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Szakmai beszámoló

HAT-17-03 Együttműködés gimnáziumok között

Pályázati azonosító:
HAT-17-03-2017-0028
Támogatást igénylő neve:
SZENT MARTON KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Kapcsolattartó (projektvezető) neve:
URBÁNNÉ TÓTH EDIT
Megítélt támogatás összege (Ft):
4 080 000 Ft
Partner intézmény neve:
Domokos Kázmér Iskolacsoport
Címe: Szováta, fő u 38/b
Képviselő neve, beosztása:
Vass Ferenc
A partnerség rövid bemutatása:
Több mint húsz éves együttműködés valósult meg az intézmények
között. A Határtalanul pályázat keretében minden évben együttműködtünk.
Előkészítő foglalkozás időpontja:
2018.03.05
1rövid bemutatása:
Bemutattuk Erdély történelmét, a magyar történelemmel való
kapcsolatát. Szóltunk a trianoni békeszerződés következményeiről, a határon túl élő magyarokról Ezen belül kitértünk a
székely nép történetére, a magyarokkal való kapcsolatára, az ott született nagy költőkre, írókra, történészekre, történelmi
emlékhelyekre. A Sóvidéket, az utazás útvonalát és az indulás időpontját
Értékelő óra időpontja:
2018.05.24
Rövid bemutatása:
fotók segítségével elemeztük a megvalósult programot, annak
nehézségeit, szépségeit, de szóltunk az együttműködés sikereiről is. Majd megbeszéltük a legjobb pillanatokat.
Kötelező kommunikáció leírása, kommunikációs csatornák megnevezésével (honlapcím):
www.szentmartonszikszo.hu
A tanulmányi kirándulást utazási irodán keresztül szervezte?
nem
Arany Emlékévhez köthető programelem időpontja:
2018.03.13
rövid leírás:
A Magyar Tudományos Akadémiára látogattuk el, ahol megnéztük az
épületet, jellegzetességeit, sajátosságait ismertették. Szóltak Arany János tevékenységéről, megnéztük a híres Kapcsos
könyvet. Nagy élmény volt, hogy beléphettünk a díszterembe, ahol nagynevű akadémikusok tartják az üléseiket. A szikszói
diákok 2018.05.21-én Arany János Szondi két apródja című balladát adták elő.
I. utazás
A kiránduláson részt vett tanulók száma:
34
Kísérőtanárok száma:
3
Utazás időpontja (-tól… -ig):
2018.03.12
2018.03.16
Napok száma:
5
Célország:
Magyarország
Települések:
Szikszó, Halmaj, Budapest, Eger, Miskolc, Bélapátfalva
Tanulmányi kirándulás rövid bemutatása:
A megbeszélt időpontra érkeztek meg a szovátai diákok és kísérő tanáraik
a halmaji Aranyhal Panzióba, itt a szikszói fiatalok és tanáraik várták a vendégeket nemzeti színű üdítőkkel a nagy melegre
való tekintettel. A szállás elfoglalása után a szovátai diákok bemutatták a március 15-i műsorra készült táncaikat.
Megbeszéltük a program részleteit, a diákok hosszasan elbeszélgettek egymással. Másnap reggel indultunk Budapestre a
Magyar Tudományos Akadémiában megvalósuló programra, majd onnan a Parlamenti Múzeumba mentünk, Sétát tettünk a
Duna-parton, rövid szabad idő után hazautaztunk, késő este értünk vissza Halmajra. Másnap Bélapátfalvára mentünk, ahol
a kolostor templomot néztük meg, majd Egerbe jártunk. Igyekeztünk vissza, mert a szikszói diákok várták a csoportot
Halmajon. Este közös beszélgetés, képnézegetés volt. Készültünk a másnapi március 15.i ünnepségre. Március 15-én Szikszó
városa ünnepi díszbe öltözött, az időjárásra való tekintettel az Inkubátor házban tartották meg az ünnepséget közel ötszáz
fő vett részt. Közös músort készített a két iskola, a szovátai diákok fergeteges Sóvidéki tánccal, verssel köszöntötték a
nevezetes napot, majd a várban lévő emlékművet koszorúzták meg. Mivel a szikszói diákok estére meglepetéssel készültek,
ezért a szovátai diákokkal Miskolc-Tapolcára mentünk, ahol közkívánatra boboztak, majd az Avalon parkban jártunk. Estére
elkészült a szikszói fiatalok által készített ünnepi vacsora. A vacsora után átadtuk egymásnak az ajándékunkat, sokig
beszélgettünk, zenét hallgattunk. A szovátai diákok kísérő tanáraikkal együtt március 16-án indultak vissza a Sóvidékre.
II. utazás
A kiránduláson részt vett tanulók száma:
34
Kísérőtanárok száma:
3
Utazás időpontja (-tól… -ig):
2018.05.18
2018.05.22
Napok száma:
5
Célország:
Románia
Települések:
Nagyvárad, KIRÁLYHÁGÓ, KOLOZSVÁR, SZOVÁTA, CSÍKSZEREDA
(CSÍKSOMLYÓ), GYERGYÓSZENTMIKLÓS, GYILKOS - TÓ, BÉKÁS-SZOROS, Parajd, Farkaslaka, Szejke fürdő, Székelyudvarhely,
Tolvajos tető, Korond
40
Tanulmányi kirándulás rövid bemutatása: 2018. május 18-án kora reggel indultunk Szikszóról. A határon közel egy
órai várakozás után jutottunk át. Itt megbeszéltük Trianon jelentőségét, szerepét a magyar történelembe. Majd indultunk
tovább első jelentős megállóhelyünk a Királyhágó volt, itt sok magyar turistával, zarándokkal találkoztunk, akik a Csíksomlyói
Búcsúra igyekeztek. Megálltunk Kolozsváron, ahol a fő teret, a Mátyás szoborral, a Szent Mihály templomot, Mátyás és

