
Beszámoló  

 HAT-18-02-0426 – 50 éves testvériskolai kapcsolat 

 

Első utazás – a galántai csoport látogatása Seregélyesen 

 

    

 Iskolánk, a seregélyesi Eötvös József 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 

2018/2019. tanévben ünnepli fennállásának 

hatvanadik évfordulóját. Az ebből az alkalomból 2019 

áprilisában tartott jubileumi rendezvényen részt 

vettek a szintén idén jubiláló, 70. születésnapját 

ünneplő Galántai Műszaki Szakközépiskola képviselői, 

akik egy csodálatos napórát készítettek és hoztak 

nekünk a jeles eseményre. 
 

 A két intézmény ötven esztendeje, azaz 1968 óta ápol értékes, jól működő testvériskolai 

kapcsolatot egymással, amelynek fontos eleme a két iskola szakmai együttműködése, a színes 

diákcsereprogramok és közös sportrendezvények. 

 Idén már sokadik alkalommal a Határtalanul! program keretében tudtuk megvalósítani, hogy 

tanulóink egy középiskolai együttműködés során látogassanak el egymáshoz. 

 Az első utazásra, a galántai csoport magyarországi látogatására 2019. május 6. és május 10. 

között került sor Seregélyesen, amikor is 25 diák és 3 kísérőtanár látogatott el hozzánk.   

 Az „égiek” felülírták a terveinket, a csapadékos időjárás nem kedvezett a programoknak, 

közel 50 mm eső esett a héten, emiatt néhány programelemet át is kellett szerveznünk, de végül egy 

tartalmas, színes hetet zárhattunk, amelynek részleteit az alábbiakban ismertetetem. 

 Galántai vendégeink május 6-án a déli órákban érkeztek meg hozzánk, szakadó esőben. A 

közös ebédet követően elfoglalták a szállást. A seregélyes-elzamajori Pelikán erdei iskolában kaptak 

helyet szép természeti környezetben, intézményünktől mintegy 7 kilométerre. Ezt követően egy 

sétára indultunk Seregélyesen, és megtekintettük azt a helytörténeti kiállítást, amely többek között 

bemutatja az iskolánkban készült vizsgaremekeket is. A délutáni programot ugyan félig elmosta az 

eső, de a vacsoráig jó hangulatban telt az ismerkedés a két iskola tanulói között. 

         
 Másnap a kedvezőbb időjárás lehetővé tette, hogy megvalósítsuk a tervezett balatoni 

kirándulást, amelynek során elsőként Tihanyba látogattunk, ahol megnéztük az apátságot, majd 



gyönyörködtünk a csodálatos panorámában, és sétáltunk a hangulatos tihanyi utcákon. A következő 

állomás Balatonfüred volt, ahol a közös ebéd elfogyasztása után a Tagore sétányon és a parton 

időztünk, majd Veszprém történelmi belvárosa felé vettük az irányt. A nap egy rövid székesfehérvári 

sétával zárult. 

          
  

     
  

 

  

A következő napon, szerdán felvidéki barátaink egy 

előadás keretében megismerkedhettek iskolánk 

múltjával és jelenével, s szót ejtettünk testvériskolai 

kapcsolatunk jelentőségéről is. Ezt követően a 

tanműhelyekben töltöttük a délelőttöt, ahol a 

gépészeti alapokról és a kovácsolás 

munkafolyamatairól esett szó, majd Józsa János 

szakoktató úr irányításával megkezdtük a közös 

termék elkészítését.  

Az alapgondolatot továbbfejlesztve végül egy kovácsoltvas facsemete-kerítést készítettünk, amely 

fontos szereplője lett a pénteki közös faültetésnek. 

 

 



          
 

     
Szerda délután a Velencei-tó környékén kirándultunk, megemlékeztünk a pákozdi csatáról, és  

megtekintettük Miska huszár szobrát. Velencén a Bence-hegyi kilátóról csodáltuk meg a tájat, majd a 

korzón sétáltunk. Hazafelé pedig ellátogattunk az egyedülálló dinnyési várparkba és skanzenbe, 

amely értékmegőrző tevékenységével immár másodszor került be Guiness-rekordok közé. 

              
 



    
A csütörtöki pesti kiránduláson ismét nem volt szerencsénk az időjárással, így a nap nagy részét tető 

alatt, a mezőgazdasági múzeumban töltöttük. Megtekinthettük a mezőgazdaság egyes területeinek 

kiállításait, többek között az iskolánk fő profiljának számító mezőgazdasági gépészeti részleget is, ahol 

szintén fellelhetőek az intézményünkben készült gépmakettek. Feljutottunk a kaputoronyba és az 

apostolok tornyába is, ahonnan elénk tárult a fővárosi panoráma. 

