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Együttműködés középiskolák között

A Horváth Mihály Gimnázium 40 tanulója 4 pedagógus kíséretében a Határtalanul! program
keretében járt 2022. április 10-15-ig az erdélyi Sepsiszentgyörgyön, ezt megelőzően 2022.
január 10-15. között a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum 40 diákját és 4
kísérő pedagógusát fogadtuk Szentesen.

A programot az intézmény gondosan előkészítette. Első lépésként a diákokat és szüleiket
tájékoztattuk a Határtalanul! pályázat célkitűzéséről, a pályázat lebonyolításáról, a várható
programról. Közben a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceummal is
egyeztettünk a megvalósítandó programmal kapcsolatban. Sajnos a pandémia miatt a
tervezettnél két évvel később, az eredetileg tervezett programon némileg módosítva (pl.
először fogadtuk külhoni partnerünket és csak ezt követően került sor a magyar diákok
kiutazására) valósulhatott meg a projekt.

A tanulókat felkészítettük a programokra, két előkészítő órát tartottunk. Az elsőn beszéltünk
a határon kívül élő magyarság létszámáról, a határon túli elhelyezkedés történelmi okairól és
Erdély magyarságának történetéről, jelenéről. A második órán Erdély és egész Románia
összlakosságának etnikai összetételéről, és a toleráns, kooperatív viselkedés
alapszabályairól. Szó esett az autóbuszos utazás etikai tudnivalóiról is.

2022. január 10-15. között fogadtuk a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum
diákjait és tanárait. Az első nap alapvetően az utazásról szólt, szerencsére
Sepsiszentgyörgyről gond nélkül megérkeztek vendégeink Szentesre, majd elfoglalták a
fábiánsebestyéni Almáskert Panzióban a szállásukat, elfogyasztották vacsorájukat. Mind
az étkezéssel, mind a szállással kapcsolatban az erdélyi diákok elégedetten nyilatkoztak a
hátralévő napok során is, megfelelő közösségi térről, igényes vendéglátásról számoltak be.
A vacsorát követően közösen újra átbeszéltük a következő napok programjait.

A második napon sor került a Horváth Mihály Gimnázium meglátogatására, igazgató úr
anekdotákat sem nélkülöző körbevezetése nagy élményt jelentett a diákok számára. Az
iskola megtekintését a drámai tagozatosok szárnyában egy színházi műhelymunka zárta. Az
ebédet követően Szentes főbb látnivalóit (Széchenyi liget, Koszta József Múzeum stb.)
ismerhették meg, majd a nap egy jó hangulatú vacsorával zárult.

A harmadik napon folytatódott a környező települések nevezetességeinek felfedezése, az
úticél ezúttal Szarvas volt. Az Arborétum (Üvegház, Pepi-kert, Varázstanya, Vízi tanösvény



stb.), a Mini Magyarország megtekintése mellett koszorút helyeztünk el a
Trianon-emlékműnél. Az ebédet követően a program szakmai munkával folytatódott
Szentesen a közös produkció főbb elemeinek megbeszélésével. A napot vacsora és jó
hangulatú táncház zárta.

A negyedik napra ópusztaszeri kirándulást szerveztünk, hogy a diákok megismerhessék
közös múltunk fontos emlékeit az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark meglátogatásával. Az
ebéd után újra buszra szállva Szegeden folytatódott a program, ahol a délutáni városnézés
során Szeged nevezetességeit (Széchenyi tér, Dóm tér, Egyetem, stb) ismerhették meg a
program résztvevői.

Az ötödik napon a reggelit követően a Szentesi Üdülőközpontban kezdődött nap, a számos
medence és élményelem igazi felüdülést nyújtott a látogatóknak. Az ebédet követően,
délután a színházi műhelymunka folytatódott, melynek keretében ellátogattunk a szentesi
Tóth József Színházba is. Itt megismerkedhettek vendégeink is a közös előadás majdani
helyszínével, sor kerülhetett néhány jelenet beállítására is.

A hatodik napon elbúcsúztunk vendégeinktől, akik megkezdték hosszú útjukat otthonukba.





A jó hangulatú, komoly színház-szakmai tapasztalatokat is hozó napok után már nagyon
vártuk az utazást Sepsiszentgyörgyre, melyre végül 2022. április 10-15. között került sor. A
kiutazást megelőzően - a ráhangolódás jegyében - 2022. február 28-án a Magyarság
Házával együttműködve Marosán Csaba színművész tartott rendhagyó irodalomórát
diákjainknak.

Az utazás első napján szerencsésen megérkeztünk Sepsiszentgyörgyre, útközben
Nagyszalontán megtekintettük az Arany János Múzeumot, majd elfoglaltuk szállásunkat a
közeli Bikfalván, a Mókus Panzióban. Már ekkor tapasztalhattuk, hogy a szállás remek
választás volt: rugalmas házigazdák, bőséges és változatos étkezések vártak ránk.
Diákjaink is abszolút elégedetten nyilatkoztak a 3-4 ágyas, fürdőszobás, fabútorokkal ellátott
szállásról. A kicsomagolás és a vacsora elfogyasztása után megbeszéltük a következő
napok várható programjait, valamint - a vendéglátó partner kedves meglepetéseként - a
Magyar Költészet Napja alkalmából egy József Attila-estet is megtekinthettünk.

A második napon a reggelit követően, a Plugor Sándor Művészeti Líceumba látogattunk,
ahol délelőtt színházi műhelymunka folyt - központjában a közös darab összeállításával. Az
ebédet követően megtekintettük Sepsiszentgyörgy fontosabb látnivalóit (Székely Nemzeti
Múzeum, Míves Ház, stb), majd Sepsibükszádon a Medvelest is felkerestük. A nap
folyamán még látogatást tettünk a Tamási Áron Színházban is.

A harmadik napon délelőtt folytatódott a szakmai tréning a Líceumban. Az ebédet követően
került sor a csernátoni skanzen meglátogatására, majd Gelencén az Árpád-kori templomot
tekintettük meg. A nap közös kürtőskalács-sütéssel és -evéssel zárult.

A negyedik napon - a már megszokottak szerint - délelőtt a Líceumban a színházi szakmai
program folytatódott. Ebéd után buszra szálltunk, hogy megtekinthessük a páratlan
szépségű Szt. Anna-tó látnivalóit. Az utunkat innen a Mohos-láphoz folytattuk,
megismerkedtünk ennek élővilágával, kialakulásával. Bár a túrák során eléggé elfáradtak
diákjaink, a vacsorát követően ez a fáradtságuk elillant, aktívan bekapcsolódtak a szervezett
táncházba.

Az ötödik napon délelőtt a szakmai tréning utolsó felvonásához érkeztünk, amit fájó szívvel
vettünk tudomásul. Az ebédet követően Brassóba kirándultunk, ahol a délután folyamán
megismertük a város fontosabb látnivalóit. A napot vacsora és a Háromszéki Táncegyüttes
előadásának megtekintése zárta. Utolsó éjszakánkat a csernátoni Kovács Vendégházban



töltöttük, ahol rugalmas vendéglátókkal ismerkedtünk meg, és bőséges élelmiszercsomaggal
bocsátottak utunkra.

A hatodik nap a hazautazással telt. A pályázatban vállalt közös előadás végül április 29-én
17.00 órai kezdettel Szentesen valósult meg a Tóth József Színházban (a külhoni partner
saját forrásból finanszírozta ezt az utazását).

Az utazást követően, 2022. április 20-án értékelő óra keretében résztvevő diákjaink ppt és
az elkészített kisfilmek segítségével összegezték a két utazás tapasztalatait.




