
Határtalan Délvidék okt. 1-6. 

- A csurgói gimnazisták beszámolója – 

 

1. nap: október 1. kedd 

Október elsején indultunk az iskolától hajnalban. Szinte az egész utat végigaludtuk. Alföldön 

jártunk, Tompánál, amikor megálltunk egy benzinkútnál, ahol már tűkön ülve vártuk, hogy 

csatlakozzunk a budapestiekhez és a gyöngyösiekhez. Nemsokára a határhoz értünk és kb. fél 

óra után már Szerbiában is voltunk. Először Szabadkára mentünk, meghallgattunk egy hosszú 

viszont annál érdekesebb előadást, melyben főként térképek segítségével mesélték el 

Vajdaság történetét. Az előadás befejeztével már indultunk is városnézésre. Először egy 

templomot néztünk meg, aminek szépségét még a rajta éktelenkedő hatalmas repedés sem 

nyomhatta el. Aztán ellátogattunk a zsinagógába. Színeit, motívumait és festett üvegeit órákig 

tudtuk volna csodálni. Elsétáltunk a városházához, ami ámulatba ejtő volt. A szabadidőt 

Dorotival töltöttük. Ő egy vajdasági magyar, akivel Petra és Judit még egy nyári tábor 

alkalmával kötött barátságot. Doroti segítségével még inkább beáshattuk magunkat a 

(gasztro)kultúrába, például megkostolhattuk a burekot. Nagyon sokat beszélgettünk és 

nevettünk. A szabadprogram végén Dotti visszakísért minket a tér  közepén lévő szökőkúthoz. 

Az a szökőkút egy igazi remekmű, Zsolnay porcelánból készült. Miután mindenki összegyűlt, 

elindultunk a szállásra, az Anna Panzióba. Még sokáig beszélgettünk a szobában, majd egy 

gyors zuhany után már aludtunk is, mint a tej. 

 

 

 



2. nap: október 2. szerda 

 Reggel hétkor keltünk fel a szobatársammal, majd reggeliztünk, nagyon finom volt. Aztán 

összekészülődtünk, majd indultunk a Bolyai Tehetséggondozó gimnáziumba, ahol először egy 

tájékoztató előadáson vettünk részt, majd az egyik osztályteremben egy színdarabot néztünk 

meg,  vajdasági magyar színészek előadásában.  Itt összeismerkedtünk az ottani magyar 

diákokkal is. Ezután elindultunk városnézésre, ahol egy kedves idegenvezetőnk volt, aki 

megismertette velünk Zenta nevezetességeit, történelmét. Fölmentünk egy toronyba, ahonnét 

szép kilátás nyílt a városra, és egy nagy terepasztalon láttuk a nevezetes zentai csata 

szereplőit.Valamint szabad programunk is volt, és itt egy gyorsétteremben ettünk. Ezt 

követően vissza indultunk a szállásunkra, és megvacsoráztunk. Az este folyamán még 

Activityztünk is. Ez véleményem szerint jól össze hozott mindenkit, megismertük egymást. 

Az este folyamán a szobatársammal még beszélgettünk, aztán pedig elmentünk aludni.  

 

 

 



 

3. nap: október 3. csütörtök 

Miután felébredtünk és gyorsan megreggeliztünk már indultunk is Horvátország 4. 

legnagyobb városába, Eszékre. Véleményünk szerint nem csak az egyik legnagyobb de 

legszebb városa is az országnak. Itt meglátogattuk a helyi iskolát, ahol számunkra szokatlan 

módon a középiskolai és az általános iskolai részen összes csak 59 diák tanul, ennek ellenére 

a szakács, turisztikai és hotel menedzsment szakokat akár 1 fővel is elindítják. Ezután egy 

nagyon kedves idegenvezető nénivel bejártuk a város különböző szebbnél szebb és 

érdekesebb helyeit, mint például a Macska mama házát, és azt, amelyik egykor a 

magyaroknak nyújtott menedéket. Bemehettünk az eszéki templomba is, ami rendkívül 

impozáns, és szép épület, gyönyörű díszítésekkel. Mindezek után az óvárosi részben eltöltött 

szabadidő alatt, talán életünk legfinomabb forró csokiját kóstolhattuk meg. Új erőre kapva 

már útra is keltünk a várhoz és megtekinthettük a gyönyörű Dráva partját. Este, fáradtan 

érkeztünk meg a szállásunkra és hamar álomra is hajtottuk a fejünket.  