         
 

     
 



            
 

Zuhogó esőben, a Hősök terét, a parlamentet és a Citadellát 

érintve tértünk haza, és az erdei iskolában közös gulyásfőzéssel, 

valamint vidám diszkóval zártuk a napot. Bográcsozást 

terveztünk, de az eső ezt is megakadályozta. Ennek ellenére a 

hangulat kárpótolta a gyerekeket, akik végül nemcsak a 

seregélyesi középiskola, hanem a szálláshelyen tartózkodó 

budapesti csoport tanulóival is ismeretséget kötöttek.  

 Az utolsó nap barátságos sportmérkőzéssel kezdődött, 

amelynek második fordulóját végül a seregélyesi csapat nyerte 

meg. A futballmeccset követően ellátogattunk az iskolánk 

közelében álló Trianon-emlékműhöz, majd a hét 

megkoronázásaként a két iskola tanulói elültettek egy 

platáncsemetét az iskola parkjában, amely köré elhelyeztük a 

közös termékként megalkotott rácsot is. 

 

          
 



    
 

    
 

Elmondhatjuk, hogy sok élménnyel és emlékkel gazdagon, sikeresen zártuk a hetet, és tanulóink már 

nagyon várják a galántai utazást, ahol újra találkozhatnak a Seregélyesen megismert szlovákiai 

diákokkal. 

 

Még több kép elérhető a kirándulásról az alábbi tárhelyen: 

https://drive.google.com/drive/folders/1xS3gYybARCNN0XTRLA5ycXtlo0I5TxJv?usp=sharing 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1xS3gYybARCNN0XTRLA5ycXtlo0I5TxJv?usp=sharing


Második utazás – a seregélyesi csoport látogatása Galántán 

 

A második utazást megelőző két hétben két ráhangoló, felkészítő foglalkozást is tartottunk a 

diákoknak a galántai projekttel kapcsolatban. Ezek alkalmával – Halász Róbert földrajz-történelem 

szakos kollégával együtt – megismertettük velük a galánati és seregélyesi iskola között fennálló 50 

éves kapcsolatot, a Felvidék történelmi, társadalmi és földrajzi vonatkozásait, valamint tájékoztattuk 

őket az utazás programjáról.  

           
 

 Iskolánk 25 fős csoportja 2019. május 
27-én, hétfőn reggel indult el Seregélyesről, 
hogy a Határtalanul! program keretében 
ellátogasson a Felvidéken található 
testvériskolánkhoz. Öt napon át voltunk a 
Galántai Műszaki Szakközépiskola vendégei. 
 A Galántára vezető út fontos 
állomása volt a Duna szlovákiai oldalán fekvő 
Révkomárom, ahol egy belvárosi séta 
keretében megtekintettük az Európa-udvart, 
a Jókai, illetve Klapka-szobrot és a Szent 
András templomot, valamint a városház 
előtt meghallgattuk a Klapka-indulót. 

 
 

 

 
 

 

          

A partnerintézményben ízletes ebéddel vártak bennünket. A szállásunk elfoglalása után pedig 

elgyalogoltunk az iskolához közeli parkba, ahol a zeneiskola, Kodály Zoltán mellszobra és az Esterházy-

kastély áll. Itt – Lovász Ágnes tanárnő jóvoltából – ízelítőt kaphattunk Galánta múltjából. 

Másnap délelőtt a Honismereti Múzeumban magyar nyelvű tárlatvezetéssel vártak minket. Az 

érdekfeszítő előadás során megismerkedtünk a Galánta környéki parasztok, polgárok és nemesek 



életével, a gazdagon berendezett kiállítások segítségével betekinthettünk otthonaikba, 

megcsodálhattuk viseletüket, mindennapi eszközeiket, tanulmányozhattuk életmódjukat. Különösen 

érdekes volt a patikamúzeum és környék malomvilágát bemutató részleg. 

  
 

Kedden délután a közeli Szereden jártunk, ahol mindannyiunk számára megdöbbentő élményt 

nyújtott a nemrég megnyílt, és azóta is folyamatosan bővülő holokausztmúzeum, amelynek igényes 

tárlatait az egykori szeredi munkatábor barakkjaiban alakították ki. A délutánba még egy Vág-menti 

séta is belefért. Arra azonban nem számítottunk, hogy a buszunk felmondja a szolgálatot. A két 

intézmény közötti összetartást jól jelképezi az a segítség, amit a partneriskola szakoktatóitól kaptunk. 

Néhány óra alatt orvosolták a hibát, megszerelték a meghibásodott önindítót, így semmi nem állt a 

másnapi pozsonyi kirándulás útjában. 

