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„A Legegészségesebb mindennapi kenyerünk”
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Helyszínek: Bácska Topolya, Bács Kossuth falva, Pacsér, Kishegyes,
Újvidék, Pétervárad, Karlóca, Szabadka
Indulás reggelén a csoport kissé álmosan, de jó időben, remek hangulatban
nagyszerű sofőrrel, Zoli bácsival a volánnál 9:00 órakor indult az iskolától és kis
szünetekkel tarkítva 13:00 órára - kissé elgémberedve - ért le Topolyára, ahol a
testvériskolában az igazgató úr és a tanári kar tagjai egy kis ünnepség keretében
fogadtak bennünket. Levetítésre került az iskoláról készült rövid film, amit az
igazgató úr tájékoztatása tett színesebbé. Ezt követően az iskola diákjai Ercsi
Hajnalka tanárnő vezetésével készített süteményekből kóstolóra került sor, ami
nagyszerű hangulatban zajlott.
Felkerekedve az iskolából megkezdtük programunk kulturális részét: elsétáltunk
az iskola mellett található csodálatos tó partján található szélmalomhoz.
Második nap reggel 7 órai reggeli elfogyasztása Ercsi Hajnalka tanárnő és az
iskola diákjai már vártak minket, hogy közösen készítsük el a helyi kenyér
specialitásokat, a „Burek”-ot és a „Gyevrek”-et.

Közös munka során új szakmai élményekkel és fogásokkal gazdagodtunk a régi
hagyományos dagasztás,”rétes húzás” és sodrás gyakorlásával.
Az elkészült termékeket megkóstoltuk és megállapítottuk, hogy nagyon jól
sikerült a közös munka. A szakmai délelőtt után következett az ebéd a szálláson,
amely oly bőséges és kiadós volt, hogy páran, akik elteltek a szakmai munka
termékeinek kóstolásával azokon ez kifogott.
Délután következett a kulturális program, Bácskossuthfalvára, ahol a helyi
idegenvezetőnk elmesélte a helyi Kossuth szobor hányattatott sorsát majd egy
tájház és egy gyógyszerész rendelőjének megtekintése következett eredeti
berendezési tárgyakkal. Ezen épületek végig járása után átsétáltunk az
alkotóházba, ahol festőművészek és amatőr festők műveiből láthattunk gazdag
tárlatot. Sétánk következő állomásai a református templom és kertje valamint a
kertben található öreg fa voltak, ahol a fát körbe öleltük helyi kísérőinkkel. Séta
befejezése után buszra szálltunk és a fennmaradt energiáinkat tekézéssel
vezettük le a helyi versenyzők fortélyainak megfogadásával, amelyek hatására
többcsapatos versenyt rendeztünk.
A nap befejezéseként a vacsora előtt a pacséri fürdő gyógyító hatású vizében
mártóztattuk meg fáradt végtagjainkat, miután megszáradtunk visszaindultunk
szállásunkra ahol a bőséges és finom vacsorával adóztunk a kulináris
élményeknek, amit remek hangulatban fogyasztottunk el.
Harmadik nap ismét az iskolában vezetett, ahol ismételten közösen készítettünk
kenyereket, illetve beszámolót hallhattunk az ott használt alapanyagokról. Majd
délután Kishegyesen a pékmúzeum régi használati eszközeinek megcsodálásával
kezdtük a látványosságok sorát, ami nagy hatást gyakorolt mindenkire. Innen
tovább indulva Újvidéki hídon átkelve a Péterváradi-erődhőz mentünk, ahol
idegenvezető segítségével lementünk a kazamatákba valamint a régi korok
hadászati, építészeti és emberi gondolkodásába, szépségébe és munkájába
pillanthattunk bele, ami nagy hatást gyakorolt mindenkire. A vár megtekintése

után a szép időben megnéztük a várból elénk táruló panorámát a Dunával és
hídjaival.
A szép panoráma megcsodálása után mentünk is tovább Karlócára, ahol
megtekintettük a Karlócai béke aláírása tiszteletére emelt templomot és a várost.
Visszaindultunk Újvidékre majd a városban sétálva felfedeztük annak gyönyörű
épületeit és a város nyüzsgését.
A városi séta befejezése után visszaindultunk a szállásunkra, ahol ismét nagyon
finom vacsoránkat elfogyasztottuk és felkészültünk a másnapi hazaindulásra és
programokra.
Utolsó nap reggelén a hazaindulás izgalma járta át a társaságot a reggelinél,
amelynek elfogyasztása után elindultunk a búcsúfogadásra az iskolába, amely
keretében a diákok és kísérőik ajándékban részesültünk. Az iskola igazgatója
kedves szavakkal bocsájtott minket utunkra és abbéli reményét fejezte ki, hogy
visszatérünk még hozzájuk valamint, hogy jól éreztük magunkat és kellemes
emlékekkel gazdagodtunk. Pár tanulónknak megengedte, hogy emléket írjanak
az iskola folyosóján található ˇ”firka falra” akik természetesen megköszönték és
éltek a lehetőséggel. Mielőtt Magyarországra hazatértünk volna Szabadkán
megtekintettük a csodálatos és gazdagon díszített városházát és tettünk egy kis
sétát a városban. Mielőtt Szabadkát elhagytuk volna, a diákokkal felkerestük
még pár csecsebecséért a híres szabadkai piacot és a bevásárlás után
nekiindultunk a hosszú útnak Székesfehérvárra, ahova megfáradva, de rengeteg
élménnyel és új ismeretségekkel, barátságokkal érkeztünk meg.
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