
Határtalanul! kirándulás beszámoló 

1848-49-es hőseink nyomában a Bácskában és a Bánságban 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

pályázatot hirdetett Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek címmel, a külhoni magyarsággal 

kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítése céljából. Iskolánk sikeres pályázatot nyújtott 

be múlt év tavaszán, így 36 tanuló és 4 kísérőtanár vehetett részt 2018. szeptember 1-4. között 

egy délvidéki tanulmányi kiránduláson. Utunk lényege az volt, hogy megismerjük a térség 

magyar vonatkozású kulturális és történelmi helyszíneit, emlékeit. A kirándulás 

programelemei elsősorban az 1848/49-es szabadságharc tematika köré épültek, de fontos 

esemény volt Temerinben a helyi magyar nyelvű általános iskola meglátogatása is, ahol az 

iskola hetedik osztályos tanulóival találkoztunk.  

2018. szeptember 1., szombat  

Az utazás Budapestről, az iskola főbejáratától indult, ahol hajnali fél hétkor gyülekeztünk. 

Bepakolás után pár órával már átléptük a magyar-szerb határt, és meg sem álltunk Zomborig, 

a Bácska egyik legfontosabb és legszebb városáig. Felkerestük a klasszicista stílusban épült 

városházát, amely a régi vármegyeházában (egykor Bács-Bodrog vármegye központja volt 

Zombor) működik. Az épület dísztermében helyet foglalva megtekintettük Eisenhut Ferenc 

zentai csatáról festett nagyméretű alkotását, amely a legnagyobb olajfestmény ma Szerbiában. 

A városháza előtt az 1849. október 6-án, Aradon kivégzett 13 tábornok egyikére, Schweidel 

Józsefre emlékeztünk, akinek egykor egész alakos szobra díszítette a teret. Szabadidőnkben 

megcsodáltuk a főbb nevezetességeket, a város főterét, a karmeliták kéttornyú templomát, 

majd végig sétáltunk a főutca boltokkal szegélyezett részein. A sétálóutcán egy bronzba öntött 

alakra lettünk figyelmesek, aki kamerájával megörökíti az előtte zajló életet. Honismereti 

vezetőnktől megtudtuk, hogy a szobor Bosnyák Ernőt, zombori filmest ábrázolja, a Duna-

menti Hollywood megálmodóját. Ezután Bács romjaiban ma is meglévő lovagvárához 

látogattunk, amelynek története egészen a 14. századig nyúlik vissza. A kővárat valószínűleg 

az Anjou királyok uralkodása idején építették. A történelmi helyszínek meglátogatása után 

egyenesen Óbecsére utaztunk, ahol az első két éjszakát töltöttük. Vacsora után mindenki 

elfoglalta a szállását, majd az este fennmaradó részében átbeszéltük a nap történéseit, s a 

hosszan elnyúló beszélgetések alkalmával még jobban megismertük egymást. 

2018. szeptember 2., vasárnap    

Másnap reggel Than Mór és Than Károly, a híres tudós és művész emlékére létrehozott 

emlékházban és interaktív parkban kezdtük a napot. Az itt található tudományos játékok és 

eszközök látványosan és játékosan mutatták be a különböző fizikai jelenségeket és természeti 

törvényszerűségeket. Betekintést nyerhettünk Newton bölcsőjének, a Bermuda-rejtélynek, 

Leonardo hídjának, illetve Püthagorasz tételének rejtelmeibe, de a golyószörföt, a lebegő 

labdát és a tükörírást is kipróbálhattuk. A múzeumlátogatás után az óbecsei Türr István-

zsilipet jártuk körbe, amely a Ferenc József-csatorna Tisza felőli torkolatánál épült, majd egy 

madármegfigyeléssel egybekötött hajózáson vettünk részt a Császár-Béga természetvédelmi 

területen. Kiss Ernő egykori birtokán, Eleméren felkerestük az Aradon kivégzett 



honvédtábornok kriptáját és megemlékeztünk a szabadságharcban szerzett érdemeiről. A nap 

végén a Tiszát Törökbecsénél átlépve a Bánságba érkeztünk. A város katolikus temetőjében 

megkoszorúztuk a Délvidék egyetlen megmaradt Hungária-szobrát, amelyet az 1848. október 

13-ai szerbek elleni győztes csata emlékére állított az ottani magyarság. 

2018. szeptember 3., hétfő 

Kirándulásunk harmadik napját Temerinben kezdtük. Elsőként egy helybéli idős úr kalauzolt 

körbe minket a magyar népi építészetet, valamint a hagyományos paraszti életmódot bemutató 

tájházban, majd a város magyar nyelvű általános iskolájába látogattunk. Miután 

meghallgattuk az igazgató rövid előadását az iskola mindennapjairól, mi mutatkoztunk be 

vendéglátóinknak. A tanulói kiselőadásokat ajándékozással és közös fényképezkedéssel 

zártuk. A délután igen sűrűre sikeredett: tettünk egy rövid sétát a péterváradi várban, a 

zimonyi Hunyadi-toronynál tanulói kiselőadások formájában megemlékeztünk Hunyadi 

Jánosról és Kinizsi Pálról, majd Nándorfehérvár felé vettük az irányt, ahol felelevenítettük az 

1456-os nándorfehérvári csata eseményeit és jelentőségét. A szállásunk egy kis faluban, 

Székelykevén volt, ahol kisebb csoportokban családoknál szállásoltak el minket. Előző 

szálláshelyünkhöz hasonlóan a háziak itt is örömmel és szeretettel fogadtak, mindent 

megtettek annak érdekében, hogy otthon érezzük magunkat.   

 

2018. szeptember 4., kedd 

Az utolsó nap első felét még Szerbiában töltöttük: Versecen felkerestük a Szent Gellért római 

katolikus templomot, ahol tiszteletünkre felcsendült a több mint 100 éves Wegenstein 

orgonán a Himnusz, majd felkapaszkodtunk a Verseci-hegyen található középkori várhoz. 

Ezután átkeltünk a szerb-román határon és meg sem álltunk Temesvárig, ahol mindössze csak 

egy rövid városnézésre volt lehetőségünk. Délvidéki kirándulásunk utolsó s egyben 

szimbolikus állomása Arad volt, ahol megkoszorúztuk a Vértanúk emlékművét és elénekeltük 

a Himnuszt. Éjfélkor érkeztünk vissza Budapestre az iskola elé.   

A kiránduláson részt vevő diákok és kísérőtanárok nevében szeretnék köszönetet mondani a 

pályázat kiírójának, hogy megadta a lehetőséget erre az életre szóló élményre. 

Baranyi Noémi 


