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Báthory István Elméleti Líceum

A Határtalanul! pályázat 
keretében két iskola, a sárbo-
gárdi Petőfi Sándor Gimnázi-
um és a kolozsvári Báthory Ist-
ván Elméleti Líceum, középis-
kolai osztályaiba járó diákjai-
nak egy része különleges diák-
csere programban vehetett részt 
Takács Sándor, illetve Sebes-
tyén Árpád szervező tanárok ki-
tartó munkájának köszönhető-
en. Nélkülük és a kísérő taná-
rok (Sárbogárdról Horváth Ani-
ta, Horváthné Szabó Judit, Zsidi 
Éva, Horváth István, Novák Ko-
vács Zsolt és Kolozsvárról Tő-
kés Emőke, Deák Angéla) segít-
sége nélkül nem lett volna ekko-
ra élményben része az 52 diák-
nak. 

De kezdjük az elején. Márci-
us 10-én, csütörtökön izgatottan 
szálltunk fel a buszra, és ez az 
izgatottság a tetőfokára hágott 
amikor megérkeztünk Sárbo-
gárdra. 26 gyerek várt ránk in-
tegetve, iskolájuk előtt a kísérő-
tanáraikkal együtt. Megérkezé-
sünket követően megismerked-
tünk velük, és már akkor tud-
tuk: a következő 4 napot sose 
fogjuk elfelejteni a temérdek 
emlék miatt. 

Pénteken a gimnázium diák-
jaival együtt részt vettünk a Pe-
tőfi-napok alkalmából szervezett 
történelmi versenyen, szavaló-
versenyen. Néhányan megtekin-
tették a rendőrség által szerve-
zett drogkereső  kutyabemutatót, 
és ebéd előtt még karaokéztunk 
is. A délután a röpié és a kosár-
labdáé volt. Este pedig közösen 
elpróbáltuk az erre az alkalomra 
betanult darabot.

Visszagondolva a szomba-
ti napra, csodálatra méltó, hogy 
a kirándulásaink, látogatása-
ink Simontornyára, Ozorára, 
ahol Ozorai Pipó várát tekintet-
tük meg, Székesfehérvárra, ahol 
nemcsak a várost, de az ország-
almát láthattuk, megsimogattuk 
Kati néni orrát, mennyire közel 
tudnak hozni két különböző te-
rületen élő, azonos nemzetiségű 
diákokat. 

Kirándulásaink fénypontja 
Budapest volt, ahol elvarázsolt 
minket a parlament pompája, a 

„Minden új barát egy új kaland… új emlékek kezdete’’
Budai vár, a Hadtörténeti Múze-
um, a Magyarság Ház interak-
tív tevékenységekkel, és persze 
maga a város, ahol mindig pe-
zseg az élet. 

A távozásunk napját inkább 
ünnepélyes hangulat jellemez-
te, mivel március 15-től, a nap-
tól amelyen megemlékezünk az 
1848–49-es szabadságharcról, 
csak egy nap választott el, így 
közösen is megünnepeltük ezt 
az iskola udvarán lévő Petőfi-
szobor megkoszorúzásával, ma-
gyar illetve székely himnuszt 
énekelve. Ezt követően fát ültet-
tünk a diákcsapat tagjai közti 
szoros barátság jelképéül, majd 
a Református Idősek Otthonába 
siettünk, ahol előadtuk közösen 
A világ közepe avagy a Gyevi 
bíró című színdarabot, a megha-
tottság könnyeit csalva az idős 
emberek szemébe. Akik nem ju-
tottak szerephez a darabban, a 
konyhán segédkeztek vagy az 
udvaron fölöslegessé vált több 
tonnányi térkövet pakolták fel 
a kisteherautóra, és pakolták le 
a szomszéd telken, ahol haszno-
sítani fogják. Kiadós bográcsgu-
lyással és útielemózsiával hálál-
ták meg igyekezetünket. 

Búcsúzáskor fogtuk fel iga-
zán, hogy a program lényege a 
közös élményszerzés volt, az, 
hogy legyenek határon túli ba-
rátaink, akikre számíthatunk. 

Nagyon vártuk már a vi-
szontlátást. Sárbogárdi baráta-
ink az érettségik miatt csak má-
jus 12-én késő este érkeztek Ko-
lozsvárra, így csak 13-án, pén-
teken reggel látogathattak leg-
korábban iskolánkba. Részt vet-
tek velünk egy tanórán, amit 
rövid városnéző séta követett. 
Ebéd után megtekintettük isko-
lánk színjátszó csoportjának fő-
próbáján Friedrich Dürrenmatt 
drámáját, a Fizikusokat. Dél-
után ellátogattunk a Bonchidai 
kastélyba, amely még romos ál-
lapotában is lenyűgöző épület-
nek bizonyul, valamint Válasz-
útra, a 90 éves Kallós Zoltán kú-
riájába. Este benéztünk az Axa 
utcagyerek misszióhoz, és ké-
peslapokkal, gyümölccsel és 
édességekkel ajándékoztuk meg 

a gyerekeket, amit szeretettel és 
hálával fogadtak. Ezután a Fel-
legvárról megtekintettük az éj-
szakai fényeiben pompázó Ko-
lozsvárt.

