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A II. Rákóczi Ferenc emlékévben
A kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum és a miskolci Avasi Gimnázium
Határtalanul pályázat második utazásának úti beszámolója
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A Határtalanul! pályázat céljai között szerepel Magyarország és a magyar tannyelvű
középiskolában tanuló diákok közösségi együttműködésének támogatása. A Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. kezeli pályázatunkat számos határon túli oktatás-nevelési támogatással
együtt.
Mindezeknek köszönhetően ismét találkozhatunk testvériskolánk, az Apáczai Csere János
Elméleti Líceum kollégáival és tanulóival 2020 március 6-10 között, itt
Miskolcon.
A gimnázium 9-10. osztályos tanulói a kora tavaszra tervezett utat velünk
együtt várta, amiatt is, mert a program kétutazásos. Még ősszel találkoztunk
a közös Dél – Erdélyi úton. Majd november utolsó hétvégéjén, a Líceum
100. évfordulójának ünnepére gimnáziumunkból három kollégánk utazott
Kolozsvárra. Kulturális tartalmakban gazdag, magyar nyelvű színházi
előadáson, iskolai ünnepségeken és ottani tanárkollégákkal történő
tartalmas, baráti beszélgetések alatt erősödött bennük az összetartozás
érzése. Vörös Alpár igazgató úr kedves meghívásaira, az iskola
vendégszeretetére többször emlékezünk, és újra – újra említjük egymásnak.
Immár 5 éve, sok diák, egyre több kolléga emlékezetével.
Az iskola Apáczai Csere János, a legnagyobb magyar pedagógus nevét méltán viseli!
Szeretném megosztani az olvasókkal Vallasek Júlia, kolozsvári szülő gondolatát, amit az
iskola honlapján is megtalálnak:
„„Ezerszer boldogabb az… aki innen jól csiszolt lelket visz magával”- hangzik az iskola
jelmondata. Ezerszer hallottam már különféle rendezvényeken, de csak nemrég döbbentem rá,
mennyire hiteles az, hogy a sokat és sokfelé tanuló/tanító Apáczai Csere János már annak
idején sem anyagi javakat, társadalmi érvényesülést, fényes karrier lehetőségét kötött az
oktatás/tanulás folyamatához, hanem két olyan fogalmat, amelyeknek jelentőségét csak akkor

ismerjük fel, amikor hiányoznak valahonnan: a boldogságot és a lelket. Hiszem, hogy ennek a
kettőnek kell meghatározó szerepet játszania minden iskolában, így az Apáczaiban is.”
A támogatott tevékenység összefoglaló leírása

A Testvériskolánkkal való kétutazásos „Robotika határok nélkül” című közös tevékenységet
tervezte, a cserekapcsolatot megszervezte, és azt megvalósította:
Bartáné Szabó Szilvia, matematika – fizika – számítástechnika szakos tanár
Kis Éva, német – földrajz szakos tanár
dr. Kovács János, fizika szakos tanár
Geváld Júlia, informatikatanár, Apáczai Csere János Elméleti Líceum
Fehér Judit, biológia szakos tanár, Apáczai Csere János Elméleti Líceum
Jakab Antal, történelem szakos tanár, Apáczai Csere János Elméleti Líceum
Nagy köszönet a miskolci Adria Holiday Utazási iroda szervezőjének! Előre lefoglalt voltak
programok, átutalások rendezettek, étkezés és szállás megrendelt, igényesen dokumentált. A
Kolozsvárról szervezett busz is megfelelt a diákutaztatás szabályainak.
A támogatott tevékenység utazás szakaszának részletes bemutatása

Az első napon Kolozsvárról Miskolcra utazott 21 diák és 3 kísérő tanáruk. Erdélyi
vendégeink 400 km távolságból érkeztek.

A Tiszai Pu. épületénél, mely szerintünk
hasonlatos a kolozsvári pályaudvarra.

A Megyei Könyvtár előtt, mely Miskolcon
névadója miatt II. Rákóczi Ferenc emlékhely.

Fakultatívan vállalt tevékenységet kis kutatás előzte meg
A Rákóczi Ferenc Emlékév alkalmából "helyi emlékezeteket" kerestünk. A megyénkben,
de Miskolcon is számos Rákóczi emlék lelhető fel. Emiatt készültünk fel mindkét
tanulmányúton, tematikusan egy Rákóczi életút kutatásra. Felkerestük a Rákóczi-házat a
Belvárosban, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárat, ahol a miskolci irodalmi művekről
is beszéltünk, valamint említettük, hogy Rákóczi mellszobra Miskolc – Görömbölyön van.

