Határtalanul! 2022
A Határtalanul! pályázat keretében a 2020-2022. tanévben is lehetőségünk volt meglátogatni
kishegyesi testvériskolánkat, az Ady Endre Kísérleti általános Iskolát. Utunk május 9-11. közötti
utunk során bebarangoltuk a Vajdaságot, hogy megtekintsük a Délvidék legfontosabb magyar
vonatkozású kulturális és történelmi emlékeit.
Látogatásunkat Szabadkán kezdtük. Megcsodáltuk a szecessziós stílusban épült belvárost, ez
a stílusjegy megjelenik iskolánk épületén is. Interaktív városnézésünk során megtekintettük
többek között a Városházát, a színházat, a hazánk konzulátusának az épületét is. A város
főterén megcsodáltuk a Zsolnay szökőkutat. A várostól ízletes fagyival búcsúztunk.
Utunk következő állomása Kishegyes volt. A kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskolában
Fülöp Valentin igazgató úr fogadott bennünket, s röviden bemutatta testvériskolánk
történetét. A tornateremben már vártak ránk testvériskolánk tanulói. Igazgató úr és Hajvert
Ákos tanár úr vezetésével egy vidám ismerkedős vetélkedőn vették részt hegyesi és a pesti
diákok. Az utolsó feladat során kukoricapehelyből kellett határokon átívelő hidat építeni a
csapatoknak. A nap zárásaként felkerestük a helyi temetőt, ahol megnéztük az 1848/1849-es
emlékművet. Igazgató úr elmesélte az 1848/1849-es szabadságharc utolsó győztes csatájának
történetét. A csatában Guyon Richárd honvéd tábornok vezette magyar csapat legyőzte
Jellacsics horvát bán túlerőben lévő seregét 1849. július 14-én. Majd közösen emlékeztünk
hőseinkre, és a csata valamennyi áldozatára.
A második napot kiadós reggelivel indítottuk. Nagy sikert aratott Szerbia jellegzetes
péksüteménye, a burek. Délelőtt a Vajdaság fővárosába Újvidékre utaztunk. Megnéztük a
péterváradi erődöt, megismerkedtünk az erőd védelmét szolgáló kazamatával. Az erőd
óratornyának titkát is megfejtettük. Megcsodáltuk a város főterén álló Mária Neve
templomot.
Délután már vártak ránk hegyesi barátaink. Az igazgatói irodában átadtuk adományainkat
Fülöp Valentin igazgató úrnak (hangszórókat, térképeket, földgömböket, kémcsöveket és
vegyszerereket). Majd testvériskolánk tornatermében játékos sportváltón mérkőztek meg
csapataink. A napot a két iskola focicsapataniak mérkőzése zárta. A pályán a csapatok, a
lelátón pedig a két szurkolótábor mérte össze (hang)erejét.

A harmadik napot táncházzal kezdtük, fergeteges délvidéki táncokat tanultunk, közben pedig
együtt énekeltük a dalokat vendéglátóinkkal. A táncházat követően elsétáltunk a Dombosra.
Itt épült meg Csete György különleges alkotása, a Kemencekápolna, mely az 1456. évi
nándorfehérvári csatának és az 1956-os magyar forradalomnak állít emléket.
Ebéd után elbúcsúztunk Kishegyestől. Hazautazásunk előtt felkerestük Topolyán Sarlós
Boldogasszony templomot, ahol plébános úr szívéjesen és személyesen mutatta be nekünk a
templom történetét, az épület különleges látnivalóit.
Rengeteg élménnyel gazdagodtunk a Vajdaságban ebben a három napban. Fontos volt látni,
hogyan élnek a vajdasági magyarok, mennyire őrzik magyarságukat, és hogy boldogulnak
kisebbségben lévő nemzetiségként Szerbiában.