Szombaton útrakeltünk, és 
meglátogattuk Nagyenyeden a 
református kollégiumot, a vár-
templomot, amelyeknek törté-
netével is megismerkedtünk 
Kónya Tibor kollégiumi lel-
kész jóvoltából. Neki köszönhet-
jük az iskola épülete alatti bor-
pince bemutatását is. Délután 
megszemléltük a gyulafehérvá-
ri székesegyházat és rövid sé-
tát tettünk annak környékén a 
Gyulafehérvári várban. Sajnos, 
az eső hamarosan Torockóra 
kergetett bennünket. Útközben 
megálltunk a Kőközi szorosban, 
majd a távolból megtekintettük 
a torockószentgyörgyi várat. 

Torockón Marika néni na-
gyon finom vacsorával várt min-
ket, amit a híres torockói somodi 
kalács koronázott meg. Későn fe-
küdtünk le, így hát másnap reg-
gel elég fáradtan indultunk a 
Székelykő megmászására. Ez 

vendégeinknek újfajta élményt 
jelentett, a Székelykő ugyanis 
magasabb Magyarország legma-
gasabb pontjánál, a Kékestetőnél 
is. Nem győztünk betelni a táj 
szépségével. Egyik sárbogárdi 
lánynak itt sikerült legyőznie a 
tériszonyát. Délután a torockói 
Duna-Házban rövid mozgáspró-
ba után újra bemutattuk a Gyevi 
bírót. Ezúttal a Böjte Csaba által 
vezetett Torockói Kis Szent Te-
réz gyermekotthon lakóinak és a 
torockói gyermekeknek, monda-
nom sem kell, óriási sikerrel. Ezt 
követően a gyerekekkel együtt 
átmentünk az otthonba, és átad-
tuk a magunkkal hozott ajándé-
kokat: a sárbogárdiak az általuk 
gyűjtött ruhákat, tisztítószere-
ket, tartós élelmiszereket, édes-
séget és pénzt, a kolozsváriak két 
masszív mérleghintát, amelye-
ken sötétedésig folyt a játék. Köz-
ben az otthon kis lakói bemu-
tatták kis farmjukat: a vetemé-
nyes kertet, a kacsákat, tyúkokat, 
pulykákat és persze a két pónit. 

Az utolsó napunk, a hét-
fői, nagyon korán indult, 7:30-

kor mindenki készen állt az in-
dulásra a szállásunk előtt. A 
Tordai Sóbánya volt a követke-
ző úti cél. A visszhangteremben 
együtt ordibáltunk, majd csóna-
káztunk, felültünk az óriáske-
rékre és billiárdoztunk is. Két 
élményteli óra után visszaérkez-
tünk Kolozsvárra, ahol utolsó 
közös kép elkészítése követke-
zett a Mátyás király szoborcso-
port előtt. 

A sárbogárdiak felszálltak a 
buszra, integettünk egymásnak. 
Csak miután eltűnt a busz a ka-
nyarban fogtuk fel, milyen cso-
dálatos dolognak lehettünk ré-
szesei, hiszen a két iskola diák-
jai között szövődött barátságok 
remélhetőleg életreszólóak lesz-
nek. A technikának köszönhe-
tően naponta kapcsolatban va-
gyunk velük, és gyakori eszme-
cserére van alkalom. Csodálatos 
érzés a barátság! És ezt köszön-
jük azoknak, akik ezt a lehetősé-
get megteremtették nekünk. 

Hölgyes Orsolya-Dorottya
Csete Timea-Éva

Újfajta élményt jelentett a sárbogárdiaknak a Székelykő megmászása

A KMDT idén is megszervezi a diáknapokat középiskolás diá-
kok részére. A négynapos rendezvény időpontja június 23–26.-a, 
amelyre 12-15 fős csapatok jelentkezését várják. Egy csapat tag-
jai nem kell egy iskolából, illetve évfolyamból legyenek. Az űr-
lap megtalálható az esemény, illetve a KMDT közösségi oldalán. 
Jelentkezési határidő: június 5. Más megyéből is jelentkezhetnek 
csapatok/csapattagok. Jelentkezési díj: 15 lej fejenként (befizethető 
június 9-ig, keddenként, 18-19 óra köztt az Avram Iancu 21. szám 
alatti KMDSZ irodában, Bács Tímeának tel: 0724302231, Kakassy 
Konrádnak tel: 0746926238, Kundi Saroltának tel: 0752690582 és 
Madaras Eszternek tel: 0732822959). A csapatok logóit június 7-ig 
várják a info.kmdt@gmail.com címre. A poló készítéséről a csa-
pattagoknak kell gondoskodniuk, a kiválasztott színkódokat és 
logók elküldését azért igénylik előzetesen a szervezők, hogy elke-
rüljék az esetleges egyezéseket. A csapatoknak emellett zászlót il-
letve (2 perces) csapatbemutatót is kell készíteniük. És persze a ka-
balafigura sem maradhat el!

Jelentkezz a KMDT Diáknapokra!
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