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Idén májusban már másodszor látogathattunk el Miskolcra, ahol egy ún. nyelvi-

és sporthetet töltöttünk testvériskolánkban. Gimnáziumunk megalakulása óta (1992) foglalkoztatott 

bennünket,  miként  tehetnénk  érdekesebbé  diákjaink  számára  a  magyar  nyelv  tanulását.  Így 

kezdtünk kialakítani kapcsolatokat különböző magyarországi iskolákkal annak reményében, hogy 

egymást meglátogatva, megismerve többféleképpen is gazdagodunk. A gimnázium nyolc éve alatt 

így az osztályok kétszer, negyedikben, ill. hatodikban utazhatnak egy-egy hétre Magyarországra a 

testvériskolákhoz.

Pár évvel ezelőtt jutottunk unokanővéremmel, Szűcsné Veréb Erzsébettel arra a gondolatra, hogy mi 

is lépéseket tegyünk ebbe az irányba, amikor is a két iskola, a miskolci Lévay József Református 

Gimnázium, ill. a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium hivatalosan is felvette a kapcsolatot. 

Helyes volt ez a döntés, az első, 2006-os látogatásunk után, 2007 tavaszán a miskolci diákokat, ill. 

kollégékat láthattuk vendégül Felsőőrön. Miskolci kollégáink már hosszabb ideje törekedtek arra, 

hogy  a  Magyarországon  kívül  levő  magyar  iskolák  fiataljai  közül  ketten-ketten  lehetőséget 

kapjanak a résztvételre egy kéthetes ún. diákcsere programban. Így bővítettük mi is a résztvevő 

iskolák számát bekapcsolódva ebbe az igen hasznos tevékenységbe. E program keretében diákjaink 

közül  ketten  ősszel  töltenek  ott  két  hetet  a  többi  iskola  kiválasztottjaival  együtt,  amikor  is 

családoknál  lakva  ismerkednek  vendéglátó  diáktársuk  életével,  szokásaival,  valamint  közös 

kirándulásokon ismerhetik meg Miskolc, ill. a környék nevezetességeit. A viszontlátogatás tavasszal 

történik,  így  nyílik  lehetőségük  a  miskolciaknak  is  betekintést  nyerni  iskolánk  életébe,  ill. 

Burgenland szépégeit megtapasztalni, továbbá eljutni pl. Bécsbe, Grazba is.

Az idei májusi projekthétre ismét a hatodikosaink (16 évesek) utazhattak Miskolcra.

Már az utazás előtti  utolsó magyarórák is  fokozták a felkészülés izgalmát,  internet segítségével 

ismerkedtünk a  város történetével,  változatos programajánlatával.  Páran kiselőadással  készültek, 

hogy  majd  testvériskolánk  diákjainak,  tanárainak  mesélhessenek  Burgenlandról,  az  itt  élő 

kisebbségekről, ill. saját iskolánkról, és hogy büszkélkedjenek új honlapunkkal. 

Tanulóink  a  hét  folyamán  délelőttönként  lehetőséget  kaptak,  hogy  érdeklődésük  szerint  részt 

vegyenek különböző tanórákon, majd a délutánok kínáltak változatos programokat. 

Így hétfőn az erdei kisvasúttal a gyönyörű fekvésű Lillafüredre utaztunk. A patak-, ill. tóparti séta 



után  a  Szent  István-cseppkőbarlang  bejárása  következett,  ahol  a  különleges  természeti 

képződményeket csodálhattuk meg. A kiadós vacsora után a Palota függőkertjében József Attila 

szobra  mellett,  ahonnan  remek  kilátás  nyílik  az  ország  legnagyobb  vízesésére,  egyik  diákunk 

elszavalta a költő Óda című versét, amelyet ez a táj és az itt szerzett élmények ihlették. 

A kedd délután a sporté volt. Először a miskolctapolcai Kalandtúra Park akadálypálya rendszerén 

egyfajta testi és mentális erőpróbán vehettek részt a bátrabbak, majd az esős időben elgémberedett 

végtagjaikat  melegíthették  fel  a  festői  környezetben  elhelyezkedő,  Európában  egyedülálló 

Barlangfürdőben. 

Szerdán a Diósgyőri várba kirándultunk, ahonnan a Bükk-hegység lenyűgöző látványa tárult elénk. 

Este a Miskolci Nemzeti Színházban  A muzsika hangja című musical megtekintése jelentett igazi 

kikapcsolódást. 

A csütörtök délutáni szabadidős tevékenység helyszíne a tapolcai bobpálya lett, ahol kollégám, Őri 

László kíséretében vidáman roboghattak le a vakmerőek a 800 méteres pályán. 

Az  utolsó  este  vendéglátóinkkal  elköltött  vacsora  közbeni  beszélgetés  is  igazolta,  hogy milyen 

értékeket  ápolunk  egy  ilyen  partneriskolai  kapcsolattal.  Amellett,  hogy  az  együttes  élmények 

közösségteremtőek, ez az iskolán kívül eltöltött idő alkalmat ad egymás (tanár-diák, diák-diák) jobb 

megismerésére,  ill.  a  diákok  személyiségének  fejlődésére.  A  kollégiumi  életbe  is  betekintést 

nyerhettünk, mivel a gimnázium diákotthona adott nekünk szállást, így további alkalmak nyíltak a 

közös baráti beszélgetésekre vendéglátóinkkal. 

A projekthét nyelvi hatása sem kétséges, a bátrabb nyelvi megnyilatkozások, a nyelvi szerkezetek 

biztosabb használata további lendületet jelentenek egy tanulási folyamatban, ahol az iskolában, ill. 

az iskolán kívül szerzett tapasztalatok egymást erősítik.

Köszönjük  partneriskolánknak  a  lehetőséget,  hogy  egy  ilyen  felejthetetlen  hetet  tölthettünk 

iskolájukban, így alaposan megismerve városukat, Miskolcot is.
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