
 

Szakmai beszámoló 

Együttműködés Középiskolák között 

Határtalanul! Komárom – Kézdivásárhely 

Pályázati azonosító: HAT-19-02-0263 

 

Iskolánk a komáromi Kempelen Középiskola és Kollégium sikeresen pályázott a Határtalanul! 

Együttműködés Középiskolások között tanulmányi kirándulások és projektmunka című 

pályázati felhívásra.  

A 2019-ben beadott a Covid-19 járvány miatt többször módosított és végül 2022-ben 

megvalósított Határtalanul! pályázat segítségével sikerült újból diákokat kiutaztatni Erdélybe. 

A pályázat eredetileg tervezett helyszíne megváltozott, mert az eredetileg tervezett külhoni 

iskolát nem értük el és egy másik együttműködő partnert kellett bevonni! A pályázat során 

létrehozni kívánt projektmunka egy közös Erdélyi és Magyarországi fotókkal illusztrált naptár 

lett! A fotókat az erdélyi és magyarországi diákoknak kellett beküldeni ezt követően pedig 

értékelni és kiválasztani. 

A nemzeti összetartozás napján a Trianoni döntés következményeit beszéltük át a diákokkal, 

akik számára nem ismeretlen ez a téma, hiszen Komárom az egyetlen olyan város, amit a 

Trianoni döntés ketté szakított. 

Az utazást megelőzően fakultatív tevékenységként a programban résztvevő diákokkal közösen 

megbeszéltük a Határtalanul! program célját és az első utazáshoz kapcsolódó Komáromot és 

környékét bemutató fotók elkészítésének szempontjait. Az út előkészítése és megvalósítása 

során fontos szempont volt, hogy a bevont diákok megismerhessék a külhoni Magyarság 

helyzetét. Fontos volt továbbá a nemzeti összetartozás erősítése, a Trianoni döntés hatásainak 

megbeszélése, láttatni a diákokkal, hogy milyen javak vesztek el, a magyarság múltbéli és 

jelenkori helyzetének megismerése. 

Első utazás: 2022. július 31. – augusztus 4.  (Erdély, Kézdivásárhely) 

1 nap Komárom, Battonya, Kézdivásárhely,  

2. nap Kézdivásárhely, Bálványos-fürdő, Szent Anna tó, Kézdivásárhely,  

3. nap Kézdivásárhely, Csernáton, Esztelnek, Kézdivásárhely 

4. nap Kézdivásárhely, Brassó, Kézdivásárhely 

5. nap Kézdivásárhely, Nagylak, Komárom 

A pályázat így a Kézdivásárhelyi Apor Péter Szaklíceum és a Komáromi Kempelen 

Középiskola és Kollégium diákjai és pedagógusaival lett megvalósítva! Az utazásunk első 

napján hajnalban indultunk el Komáromból és egész napos utazás során majdnem 850 Km-t 

tettünk meg. Az út során a diákok számára levetítettünk egy Kézdivásárhelyet és környékét 

bemutató kisfilmet. Este értünk az Apor Péter Szaklíceumhoz, ahol a vendéglátóink szíves 

fogadtatása kellemes vacsora mellett sikerült megismerkedni egymással. A 2. napon az előre 

leegyeztetett program szerint Kézdivásárhelyet elhagyva reggeli után Bálványos felé vettük az 



 

irányt, itt eltöltöttünk néhány órát, megnézhettük a környék természeti szépségeit és 

lehetőségünk volt kipróbálni a SPA-t és a kalandparkot is. A néhány órás kikapcsolódás után a 

Szent Anna tó felé vettük az irányt, nagy szerencsénk volt, hiszen az időjárás kiszámíthatatlan 

volt és délelőtt még esett, de délutánra kivirult az idő. Lesétáltunk a parkolóból a hegyes, 

dombos vidéken keresztül a Szent Anna tóhoz és a kápolnához. Ezt követően a csoport a túrát 

a Mohos láp megtekintésével folytatta. A tartalmas és kimerítő nap után visszatértünk a 

szálláshelyünkre, ahol a projektmunka alapján az előre elküldött fotók kiválasztása következett. 

A 3. napon a csoport a Cserhátoni szabadtéri mezőgazdasági és ipartörténeti, szabadtéri 

skanzent nézte meg és ismerkedhetett meg a környék lakóinak életével és használati tárgyaival 

az 1600-as évektől napjainkig. Az skanzen bebarangolását követően utunkat az Esztelneki 

Ferences templom és Kolostor megtekintésével folytattuk. Az felújított templomot és kolostort, 

a lakócellákat a Ferences kolostor rendfőnök szerzetese mutatta meg, ezt követően 

megtekinthettük a kolostorhoz tartozó gazdaságot is. Ezt követően tértünk vissza 

Kézdivásárhelyre és vendéglátóink idegenvezetésével megismerhettük Kézdivásárhely 

nevezetességeit, bebarangoltuk a várost. Este a vacsorát követően a fotók kiválasztását 

végeztük el. A 4. napon a reggelit követően a térség egyik nagyvárosába Brassóba látogattunk 

el és megismerkedtünk a Szász alapítású város történelmével, gótikus épületeivel, főbb 

látványosságaival. Megtekintettük és felmentünk függővasúttal (lanovkával) a város tetejére a 

hegyre! Az egész napos Brassói kirándulást követően visszatértünk szálláshelyünkre, ahol a 

búcsúest következett. A búcsúesten véglegesítettük a Magyarországi kirándulás programját és 

kiértékeltük az Erdélyben töltött napokat. 5. nap A kora hajnali reggelit követően elbúcsúztunk 

vendéglátóinktól és elindultunk, A Nagylaki határátlépést követően az esti órákban érkeztünk 

Komáromba. 