  
 

Szerdán reggel először Dévény várához indultunk, majd Pozsonyban látogattuk meg a 

nevezetes helyszíneket: a várat, a szlovák parlamentet, a koronázó templomot, a pozsonyi magyar 

országgyűlés épületét. A fárasztó nap és a finom vacsora után játékos vetélkedőt szerveztünk a 

diákoknak, amelyen egy totó formájában kérdeztük vissza az első három napon látott, hallott 

információkat. A gyerekek ügyesen megválaszolták a kérdéseket, és jutalmat is kaptak. 



  
 

Csütörtökön nem kedvezett nekünk az időjárás, ugyanis egész nap esett az eső. Délelőtt a 

tanműhelyeket látogattuk végig, és közös termék elkészítésén munkálkodtunk. Majd Dunaszerdahely 

érintésével a bősi vízlépcsőhöz látogattunk, ahol tanulmányoztuk a hajók zsilipelését. Ezt követően 

pedig a Halotti beszéd és könyörgés keletkezési helyén, a deáki templomban és kolostorban vettünk 

részt egy rendhagyó történelemórán. 

  
 

 

 

 
Pénteken reggel került sor a közös faültetésre. Ezúttal egy Magyarországon őshonos bükkfát 

ültettünk el a galántai iskola udvarán, amely köré elhelyeztük a közös termékként készített 

kovácsoltvas kerítést. A vendéglátóinktól való búcsúzás előtt még ellátogattunk a galántai reneszánsz 

kastélyba is, ahol megismerhettük az Esterházyak történetét. A hazafelé vezető úton betértünk a 

komáromi Zetor West Hungary Kft. telephelyére, ahol mezőgazdasági gépész szakos tanulóink 

beülhettek a kiállított traktorokba, és prospektusokat, ajándékokat is kaptak a cégvezetéstől. Ezzel a 

szakmai jellegű programelemmel vált teljessé ez a Galántán töltött egy hét. 



 

  
 

 

Záró program 

 

A pályázatban fakultatív módon vállalt felvidéki témanapot 2019. június 5-én tartottuk meg. Ennek 

keretében – az Összetartozás napja alkalmából – megkoszorúztuk az iskolánk közelében, Seregélyes 

határában álló Trianon-emlékművet. A programban résztvevő kilencedik évfolyam tanulói versekkel, 

Halász Róbert pedagógus történelmi áttekintéssel idézte meg a sorsfordító eseményt. 

 

  
 

Ezt követően egy osztályok közötti, felvidéki tematikájú vetélkedőt tartottunk, ahol a diákoknak 

internetes kutatás segítségével kellett kitölteniük egy feladatlapot. Közösen megtekintettük azt a 

videót is, amelyet Nemes Kristóf kilencedik osztályos tanuló állított össze a galántai kiránduláson 

készült képek alapján: 

https://drive.google.com/file/d/1rybA91msz0QJtihSEwUNoLL3O7Zsz05S/view?fbclid=IwAR2OFMqMzDoysGS9

AKLNph2dZKGqGlQ9fEs68moNO9PR3jZ4z7EGNtWfPdk 

A nap közös főzéssel zárult. Az elkészült pörkölthöz a Felvidék ízeit, a galántai kirándulásról 

hozott knédlit és Kofolát kínáltuk a gyerekeknek. A vetélkedőn első helyezést elért osztály Marlenka-

tortát kapott nyereményként. 

https://drive.google.com/file/d/1rybA91msz0QJtihSEwUNoLL3O7Zsz05S/view?fbclid=IwAR2OFMqMzDoysGS9AKLNph2dZKGqGlQ9fEs68moNO9PR3jZ4z7EGNtWfPdk
https://drive.google.com/file/d/1rybA91msz0QJtihSEwUNoLL3O7Zsz05S/view?fbclid=IwAR2OFMqMzDoysGS9AKLNph2dZKGqGlQ9fEs68moNO9PR3jZ4z7EGNtWfPdk


  
 

 

 

 

 

A projektzáró órát 2019. június 7-én tartottuk. Miután szóban felelevenítettük a kirándulások 

eseményeit, a tanulók rövid élménybeszámoló fogalmazást készítettek.  

A második utazásról és a projektzáró programokról még több kép található az alábbi linken: 

https://drive.google.com/drive/folders/1RiZAihwvJIUDobfPRdFAMOn7_S2JmthS?usp=sharing 

 

 

Varsányiné Kozma Judit 

programfelelős 

https://drive.google.com/drive/folders/1RiZAihwvJIUDobfPRdFAMOn7_S2JmthS?usp=sharing

