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Ebben az évben is országjárásra indult a KÉSZ csoport, s délre vettük utunkat, nagy 
városokat, kulturális és építészeti nevezetességeket tekintettünk meg.

Első  nap  már  kora  délelőtt  megérkeztünk  Szegedre,  s  annak 
ellenére,  hogy  ezen  a  hétvégén  volt  a  hídi  vásár,  kajak  verseny 
sikerült a nagy tömeg ellenére terveink szerint mindent megnézni. 
Szegeden  a  várost  jól  ismerő  vezetőnk,  Kormányos  András 
segítségével  lábainkat  lejárva  megcsodáltuk  Magyarország 
legnagyobb terét, a környező szecessziós épületeket, majd a Dóm 
térre siettünk. A következő élmény a szerb templom volt, ahol egy 
elkötelezett  pópávall  találkozva  jobban  megismertük  a  templom 
kegytárgyait, a szertartásokat, de beszélgettünk a hit fontosságáról. 
Természetesen  átmentünk  a  hősök  kapuján majd  a  sétát  a  az 
alsóvárosi gyönyörű gótikus templomnál fejeztük be. A hatórás 

városnézésbe belefért a zsinagóga, a Kárász utca, a színház, Dankó Pista szobra, 
így érthet, hogy  boldogan rogytunk le az étteremben.
Másnap Szabadkára mentünk, ahol a Teca a KÉK igen 
agilis  tagja  várt  minket.  Természetesen  itt  is  a 
szecesszió jegyében folytattuk a városnézést, melynek 
kimagaslóan  szívet  melengető  élménye  volt  a 
városháza,  a  csodálatos  üvegablakokkal,  a 
legapróbb  részletekben  kidolgozott  díszítésekkel  a 
tanácsteremben , a lépcsőházban vagy a folyosókon. A 
bátrabbak  még  a  toronyba  is  felmentek,  ahonnét  a 
városban  lehetett  gyönyörködni.  Szabadka  sokat 
szépült az elmúlt években, de még mindig nem nyerte 
vissza régi rangját, lehet látni a durva beavatkozásokat, a régi épületeket, polgári 
házakat még mindig bontják, és nem mindig sikerül helyére stílusban megfelelőt 

építeni.  Vannak  szépen  és 
ötletesen felújított és hasznosított 
részek. Ellátogattunk Kosztolányi 
szülőházához,  iskolájához.  Teca 
jóvoltából   fantasztikus ebéd várt 
minket,  megkóstolhattuk  a  szerb 
ételeket  is.  A  palicsi  tónál 

kávézással és sétával búcsúztunk Vajdaságtól. 
Harmadik  nap  Makóra látogattunk,  ahol  Makovecz 
Imre által  tervezett  épületeket  csodáltuk  meg,  a 

Hagymaházat,  a  termál-
fürdőt. Volt időnk a piacra 
is elmenni és böngészni a 
csecsebecsék közt.
Hazafelé  megálltunk  a 
Maros  partján,  a  közeli 
kalandpályát  nem  próbál-
tuk  ki,  hanem  élveztük  a  szelíd  folyó  lassú  höm-

pölygését. Szép napokat töltöttünk együtt!