Második utazás: 2022. augusztus 12. – augusztus 16. (Magyarország, Komárom) 

1. nap Kézdivásárhely, Komárom 

2. nap Komárom, Komárom-helyben (erődök),, Észak-Komárom (SK),  

3. nap Komárom, Tata, Tata tófarok, Győr, Pannonhalma, Komárom 

4. nap Komárom, Bábolna nemzeti ménesbirtok, Komárom Wf, Komárom 

5. nap Komárom, Kézdivásárhely 

A Kézdivásárhelyi Aport Péter Szaklíceum diákjai és pedagógusai is nagyon örültek, hogy 

Komáromot és a térséget megismerhetik. A Határtalanul! programban résztvevő diákok saját 

elmondásuk alapján nem jártak még ilyen távol az otthonuktól. A Magyarországi helyszínek 

kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy minél többet tudjuk megmutatni a hozzánk érkező 

külhoni diákoknak és pedagógusoknak!  

1.nap Kézdivásárhelyről érkező diákoknak út közben egy Komáromot és környékét bemutató 

kisfilmet vetítettek le, hogy megismerhessék, Komárom híres törtélemét, este az érkezést 

követően a közös vacsora és a szállás elfoglalása következett 2. nap A reggelit követően, a 

diákok közösen bemutatták az általuk készített Erdélyi fotókat. Ezt követően a csapat felkereste 

a Komáromi erődrendszer egyik tagját a monostori erődöt! A csoport az erőd és kazamata 

rendszer, kiállítások, dunai-bástya megtekintését és tárlatvezetését követően a Trianoni döntés 

miatt kettészakított Észak-Komáromba folytatták a napot. Észak-Komáromban megnézték a 

főutcát, az Európa udvart (ahol Európa építészeti stílusaiban épült házak vannak egy tér köré 



 

építve). Hitelesen megismerhették Jókai Mór irodalmi munkásságát, komáromi kötődésének 

szálait. Láthatták a város egyik látványosságát a tiszti kaszinót és az Öreg várat is. 3. nap A 

reggelit követően az Erdélyi diákok megismerhették a vizek városát Tatát. A festői szépségű 

reneszánsz Tatai várat ismerhették meg, amely egykor Mátyás király vadászkastélya is volt. A 

vár megtekintése után a festői szépségű Öreg-tavat vízközelből is láthatták, hiszen a 

sárkányhajózást is kipróbálták a kézdivásárhelyi diákok! Tatát magunk mögött hagyva a 

kirándulók Komáromot érintve Pannonhalmán folytatták a programot. Az ezeréves apátság, a 

bazilika, a könyvtár az arborétum elvarázsolták az Erdélyi vendégeket. A pannonhalmi apátság 

lábánál található Pedró pékség tulajdonosa, megvendégelte a csoportot a friss 

péksüteményekkel és üdítővel, A nap végére marad a Győri városnézés, ahol lehetőségük volt 

megismerni Győr belvárosát a diákoknak. A fárasztó napot a vacsora zárta. 4. nap a Komáromi 

reggelit követően a csoport lehetőséget kapott arra, hogy megismerhesse a Bábolnai Nemzeti 

Ménesbirtokot, a birtok "intézője" pedig, mint minden Erdélyi csoport esetében most is egy 

ingyenes, egész délelőttöt felölelő interaktív tárlatvezetéssel készült. A programot nagyon 

élvezték a vendégek, hiszen megismerhették a Magyar lótenyésztés egyik bölcsőjét és Kincsem 

a legsikeresebb magyar versenyló hiteles történetét is. A Ménesbirtokon folytatott látogatást 

követően, a csoport délután a WF szabadidőparkban pihenhette ki magát, majd ezt követően a 

közös projektmunkával foglalkozott és kiválasztásra kerültek a legjobb Erélyből hozott képek, 

amelyek a közös falinaptárba bekerültek. A napot a búcsúest zárta. 5. nap a hajnali reggelit 

követően az Erdélyi csoport elindult és maga mögött hagyta Komáromot, késő este értek haza 

13,5 órás út után. 

Az értékelő óra időpontjának kiválasztása rendhagyó volt, hiszen az eredetileg programba 

bevonni kívánt partneriskola cseréjére volt szükség. Az új partneriskolával az együttműködési 

megállapodást 2022. július 18-án tudtuk megkötni. A program utazásai pedig 2022.07.31-

08.16. közé estek. A megvalósítási szakasza 08.31-én zárult! A 08.22-én tartott értékelő órán a 

programban részt vett diákok és a nyári táborban résztvevő diákok és pedagógusok voltak jelen. 

A résztvevők megismerhették a programot, megtekinthették a közös projektmunkát az Erélyi 

és Magyarországi fotókkal illusztrált naptárt. Az intézmény többi diákja az új tanév kezdetekor 

megismerhette a megvalósított Határtalanul! projektet, a projektben részt vevők 

élménybeszámolókat tartottak.  

Fontos volt az aulában megrendezett Határtalanul! nap is, ahol bemutattuk az út során készített 

fotókat, az elkészült naptárat. 

A pályázat segítségével 60 diák és 6 pedagógus ismerhette meg egymást, kötött szoros 

barátságot. Lehetőségünk volt, habár rövid időre, de bepillantást nyerni egymás életébe, 

megismerni a határon túli Erdélyben élő Magyarság és az anyaországban élő Magyarság 

mindennapjait. Fontos volt, hogy olyan testvériskolai kapcsolatot tudtunk kötni, amely lehetővé 

fogja tenni, hogy újból pályázni tudjunk a Határtalanul! program segítségével! 

Köszönjük szépen az élményeket, az új barátokat, a támogatást. 

Komárom, 2022. szeptember 10. - Kerekes László 

 

 


