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1. utazás  

2013. október 4-6. 

A székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum látogatása Tatabányán 

1. nap 

Izgatottan és nagy örömmel vártuk a székelyhídi diákokat és tanárokat, akik a 
délelőtti órákban érkeztek meg iskolánkba, a Tatabányai Árpád Gimnáziumba. Az 
utazásban megfáradt, éhes és szomjas csapatot egy kis fogadással vártuk, ahol 
pihenhettek egyet, illetve az általunk elkészített szendvicseket fogyaszthatták, 
üdítővel és ásványvízzel olthatták szomjukat. A fogadás ideje alatt már 
elkezdődött az ismerkedés, hamar beszédbe elegyedtünk a székelyhídi diákokkal, 
majd párokba rendeződve körbevezettük őket az iskolánkban, megmutatva az 
épület legfontosabb részeit. Játékos feladatokkal tettük izgalmasabbá a bemutatást. 

 

 

Mivel iskolánkban ezen a napon szervezték a bejövő osztályok számára tartott 
„mazsolaavatást”, ez jó alkalom volt rá, hogy érmelléki vendégeink 
bepillanthassanak gimnáziumunk egyik hagyományos programjába. Az avatást 
követően zenés-táncos mulatság következett, ahol velünk együtt a székelyhídi 
tanulók is táncra perdültek, így rögtön egy közös bulival ünnepeltük a találkozást. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt követően utaztak ki szálláshelyükre, a tarjáni Ifjúsági Táborba vendégeink, 
ahova többen kikísértük őket, és a napot közös tábortűzrakással, majd énekléssel 
zártuk. 

 

 

 

 

 



 

2. nap 

A reggeli után vendégeink buszra szálltak, s a tatabányai Jubileum Parkba utaztak, 
ahol az iskolák – tanárokkal kiegészült – focicsapatai mérkőztek meg egymással. 
A jó hangulatú sporteseményt mindkét szurkolótábor hangos buzdítása kísérte. A 
„hazai” csapat diadalmaskodott 8:1 arányban. 

 

 

A meccs után egy egész napos kirándulásra invitáltuk a vendégeket: előbb 
Esztergomba, majd Komáromba látogattunk el. 



 
Esztergomban megtekintettük a bazilikát, majd – igazán határtalanná téve a 
kirándulást – gyalog átsétáltunk a Mária Valéria-hídon Párkányba.  

 

 

 
Komáromban az északi városrészen tettünk egy városnéző sétát, megtekintve a 
Klapka teret, a Jókai-szobrot és az Európa-udvart; majd Dél-Komáromban a 
Monostori Erőd meglátogatása következett. A hosszú nap fáradalmait a komáromi 
gyógyfürdő kellemes hőmérsékletű termálvizében pihentük ki. 

 



 
 

 

A hazaérkezés és a vacsora után újra a közösségi élményeké volt a főszerep: közös 
énekléssel, karaokézással és tánccal kísért „búcsúestet” tartottunk. 



 

 

 

 

  



3. nap 

Vasárnap délelőtt a Tatabányai Múzeum szabadtéri bányászati részlegét és a 
skanzent néztük meg. A szakszerű idegenvezetéssel kísért látogatás során 
vendégeink bepillanthattak Tatabánya város múltjába és a vele szoros 
összefüggésben lévő bányászat történetébe. 

 

A délután és az egész látogatás egyik fő programpontja az aradi vértanúkról való 
megemlékezés volt. A helyi és székelyhídi diákok és tanárok közösen hajtottak 
fejet a tatabányai városi ünnepségen, a tizenhármak kopjafái előtt. A két iskola 
vezetősége közösen koszorúzott, és két diák (Perecsényi Balázs és Sunyovszki 
Márton) közös versmondással emlékezett a hősökre. 

 



 

 



 
 

 

Az ünnepség után búcsút vettünk vendégeinktől, élményekben, beszélgetésekben 
és új kapcsolatokban gazdag néhány napot tudhattunk magunk mögött. 



Előkészítő óra 

Az előkészítő órán a meglátogatandó terület földrajzáról, történelméről és irodalmi 
vonatkozásairól hallgathattunk meg előadásokat. 

Polyóka Tamás tanár úr az Érmellék földrajzi érdekességeiről beszélt, és bemutatta 
azokat a településeket is, melyeket utunk során érintünk. 

