
 

 

Határtalanul! 2014.

Hunyadiak nyomában a Délvidéken
A  BudaiVároskapu  Iskola  VasasSomogyHird  Általános  Iskola  vasasi  és
somogyi 7. osztályos tanulói a Határtalanul! program keretében háromnapos
tanulmányi kiránduláson – „Hunyadiak nyomában a Délvidéken” címmel – a
szerbiai Vajdaságba látogattak.

Az  előkészületek  során  megismerkedtünk  az  útvonallal,  valamint  azokkal  a
településekkel,  amelyeket  az  út  során  meglátogattunk.  Előkészítettük  a
számháborút, megírtuk a kiselőadásokat, melyeket Újvidék nevezetességeinél
adtunk  elő.  Vajdaságról  Kati  nénitől  tudtunk  meg  fontos  információkat,  a
középkori Magyarország törökkel vívott harcairól és a Nándorfehérvári csatáról
Andi  néni  tartott  előadást,  Gyuri  bácsi  pedig  az  útitervet  és  a  viselkedési
normákat ismertette számunkra. Egy jót vetélkedtünk is, és plakátot terveztünk az úthoz.

Október 1jén hajnali 5 órakor indultunk busszal. Első nap Újvidéken a püspöki palotát, a Mária
Neve  római katolikus  templomot, a vasember házat, a városházát, Péterváradon pedig erődöt
csodáltuk meg. Pétervárad után Székelykevére mentünk. A  falu központjában egy étteremben
vacsoráztunk, és itt osztották el a szállásokat is. A faluban minden ember nagyon vendégszerető,
és az ételeik is nagyon különlegesek és finomak voltak. Vacsora után a szálláshelyre mentünk,
ez  a  többség  számára  egy  parasztházból  kialakított  Ifjúsági  Szállás  nevű  hely  volt,  négyen
Kálmán bácsival az étterem vendégszobáiban szálltak meg. A szállásunk nagyon otthonos és
barátságos volt. Este átmentünk a kultúrházba, ahol vetélkedőt szervezett számunkra Gizi néni
és Gyuri bácsi.

Második nap reggel kiadós, házias reggelivel vártak minket az étteremben, amit
helyben  készítettek  nekünk.  Megkóstolhattuk  az  ottani  hagyományos  ételeket.
 Ezután az iskolába mentünk, ahol az igazgató bácsi körbevezetett bennünket, és
az  egyik  teremben  átadtuk  Nagy  Csaba  Pécs  alpolgármestere  ajándékait,
valamint Keszler Gergő és Dallos Szilvia  egyegy  verset  szavaltak el  a magyar
szakkörös gyerekeknek. Innen Belgrádba és Zimonyba látogattunk el.

A  nándorfehérvári  várból  gyönyörű  kilátás  nyílt  a  városra,  és  láthattuk  a  Száva
torkolatát, ahol a Dunába ömlik. A nándorfehérvári csata hőseinek emelt emlékkő
előtt elénekeltük a Himnuszt. Zimonyban a millenniumi  toronyhoz mentünk, amit
ott  építettek,  aholHunyadi  János,  a  nagy  törökverő  hős  elhunyt.  A  kilátó  tetejéről  megcsodálhattuk  a  tájat.  Az
idegenvezető javaslatára Kevevárán a helyi romvárat látogattuk meg. A vár nagyon rossz, feltáratlan állapotban van, fás,
bokros  területen  helyezkedik  el.  Ott  számháborúztunk.  Török  és  magyar  csoportra  oszlottunk,  egy  zászlót  kellett
megvédeni  a  törököktől.  Kúsztunk,  másztunk  a  fák  és  bokrok  között,  de  nagyon  jó  móka  volt.  Este  Székelykevén  a
vacsoránál helyi specialitásokat ettünk, majd  táncház következett a helyi  fiatalokkal. Székely, csángó, bolgár, valamint
somogyi magr táncok lépéseit tanultuk meg. Fergetegesre sikerült a táncest. Este sokáig ébren voltunk, beszélgettünk,
játszottunk.
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Harmadik  nap a  reggeli  után
elköszöntünk
szállásadóinktól, és elhagytuk
a  szállásunkat.  Hazafelé
először  egy  imát  ejtettünk
meg  a  székelykevei  Szent
István  templomban,  majd
elénekeltük  a  himnuszt.
Utána  Szendrőre  mentünk,
ahol  a  várat  látogattuk  meg,

ahol  rajzot  készítettünk  a  várról,  majd  indultunk  haza.  Csantavéren
megálltunk a templomnál, ahol szintén imádkoztunk és énekeltünk.

Palicson  az  állatkertbe  mentünk,  majd  métáztunk  a  tó  melletti
füves  területen.  Az  utolsó  megállóhelyünk  Szabadka  volt,  ahol
először  egy  gyönyörű,  zsolnai  porcelánból  készült  szökőkútban
gyönyörködtünk.  Jártunk  a  városházán  is  ahol  Szonja,  a  helyi
idegenvezető mesélt  a  gyönyörű magyar  szecessziós épületről.
Ezután  csoportképet  készítettünk  a  szökőkútnál,  majd
elköszöntünk Vajdaságtól.

A  határnál  gyorsan  átengedtek  minket.  A  hazafelé  tartó  úton
megosztottuk egymással élményeinket, beszélgettünk, de volt, aki
elaludt. 22 óra körül értünk Pécsre, ahol szüleink vártak minket,
akik  már  nagyon  hiányoztak.  Szeretnénk  megköszönni
mindenkinek,  aki  az  út  a  szervezésében  és  megvalósításában
szerepet vállalt. Külön köszönet Sanyinak az idegenvezetőnknek,

aki rengeteg érdekes és fontos információval látott el bennünket, és mindig figyelt arra, hogy tudjunk „fésülködni” is.

A vasasi és somogyi 7. osztályosok.

A  Határtalanul!  Program  a    BudaiVároiskapu  Iskola,  VasasSomogyHird  Általános  Iskolája  vasasi  és  somogyi  7.
osztályosai  vajdasági  tanulmányi  kirándulását  az  Emberi  Erőforrás  Támogatáskezelő  a  HAT14010385  pályázat
keretében 749 880 Fttal támogatta.