Bocskai István szülőházát néztük meg. Majd továbbfolytattuk utunkat Szovátára. Marostudasnál óriási forgalmi dugóba
keveredtünk, így éppen a forgalmi idő lejárta előtt néhány perccel érkeztünk meg a Teleki Hotelbe, ahol vártak bennünket a
szovátai diákok és tanárok. A szállás elfoglalása után pontosítottuk a programot, beszélgettünk késő éjszakáig. Másnap
reggel korán indultunk Csíksomlyóra Gyergyószentmiklóson keresztül, útközben találkoztunk gyalogos, lovas zarándokkal.
Érkezés után felvettük az egyensapkát, indultunk fel a nyeregbe. 8 kilométert gyalogoltunk. Útközben láttuk a mentőket,
akik a búcsúra igyekeztek. Már sokan várták a mise kezdetét, még volt időnk így körbejártuk a nyerget, a zarándokok
folyamatosan érkeztek. A nyereg minden oldalán magyar zászló lengett. A szemfüles diákok csak egy helyen láttak román
zászlót, a kezdeti kellemes időt a mise végére hatalmas eső követte. Mi is jó megáztunk, így is boldogok voltunk,
visszagyalogoltunk a buszhoz, megálltunk a Tolvajos tetőn, Székelyudvarhelyen. Parajdon a Sóbányában, Korondon,
Farkaslakán, Szelykefüdőn jártunk, megkoszorúztuk Tamási Áron, Orbán Balázs sírját is. A következő napon közkívánatra a
történelmi határhoz, a Békás szoroshoz mentünk. Közben megnéztük Gyergyószentmiklós történelmi emlékeit, az örmény
templomba is bejutottunk. Ragyogó napsütésben sétáltunk a Békás-szorosban, majd a Gyilkos tóhoz mentünk. Visszaérve
Szovátára a Sóhegyhez, a Medve tóhoz sétáltunk. Este a diákok előadták a Szondi két apródját. Megajándékoztuk egymást,
másnap reggel hazautaztunk.
Létrehozott termék leírása
Arany János Szondi két apródja balladát adták elő két csoportban a
diákok különböző stílusban.
Egyéb megjegyzés:
média: http://eger.egyhazmegye.hu/hirek/hirek-200/negy-ot-magyarosszehajol, másik mellékelve Észak-Magyarországban