 



 

Fazekas József tanár úr prezentációja a trianoni békeszerződésről és annak 
partiumi vonatkozásairól szólt. 

 



 

Kántor Péter tanár úr az Érmellék híres szülöttjeiről, írókról, költőkről beszélt, s 
feladatként adta egy határon túli magyar író-költő művének elolvasását. 

 



 

 

 

 

 

 

  



2. utazás  

2014. május 29.  

Látogatásunk a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceumhoz 

 

1. nap 

Korán reggel indultunk el, várakozással teli, az újbóli találkozás örömével. 

Útközben megálltunk Kazinczy Ferenc szülőfalujában, Érsemjénben, ahol 
megtekintettük a Kazinczy-emlékházat, s a helyi idegenvezető segítségével 
megismerhettük a nagy nyelvújító mellett a település másik két neves 
szülöttjének, Csiha Kálmán püspöknek és Fráter Loránd dalszerzőnek 
munkásságát. 

 



 

Első utunk a Líceumhoz vezetett, ahol közösen készítettük elő azt a 
fotókiállítást, amelyet az őszi, tatabányai látogatás alatt készült fényképekből 
válogattunk össze. 

 



 

 

A vendéglátóink által kínált pogácsa és üdítő elfogyasztása után következett a 
kiállítás megnyitója, ahol a székelyhídi iskola vezetősége köszöntött minket, 
értékelte a kiállítást. Gimnáziumunk nevében Polyóka Tamás igazgatóhelyettes 
mondott köszöntő és köszönő szavakat. 

 



 

A megnyitó után átmentünk a líceum tornatermébe, ahol egy mászófalat 
„avattak fel” és adtak át a diákságnak. A bátrabb tanulók és tanárok a beszédek 
után rögtön ki is próbálhatták a mászófalat. 

 

Ezután átadtuk ajándékunkat az iskolának: egy egyedi készítésű virágtartókat, 
melyen a magyarság szimbólumai, illetve találkozásunk évszáma látható. Az 
ajándék az iskola bejárata melletti Petőfi-szobor két oldalára került. 



 

 

A programot követően elfoglaltuk szállásunkat, mely a hegyközszentmiklósi 
termálfürdő területén volt. A vacsora elfogyasztása után a gyógyvíz kellemes 
vizében fürödhettünk. 

 



2. nap 

A délelőtt folyamán részt vettünk a Petőfi Líceum legnagyobb eseményén, a 
ballagási ünnepélyen. Érdeklődéssel néztünk a helyi ballagási szokásokat, 
hallgattuk a beszédeket, melyek közül kiemelendő Polyóka Tamás tanár úr 
köszöntője, mellyel a tatabányai gimnázium nevében kívánt eredményes 
érettségi vizsgát és sok sikert a ballagóknak. 

 

 

Az ünnepség és az ebéd után útra keltünk Kolozsvárra és Járabányára. Az 
utazás közben a székelyhídi Líceum tanárai, Sóki Béla és Major József tanár 
urak mutatták be számunkra a környék nevezetességeit, látnivalóit, 
történelmét. 

Kolozsváron városnéző sétát tettünk. Elsőként a Mátyás-szobrot néztünk meg, 
majd Mátyás szülőházához sétáltunk el.  



 

 

A helyi nevezetességek között megtekintettük a Babes-Bolyai 
Tudományegyetem épületét, illetve a Szent György-szobrot. Felejthetetlen 
élmény volt a házsongárdi temetőben tett séta is, ahol az erdélyi kultúra és 
tudomány nagyjainak síremlékei előtt álltunk meg egy-egy percre. 



 

Kolozsvárról második szállásunk felé vettük az irányt, mely Járabányán, a 
Hotel Alpinban volt. A festői környezetben található szálláson elfogyasztottuk 
a vacsorát, majd egy kis esti felfedező sétára indultunk a környéken. 

 

  



3. nap 

Bár az időjárás nem fogadott a kegyeibe, hiszen a 3. napon esős és szeles 
időben indultunk útra, kíváncsian vártuk az új kirándulási helyszíneket.  

Torockó és a Székelykő, illetve a Tordai-hasadék megtekintése után a Tordai-
sóbarlang következett, ahol mindenki kedvére kipróbálhatta a bánya 
szolgáltatásait: csónakázhattunk, óriáskerekezhettünk, pingpongozhattunk. 

