek, hogy 

pályázzon az elkövetkezendő években.   

 

 

   

 


