
Rákóczi nyomában jártunk 

Délvidékre utaztak a kőrösis diákok 

 

      A Határtalanul program keretében 2019. szeptember 30–tól október 3-ig iskolánk 42 

tanulója 5 pedagógussal 4 napot tölthetett el a Délvidéken. 

      Diákként már az utazás előtt is sokat készültünk: fotó –és tablókiállítást készítettünk a 

helyszínekről, beszélgettünk a Kárpát – medence magyarságáról. Megemlékeztünk Rákóczi 

Ferencről és a Rákóczi – szabadságharcról.  

     Pár nap alatt rengeteg élményt szereztünk! Kerestük a magyarok, a magyar történelem 

nyomait. Első megállónk Zombor volt, ahol megnéztük az egykori Vármegyeházat. Doroszlón 

felkerestük a Csodakutat, a délvidéki magyarság legnagyobb búcsújáró helyét. Csodatévő 

legendáját megismerve mi is megmostuk kezünket, arcunkat a vízben. Ezután falakat mászva 

megrohamoztuk és bevettük a bácsi vár romjait. Este Tóthfaluban megismerkedtünk magyar 

vendéglátóinkkal, akik nagyon kedvesen fogadtak bennünket. 

     A következő napokban is folytatódtak az érdekes programok. A Rákóczi Szövetség tagjaival 

megkoszorúztuk a Délvidék legnagyobb Turul szobrát. A csókai Rákóczi –szobor koszorúzása 

után felkerestük a zentai csata emlékművét. Nagyon örültünk, hogy egy magyar család 

csokigyárában az összes finom csokoládét megkóstolhattuk. Ezután Szabadkán fedeztük fel a 

helyi látnivalókat, többek között Hunyadi Mátyás szobrát. 

     Este betekinthettünk a vendéglátó családok, a helyi fiatalok életébe, akikkel egy barátságos 

focimeccset is játszottunk. Kiabálva biztattuk a mieinket, végül az eredmény döntetlen lett.  

     Másnap Újvidékre látogattunk, az ottani városnéző séta után Péterváradon bejártuk a vár 

alatt Európa egyik legnagyobb erődítményrendszerét, s közben csupa érdekes dolgot hallottunk 

a régen élt katonák mindennapjairól. Ezután hajózás következett a Duna-Tisza folyók 

torkolatánál, ahol magával ragadott bennünket a táj szépsége. Mi is kipróbálhattuk a hajó 

kormányzását! 

     Utolsó nap először Nándorfehérváron a vár romjait jártuk be, a hajdan itt portyázó 

törökökről történeteket ismertünk meg, majd a város nevezetességeit fedeztük fel. Kedvünket 

az esős, hideg idő sem tudta elrontani. Majd utoljára Eszék és nevezetességei következtek. 

Ezután már sajnos hazafelé indult velünk a busz….  

     Gyorsan eltelt ez a pár nap, jó lett volna még tovább maradni. Fáradtan, de sok – sok 

mesélnivalóval értünk haza, s már újra útnak indulnánk. 

 