 

 



 

 

Az élménydús nap után indulunk visszafelé, Hegyközszentmiklósra, ahol 
utolsó éjszakánkat töltöttünk. Nagy örömünkre a székelyhídi diákok 
kilátogattak hozzánk a fürdőbe, és késő éjszakába nyúlóan beszélgettünk, 
karaokéztunk régi-új barátainkkal. 

  



 

4. nap 

A délelőtt folyamán részt vettünk a szentmiklósi református templomban 
tartott ünnepi istentiszteleten, melyet a nemzeti összetartozás jegyében 
celebrált Árus László tiszteletes úr. Beszédében köszöntött minket, s felhívta a 
figyelmünket a hazaszeretet, a magyarságunkhoz való ragaszkodás 
fontosságára, értékeire. Az istentisztelet végén Sunyovszki Márton, a 
Tatabányai Árpád Gimnázium tanulója szavalta el Juhász Gyula Trianon című 
versét, majd közösen elénekeltük a Himnuszt és a Szózatot. 

 



 

 

Elbúcsúztunk vendéglátóinktól, és indultunk Nagyváradra. A „Pece-parti 
Párizs”-ban megcsodáltuk a gyönyörű belvárost, megálltunk Ady és a 
holnaposok szoborcsoportjánál és az Ady-múzeumnál. 



 

 

A hazafelé tartó úton Fazekas tanár úr „Trianon-totóval”, Kántor tanár úr 
irodalmi kvízzel örvendeztetett meg minket, illetve az előkészítő órán kiadott 
feladat ellenőrzéseként olvasmányélményeinkről is beszámoltunk, ajánlottuk 
egymásnak a határon túli magyar szerzők műveit. 

Fáradtan, de élményekben, emlékekben, az összetartozás érzésének boldog és 
büszke tudatában tértünk haza. 

Köszönet a felejthetetlen utazásokért a Határtalanul! pályázatnak! 

  



 

A pályázat által támogatott kirándulásokról iskolánkban fotókiállítást 

szerveztünk. 

 

 
 



 

 

  



Határtalanul értékelő óra 

A kirándulást követően 2014. június 10-én a kísérő tanárok a az utazáson részt vevő diákokkal 
„Határtalanul” értékelő órát tartottak. 

 

Ezen az órán minden egyes programelemet megbeszéltünk, értékeltünk, melyhez az elkészült 
projektnapló volt segítségünkre. Felelevenítettük az utazások legfontosabb pillanatait, 
helyszíneit, közös élményeket, ismereteket. Tanáraink egy játékos kvízfeladatsorral készültek 
számunkra, melynek segítségével áttekintettük a kirándulás lexikális ismereteit, történelmi, 
irodalmi, földrajzi vonatkozásait. 

 



Nagyon jó volt újra felidézni a határtalan kirándulásunk legszebb élményeit, mely 
megerősítette bennünk a nemzeti összetartozás érzését és egy újabb határtalanul 
együttműködés vágyát. 

 

 

 

  



Bemutató előadás 

 

Az értékelő óra másnapján 2014. június 11-én a „Határtalanul” bemutató előadást tartottunk 
az iskola érdeklődő diákjai számára. Az előadáson az előző napi értékelő óra mintájára képes 
írásos élménybeszámolóval készültünk. 

 

Kiscsoportokat alakítottunk ki, és így meséltünk a kirándulás során megélt dolgokról. 
Biztosak vagyunk benne, hogy a hallgatóság kedvét is meghoztuk a következő kiránduláson 
való részvételre. 

 



Különös felfedezés volt számunkra, hogy az egyes csoportoknak más és más élmények, 
helyszínek bukkantak fel az előadásaikban, de ezzel is bizonyítottuk, hogy mennyire színes és 
sokrétű volt a kirándulás. 

 

 

 

  



Határtalanul témanap 

 

 

A kirándulást követően játékos vetélkedőn vettünk részt. A téma Erdély, szűkebben a 
Partium, az Érmellék. Előzetesen felkészültünk Erdély történelmi, irodalmi, földrajzi 
tudnivalóiból. Csapatverseny keretében mértük össze tudásunkat hagyományos és játékos 
feladatokkal. A verseny végén tanárainkból álló zsűri értékelt és jutalmazott. 

 
 

  



 

 

 

 


