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Ilyen szép park várt 
bennünket.



Egy asztal, ami 
olyan, mint egy 
patkó.



Megnéztük a lipicai 
lovakat, 
megismertük 
tartásukat, 
gondozásukat.



Már tudjuk, hogy mi 
a különbség a kocsi 
és a szekér között.



A bátrabbak 
lovagolhattak is.



A csapat egyik fele 
lovaskocsikázáson
vett részt.



Addig a többiek egy 
játszótéren 
töltötték az időt.



Elköszöntünk ettől a 
vidám kis nyuszitól 
is.



Megismertük gyönyörű 
épületeit, 

amelyeket Zsolnai 
kerámiák is 
díszítettek.



A Városháza épülete 
tárult elénk.



A Városháza 
előcsarnokában 
vagyunk.



Megtekinthettük a  
dísztermét is.



Városháza, s az 
aznapi dátum.



Nem tudtunk betelni 
a látvánnyal.



Néhány száz lépcső 
után… 



A magasból…



Ezt láttuk.
Zsolnai kerámiából 
készült szökőkút.



Közös fotó a 
szökőkútnál.



Szobránál, mely a 
gimnázium épülete 
mellett áll, egy 
társunk felolvasta a 
költő két versét. 



A kaponyai csata 
ütközetének 
emlékművénél 48-as 
dalokat énekeltünk.



Iskolánk 
névadójának 
szobrára egy 
koszorút helyeztünk 
el.



Millecentenáriumi emlékmű, 
mely egy turulmadarat 
ábrázol. 



Körbefogtuk ezt a 
hatalmas fát.



Pék múzeum



Kürtőskalács sütése.



Az elkészültek 
kóstolása. Bár egy 
kicsit megégett, de 
finom, hiszen mi 
magunk sütöttük. 



Ügyesednek a lányok 
a kézműves 
foglalkozáson.



Megérkeztünk a 
szállásunkra.



Csomagjainkkal 
várunk a 
szobabeosztásra. 



Fáradtan  és éhesen 
megesszük a 
vacsorát, ami 
nagyon finom és 
bőséges volt.



Este egy Kosztolányi 
vetélkedővel 
fejeztük be a napot.



A csapattagok 
megbeszélik a 
helyes választ.



Második nap reggel a 
helyi iskolába 
látogattunk el. 



Ajándékot vittünk az 
iskola  tanulóinak.



Az iskola 
virágoskertjébe 
közösen elültettünk 
egy fát. 



Táblát helyeztünk el  
melléje.



Vendéglátóink 
bemutatták nekünk 
iskolájukat. 
Búcsúzáskor 
meghívtuk őket 
Székesfehérvárra.



Megnéztük az iskola 
melletti Szent Anna 
templomot.



Következő 
programunk a 
Nemzeti Park 
megtekintése volt.



A fiúk itt még 
vidáman sétáltak.



Itt már fáradtabb a 
csapatunk.



Megtekintettünk egy 
működő ortodox 
monostort.



Bejártuk az épület  
belső udvarát, s 
megismertük az itt 
lakók életét is.



Békehozó Miasszonyunk 
kápolna, melyet az 
1699. január 26-án 
megkötött 
békeszerződés 
emlékére építettek.  
Ezzel a békével ért 
véget a 150 éves 
magyarországi török 
megszállás.



A kápolna ellipszis 
formája, s négy ajtaja 
arra a sátorra 
emlékeztet, amelyben a 
békét megkötötték. A 
szerződés aláírása után 
a sátor négy ajtaját 
kinyitották, hogy a négy 
égtáj felé vigye a szél a 
béke hírét.



A Péterváradi erőd, 
mely egykor a Duna  
„Gibraltárja” volt. 
A középkorban a 
török elleni 
védelmet szolgálta.



Óratorony, melynek 
mutatója fordítva 
van, hogy a hajósok 
messziről is jól 
lássák az időt.



A gyönyörű Dunánál.



Sétálunk a várban.



Kitekintünk a várból 
a Dunára.



Püspöki palota



Neogótikus katolikus 
templomát is 
meglátogattuk. 



Érdeklődve 
hallgattuk Újvidék 
történetét.



A kíváncsiság elvitt 
bennünket egy 
görögkeleti 
székesegyházba is.



A székesegyház belső 
terében 
gyönyörködtünk.  
Megtudtuk azt is, hogy 
egy szertartás 
időtartama kb. 4-5 óra. 



Este visszatértünk a 
szállásunkra, melyet 
már nagyon vártunk.



Vacsora előtt még 
csúszdáztunk egy 
kicsit.



Vidáman 
szórakoztunk.



