
Múltunk és jelenünk a 
Vajdaságban 

 
Természeti és kultúrtörténeti barangolás 
magyar emlékek nyomában a Délvidéken 

Határtalanul pályázat 

2018. május 9-11. (szerda-péntek)  

 



• 40 diák 

• 4 kísérő tanár:  

– Zsiga Zita, Pártos Zoltán osztályfőnökök 

– Villányi Márta, Ludmány Anna osztályfőnök h. 

  

• Projektvezető: Aradi László 

 



Előkészítés és értékelés 

Előkészítő foglalkozás tervezett tematikája: 

• Tanulói kiselőadások keretében a kirándulás 
során felkeresett települések történelmi múltjával 
földrajzi elhelyezkedésével kapcsolatban. A 
turisztikai látványosságok előzetes megtekintése 
kivetítőn. Kooperatív oktatás keretében előre 
kiadott a kirándulással kapcsolatos témakörök 
feldolgozása 3-4 fős csoportokban. Az előzőekben 
elsajátított ismeretanyag ellenőrzése történelmi 
és földrajzi teszt kitöltésével. 



Értékelő óra tervezett tematikája: 

• Fotódokumentációk összegzése. Videó-dokumentáció 
bemutatása projektoros kivetítéssel. Kiselőadások, 
egyéni beszámolók a kísérő tanárok tapasztalatairól. Az 
értékelő óra a tanulók aktív részvételével zajlana 
csoportmunkában. Az egyes csoportok témája a 
következő: 
– 1. csoport: a magyarság helyzete a Vajdaságban - 

történelmi ismeretek és személyes tapasztalatok. 

– 2. csoport: milyen lehetőségek vannak a 
kapcsolatteremtésre és kapcsolattartásra a helyi diákokkal. 

 

Kötelező kommunikáció leírása, kommunikációs csatornák 
megnevezésével (pl. honlap, helyi újság). 

 



Partner iskola Szerbiában: Arany János Általános 
Iskola, Oromhegyes, Tóthfalu 

 

Arany Emlékévhez köthető programelem 
kiválasztása: 

MTA Könyvtára és Információs Központja 
Budapesten 



Tanulmányi kirándulás rövid bemutatása 

• Fontos célkitűzés a nemzeti összetartozás 
érzésének kialakítása, elmélyítése, a 
nemzethez mint közösséghez tartozás 
érzésének erősítése.  

• Az út célja a Vajdaság földrajzának, történelmi 
és kulturális emlékeinek megismerése, az ott 
élő magyarok sorsának, mindennapi életének, 
más nemzetekkel való együttélésének 
testközelből való megtapasztalása. 



Első nap délután 

• Zenta: Először a zentai csata emlékművét nézzük meg. 
Az első emlékmű 1895-ben készült a honfoglalás 
ezeréves évfordulója, valamint Ferenc József látogatása 
alkalmából. Közösen összeszedjük a szemetet és rendbe 
tesszük az emlékmű környezetét. 



Első nap este 

• Tóthfalu: Helyi diákokkal találkozunk, moderált 
beszélgetésen veszünk részt vendéglátóinkkal. A 
beszélgetés témája még, a magyarság és a 
magyar nyelv helyzete esélyei a mai Szerbiában. 



Második nap 

• Zombor: az egykori Bács-Bodrog vármegye 
központja. Megyeházát megtekintjük, ahol a 
Délvidék legnagyobb festménye található.  



• Bács várának a maradványait is megtekintjük, 
ahol kétszer is tartottak országgyűlést, és 
Mátyás király is többször megpihent. 

 



Második nap 

• Ismerkedés Tóthfaluval, a vendéglátó falucskával. 
Részvétel különböző műhely programokon: nemezelés, 
batikolás, gyöngyfűzés, helyi finomságok elkészítése 
(csőrege, lankadt pite, tejfeles lángos), lovaglás, lovas 
kocsikázás. 



Harmadik nap 

• Szabadkai kiruccanás (Kosztolányi szülőháza, 
szecessziós városháza, '44-es törött szárnyú főnixmadár 
emlékmű megtekintése). Késő délután síkvidéki 
gyalogos túra a helybéliekkel a Bergel dombhoz, ahol 
közösen szalonnát sütünk, muzsikálunk, énekelünk. 



Harmadik nap 

• Bácsgyulafalván megtekintjük a dohány- és 
kovács múzeumot. 


