Zalaegerszegi SZC Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája –
Óbecsei Műszaki Iskola
Együttműködés a Határtalanul Program keretében
MAGYAR SZABADSÁGHŐSÖK NYOMÁBAN A DÉLVIDÉKEN
2017.09.21-25.
Létszám: 44 fő (40 gyermek + 4 felnőtt)
Idegenvezető: Kiváló vajdasági vezetőnk Péterrévéről
Szállás: Kátai-tanya, Kishegyes. www.katai.rs
Arany emlékév: Nagykőrösi Svájci ház
Az utazás rövid bemutatása:
„A Délvidék, a mai Vajdaság az 1848/49-es magyar szabadságharc egyik fő hadszíntere
volt, ráadásul a magyar honvédsereg vezénylő tábornokai, az aradi vértanúk közül
többen is délvidéki kötődésűek. Utunk során módszeresen végiglátogatjuk a
szabadságharc itteni történéseivel, hősies magyar helytállásával kapcsolatos
emlékhelyeket. Természetesen élünk a lehetőséggel, igyekszünk minél jobban
megismerni az itt élő magyarok helyzetét, és viszonyukat rendkívül gazdag történelmi
és kulturális örökségükhöz.
A célországban az érintett települések felsorolása (programelem, szállás helyszíne):
Óbecse, Pétervárad, Újvidék, Nagybecskerek, Törökbecse, Elemér, Szenttamás,
Belgrád

PROGRAMTERV
1. nap (09.21.)
Indulás: 7.30
11.30-13.00: Nagykőrös, Svájci Ház.
15.30-18: Szabadka a magyar szecessziós építészet egyik legszebb épületegyüttesével
rendelkezik, és ezek az épületek már Kosztolányi idejében is álltak. A városnézés során
felkeressük a Bajai úti temetőt, a Kosztolányi család síremlékét. Bemehetünk a
magyaros szecesszió kívül-belül egyik legcsodálatosabb alkotásába, a lenyűgöző
Városháza épületének dísztermébe is.

19: érkezés a szállásunkra

2. nap (09.22.)
7.45: indulás
8.30-8.45 (fotószünet): Óbecsén megtekintjük a 19.század végén épült Türr István
zsilipet.A maga korában korszakos műszaki újdonságnak számító vízlépcső
tervezésében és kivitelezésében Türr István,Garibaldi harcostársa,olasz királyi
altábornagy is részt vett,akit az olasz emlékezet a„rettenthetetlen magyar” néven
őrködött
9-10.45: látogatás az Óbecsei Műszaki Iskolában
Ismerkedünk, bemutatjuk egymásnak iskolánkat és városainkat. Megbeszéljük az
előttünk álló napok programjait, munkacsoportokat alakítunk, majd kiosztjuk a
projektünk megvalósításának érdekében elvégzendő feladatokat.
Hazaindulás előtt az óbecseiekkel karöltve értékeljük a közösen elvégzett munkát.
Megbeszéljük a magyarországi találkozásig előttünk álló feladatokat, és a
kapcsolattartás módját
11-13:
Óbecsén felkeressük a Than Emlékházat, a város egyik fő nevezetességét. Than Mórról,
a 19. századi magyar festészet kiemelkedő alakjáról kevesen tudják, hogy harcolt a
szabadságharcban és Görgey Artúr hadifestője volt. Öccse, Károly a modern kémia
hazai megalapozója volt, a Magyar Tudományos Akadémia tagja szintén önkéntesként,
15 évesen vett részt a harcokban. Az interaktív park meglátogatása utunk egyik
fénypontja lesz.
13.15-14.30: ebéd Törökbecsén egy régi szélmalom épületében
15-16.30:
Törökbecsén megkoszorúzzuk a Hungária-szobrot, amely az 1848 októberében elesett
honvédeknek és nemzetőröknek állít emléket. Ez az egyetlen szabadságharc emlékmű
a Vajdaságban, amelyet a trianoni országvesztés nyomán nem romboltak le. A Tiszaparton a város szülöttére, gróf Leiningen-Westerburg Károlyra emlékezünk, akinek a
szobrát a katolikus templom előtt látjuk.

17-18:
Az aracsi pusztatemplom már-már Délvidék jelképének számít. Az ősi szakrális helyen
épített, különleges atmoszférájú Árpád-kori templom rom meglátogatása nagy élmény
lesz.
19: szállás, vacsora

3. nap (09.23.)
8-10: szabadidő, sportolási lehetőség a nagy területen fekvő, rendkívül hangulatos
Kátay-tanyán, ahol a gazdasági udvarban sokféle háziállatot is tartanak.
10: indulás. E napra velünk tart az óbecsei csoport is, az újvidéki és péterváradi
látogatás közös program – találkozás Újvidéken.
11-15.30: ellátogatunk a Vajdaság központjába, Újvidékre, megtekintjük a szépséges
városházát és a helyi magyarok templomát, a Mária Neve római katolikus templomot.
Szabadidő. Innen Péterváradra megyünk: a város Duna fölé magasodó, hatalmas,
gyakorlatilag bevehetetlen erődje a szabadságharc alatt végig magyar kézen volt.
16.30: Kátai-tanya
Fakultatív közös est a két iskolai csoport részére.
17-18: Tréfás hangszerbemutató műsor Micsik Béla részéről.
18-19: közös vacsora.
19-től: Búcsúbuli,. Fakultatív közösség kovácsoló program

4. nap (09.24.)
8: indulás
9.30-10: ellátogatunk Elemérre, Kiss Ernő birtokára, ahol ő építtette a római katolikus
templomot, amelynek kriptájában alussza örök álmát családja körében, a
szabadságharc legendás hőse. Aradon ő maga adta ki a parancsot az ismétlésre az
elborzadt kivégzőosztagnak, miután az első sortűz után még talpon maradt.
10.15-11.30:
Ellátogatunk Nagybecskerekre, a Vajdaság harmadik legnagyobb városába, amely
egykor Torontál vármegye székhelye volt. A városháza előtti téren megemlékezünk két

aradi vértanúról, a nagybecskereki születésű Lázár Vilmosról és Kiss Ernő
honvédtábornokról, akinek ezen a helyen szobra állt Trianon előtt.
13.30-17.30:
Nándorfehérvár (Belgrád), városnézés. Zimony: Hunyadi-torony.
19.30: szállás, vacsora

5. nap (09.25.)
8.30-ig: bepakolás a buszba
8.30-12.30: megtekintjük a tájházat, mesterségek házát, és a több generáción keresztül
pék-mesterséget űző családból származó házigazdáink pékmúzeumát. Igény esetén
közös kürtőskalácssütés.
19 körül: hazaérkezés (útvonal: Bajmok - Szekszárd)

Részleteket Horváth Eszter tanárnőtől és Györe László Róbert tanár úrtól tuhatsz
meg. Jelentkezni is náluk lehet!
(18 év alatt szülői hozzájárulás is kell!)

