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Palics
A Palicsi-tó partján tett sétánk során megtekintettük a szecessziós 

fürdőépületeket és villákat, melynek tervezője a kor két leghíresebb 

építésze, Jakab Dezső és Komor Marcell.

Érdekesség, hogy a tó környékét annyira megkedvelte Mátyás király, 

hogy édesanyjának, Szilágyi Erzsébetnek ajándékozta.











Vermes Lajos 1860-1945

Az első palicsi olimpiai játékok

szervezője, 1880-ban 16 évvel

megelőzve Pierre de Couberten

bárót már olimpiát szervezett. I.

Sándor szerb királyt annyira

lenyűgözte, hogy udvarmesterré

és kardvívó tanárává nevezte ki.

Ő építette az első kerékpár

pályát Magyarországon, ami

Európában a harmadik volt.





Szabadka 
A trianoni tragédia idején az egész Kárpát-medence egyik legnépesebb
településének számított, ahol a magyarok abszolút többséget alkottak.

A város legjelentősebb épülete a magyar szecessziós Városháza az előtte
lévő kék szökőkúttal. A belvárosban látható a Szentháromság szobor, a
Kaszinó épülete.

A Városháza érdekessége, hogy a terveket barokk stílusban
engedélyezték, de a megvalósulása magyar szecesszió jegyében történt,
ami csak a végén derült ki, ami miatt Ferenc József nagyon
megharagudott, de már tehetetlen volt.



















Szabadkai zsinagóga

A zsinagógát 1902-ben 

építették Komor 

Marcell és Jakab Dezső 

tervei alapján. A 

művészeti és esztétikai 

értéke mellett, azért is 

rendkívüli zsinagóga 

Európában, mert az 

egyetlen, amely a 

szecesszió magyar 

változatának jegyét 

viseli.









A magyar szecesszió egyik

remekműve a mézeskalács

ház, vagyis a Raichle-palota.





A gimnázium, 

amelybe Kosztolányi 

Dezső is járt és ahol 

édesapja volt az 

igazgató.



A magyar élni akarás példája

Tóthfalu
650 lelket számláló színtiszta magyar falu, melynek alapítója Tóth 

József, aki gyermektelen lévén az egész birtokát felosztotta a munkásai 

között, hogy építkezzenek, gazdálkodjanak és tartsák életben a falut.

Mini-Délvidék makettparkot, a szoborparkot és a Nyers István 

fociakadémiát tekintettük meg.











Óbecse
A Than fivérek emlékére létrehozott emlékházba és interaktív parkba

látogattunk, ahol 28 tudományos játék – és eszköz kapott helyet.

Megismerkedtünk a Than testvérekkel, Mórral, aki a „monarchia

festője”-ként számos történelmi jelenetet örökített meg a vásznon, illetve

Károllyal, aki a kémia oktatás tekintetében alkotott maradandót.























A Ferenc József

csatorna Tisza felőli

torkolatánál épült, ott

ahol a Duna vize

torkollik a Tiszába. A

maga idejében az egyik

legkorszerűbb

építménynek számított

az egész világon. A

tervezésben maga

Gustave Eiffel (a

párizsi Eiffel torony, a

budapesti Nyugati

pályaudvar tervezője) is

részt vett.













Aracsi Pusztatemplom
A vajdasági magyarság legősibb és legfőbb szakrális műemléke, amely 

közel 1000 éve hirdeti a magyarság jelenlétét a bánsági rónákon. 1230-

ban épült, majd ráépítettek.

Stílus: román-korai gótikus.

Legendája: Szent István ide van eltemetve. Minden 13. év Szent István 

napján kék lángok lobognak, majd megnyílik a föld és egy forró üst jön 

fel, ami tele van pénzzel, amit a templom fenntartására és a szegények 

megsegítésére kell fordítani.







Beodra-oldtimer múzeum
A beodrai gőzgép, traktor és oldtimer múzeum rendelkezik a környék 

legnagyobb gyűjteményével.











Zimony
A millenniumi torony a Hunyadiak tulajdonát képező várromra épült, 

Hunyadi János innen indult a nándorfehérvári csatába és miután elkapta 

a pestist itt hunyt el a várban.

A zimonyi Duna parton látható a frissen felavatott és már sok vitát 

kiváltó Hunyadi szobor, amely sem a magyaroknak, sem a szerbeknek 

nem tetszik.









Nándorfehérvár
Mai nevén Belgrád, a város a Száva és a Duna összefolyásánál fekszik, 

történelme során a keleti és nyugati kultúra választóvonalán helyezkedett 

el. Európa egyik legrégibb városa.

A várost és a várat számos alkalommal ostromolták. Számunkra a 

legjelentősebb az 1456. július 4-22. között zajlott nándorfehérvári csata, 

amely Hunyadi János győzelmével zárult és több évtizedre visszavetette 

a török terjeszkedést. Ennek emlékére szól a déli harangszó.













Al-Duna-Kazán szoros
Az Al-Duna több, különböző hosszúságú szakaszból áll, melyből a 

Kazán szoros a leghíresebb, mivel itt a legkeskenyebb a Duna. A 9 km 

hosszúságú Kazán szorosnak két része van, az úgynevezett Nagy Kazán 

szoros és a Kis Kazán szoros. A legszűkebb helyen 150 m széles, a 

vízmélység pedig eléri a 80 m mélységet is.





Az Al-Duna legszélesebb 

szakaszánál fekszik 

Galambóc vára. Itt 7 km 

széles a Duna. A sziklára 

épült erődöt a 14. 

században építették.



















Viminacium
Ókori római város és táborhely volt a Duna jobb partján, története az 1. 

századra nyúlik vissza, 40000 lakosával a korának legnagyobb városa 

volt. Viminaciumot az 5. században a hunok pusztították el. Ma 450 

hektár területet magába foglaló régészeti lelőhely.



Viminácium archeológiai park





















Pétervárad
A magyar történelemben 1237-ben említik először, amely egyébként 

Katona József Bánk Bánjából ismert Gertrúd királyné megölésében 

bűnös Péter (Petúr) bán nevét viseli.

1526-ban foglalta el a török (1688-ig). Az osztrákok 1692-ben kezdik el 

építeni 1780-ig.

A XVIII. századi várépítészet legnagyobb és legépebben megmaradt 

alkotása. Kazamatarendszere 16 km hosszú. Órája fordított, a 

nagymutató mutatja az órát, a kicsi a perceket.







A magyar történelem 

szempontjából nem túl 

szimpatikus Jellasics 

bán szülőháza.















Újvidék
Szerbia második legnagyobb városa, ahol a főtéren megismerkedtünk a 

jelentősebb épületekkel: Városháza, szerb püspöki palota, zsolnai tetős 

Mária neve templom és a pravoszláv templom.

A pravoszláv templom érdekessége, hogy barokk stílusban épült. Oka, 

hogy ez a templom az Osztrák-Magyar Monarchia idején épült, így a 

birodalomban akkor elfogadott templomépítési stílus volt az irányadó.
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