
Határtalanul program 

      A határtalanul program keretében a 7. és a 8. évfolyam ellátogatott a határon túli területekre, 

hogy megismerjék a magyarság történelmét.  

     1.nap  Május 18-án reggel búcsút vettünk a szüleinktől és elindultunk a buszunkkal. Jó pár 

órás útnak néztünk elébe. Az első megálló helyünk Palicson volt.  Itt megnéztük a Palicsi-tavat, 

ami egy legenda szerint egy Pál nevű pásztor könnyeiből töltődött fel. Azt is láthattuk, hogy a 

strand ketté volt osztva női és férfi részre, ami szecessziós stílusban épült. Megnéztük még a 

Lujza-villát és a Bagolyvárat, amit kaszinóvá alakítottak át. Ezután mentünk tovább és a 

következő megálló Szabadkán volt. Elsőnek a modern művészeti galériánál álltunk meg vagyis 

a Raichle-palotánál. Utána sétáltunk egyet a Szabadság téren ahol láttuk a Népszínházat és a 

Városházát, majd megálltunk a kék szökőkútnál. Még megnéztük a Szabadka zsinagógát ami 

szintúgy a város szecessziós kincse. A zsinagógát belülről is  láthattuk, hogy mindenhol 

szegfűk, páva tollak és tulipán motívumok vannak. Ezt követően volt egy kis szabadidőnk 

amikor megnézhettük a várost. Végül még megnéztük a Városháza belsejét ahol tartottak 

nekünk előadást. A nap végén mentünk Kishegyesre ahol megvacsoráztunk és a nyolcadikosok 

lepakoltak, mert nekik itt volt a szállásuk.  Vacsora után elmentünk a Kátai tanyára ahol meg a 

hetedikeseknek volt a szállás helyük. Itt nagyon sok mindent csinálhattunk, volt kondipark, állat 

simogató, játszótér és focizni is lehetett. 

      2.nap  A második napon is Kishegyesen reggeliztünk és utána elmentünk egy pék 

múzeumba, ahol magunknak süthettünk kürtöskalácsot. Innen Zimonyba mentünk ahol 

megnéztük a Millenniumi tornyot és sétáltunk a Duna partján ahol láthattuk a Hunyadi János-

szobrot. Busszal mentünk tovább és a nándorfehérvári várnál álltunk meg. A váron belül sok 

mindent megnéztünk. Láttuk a Hadtörténeti Múzeumot ami a második világháború hadieszköz 

gyűjteménye. A Zindan-kapu a vár legszebb kapuja ami még ma is úgy áll, mint 1440-1456 

között elkészült. Volt egy templom ahova sajnos nem tudtunk bemenni, mert esküvő volt, de a 

csillár bent fegyverekből volt kirakva. Helyette bementünk egy másikba ahol szentelt vizet is 

kaptunk. A várból a kilátás nagyon szép volt, mert a Duna barna vize és a Száva kék vize 

találkozott. Aztán még bementünk egy plázába ahol volt egy kis szabadidőnk. Végül pedig 

mentünk a szállásunkra Archeológiai Parkba. Ez azért volt különleges, mert egy római város 

Viminacium helyére épült. Egy energia feldolgozó gyár mellett volt. Megvacsoráztunk és utána 

még volt egy kis szabadidőnk. És végül a második nap is eltelt. 

A harmadik napon ellátogattunk Galambóc várához. A vár egy hegyen emelkedett és magas 

tornyai az égbe vonzották a tekinteteket. Érdekességként megemlíteném, hogy a vár 1427-ben 

török kézre került, majd 1428-ban Zsigmond király vezetésével ostrom alá vették. A magyarok 

vereséget szenvedtek és a csata eredményeként török kézre került Szerbia és Bosznia nagy 

része. Galambóc várának környékén található a Dunában a Babakáj szikla, amely törökül 

nagyapót jelent. A szikla korábban 50 méter magas volt.  Ma  már  csak a csúcsa látszik ki a 

vízből. A sziklához tartozik egy legenda is, mely szerint egy magyar király leánya beleszeretett 

egy török szultán fiába és a leány apja amikor ezt megtudta, végtelen haragra gerjedt és lányát 

kikötözte a szikla tetejére, ahol szegény később meghalt. Állítólag még ma is lehet hallani a 

lány kiáltozását a szerelme után. Robogtunk is tovább a hiper-szuper emeletes busszal és meg 

is érkeztünk az Al-Dunához, ahol egy hajótúrát tettünk a Kazán-szorosnál.  A szorost mesés 

hegyek veszik körül, melyek lélegzetelállító látványt nyújtanak. Itt található a hegy, ahol a 



Traianus tábla látható. Itt magasodik még Decebál szobra, ami Európa legnagyobb kőbe 

faragott szobra. 40 méter magas és 25 méter széles, az építését egy milliárdos finanszírozta. 

Egy hosszú utat követően megérkeztünk Herkulesfürdőre, ahol a szállás is volt. Itt található a 

híres neves Szapáry-fürdő és a Cserna-patak. Megtekintettük a város központjában álló 

Herkules szobrot is. 

4.nap 

A negyedik napon, a haza felé vezető úton megálltunk megnézni Temesvárat. Meglátogattunk 

egy parkot, ahol sok neves ember mellszobra volt látható. Például Bartók Béla, Savoyai Jenő. 

Majd elsétáltunk ahhoz a házhoz, ahol a szabadságharc híres tábornoka, Klapka György 

született. Ezután elmentünk a főtérhez és némi szabadidő után visszaindultunk a buszhoz. Majd 

egy jó 4 órás út vette kezdetét, ennek következtében este 7 órára haza is érkeztünk. 

 