A híres Rákóczi-Ház, mely ma kulturális és
művészeti tevékenységek támogatói központja.

Az Avas hegy lábainál, a Kossuth téren az
Avasi – Apáczai diákság.

Miskolcon, a Diósgyőri várban a „vár úrnőjének”
társaságában a „Határtalanul apródjai”.

Miskolcon a Diósgyőri várban fegyvermustra
bemutatón a „Határtalanul várkatonák”.

A Miskolci Egyetem Aulájában láttuk a Foucault
Inga, mely kiállításként bemutatja a
bizonyítékot a Föld forgásáról!

Miskolcon, van aki az Avalonban, valaki a
Barlang-fürdőben töltötte az estét.

A második napon a legszebb miskolci helyeket tudtuk vendégeinknek megmutatni: az
Európában egyedülálló adottságú Miskolc-Tapolcai Barlangfürdőben páratlan élmény volt
a fürdőzés. A másik kirándulás, még délelőtt a Diósgyőri várba, a ""Királynék várába"
vezetett. Ezekhez a látnivalókhoz és a hozzájuk tartozó ismeretekhez a diákok a vendégek
és maguk számára kiselőadással készültek.

A Domica a Szlovák karszt legismertebb
barlangja. Három nemzet találkozott a
kirándulásunk alkalmával.

A barlang lenyűgözte figyelmünket. A szlovák
idegenvezető ízes magyarsággal beszélt, és
beszélgetett a kolozsváriakkal.

Projektmunkák: közös tevékenysége a Sajóból vett vízminta vizsgálata. Különlegessége, hogy a Sajó
eredetét kerestük. Időhiány miatt oda nem jutottunk el, de Szlovákiában a parton a hét csapat mintát
vett. Azt kielemezte a mellékelt feladatlapon lévő méréssel.
Együttműködések

Testvériskolánkhoz együttműködési szerződés is köt, melyben megállapodtunk abban, hogy a
közös tevékenységünk a magyar kultúra megismerése mellett kiterjed a természettudományok
és az informatika terére, az általunk eltervezett közös feladatok megoldására.
Most biológia feladatot választottunk! Kísérleteket végeztünk a Sajó vizéből származó
vízmintával. A feladatot csapatmunkában közösen végeztük az erdélyi gyerekkel. Az elemzést
a kémia laborunk mérődobozaival végeztük. Az együttműködés terméke a laborjegyzőkönyv.
A Sajó feladat ötlete számos dolog kapcsolódásából jutott eszünkbe:
 Sajó Északkelet-Magyarország egyik legnagyobb folyója. (helyi nevezetesség)
 Szlovákiában a Gömör–Szepesi-érchegységben ered,
mintegy
1300
méteres
tengerszint feletti magasságban. A fenyőkkel sűrűn benőtt hegyoldalról gyorsan
leszalad, hogy aztán kis folyócskává cseperedik. (régi Magyarországon)
 Partján fekszik Rozsnyó (Rožňava) városa. Innen kicsit délre, Pelsőc (Plešivec) előtt
töri át karsztot. (vízmintavétel helye)
 Mivel mi büszke miskolciak vagyunk, utána néztük még annak is, hogy ezelőtt 30-55
éve a miskolci városcímer négy hullámvonalából az egyik a Sajót jelképezte.
(miskolci is)
 Érdekesség, de ha rákeresünk arra a szóra: Sajó! Erdélyben is találunk egy Nagysajó
folyót a Maros mellett. Azon a vidéken, ahol ősszel jártunk.
Így vált a mi természettudományos komplex programunk „Határok nélkülivé”!

A Rodostói házban. a háttérben Rákóczi széke,
amit saját kézzel faragott, kint a törökországi
száműzetésében.

A kassai Szent Erzsébet – dóm, Rákóczi fejedelem
nyughelye

Kassán, azok a tanárok, akik immár 5 éve azon
tevékenykednek, megtapasztaltathassák a
diákokkal, hogy „magyarnak lenni nemes
büszkeség!”

Vasárnap este Kassán.

