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Osztályfőnöki beszámoló osztálykirándulásról 

A 11. d  a „Határtalanul” program keretében töltött öt napot Bácskában és a Bánátban. Az utazás május 

kilencedikén kezdődött és tizenharmadikán ért véget. 25-én érkeztek hozzánk Zentáról  a Bolyai 

Tehetséggondozó Gimnázium tanulói, ők 28-án utaztak haza, négy nap itteni program után.  A 

programokhoz kapcsolódóan irodalmi arcképcsarnokot készítettünk, emlékműsort adtunk elő.  

9-én a kora reggeli órákban indultunk el Bácskába, az első állomásunk Szabadka volt, ahol 

megtekintettük a Kosztolányi család síremlékét,amelyet megkoszorúztunk, számos szecessziós 

műemléket, többek között a városházát, valamint felkerestük a magyarellenes vérengzések 

áldozatainak állított emlékművet. Utóbbi helyen szintén koszorút helyeztünk el.
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Meglátogattuk a Palicsi-tavat, amelyet az ipari szennyezés sajnos végérvényesen elpusztított. Maga a 

környezet azonban alkalmassá teszi a helyet arra, hogy közkedvelt kirándulóhely legyen. Arra sajnos 

nem volt időnk, hogy az ottani állatkertet is felkeressük, de sétáltunk egyet a tó partján és az itt is 

nagy számban meglévő szecessziós villákban gyönyörködtünk. 

 

Szabadkáról Tóthfaluba mentünk, ahol idegenvezetőnk is él. Itt megtekintettük a köztéri szobrokat, 

többek között a település alapítójának állított szobrot és a mártírsorsú egykori plébános emlékművét, 

illetve láthattunk két olyan szobrot is, amelyeket csak a következő napokban állítottak föl (Hunyadi 

János és Kapisztrán János fából készült szobrairól van szó). 
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Zentára este érkeztünk, ott felvettük a kapcsolatot az ottani kapcsolattartóval, aki másnap bemutatta 

a Bolyai Gimnáziumot, mi pedig előadtuk az Arany emlékműsorunkat.  

Felkerestük a zentai csata emlékművét, a városházát és kilátótornyot, egy régiséggyűjteményt és 

sétáltunk a Tisza partján. Este közös programot szerveztek a partneriskola diákjai. 
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Következő napon az aracsi pusztatemplomot néztük meg és gr. Leiningen-Westerburg Károly 

emlékszobrát, majd Kishegyesre utaztunk. Felkerestük a Than fivérek emlékházát, ahol interaktív 

természettudományi kiállításon töltöttünk pár órát

 

 

A következő napon Belgrádot néztük meg, a nándorfehérvári csata emlékművénél elénekeltük a 

Himnuszt, és utunk következő állomására indultunk, Péterváradra, ahol Európa legnagyobb 

erődrendszere található. Zimonyban felkerestük a Hunyadi-tornyot. Újvidéken keresztül tértünk 

vissza este a szállásunkra, ahonnan másnap reggel indultunk egy tájházat megtekinteni, és kürtős 

kalácsot is süthettünk.  
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Az osztály 28 tanulója mellett (egy fő megbetegedett, egy előrehozott német érettségi miatt, egy 

pedig egy már szeptemberben bejelentett családi program miatt hiányzott)a 9.d osztály 3 és a 9.f 5 

tanulója is velünk utazott. A kísérők Denkinger István és Lenkay Éva munkatársaim és jómagam 

voltunk. 

Szinte kísérő volt a kalocsai sofőrünk és Kiss Róbert, a tóthfalusi idegenvezetőnk is. 

A kirándulás ugyan a sűrű program miatt nagyon fárasztó volt, de élménydús,  A zentai és a bonyhádi 

diákok között gyorsan kapcsolatok szövődtek, ez a zentai csoport Bonyhádra érkezésekor is azonnal 

nyilvánvaló volt. Hazaérkezésünk után szerdán morzsaparti keretében este bemutattuk egymásnak a 

képeinket és felidéztük az átélt élményeket is. 

 

Bonyhád, 2018. május 18. 

 

 

dr Antóni Judit of. 