 

 

4. nap: október 4. péntek 

Reggel egy rövid éjszaka után, korán útnak is indultunk Magyarország felé. Egy rövid 

hazaugrás után délután egy órakor már Lendván is találtuk magunkat. Megtekintettük a helyi 

nagyon modern és lenyűgöző szakközépiskolát, ahol gyönyörű labort is  láthattunk, hiszen az 

iskola együttműködik a Sandozzal. Nagyon érdekes volt látni egy ennyire modern iskolát, ami 

ennek ellenére a hagyományokat egy székely kapuval tartja meg, és ez alatt a fontos jelkép 

alatt természetesen az elengedhetetlen csoportkép is elkészült. A Bánffy Központban szép 

filmet láttunk Lendváról és tájékoztatást kaptunk a szlovéniai magyarságról. Ezután Lendva 

főterén és főutcáján volt szabad program, ahol nem csak a városban gyönyörködtünk, de 

ettünk egy finom helyi süteményt is. Ezek után kíváncsian indultunk a nap talán legjobban 

várt részéhez, a szálláshoz. Amint megérkeztünk Alsómarácra és elfoglalhattuk a tágas  

szobákat, mennyei vacsorában volt részünk, és felfedeztük a hotel wellness részlegét is.  

 



 

 

5. nap: október 5. szombat 

Szlovéniában jártunk, a Terme Vivat-ban szálltunk meg. Lelkesen bújtunk ki meleg 

ágyunkból majd miután elfogyasztottunk ínycsiklandozó reggelinket, már szállítunk is a 

buszra. A mai napon elsőként Lendva város színházába vezetett utunk. A színház egy 

építészeti remekmű. Az oszlopok akárcsak a fák, amik Noé bárkájának másolatában 

végződnek. Rengeteg fa szobor is látható, egytől egyig káprázatosak. Miután 

kigyönyörködtük magunkat, az Ernyő Múzeumba sétáltunk.  Itt megtudtuk hogy annak idején 

egy esernyő illetve napernyő olyan szerves része volt az emberi létnek mint ma a telefonok. 

Az ernyőgyár a mai múzeum helyén állt itt készítették a szebbnél szebb ernyőket, igen gazdag 

szín és minta világgal. A múzeumban az ernyőkön kívül arra is rácsodálkoztunk, milyen volt 

régen egy patika. Ezt követően meg sem álltunk a város Zsinagógájáig, melyben ma már 

főként a festményeket és szobrokat tanulmányozhatjuk, ám a galérián helyet kapott egy 

aprócska kiállítás is a helyi zsidóságról. Az aranyozás illetve a letisztulság kifejezetten 

fenségessé tette az építményt. Ismét buszra szálltunk, majd a várnál kötöttünk ki, ahol  egy 

érdekfeszítő kisfilm után megnézhettük a pillangó kiállítást, amit legnagyobb sajnálatunkra 

nem fényképezhettünk le. A Fekete fehér kiállítás után felfedeztük a vár többi részét is. 

Minden emeleten új tematika szerint berendezett termekbe csöppentünk mint például néprajz, 

modern szobrászat vagy a "becsomagolós" szoba. Utoljára a Panexpo-t látogattuk meg. Itt 

interaktív foglalkozások voltak például szőlőt termelhettünk majd összevethettük kinek lett 

több bora de VR szemüvegek segítségével hőlégballonoztunk is egyet a festői táj felett. A nap 

végén még egy szivárvány is keresztezte utunk. A hotelbe érve jól laktunk a királyi 

vacsorával, de itt nincs vége a napnak ugyanis ezután fürdőruhába bújtunk és már indultunk is 

a medencébe. Zárásig maradtunk, visszatérve a szobáinkba addig beszélgettünk, míg el nem 

nyomott az álom.  



 

 

 

6. nap: október 6., vasárnap  

7 órakor szólt az ébresztőnk, majd fél 8-kor indultunk a kirándulásunk utolsó reggelijére. 

Reggeli után az utunk Dobronakra vezetett, ahol a csodálatos trópusi kertben jártunk. A nagy 

üvegház tele orchideával és trópusi növényekkel. A kert után a György házban jártunk, ahol 

érdeklődéssel figyeltük a kiállított tárgyakat. Mindenki díszíthetett mézeskalácsot is. A 

György-ház látogatása után a Bakonaki-tó és a Vid-kút volt a célpont. Tettünk egy felfrissítő 

sétát a természetbe, ahol a Vid-kút vizét is megkóstolhattuk. A kis túra végén egy fél órás 

szabadprogram volt, amikor ajándékokat vásárolhattunk. A vásárlás után mentünk ebédelni. 

Ebéd után pedig indult a buszunk haza.  

 



 

 

 

 


