
Kirándultunk HATÁRTALANUL!  

A hetedik osztályosok idén egy feledhetetlen délvidéki kiránduláson vettek részt, amit a 

Határtalanul nyertes pályázata tett lehetővé. Utazásunk így egy fillérünkbe sem került. Négy 

napon keresztül gyűjtöttük az élményeket, gazdagítottuk tudásunkat az egykori magyar 

települések történelméről. 

Erzsike néni a kirándulást megelőzően részletes tájékoztatót tartott arról, mikor mit fogunk 

megtekinteni. Már akkor úrrá lett rajtunk az izgalom, és alig vártuk az indulás napját. 

Május 1-jén a tompai határátkelés után Szabadkán már várt minket Hicsik Dóra, a fiatal 

idegenvezetőnk, aki élvezetes történelmi sétát tartott Kosztolányi Dezső és Csáth Géza 

nyomában. Majd utunkat Újvidék követte, ahol egy belvárosi séta után elfoglaltuk első fiatalos, 

kedves szállásunkat az óváros szívében. 

A kiadós vacsora után megcsodálhattuk ismét a belváros kivilágított épületeit és utcácskáit.  

Május 2-án a Péterváradi erődben tett látogatásunkat szintén egy tapasztalt idegenvezetővel 

éltük át. A nyári nagy melegben mindenki az árnyékba húzódva hallgatta a történelmi tényeket 

a városról és az erődről. Útunk Karlócára vezetett tovább. Megnéztünk egy ortodox szerb 

templomot, ahol idegenvezetőnk angolul tartott részletes tájékoztatót a szokásaikról, majd a 

karlócai békekötés helyszínén tettünk egy rövid pihenőt.  

A Szerémség gazdag vidékén folytattuk az utazást, és a világörökség részeként ismert 

kruzsedoli ortodox kolostorok egyikét szemlélhettük meg belülről is. 

Innen már egyenes út vezetett a Nándorfehérvári diadal helyszínére, ahol az emlékműnél 

elszavaltuk a Himnuszt, és elhelyeztük koszorúnkat. Szállásunk egy fantasztikus három 

csillagos hotelben volt ízletes vacsorával és bőséges reggelivel. Mindhárom nap ebédre kaptunk 

úticsomagot, ami ízletes szendvicsekből és gyümölcsből állt. 

A harmadik napon két várat látogattunk meg: Szendrő és Galambóc erődítményét a Duna 

partján, miközben a Vaskapuhoz igyekeztünk. A hosszú út során a Duna változatos arcát 

csodálhattuk meg, mely olykor hullámzott, mint a Balaton, majd a szorosnál fele olyan széles 

volt, mint Paksnál magas sziklaszirtekkel koszorúzva. 

Az utolsó napon Óbecsén a történelmi zsilipet néztük meg, aminek segítségével a 

kereskedelmet kötötték össze a Tisza és Duna között. 

Zentán Laci bácsi, az idegenvezető részletes leírásából megtudtuk a zentai csata és a zentai 48-

as mészárlás történetét. Mindkét emlékműnél elhelyeztük a megemlékezés koszorúit. 

Utunk fantasztikus, fárasztó, de tanulságos volt. Az estéket remek hangulatban hol csoportos 

játékokon, hol kézműves foglalkozásokon töltöttük. 

Köszönet a segítségért Gosztola Erzsébet és Kaszás Lajos nevelőknek, Pulainé Galambos Erika 

igazgató asszonynak a pályázat lebonyolításában nyújtott segítségért, a Jumbó Bt.-nek és végül, 

köszönöm az aktív és pontos részvételt a hetedik osztálynak.  

Cseh Gutai Judit, osztályfőnök 



 

 

 

 

 

 

 

 


