
Határtalanul! 
 

A 2017/2018. tanévben a Határtalanul! programba sikeres pályázatot nyújtottunk be, melynek keretében erdélyi 
testvériskolánkból diákokat fogadhattunk 2017. október 17 – október 21. között. 
„A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, 

elmélyítése. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával 
osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így 
személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.” (forrás: 
www.emet.gov.hu) 
A látogatás előkészítése már korábban megkezdődött, kiválogattuk tanulmányi 
eredményük és közösségi munkájuk alapján a majd júniusban kiutazó diákjainkat. 
Előkészítettük az utazás programját. 
2017. október 17-én (kedd) késő este érkeztek az erdélyi diákok kísérő tanáraikkal. 
Fáradtan a hosszú utazástól, de érdeklődve hallgatták a köszöntést, majd elfoglalták a 

szálláshelyet és megvacsoráztak. 
Másnap Nagykőrösre és Kecskemétre kirándultunk közösen. Az első megálló Nagykőrös, ahol tettünk egy sétát 
a város főterén. 

   

  

 

   
 

Megnéztük a Református templomot, Arany János egykori lakóházának emléktábláját, a Református 
Gimnáziumot, ahol egykor tanított, majd sétáltunk a parkban. 



   

   

  

 

   
  



Sajnos az Arany János Múzeum felújítás miatt zárva volt, egy ideiglenes kiállítást tekintettünk meg a 
Művelődési Házban. A kiállítás bemutatta Arany János nagykőrösi éveit, illetve interaktív módon 
meghallgathattuk verseit. A gyerekek nagyon élvezték a korabeli ruhákban és környezetben készíthető fotózást, a 
mesefotel hanghatásait vagy éppen a korhű tanterem hangulatát. 
 

  

 

  

 



  

 

  
 
A kiállítás után kisétáltunk a múzeumhoz, hogy megnézhessük a múzeum előtt található szoborcsoportot, amely 
a gimnázium egykori professzorait ábrázolja, köztük természetesen Arany Jánost is. 
 

 



 

 
  



Majd újra buszra szálltunk, és Kecskemétre a Vadasparkba utaztunk, ahol a gyerekek könnyedebb formában 
tölthettek el együtt egy kis időt. 

  

 

  
Végül a kirándulás zárásaként Kecskemét belvárosába utaztunk, ahol megnéztük a Czifra-palotát, a Megyeházát, 
illetve sétáltunk a főtéren, itt felfedeztük, hogy a Címerdombon több nagyváros távolságát mutatva Brassót is 
megtaláltuk. A hazaúton egy kis szabadprogram céljából a Malom bevásárlóközpontban álltunk meg. 
hazaérkezés után már csak a vacsora és a pihenés volt, hiszen másnap korán reggel indult a program. 

 



 

 

  

 



  

 
Reggel a közös projektet kezdtük előkészíteni, ezért az erdélyi diákok megtekintették Rádai Mária tanárnővel 
Kisújszállás nevezetességeit, megismerkedtek Arany János Kisújszálláshoz köthető életszakaszával, 
megtekintették a Városi Könyvtár Arany János életét és munkásságát bemutató kiállítását. Ezek az ismeretek 
fontosak voltak, hogy a következő napon megrendezésre kerülő vetélkedőn hasznosíthassák ismereteiket. 

  

 

   



 
Ebéd után előkészítettük a másnapi előadást: a diákok egyrésze a színdarabot próbálta Csordás-Tán Eszter, Ari 
Katalin és Perneki Adél tanárnők vezetésével. A diákok másik fele a díszletet és a jelmezeket készítette az 
előadásra, illetve – mivel éppen tökfaragó versenyt hirdetett a diákönkormányzat – az erdélyi diákok is 
beneveztek, s egy kisebb csoport ezen munkálkodott. A délután folyamán egy kis strandolással lazítottunk, majd 
vacsora után töklámpás-gyújtás volt, és díjaztuk a legszebb vagy éppen a legrémisztőbb töklámpásokat. 
 

 

   
 

A következő nap a projekt keretében telt: Arany János versmondó verseny (a zsűri: Ari Katalin, Csordás-Tán 
Eszter, Perneki Adél tanárnők), illetve Arany János vetélkedő keretében adtunk számot a korábbi napok alatt 
magunkba szívott tudásról, tapasztalatokról a költő életétről és munkásságáról. A vetélkedő összeállítása Piller 
Adrien könyvtáros tanárnő munkája, az értékelésben pedig Duli Annamária, Szidey Szilvia tanárnők és Tóth 
László tanár úr segített. 
 

 
  



Amíg a zsűri az eredményeket összesítette, addig egy élő malom-játékot játszottunk az udvaron. Ezen 
eseményeket a Kisúj TV is megörökítette, hiszen éppen az iskola bemutató filmjét készítették. Az este a 
színdarabbal kezdődött, a diákok Arany János: A fülemile című művét vitték színpadra, majd értékeltük az 
elmúlt napokat, illetve eredményt hirdettünk a versmondók és a vetélkedő résztvevői között. 
 

 

   
 

Az est zárásaként, a Horváth-kert vendéglőben egy közös búcsúvacsorát tartottunk, ahol megköszöntük a 
vendégek látogatását. 
 

   
   

Utolsó nap már csak a hazautazás maradt, szomorúan búcsút vettünk egymástól, de most is megállapíthattuk, 
hogy szép élményekkel gazdagodtunk, sokat tanultunk egymástól, és nagyon várjuk a júniusi kiutazást, hogy 
újra találkozhassunk. 
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