
Talpra, magyar! 

Együttműködés gimnáziumok között 

 

 

 

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával. 
 

A Határtalanul! program „Együttműködés középiskolák között” pályázatának keretein belül kétszer is 
találkozhattunk testvériskolánk, a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum diákjaival és tanáraival. A 
tartalmas kirándulások során elsőként ők látogattak meg minket, majd egy székelyföldi barangolással 
kiegészítve mi utaztunk a petőfiesekhez. 

Utazásaink irodalmi tematikára épültek, célunk az volt, hogy a kirándulások során megismerjük 
Magyarország, a Partium és Székelyföld legjelentősebb irodalmi emlékhelyeivel, és felidézzük nagy 
íróink és költőink életútját és munkásságát. 

A székelyhídi csapat első megállója Budapesten volt, ahol iskolánk delegációja fogadta őket, és 
közösen tekintettük meg a Gát utcai József Attila Emlékhelyet. Egy kiváló előadás 
keretébenismerhettük meg József Attila életét és munkásságát, miközben szemügyre vehettük a 
múzeum páratlan tárgyi emlékeit a költővel kapcsolatosan.  

A következő állomásunk az Ady Emlékházban volt, ahol Ady és Csinszka egykori lakásában tehettünk 
időutazást a korabeli berendezés és az Ady-relikviák által. Az emlékhelyek megtekintése után rövid 
sétát tettünk a budapesti belvárosban: a Váci utcában és a Vásárcsarnokban.  



 

Tatabányán, az Árpád Gimnáziumban  iskolánk „bővített” delegációja fogadta a székelyhídiakat: 
diákjaink megmutatták megújult iskolánkat a vendégeknek.  

Az iskolai látogatás során Barta Imre és Polyóka Tamás intézményvezetők megemlékeztek az 
együttműködés 10. évfordulójáról, és megerősítették a két intézmény közti testvériskolai szerződést.  

 



Másnap a csoport Felcsúton tekintette meg a Pancho Arénát, majd meglátogatták az alcsúti 
arborétumot.  

 

Székesfehérváron városnéző sétát tettek.  

 

Agárdon a Gárdonyi Emlékházba tettek látogatást, majd a kápolnásnyéki Vörösmarty Múzeumot 
keresték fel.  



 

Ezután Tatabányán, az iskolában a helyi diákokkal közösen vettek részt egy drámapedagógiai 
foglalkozáson, majd a tarjáni szálláson az árpádos diákok, tanárok és a vendégek közös karaoke-estet 

tartottak. 

 

A harmadik napon Esztergomba utazott a székelyhídi csoport, ahol részt vettek a bazilikában a 
szentmisén, majd felkeresték a Babits Emlékházat, illetve megtekintették az Esztergomban elhunyt 
Balassi Bálint szobrát.  



 

Ezt követően Tatán a várnál, az Öreg-tó környékén tettek sétát honismereti vezetéssel, és felkeresték 
Kazinczy padját az Angolkertben. Ezután a tatabányai Turul-szobrot keresték fel. 

 

A záró napon a vendégek Tatabányán irodalmi előadást hallgattak meg, egy kortárs költővel 

beszélgethettek, majd irodalmi vetélkedőn vettek részt a tatabányai diákokkal közösen. A vetélkedőn 



felidéztük a kirándulás során megtekintett látnivalókat és a látnivalókhoz kötődő költők munkásságát, 
valamint az irodalmi (versírási) kreativitásnak is jelentősége volt a végeredmény eldöntésében.  

 

Összességében elmondható, hogy találkozásokban, gondolatokban, élményekben gazdag napokat 
töltöttek székelyhídi vendégeink az anyaországban. 

Külhoni utazásunk során felkerestük a Partium és Székelyföld legnevezetesebb irodalmi, történelmi 
emlékhelyeit és megtekintettük földrajzi különlegességeit.  

Az első nap folyamán Jártunk Nagyváradon: a székesegyház megtekintése után a belvárosban Ady 
Endrére és a holnaposokra emlékeztünk. 

 



A csucsai Ady Emlékházban felidéztük Ady és Csinkszka kapcsolatát, és elszavaltuk a szerelmükhöz 
kötődő legismertebb verset, az Őrizem a szemed című költeményt.  

 

Kolozsváron városnéző sétánk során érintettük a házsongárdi temetőt, illetve Mátyás király szülőházát. 

 



A második napon Segesváron emlékeztünk Petőfire, ezt a témát folytattuk Székelykeresztúron, Petőfi 
körtefájánál.  

 

 

Nagygalambfalván Kányádi Sándor szülőházát és sírját tekintettük meg a költő testvérének 
vezetésével.  



 

 

Farkaslakán Tamási Áron munkásságát idéztük fel, végül Székelyudvarhely nevezetességeit tekintettük 
meg.  

 



 

Utazásunk harmadik napját Csíksomlyón kezdtük, majd a gyimesi ezeréves határhoz kirándultunk el.  

 



 



Ezután a Gyilkos-tónál és a Békás-szorosnál túráztunk.  

 

 

A 4. napot Korondon kezdtük, majd indultunk Hegyközszentmiklósra, Kolozsváron rövid pihenőt és 
kirándulást tettünk, majd Hegyközszentmiklóson találkoztunk testvériskolánk, a székelyhídi Petőfi 
Sándor Elméleti Líceum delegációjával, akikkel vetélkedőn vettünk részt, majd dalestet tartottunk.  

 

Az 5. napon ellátogattunk a Líceumba, ahol az iskolavezetés és a diákok bemutatták az iskolát és 
környékét, valamint Székelyhíd nevezetességeit.  



Ezután - utolsó állomásként - az érsemjéni Kazinczy-házat látogattuk meg, és koszorúztunk Kazinczy 
Ferenc, Csiha Kálmán és Fráter Loránd szobrainál. 

 

Mindkét utazás azt a célt tűzte ki, hogy a diákok tartalmas, információkban és élményekben gazdag 
kiránduláson vehessenek részt, és mindeközben olyan találkozásoknak lehessenek részesei, melyek 
során kialakulhatnak a határokon átívelő, magyar-magyar kapcsolatok. A cél teljesült: a kiránduláson 
nem csupán a diákok ismeretei bővültek, de számos olyan élménynek, beszélgetésnek, gondolatnak, 
találkozásnak voltak a részesei, melyek érzelmileg és lelkileg is fontosak a határon túli magyarsággal 
kapcsolatosan. 

Köszönjük a Határtalanul! programnak a támogatást, amelynek segítségével utazásaink 
megvalósulhattak.  
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