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Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 

HAT-18-01-0734 

FSI Szerbiában 

Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium FSI – Budapest 

 

 

Pályázatunk célja az volt, hogy a 7. osztályos tanulók megismerkedjenek a Délvidék jellegzetes földrajzi, 

történelmi, kulturális örökségeivel,  művészeti adottságaival, a lakosság problémáival. Bővüljenek 

ismereteik a határon kívül élő magyarok életéről. Erősödjön bennük a nemzeti összetartozás érzése. Legyen 

módjuk arra, hogy kapcsolatokat építsenek ki. 

 

 
 

Képes beszámoló 

 

Intézményünk a Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium sikeresen pályázott a Határtalanul 

elnevezésű program keretén belül a Tanulmányi kirándulások hetedikeseknek programra. Az utazást az  

Emberi Erőforrások Minisztériuma  és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.  

 

Tematikus útvonal témája: Vajdaság kulturális és természeti kincseinek megismerése, a természet közeli 

állapot megtartásának lehetőségei. A hagyományos mg-i tevékenységek, a földrajzi adottságok, 

megismerése. 

 

1. Előkészítés 2019. 02. 06.   

Szülői értekezlet keretében elmondtuk a szülőknek is a program lényegét. Szülői nyilatkozat kitöltésével 

hozzájárultak, hogy gyermekük részt vegyen a programban. 

 

 

 



Előkészítő óra: 2019. 03. 12.  
- A tanulmányi kirándulás programjának ismertetése 

- A kirándulásról szóló tájékoztató lap kiosztása a tanulóknak 

- Viselkedési normák, illemszabályok a kirándulás során 

Eszközök: kivetítő, power point bemutató, tanári előadás, beszélgetés 

 

Az előkészítő órán ismertettük a tanulókkal utazásunk céljait, útvonalát, részletes programjait, viselkedési 

szabályokat. Ismertettük a Vajdaságban élők létszámát, etnikai összetételét. Mindenki kapott egy térképet, 

melyen közösen bejelöltük a felkeresendő városokat. Bemutattuk a helyszínek történelmi és kulturális 

jellemzőit. Beszéltünk a mai helyzet kialakulásáról, történelmi okairól. Kiemeltük a mai Vajdaságban élő 

magyarok jelenlegi gondjait.  

 

   
 

Fakultatív előkészítő foglalkozás:2019. 03. 19.  

PPT segítségével megismerkedtek Szerbiában, főleg a Vajdaságban élő magyarok történelmével, jelenlegi 

életükkel, az összlakosság etnikai összetételével. Beszélgettünk a toleráns és kooperatív viselkedés 

alapszabályairól.  

A Vajdaság, teljes nevén Vajdaság Autonóm Tartomány Szerbia északi, Magyarországgal határos, részben 

magyarok által lakott területe, közigazgatásilag autonóm tartomány. A tartomány etnikai összetétele 

rendkívül változatos: több mint 25 különböző etnikai csoport teszi ki a régió lakosságának egyharmadát. 

 

    
Fakultatív vállalások: 

 Az előkészítő órán megismerkedtek a tanulók a helyszínekkel, ahova majd ellátogatunk. Ezekről a helyekről 

csoportban kellett prezentációkat készíteniük az előkészítő tevékenység fakultatívan vállalt feladataként. 

Ebben a munkában bemutatták a helység elhelyezkedését, lakosságát, történelmét, nevezetes épületeit, híres 

embereit.  

Vállalható helyszínek: 

1. Magyarkanizsa, Szabadka, Bajmok 

2. Zenta, Bácskossuthfalva, Pétervárad 

3. Kishegyes, Újvidék, Oromhegyes 

4. Tarcal-hegység, Karlóca 

     

Értékelő óra tervezett tematikája: 

A Vajdaságban szerzett személyes tapasztalatok, élmények megbeszélése, áttekintése. Az utazás  

programjának  értékelése,  készített  fotók,  videók  megtekintése.  Az iskola felső tagozatos tanulóinak, 

diákjainak bemutató előkészítése, megtartása. 

 

Kötelező kommunikáció: 

A programot népszerűsítő bannert az iskola honlapjának nyitó oldalán a pályázatok fül alatt elhelyezzük 

úgy, hogy az legalább 2019. december 31-ig elérhető legyen. Az utazásról szóló, szöveget, fotót és 



videofelvételt tartalmazó beszámolót szintén a honlapon közzétesszük oly módon, hogy az a honlap nyitó 

oldaláról legkésőbb a hazaérkezést követő 15. naptól legalább 2019. december 31-ig elérhető legyen. 

 

 

Tanulmányi kirándulás 

1. nap: 2019. 05. 28. kedd 

Reggel kis csúszással indultunk az iskola elől a busszal.  

