
Összefoglaló a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium Határtalanul – 
„Nyitott természetrajzkönyv Erdély és Észak-Magyarország” 

gimnáziumi csereprogramjának második részéről 
 

A Határtalanul pályázati támogatással megvalósuló 

„Nyitott természetrajzkönyv Erdély-Észak-

Magyarország” (HAT-19-02-0026) program első 

része, a 2019-2020-as 

tanévben a 10. A osztály 

2019. október 14-18 között 

szervezett erdélyi 

kirándulásával lezajlott. A 

covid-19 világjárvány és következményei miatt a második részre 

2020. júniusában került sor, melynek során a Liceul Tehnologic 

Domokos Kazmer, azaz a „Domokos Kázmér” Iskolacsoport 

tanulóival megvalósított cserekapcsolat keretében 30 diák érkezett 

Szovátától Egerbe. A diákok 2022. 06.20-án, hétfőn este érkeztek. Az 

első este az ismerkedésé és a programok egyeztetéséé volt. 

A Határtalanul program keddi napján, 2022. 06.21-én a szovátai diákok megismerkedtek a 

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziummal. Nagy érdeklődéssel nézték 

végig a 300 éves patinás gimnázium épületét és az épület mellett 

található gyönyörű barokk templomot. 

Ezek után felsétáltunk a történelmi 

hangulatú egri várba. A várban Dobó 

István halotti szarkofágjának másolatát 

tekintettük meg elsőként a Hősök 

Termében, majd a várudvaron viseleti 

bemutatót, fegyverbemutatót és 

gasztronómiai ismertetőt tekintettünk 

meg. A gótikus palota épületében a vár 

középkori történetével és az 1552—ben 

zajlott csata körülményeivel, történetével 

ismerkedtek meg a diákok. A finom ebéd 

után a Petőfi téren a forrás környékét 

tették rendbe a diákok, szemétszedés és 

virágosítás keretében, majd délután a 

csapat egyik része az egri strand 

termálvizével ismerkedett, mely az Eger 

alatti magas geotermikus gradiens 

eredménye. A másik csoport az egri 

Líceum  Csillagvizsgálóját tekintette meg. Vacsora után még 

lehetőségük volt a diákoknak Eger város történelmi belvárosának 

nevezetességeit megtekinteni és az éjszakai városképben gyönyörködni.  



2022. 06.22-én szerdán Szilvásvárad felé vettük utunkat. A festői 

Szalajka-völgyben kisvasúttal 

közelítettük meg a Fátyol-vízesést 

és a patak vizéből felduzzasztott 

pisztrángos tavakat. Sajnos a 

nagyszárazság és az egész országot 

súlytó aszály miatt nagyon kevés víz 

volt a patakmederben és a vízesés 

teljes pompáját sem tudtuk 

megfigyelni. Az Istállóskői ősemberbarlang fakultatív program volt a 

neandervölgyi ember életmódja iránt érdeklődőknek. A Szalajka-völgy és a magyarországi 

középhegységi formakincs szépségeitől elbúcsúzva átvágtunk a Bükk-hegységen és az 

Aggteleki-Karszt felé haladtunk. Aggteleken a mészkőfelszínek jellegzetes lepusztulásának 

formakincsét, a felszíni és felszín alatti karsztjelenségeket 

figyeltük meg. Az Aggtelek-Baradla cseppkőbarlang méltán 

szerepel a Világörökségi listán, és a barlangban vezetett 

középtúrán gyönyörű függő és álló cseppköveket, hatalmas 

cseppkőoszlopokat figyelhettünk meg közvetlen közelről. 

Visszatérve Egerbe az esti program során az elmúlt két nap 

érdekességeiből összeállított kvízkérdések 

megválaszolásával adtak számot a diákok az új ismeretekről. 

Csütörtökön, 2022. 06.23-án Debrecen és a Hortobágy felé vettük utunkat. Poroszlón 

áthaladva vetettünk egy pillantást a Tisza-tavi Ökocentrumra, melynek kapcsán megbeszéltük 

a Tisza-tó, mint mesterséges víztározó szerepét a Kiskörei Vízierőmű működésében, illetve 

jelentőségét a vízi és vízparti élővilág szempontjából. Ezek 

után megálltunk Hortobágyon a Pusztai Állatparkban. A 

Hortobágy jellegzetes felszínformáit és a hagyományosan itt 

tenyésztett állatokat néztük meg. 

Ebéd után tovább indultunk 

Debrecenbe. Belvárosi sétánk 

során betekintést nyertünk a cívis 

város nevezetességeibe és egy 

tipikus alföldi mezőváros jellegzetességeibe. A méltán híres 

Református Nagytemplomban megnéztük az 1848-49-es 

szabadságharc emlékeit és a felújított harangtornyot a haranggal. 

Az állandó kiállítások közül egy bibliai tájakat bemutató makett-

kiállítás és a kortárs debreceni festők kiállításába is betekintést 

nyertünk. Az egyetemi városrészben megismerkedtünk a Debreceni 

Egyetemen végzett magyar kiválóságokkal. Egerbe visszaérve a vacsora után búcsúestet 

tartottunk a sok közös élmény felelevenítésével. 

  



Pénteken, 2022. 06.24-én a bőséges reggeli után városismereti versenyt szerveztünk a diákok 

számára, ahol számot adhattak arról, mennyire sikerült az elmúlt pár 

napban Eger barokk belvárosát és 

történelmi nevezetességeit megismerniük. 

A verseny után közösen elköltött ebédnél 

búcsúztunk el egymástól, majd kiosztottuk 

az úticsomagokat és a testvérosztály 

képviselőit útjukra bocsátottuk. A csoport 

késő este jelzett vissza, hogy szerencsésen, 

számtalan új élménnyel haza is érkeztek 

Szovátára. Reméljük, a pályázat során 

megvalósított programok és közös projektek eredményeként tartós 

barátságok is születtek a két iskola tanulói között. 

 


