
Betyárok és szabadsághősök nyomában Délvidéken 

 

2018. szeptember 17-20. között a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 7.a osztálya a Határtalanul pályázat keretében Szerbiában 4 napos kiránduláson vett 

részt. 

2018. szeptember 17-én (hétfő) reggel fél hétkor indultunk Hevesről, az iskola elől. Késő 

délelőtt léptük át a magyar- szerb határt. Délben a szabadkai temetőnél találkoztunk az 

idegenvezetőnkkel, aki sok érdekes dolgot mesélt az egyes helyszíneken. Itt Márkkal 

megkoszorúztuk az 1944-es magyarellenes népirtás áldozatainak sírját. Ezután lehetőségünk 

volt városnézésre. Végül megnéztük belülről is a gyönyörű Városházát. Utunkat Csantavéren 

folytattuk, ahol megcsodálhattuk a római katolikus templomot. Este Kishegyesen, a Kátai 

tanyán szekerezésre és lovaglásra nyílt lehetőség. Aztán elfoglaltuk szállásunkat Kishegyesen, 

a Kátai Vendégházban.  (Bakos Noémi) 

 

   

 

   

 

 



Kedden reggel jó néhány kilométert tettünk meg földúton, így jutottunk el Völgypartra, ahol 

viseletbe öltözött iskolások és óvodások fogadtak bennünket, majd megtekintettük egymás 

kulturális és szórakoztató műsorát. Lehetőségünk volt bejárni az iskola épületét, később 

elsétáltunk az „Összetartozás” kopjafához és a 200 éves szárazmalomhoz. Óbecsén a Than 

Mór Emlékházat és az Interaktív Parkot néztük meg. Kisebb séta után a Tisza- parton 

eljutottunk a Türr István zsiliphez. Újabb- sokszor földúton- megtett kilométer után jutottunk 

el a sok száz éves aracsi pusztatemplomhoz. Késő délután Törökbecsén megkoszorúztuk az 

egyetlen épen maradt Hungária szobrot. Gróf Leiningen- Westerburg Károly aradi vértanú 

szobrának megtekintése után Elemérre látogattunk, ahol Kiss Ernő honvédtábornok 

mauzóleumába látogattunk. (Erdei Boglárka) 

 

   

 

   

   

 

 

 

 



Szerda reggel svédasztalos reggelivel fogadtak vendéglátóink. Mindenki kedvére 

válogathatott a többféle szalámi, virsli, főtt tojás, sajt és zöldségek közül. Ekkor fölvettük a 

hideg úti csomagot. 8 órakor indultunk Belgrádba. Sokat sétáltunk a városban, vásárolhattunk 

hűtő mágnest és képeslapot. Ezután fölmentünk a nándorfehérvári Várba, ahol Peti és Kitti 

elhelyezte az emlékműnél az iskola koszorúját, majd elénekeltük a Himnuszt. Rövid 

szabadprogram után indultunk Szalánkeménre, ahol hajókiránduláson vettünk részt a Duna és 

a Tisza vizén. Fáradtan értünk este a szállásunkra, ahol finom vacsorával vártak 

bennünket.(Nagy Fanni) 

 

    

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 



Az utolsó napon a reggeli után bepakoltunk az autóbuszba, majd a faluban elsétáltunk a Kátai 

család Pékmúzeumába. Az udvaron lehetősége nyílt mindenkinek kipróbálni a kürtőskalács 

sütését. Ezután búcsút vettünk a szállásadóinktól, majd buszra szálltunk és Zentáig meg sem 

álltunk.  A Városházán megnéztünk egy animációs filmet a zentai csatáról, majd sok- sok 

lépcsőn felmentük a toronyba. Később kisétáltunk a csata színhelyére, majd vásárlásra is nyílt 

lehetőségünk. Sajnos délután indulnunk kellett hazafelé. Fél nyolckor értünk Hevesre, ahol 

már vártak szüleink. (Balázs Panna, Kállai Kamilla) 

 

   

 

 


