
Őrizzük a lángot! Hat-18-02-030 Határtalanul pályázat 
Nagyszerű találkozás volt a két iskola diákjai között Szovátán és Szikszón. Ismét részt vettek a diákok a 

március 15-i ünnepségen, de még nagyobb esemény volt, hogy kopjafát avattunk Szovátán a Domokos 

Kázmér Líceum udvarán azért, mert 25 éves az együttműködésünk. A szovátai fiatalok megismerték 

Magyarország egy szeletét, Abaúj, Zemplén, Borsod, Heves megye egy-egy történelmi érdekességét. 

Jó volt találkozni a székely, sóvidéki diákokkal, felnőttekkel, Gazdagítottuk egymás tudását, 

személyiségét fejlesztettük 

Kapcsolat alakulása: 25 éve történt meg, hogy a két iskola együttműködik, rendszeresen mind a két fél 

pályázatok segítségével tartja fenn a találkozás lehetőségét. 

Előkészítés: Bemutattuk a Trianoni békeszerződés következményeit, kiemelve a Romániához került 

Erdély történetét, népességét, napjaink kulturális, gazdasági jellemzőit, Szóljunk az ott élő magyarság 

helyzetéről, a toleráns viselkedés szabályairól, az indulás időpontjáról, a megvalósítandó programról. 

Erdélyben: Nagyvárad, Kolozsvár, Szováta, Bögöz, Agyagfalva, Segesvár, Parajd, Székelyudvarhely, 

Korond, Farkaslaka teleépüléseken jártunk. 

Az utazás I. 2019-március 12-16.: Kora reggel indultunk Szikszóról, autópályán mentünk Ártándig, a 

határátkelőhelyig (amíg lehetett) majd rövid várakozás, útlevél ellenőrzés után léptük át a trianoni 

(schengeni) határt, majd Nagyvárad, Kolozsvár érintésével érkeztünk Szovátára a Teleki Oktatási 

Központba. Rövid megállás volt Kolozsváron, ahol a Fő teret, Mátyás szobrát, a Farkas utcai református 

templomot, Mátyás és Bocskai István szülőházát néztük meg, A Sapientia Egyetem udvarán 

parkoltunk.. Késő este érkeztünk Szovátára, ahol már vártak bennünket a Domokos Kázmér Iskola 

diákjai. Rövid programegyeztetés után késő estig beszélgettünk, ismerkedtünk egymással. Másnap 

Bögöz, Agyagfalva, Segesváron jártunk. március 14-én Parajd, Farkaslaka, Székelyudvahely, Korond 

következett. Március 15-én ünnepi műsort adtunk a szovátai polgároknak, megnéztük a Domokos 

Kázmér Iskolát, kopjafát állítottunk az Iskola udvarán a 25 éves közös munka emlékére. Járunk a 

Medve-tó környékén is. március 16-én indultunk haza és késő este érkeztünk meg. 

Szállás: Teleki Oktatási Központ Szováta 

Az utazás II. 2019. június 1-5: Szovátáról indulta, Magyarországon: Halmaj, Sátoraljaújhely, Széphalom, 

Eger, Egerszalók, Miskolc, Szikszó településen jártan az erdélyi, sóvidéki diákok. 

A szovátai Domokos Kázmér Iskola diákjai először Halmajra érkeztek, majd másnap a 

Sátoraljaújhelyhez tartozó Széphalom Magyar Szó Múzeumába látogattak, Sárospatakon a Református 

Kollégium gyűjteményét, múzeumát, majd a Rákóczi Várat nézték meg. Késő este értünk vissza a 

szállásra. A következő napon Egerbe látogattunk, ahol a Dobó teret, a Bazilikát, az Érseki udvart néztük 

meg, továbbutaztunk Egerszalókra, ahol fürdési lehetőség volt, Június 4-én a Nemzeti Összetartozás 

Napján Szikszón a Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskolában tartottak ünnepi műsort, 

koszorúzták a trianoni kopjafát. Itt Vass Ferencz a szovátai iskola igazgatója tartott megemlékezést. 

Megnézték az iskola épületét, találkoztak diákokkal is a Szovátiak, majd Miskolc-Tapolcára mentünk az 

Avalon parkba, ahol gokartoztak, majd Tapolcával ismerkedtek meg, közben kipróbálták a bobozás 

tudományát is. Este búcsúestet tartottunk, értékeltük a programot, megbeszéltük a további 



együttműködés lehetőségeit, Késő estig tartott a barátkozás. Másnap reggel elindultak hazafelé a 

szovátaiak. Szerencsésen hazaérkeztek. 

Szállás: Aranyhal Panzió Halmaj 

A program lezárása: A szikszói diákokkal közösen értékeltük a két utazás tanúságait, eredményeit. 

Megnéztük a fényképeket, közösen választottuk ki a legjobbakat. Szóltunk a határon túli magyarokkal 

való együttműködés fontosságáról. Szikszói diákok elmondták mennyire nagyszerű élményt jelent 

számukra a programban való részvétel, kapcsolatokat alakítottak ki az Internet adta lehetőségen 

keresztül. Szóltunk arról is, hogy a jó kapcsolatépítésnek feltétele az együttműködés, egymás kölcsönös 

tisztelete, ez megvalósult. 


