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Határtalanul program  

• A Határtalanul program keretében 40 hetedikes diák és 3 felnőtt (Ákos 
Zsoltné Ildikó néni, Pálfalviné Kovács Kati néni és Szűcsné Somi Éva 
néni) elutazhatott a határainkon túli magyar lakta területekre. A 
túránk alatt úti naplót vezettünk, rengeteg fényképet és vár alaprajzot 
készítettünk. 



 
 

Szabadka 
•   Mézeskalács ház (Raichle palota) 

Szabadka Magyarország déli 
határától 10 km távolságra 
fekszik. 
 1920-tól nem tartozik 
Magyarországhoz.  
Több mint 100 000 ember lakik 
ebben a városban. A magyar 
lakosság aránya 39%. 

A palotát 1904-ben tervezte Raichle Ferenc 
szecessziós stílusban. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g


 
Szabadkai Városháza 

 • A Szabadkai Városháza szintén szecessziós stílusban épült 2 év alatt. Még ma is 
Szabadka legnagyobb és legmagasabb épülete: 105m hosszú, 55m széles, 25m 
magas.  A Városháza építéséhez szükséges pénzt Bíró Károly 
polgármester adományozta. Az épületet a világhírű pécsi Zsolnay-kerámia fedi. 
Szintén ebből a gyárból kerültek a főlépcsőházba a díszítések is. A 
Városháza  legszebb terme a díszterem (tanácsterem), ahol valamikor a 
városvezetők üléseztek. Falát Szlavóniából (Horvátország) származó tölgy-deszkával 
borították be. A budapesti Parlamentben is ilyen borítás van. Ma itt kulturális 
eseményeket és esküvőket tartanak. 



Kosztolányi Dezső 

• Kosztolányi Dezső Szabadkán született 1885-ben. Mivel szülőháza már nem áll, a 
Svetozar Marković Gimnázium épülete előtt emlékezünk rá.  



Szabadkai Zsinagóga 
• 2016-tól 2018-ig újították fel. Zsinagóga építészet jellemzői: Zsolnay cserép 

és terrakotta. A szabadkai zsidók történelmét mutatja be: modern, 
érintőképernyős táblákon láthatjuk az első zsidó családok Szabadkára 
érkezését, a holokauszt időszakát, továbbá a városban élő zsidók mai életét 
és kultúráját. 



Zentai csata  
• A zentai csata, 1697.szeptember 11-én a török hódoltság 

alatti magyarországi területek visszafoglalásának egyik legjelentősebb és 
legvéresebb csatája volt. Amelyben a szövetséges keresztény sereg Savoyai 
Jenő herceg vezetésével győzelmet aratott  II. Musztafa szultán serege 
fölött.  



Tóthfalu 
• Tóthfalu kialakulása, mint a neve is bizonyítja, Tóth József néhai földbirtokosnak köszönhető, 

aki birtoka egy részét tanyája közelében részben kiosztotta, eladta házhelyként 
napszámosainak és más föld nélküli lakosoknak. 



 

Köszönjük a figyelmet! 


