
Élménybeszámoló a gyimesi diákok magyarországi programjáról 

2013. április 6-12. 

 

A Határtalanul! pályázaton nyert csereprogram második felében a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Líceum 10-11. 

osztályos diákjai látogattak el a budapesti Szent Benedek Iskolaközpontba. Érkezésüket hatalmas szervezőmunka 

előzte meg: befogadó családokat kerestünk, akik egy hétig vendégül látták a gyimesieket, lefoglaltuk a 

programokat, egyeztettünk az idegenvezetésről, stb. 

A vendégek szombat este 19:00 kor érkeztek meg az iskola elé, ahol a befogadó családok várták őket. A gyerekek 

és tanárok hamar elhelyezkedtek a családoknál. Tizenkét órát voltak úton, jól jött a meleg vacsora és a pihenés. 

Vasárnap reggel a 10:00 –kor kezdődő szentmisén a Mátyás templomban vettünk részt, a templom szentélyében. 

Egy német kórus éneke tette még szebbé a misét. Ezután megtekintettük a templom múzeumát, sőt egy szűk 

csigalépcsőn felmászhattunk a toronyba is, és onnan nézhettünk le a városra. Ezután várfelfedező sétát tettünk, 

amivel együtt egy történelmi játékot játszottunk. Ennek végeztével mindenki visszament a családokhoz és 

megebédelt, majd utána a délután szabad volt mindenki számára a családok megismerésére és közös 

programokra. Volt, aki moziba ment, volt, aki focimeccsre... 

          

 

Hétfő reggel az iskolában 8:00 kor találkoztak a vendégek, ahonnan külön busszal indultak el a Balatonra, két diák 

és két tanár kíséretével. A fő látványosság a Tihanyi Apátság volt, ahol bencés idegenvezetéssel mentek körbe. Az 

atyát nagyon meghatotta az altemplomban elénekelt ének áhítata. Ebéd után közös sétán vettek részt 

Balatonfüreden is. Este érkeztek vissza a Kosztolányi Dezső térre, ahonnan a családok kíséretével hazamentek. 

          

 



Kedd reggel ismét az iskolánál volt a találkozó majd külön busszal, három diák és két tanár kíséretével mentek 

Esztergomba. Ott láthatták az esztergomi Bazilikát és környékét, majd a Mária Valéria hídon átgyalogolva átlépték 

a szlovák határt, a program nevéhez illően határokon átívelő kapcsolatot létrehozva a magyarok lakta területek 

között. Utána busszal mentek Visegrádra, ahol a nap legnagyobb élményében részesültek. Szabadon 

választhatóan bobozhattak, majd Szentendrén nézhettek körül. Este érkeztek meg a Batthyány térre, ahonnan 

hazamentek. 

          

 

A szerdai délelőttöt az iskolában és az óvodában töltötték, ahol kisgyerekekkel játszhattak, illetve velünk együtt 

tanulhattak az órákon. Később a Kopaszi-gáton tettek sétát. Délután a Budai-hegyekben a minden évben Szent 

Benedek napja tiszteletére megrendezett akadályversenyen vehettek részt, amit csak az ő kedvükért rendeztünk 

meg újra. Nagy lelkesedéssel teljesítették a szokatlan feladatokat, majd a célként megjelölt Erzsébet-kilátóról, 

Budapest legmagasabb pontjáról nézhettek le a városra. 

          

 

Csütörtök délelőtt közös sportoláson vettek részt, majd délután hajóra szálltak és a Parlamentbe látogattak, ahol 

a Szent Korona mellett az épületet is megtekintették, majd sétát tettünk a Margitszigeten. A séta mellett bringo-

hintóról figyelhettük meg a Margitsziget érdekességeit és látványosságait. Láthatták az uszodát, ahol a magyar 

olimpikonok edzenek és Szent Margit sírját is megtekintettük. 

          

 



Péntek délelőtt az Operába és a Szent István Bazilikába látogattak el. Sétáltak az Andrási úton, majd az iskolában 

ebédeltek. Ebéd után kipróbálhatták az iskolai falmászást, majd a diákokkal közösen sportolhattak. Nagy kosár- és 

focimeccsek zajlottak. Estefelé fát és virághagymát ültettek az iskola kertjében, megvacsoráztak a szülők által 

készített finomságokból és részt vettek a búcsúztató estjükön. Versek hangzottak el, majd fergeteges 

táncmulatság következett, magyar néptánccal Somogyból és Gyimesből. Miután mindenkit megtáncoltattunk, 

vendégeink a külön busszal elhagyták az iskolát, Budapestet, Magyarországot. 

       

          

       

 

 

Reméljük, vendégeink életre szólóan szép élményeket szereztek nálunk és a két iskola kapcsolata továbbra is 

megmarad. Buzdítunk minden gimnazista osztályt, hogy éljen a pályázati lehetőséggel, látogasson el 

Gyimesfelsőlokra, s hozza el hozzánk az ottaniak új nemzedékét. 

 