A harmadik napon utaztunk a Miskolc - Bánréve - Rozsnyó - Dobsina – Kassa útvonalon.
Sort kerítünk a Sajó eredetének kutatására. Mérési feladatot is elvégeztük a Sajó folyóból vett
vízmintán. Másrészt, Kassán folytattuk a Rákóczi emlékhelyek látogatását és a helyhez
méltóan tartottunk megemlékezést.

Kassán, egy fárasztó nap után. Így együtt, talán
soha többet, ez a kép is emlék lesz…
A kolozsvári diákok szülőföldjüktől 600 km-re
utaztak. Itt a mi határainktól túl is magyarul, a
magyar történelemről tanultunk.
A kassai gimnázium bejáratánál

A negyedik napon ismét Magyarországon voltunk. Megyénk legszebb természeti adottságú
táján, a Zemplén vonulata mellett vitt utunk. Megemlékeztünk országunk egyetlen
aranylelőhelyéről, ami Telkibányán van. Irodalmi emlékhelyről, Széphalomról. Kazinczy
Ferenc életútjáról, szívós szorgalmas munkájáról, aminek „kincseit” máig őrzi szép magyar
nyelvünk.

Életükben először a Sátoraljaújhelyi
Levéltárban. Megrázó és kellemes is volt
egyszerre, hogy mennyi történelmi anyagot
őriznek itt az Erdélyiek számára. Köszönik
szépen!bra
Sátoraljaújhelyen, a Levéltár bejáratánál

A Sárospataki Református Kollégium
Tudományos Gyűjteményének bejáratánál

„A Rákóczi kutatómunkánk gyöngyszeme”
A Sárospataki könyvtár 1530-as években kezdte a
működését, mecénásaik közt a Rákócziak.

Sárospatakon van a Világ egyik legszebb
könyvtára, amit Pollach Mihály tervezett

A régi könyvben a papír minősége, az írás, az
íráskép, a szép magyar nyelv magával ragadó.

Határtalanul! értékelő óra feladata
A történteket áttekintettük, a tanulságokat levontuk, az eredmények megfogalmaztuk, a
külhoni magyarsághoz kapcsolódó ismereteket, az együttműködés során szerzett
tapasztalatokat iskolai keretek között megjelenítettük.

Mogyoróska felett emelkedő Regéc várában II.
Rákóczi Ferenc fejedelem gyermekéveiben élt.

Rákóczi Zsigmond szobránál a szerencsi vár
északi kapujánál

Reneszánsz vár a hegy alján a szerencsi
Rákóczi-vár

2020 tavaszán a „HATÁRTALANUL” utolsó
kirándulás is véget ért. Folytatnánk!

Az ötödik napon a kolozsváriak hazautaztak. Búcsúzáskor együtt énekeltük el a „Nélküled”
című ismert dalt. A dalszöveg erről is szól: hiányozni fognak az erdélyi magyar diákok,
továbbra is! Abból a hazából, aminek anyanyelvét 100 év eltelte után is ilyen tisztán beszélik!
Tartósan nem maradt itt az a szellemiség, amit iskolájuk hozott közénk. A legnagyobb
magyar pedagógusról, Apáczai Csere Jánosról méltán kapta nevét a Líceum!
Nekünk hiányozni fog az az Avasi- Apáczai közösség is, ami akkor is összetartott erősen,
mikor már Európa határait sajnos átlépett a járvány.
Amikor utuk még hazafelé vezetett, többször is kívántam a „szerencsés utat”. Talán az utolsó
diákbusz volt egy időre, ami innen Miskolcról Kolozsvárra vitte a Felvidék vendégszeretetét,
a Rákóczi emlékhelyek bizonyított őrizetét, a Kazinczy munkásság szellemi hagyatékát.
Abban is bízunk, hogy iskolánk „ginkgo biloba” szimbólummá választásának miértét, amiről
meséltünk az Avasi Gimnázium déli oldalában a csoportnak, már nem kell magyarázni. Az
„összetartozás” az egyik legszebb magyar szó!
Mindenkinek köszönjük szépen, hogy a kiránduláson együtt voltak Velünk! Az érdeklődőket
biztatjuk, menjenek, utazzanak, tanuljanak együtt és beszélgessenek sokat – sokat a külhoni
magyar diáktársaitokkal is!
Bartáné Szabó Szilvia
informatikatanár