 

    
 

11.30 óra körül érkeztük meg Szabadkára, ahol megnéztük a magyar szecessziós Városházát, amelynek 

vitrázsairól nemzeti nagyjaink és királyaink tekintettek vissza ránk. Idegenvezetőnk sok érdekes dolgot 

mesélt a még ma is Szabadka legnagyobb és legmagasabb épületéről: 105 m hosszú, 55 m széles, 25 m 

magas. A Városháza építéséhez szükséges pénzt Bíró Károly polgármester a szabadkai homokvidék 

felparcellázásából és eladásából nyerte. Az épületet a világhírű pécsi Zsolnay-kerámia fedi. Szintén ebből a 

gyárból kerültek a főlépcsőházba a díszítések is. A Városháza  egyik legszebb terme a díszterem 

(tanácsterem), ahol ma is a városvezetők tanácskoznak. Falát Szlavóniából (Horvátország) származó tölgy-

deszkával borították be. A budapesti Parlamentben is ilyen borítás van. A festett üvegablakokat itt is Róth 

Miksa készítette.  

 

 
 

  
A Városháza után körbe jártuk a zöld és a kék szökőkutakat, Jakab és Komor szobrait, a Szentháromság 

szobrot, megnéztük a Kaszinó épületét, a Népszínházat, majd végigsétáltunk a Korzón, útba ejtve a kaptáros 

házat is.   

 

 



Megcsodáltuk kívül és belül is a magyar szecesszió egyik remekművét, a mézeskalács házat, vagyis a 

Raichle-palotát. Ma a Modern Művészeti Galéria és a Képzőművészeti Találkozó foglal helyet az épületben.  

 

 
 

Egy helyi pékség választékát próbáltuk ki. 

 

 
 

Majd megtekintettük Mátyás király szobrát, s ellátogatunk a felújított szabadkai Zsinagógához, amely 

Európa második legnagyobb zsinagógája. 

 

  
 

Szabadka után a Kaponyai emlékhelyen szerettünk volna koszorúzni, ahol 1849. március 5-én Gaál 

alezredes vezetésével fényes győzelmet arattak a magyar seregek. Sajnos közbeszólt az időjárás, így csak az 

egyik tanár futott ki az esőben és helyezte el koszorúnkat az emlékhelyen.  

 

   

Utunkat Bácskossuthfalván folytattuk, ahol megtekintettük az egyik első Kárpát-medencei Kossuth-

mellszobrot és a felújított első világháborús emlékparkot. A templomdombon meglátogatjuk a híres nagy fa 

melletti Kunbaba- és Turul-szobrot. Megnéztük azokat az épületeket, amelyeket Mikszáth Kálmánnak a A 

Noszty fiú esete Tóth Marival című regényéből ismerhettünk, és amelynek története eredetileg a bácskai 

faluban játszódott. 



 

 

Késő délután érkeztünk Tóthfaluba, ahol a szállás elfoglalása után megismerkedtünk az élni akaró vidék 

példaképének számító faluval. Megtekintettük a Tájházat, a parkokat és szobrokat, illetve az iskolát és 

akadémiát. A Délvidék legnagyobb Turul-szobrát, valamint Tóth József falualapító, János Pál pápa és a 

mártír pap, Szabó Dénes szobrát. Felkerestük a Mini-Délvidék parkot. Megismertük a település rövid 

történeték, majd megtekintettük az 5 parkot a közel 20 köztéri szoborral. 

     

 

       

2. nap: 2019. 05. 29. szerda: Délelőtt ellátogattunk a Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki 

Iskolaközpont partnerintézménybe, ahol Sarnyai Zoltán igazgató úr, Mikuska Judit tanárnő, Nagy 

Dániel tanár úr és a gyerekek fogadtak bennünket.  



 

Ízelítőt kaptunk az iskolában folyó munkáról is. Két gépész tanuló bemutatta, hogy milyen vizsgaanyagot 

készítettek. Minden diák érdeklődéssel figyelte az érdekes bemutatót.  

  

Később ellátogattunk az iskola tangazdaságába, ahol megnéztük a gazdasági udvart az állattenyésztési - 

állategészségügyi építményeket.  

 

  

Hajózás következett Magyarkanizsán a Tiszán, ahol kapitányunk élménydús beszámolót tartott a szőke 

folyóról.  

   



A hajókázás után visszamentünk Tóthfaluba. Az eredeti program szerint a Tájházban egy gasztro program 

lett volna, de betegség miatt ezt ki kellett hagynunk. Helyette lovas kocsikáztunk és alma chipset 

készítettünk 

    

 

3. nap 2019. 05. 30. csütörtök 

Délelőtt Péterváradi erődítménybe látogattunk el.  A Bánk Bánból ismert Petur bánról elnevezett város 

erődje egykoron a történelmi Magyarország második legnagyobb erődítménye volt. A Dunán átkelve, a 

várfalak előtt elhaladtunk még az óvárosban Jelasics bán szülőháza előtt, majd a Tarcal lankáira 

felkapaszkodva, a „részeges” vagy fordított óra tövéből gyönyörű kilátást nyertünk Újvidékre, Szerbia 

második legnagyobb városára.    