A második esti 
vacsoránk is nagyon 
finom volt. 
Bográcsban készült a 
pörkölt, s házi 
készítésű fánk volt a 
ráadás. 



Este a helyi iskolából 
jött vendégeinkkel 
közösen énekeltünk.



Andrea megtanított 
nekünk egy Bodor 
Anikó (Zenta szülötte) 
népzenekutató által 
gyűjtött dalt. 



A közös éneklést egy 
kis ajándékkal 
köszöntük meg.



Az esti tábortűznél 
bemutattuk a 
néptáncot, amivel 
készültünk. 



Vidáman töltöttük 
az estét.



Beszélgettünk a 
tábortűz parazsánál.



Harmadik nap reggel 
megtekintettük a 
község katolikus 
templomát.



Ez Szerbia 
legmagasabb 
katolikus temploma. 
Szentképeit Barabás 
Miklós festette.



A templomban 
található a Kray
család sírboltja.



Tájház



Visszamentünk 200 
évet az időben.



Nyári konyha



Tiszta szoba



Lakószoba



Konyha



Csoportkép a tornác 
előtt.



Kovács és bognár 
műhely, ahol 
valamikor a kocsik 
készültek.



A Zentai csata 
emlékművénél 
koszorút helyeztünk 
el.



A csata időpontja: 
1697. szeptember 11.



Egy kis pihenő a 
Tisza partján.



A szecessziós 
Városháza 
előcsarnoka.



Csoportunk két 
részre „szakadt”. Az 
egyik fele először a 
dísztermet 
tekintette meg.



A csoport másik fele 
a kilátóba ment fel.



Látkép a Tiszáról.



Lázasan keressük, 
hogy vajon mi, 
merre van?



A torony órája.



A torony egyik 
termében a zentai 
csata makettjét 
tekinthettük meg.
A kis bábukat kézzel 
készítették, és 
festették. 



Mi vagyunk fent a 
toronyban.



Gyógyhatású vizéről 
híres.



A palicsi tó a 
legenda szerint a 
Pannon-tenger 
maradványa.



Szecessziós 
épületei.



Víztorony



Az utolsó pihenés, 
egy kis szórakozásra 
is maradt idő.



A buszon egy kis 
agytorna, kvíz játék. 
Ki, mire emlékezett? 
Laci lett az első.



Elköszöntünk a szép 
Vajdaságtól. 
Megismertük 
történelmét, 
néprajzát és 
természeti kincseit.
Köszönjük 
mindenkinek, aki 
hozzásegített 
minket ahhoz, hogy 
eljuthattunk ide!


	Szerbia �Vajdaság�
	SZÉKESFEHÉRVÁR
	Valahol a határ felé
	Egy kis pihenő
	Mindjárt átlépjük a határt
	Kelebiai ménes
	Kelebiai ménes
	8. dia
	Fiáker múzeum
	Lovaglás
	Kocsikázás
	12. dia
	13. dia
	Szabadka�RaIChle palota
	szabadka
	Szabadka
	Szabadka
	Szabadka
	SzABADKA
	Szabadka
	Szabadka
	Szabadka
	szabadka
	Szabadka�Kosztolányi szülővárosa
	Bajmok
	Bácskossuthfalva
	Bácskossuthfalva
	ÖsszetARTOZÁS JEGYÉBEN
	kishegyes
	Kishegyes
	Kishegyes
	Kishegyes
	Kishegyes
	Kishegyes
	Kishegyes
	Kishegyes
	Kishegyes
	Kishegyes
	kishegyes
	kishegyes
	kishegyes
	kishegyes
	kishegyes
	Tarcal hegység
	Tarcal hegység
	Tarcal hegység
	Tarcal hegység
	Tarcal hegység
	Karlóca
	Karlóca
	pétervárad
	pétervárad
	pétervárad
	Pétervárad
	pétervárad
	újvidék
	újvidék
	újvidék
	újvidék
	újvidék
	Kishegyes
	kishegyes
	kishegyes
	kishegyes
	kishegyes
	kishegyes
	kishegyes
	kishegyes
	kishegyes
	kishegyes
	Bácstopolya
	bácstopolya
	Bácstopolya
	bácstopolya
	Bácstopolya
	bácstopolya
	Bácstopolya
	Bácstopolya
	Bácstopolya
	Bácstopolya
	Bácstopolya
	zenta
	zenta
	zenta
	Zenta
	zenta
	zenta
	Zenta
	zenta
	zenta
	zenta
	Zenta
	Palics
	Palics
	palics
	Palics
	97. dia
	Haza felé
	Az utolsó integetés

