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városmajori fiatalok 

2013. október 11-én pénteken délután egy óra környékén gyülekeztünk a templom előtt, és végül 

háromnegyed kettő körül el is indultunk a délvidéki Muzslya irányába, huszonhárman, majori 

fiatalok. Utazásunk vidáman telt, bár két torlódásba is belefutottunk az M5-ön, illetve a határon 

háromnegyed órát várakoztunk. Út közben Gelley Farkas igyekezett összefoglalni a Vajdaság 

történelmét. 

 

Este 8 körül érkeztünk meg az aracsi pusztatemplomhoz, ahol a törökbecsei Micsik Béla tartott 

nekünk kis vezetést. Hihetetlen szép látvány volt az óriási nagy pusztaság közepén ez a holdvilág 

által megvilágított 800 éves építmény. Este fél tíz környékén érkeztünk meg Muzslyára, a szaléziak 

által üzemeltetett és fenntartott fiúkollégiumba. Vacsora után gyorsan nyugovóra tértünk, hiszen a 

hosszú utazás eléggé megviselt minket. 

 

Másnap délelőtt Varga Zoltán atya és a helyi cserkészek vezetésével megnéztük Nagybecskerek 

belvárosát (a székesegyházat, a főteret, az egykori piarista gimnáziumhoz tartozó kápolnát, a 

városházát), majd egy közös ebéd után beültünk a buszba, és lelkes vezetőink elkalauzoltak minket 

a belgrádi (azaz nándorfehérvári) 

várba. Útközben láthattunk 

Európa egyik legnagyobb 

halastavát, a Fehér-tavat. Este 

kiadós vacsorával vártak minket a 

kollégiumban: hamburgerhez 

hasonló, szerb eredetű, marha 

alapú, fűszeres sült hús volt 

kenyérrel, csalamádéval, 

mustárral, ketchuppal, méghozzá 

nem is akármilyen mennyiségben. 

A vacsora után Varga Péter és 

Schön Bálint vezetésével 

játékestet tartottunk a helyi 

fiatalokkal közösen, ami szintén meglehetősen jó hangulatú volt. 

 

Vasárnap közösen részt vettünk a tíz órai családos misén. A mise után - amin rengeteg gyerek volt -, 

beszélgettünk a muzslyaiak budapesti kirándulása alkalmával megismert barátainkkal, majd némi 

játék után elköltöttük a vasárnapi ebédet, ami legalább olyan kiadós volt mint a szombat esti 

vacsora: nokedli volt marhapörkölttel (sajátos délvidéki recept alapján, amiben még csokoládé is 

szerepel), savanyúsággal, üdítővel, borral. 

Azt hiszem hatalmas köszönettel tartozunk Sztoján atyának és Varga Zoltán atyának, valamint 

minden segítőjüknek a kollégiumban eltöltött másfél napért! 

 



Ebéd után beültünk a buszba, és Újvidékre utaztunk 

át, ahol a rendkívül szép októberi időben, helyi 

fiatalok vezetésével, a hangulatos Péterváradot 

néztük meg. Talán legközelebb a városra is marad 

idő, de nekünk tovább kellett indulnunk, hogy 

hosszú buszozás után, szintén helyi vezetővel 

Szabadka belvárosát járhassuk be egy estébe hajló 

óra alatt, amit (már a buszon elköltött) burek-

vacsorával koronáztunk meg. Este 11 óra felé 

érkeztünk a Majorba. 

 

Többektől hallottam vissza azóta - és én is így gondolom - hogy élmény dús, vidám, és kulturálisan 

is fejlesztő, kapcsolatteremtő hétvégén vettünk részt, amiért nagyon nagy köszönettel tartozunk 

Schön Györgynek és Varga Péternek! 