 

 

   

Lementünk a Katakombákba, ahol idegenvezetés mellett hallhattuk az erődítmény történetét, 

megismerkedtünk a vár igazi védelmi vonalaival, ahol egykoron még Rózsa Sándor is raboskodott. 

 



Ellátogattunk a karlócai békehozó kápolnához, ahol a zentai csata után megkötötték a békét. A tárgyaló 

felek sátrának helyén áll ma a katolikus kápolna. 

 

Majd visszatértünk Újvidékre, ahol a főtéren megismerkedünk a jelentősebb épületekkel és a katolikus 

templomot fenyegető Svetozár Miletity szoborral, az újonnan felavatott I. Péter király lovas szoborral. 

Megtekinttük a zsolnai tetős Mária neve templomot, majd a sétálóutcán végig érve a Duna utcát, a szerb 

püspöki palotát és pravoszláv templomot. 

 

 

 

4. nap: 2019. 05.31. 

Ami Mohács volt a magyaroknak, az Zenta volt a török seregeknek. Zentán a díszes Városháza tornyában 

megnéztük a Zentai csata színvonalas kiállítását, a csata makettjét és azokat a tárgyakat, amelyeket a csata 

helyszínén tártak fel. A folytatásban lehetőség lett volna, hogy körbejárjuk Zentát. Mátyás 1458-ban Zentán 

járt egy nagyszabású törökellenes hadjárat megszervezése során. Ezt egy Zentán kiadott oklevele bizonyítja, 

melynek különlegessége, hogy szeptember 11-én keltezték – azaz napra pontosan 239 évvel a zentai csatát 

megelőzően. 

    



 

  

 

Utolsó állomásunk Palics lett volna, ahol a tó mellett megnéztük volna a Palicsi Állatkertet. Sajnos annyira 

szakadt az eső, hogy ezt a programot nem tudtuk megvalósítani. Így korábban indultunk haza. A határon 3 

órát töltöttünk, délután 6 óra környékén szálltunk le a buszról az iskola előtt.  

Értékelő óra: 2019. 06. 05. 

Hazaérkezés utáni héten tartottuk az értékelő órát. Meghallgattuk a gyerekek beszámolóját. élményeiket az 

utazásról. Majd a tanárok értékelése következett az út tapasztalatairól, hasznosságáról. Erősségek, 

gyengeségek, javítanivalók megbeszélése. Az utazás során készült képek és videók megtekintése zárta a 

foglalkozást, melynek segítségével újra átélhették a kirándulás minden pillanatát. Végül szétosztottuk a 

munkákat és feladatokat az iskolagyűlésen tartott iskolai beszámoló elkészítéséhez. 

 

 

Fakultatív értékelő óra: 2019. 06. 06. 

Fakultatív vállat tevékenység: bemutató óra tartása a felső tagozatos diákoknak. 
Fakultatív értékelő tevékenység keretén belül Témanapot tartunk a Nemzeti összetartozás – Határtalanul! 
címmel. 
1. órában: Ünnepség a Nemzeti Összetartozás témában 
2. órában: Délvidék történelme, kultúrája - kvíz kérdések, csoportmunkában évfolyamonként 
3. órában: Délvidék térképének, városainak összeragasztása – puzzle. Városok, nevek és címerek párosítása 
4. órában Délvidéki énekek meghallgatása, egy megtanulása. Jellegzetes táncok, népviseletek 
megismerése. 



 
 

  
 
A kommunikáció fakultatív tevékenységeként vállaljuk, hogy a hazaérkezést követően, szorgalmi időben az 

utazáson részt vett diákcsoport és a két kísérőtanár, az iskola diákjainak a tanulmányi kirándulást bemutató 

előadást tartunk. A program teljes tervezetét, beszámolóját iskolánk honlapjának oldalán elhelyeztük. 

Láthatóvá tettük a gyerekek által készített PPT-ket. A galériában feltettük az összes általunk késztett fotót is.  

„Gyerekszáj” 

Nagyon köszönjük a támogatóknak, hogy lehetőségünk adódott arra, hogy elmehettünk ezekre a helyekre. 

Megismerhettük a délvidéki emberek életét, láthattunk emlékhelyeket és sok-sok csodaszép várost is. 

Köszönjük tanárainknak is, hogy 4 napig „kibírtak bennünket” .  

 

Budapest, 2019. 06. 15. 

Törőcsik Judit  
1.  nap 
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