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Együttműködés középiskolák között 
HAT-18-02-0197 

FSI a Vajdaságban 
 

Résztvevők:  
Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium FSI - Budapest 

                         Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont – Magyarkanizsa 
 
Az első utazás célja a Magyarországon élő magyarokkal kapcsolatos ismeretek bővítése, a fiatalok közötti 
kapcsolatok kialakítása, életük megismerése, barátságok szövődése, a diákok közösségi 
együttműködésének támogatása, közös sport, valamint a közösségi szerepvállalások elősegítése volt. 
Ennek keretén belül Magyarország történelmével, kultúrájával, kulturális értékeivel, művészetével 
ismerkedtek meg a vajdasági diákok városnézések keretén belül. 
 

Beszámoló 
 

 
1. Előkészítő óra 

2019. 02. 04. Ismertettük a tanulókkal a két találkozás és az együttműködés teljes programját, 
tevékenységeit. 
2019. 02. 06.  Szülői értekezlet keretében elmondtuk a szülőknek is a program lényegét. Szülői nyilatkozat 
kitöltésével hozzájárultak, hogy gyermekük részt vegyen a programban.  
2019. 02. 08. PPT segítségével megismerkedtek Szerbiában, főleg a Vajdaságban élő magyarok 
történelmével, jelenlegi életükkel, az összlakosság etnikai összetételével. Beszélgettünk a toleráns és 
kooperatív viselkedés alapszabályairól.  
 
Fakultatív vállalások: önként vállalták, hogy csoportban prezentációkat készítenek az utazások során 
meglátogatandó helyszínekről 2019. február 08. és 2019. 05. 06. közötti időpontban 

1. Kerületünk, Ferencváros bemutatása 
2. Iskolánk bemutatása 
3. Szent István Bazilika, belváros 
4. Groupama Aréna, Fradi Múzeum, FTC Népligeti Sportbázisa 
5. Hősök tere, Vajdahunyadvára 
6. Esztergom, Szentendre 
7. Budai Vár 
8. Zenta, Magyarkanizsa 
9. Pétervárad, Szabadka,  
10. Újvidék, Palicsi-tó 

Ennek lényege az volt, hogy előzetesen megismerkedjenek a meglátogatandó helyszínekkel. Ezekben a 
PPT-ben bemutatták a városok történelmét, földrajzi jellegzetességeit, kulturális, művészeti értékeit.  
 

1. Tanulmányi kirándulás:  
1. nap: 2019. március 13. 
11.30 órakor érkeztek meg a vendég diákok és tanáraik.  



Lauth Gábor igazgató, Grosz Brigitta osztályfőnök és Törőcsik Judit projektfelelős köszöntötte a 
vendégeket. Kerületünkről, iskolánkról egy-egy filmet és az elkészített PPT-ket mutattuk meg. Körbejártuk 
az iskolákat, bementünk néhány terembe, tornaterembe, lőtérre. 
 

   
 
Az ebéd után közösen egy Parlamenti sétán vettünk részt. Ezután ellátogattunk a Szent István Bazilikába és 
belvárosi sétát tettünk a Váci utcában, Vörösmarty téren, Március 15-e téren. Sajnos az idő nem volt 
hozzánk kegyes, mert a séta alatt végig szakadt az eső. 
 

   
 

   
 



   
 

 
 
A séta után a vendégeket elkísértük szálláshelyükre. A szállás a GoodMo House Hostelben volt, 1084 
Budapest, József utca 13. 
 

   
 
 
2. nap: 2019. március 14.  
9.00 órakor találkoztunk a Groupama Aréna előtt, ahol közösen egy múzeumi túrán vettünk részt. Innen 
gyalogosan átmentünk az FTC Népligeti Sportbázisára, ahol nagy örömünkre a Ferencváros első csapata 
tartott edzést. A csapatunk ugyan a Groupama Arénában játssza hazai bajnoki mérkőzéseit, azonban a 
felkészülés java, a verejtékes munka a Vajda Péter utcában folyik. A gyerekek a tévéből már jól ismert 
emberekkel találkozhattak, pl. az új edzővel Szergej Rebrovval, Gera Zoltánnal, Varga Ádámmal, Böde 
Dániellel. 
Megnéztük, milyenek az itteni öltözők, a konditerem, a futódomb, az edzőpálya és egyáltalán a népligeti 
sporttelep belülről. Bementünk a tornászok birodalmába, ahol Puskás Jenő fogadott bennünket, aki a 
Magyar Torna Szövetség szakmai igazgatója. Legnagyobb örömünkre megengedte, hogy kipróbáljuk a 
különböző szereket. 
 



 
 

 
 
12.00 Közös március 15-i ünnepségen, koszorúzáson vettünk részt a Ferencvárosi Önkormányzat 
szervezésében. A legnagyobb élményt a gyerekeknek az adta, hogy köszöntötték őket a koszorúzáson, 
mindkét iskola nevét megemlítették a műsor elején. A polgármester, alpolgármesterek, képviselők után a 
Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont diákjai helyezhették el virágjaikat a Kossuth 
emléktábla előtt. A tisztelgés után a diákokat a kerület prominens képviselői tapssal köszöntötték. A 
Himnusz közös eléneklésével záródott a műsor. https://www.youtube.com/watch?v=23SGAj5t0po 
 

 
 
Az iskolában elfogyasztott ebéd után folytattuk a városnézést. Ezen a programon a fogadó diákok nem 
tudtak részt venni. Sportiskola révén, mindenkinek edzésre kellett mennie. A legtöbb diáknak szombaton 
meccse volt, az edzők nem tartották szerencsésnek, ha hiányoznak az utolsó edzésről.  
A vendégeket iskolánk tanárai kísérték a program további részében. Megnéztük a Hősök terét, Városligetet, 
Vajdahunyadvárát.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=23SGAj5t0po


 
A magyarkanizsai gyerekek szerettek volna vásárolni, ezért elvittük őket a West End Bevásárló Központba, 
ahol estig nézelődtek és vásárolgattak. 
Vacsora után megint elkezdett esni az eső, így az estét társas játékkal, csocsózással, beszélgetéssel 
töltötték. 
 
3.nap: 2015. március 15. 
A reggeli után Esztergomba indultunk a vendégekkel. A mi gyerekeink nem fértek el a buszon, így ők 
vonattal jöttek, s a Bazilikánál találkoztunk. Először az altemplomban néztünk körül, majd a bazilika belső 
részében folytattuk, s végül a Panorámaterembe és a Kupolakilátóba mentünk fel. Szerencsénk volt, mert 
utánunk lezárták a kupolát a nagy szél miatt. A mi csoportunk azonban még gyönyörködhetett a kilátásban.  
 

 
 

 
 
     
A bazilika előtti parkosított rész végénél Szent István és Szent László szobra őrzi a feljárót, a főhomlokzat 
előtti kis tér közepén pedig Magyarország nagyasszonyának szobrát láttuk. A Bazilika mögötti várfalról 
elláttunk a Vízivárosra, a Dunára, és a Mária Valéria-hídra. Bementünk a Királyi Várpalotába, s a Duna-parti 
sétányon a Mária Valéria-híd felé tartottunk. Követtük a folyóág kanyarulatát, hatalmas, árnyat adó 
platánfák szegélyezték utunkat. Aztán elértük az Aradi vértanúk téri játszóteret, mely Kligl Sándor Játszó 
gyerekek című szoborcsoportjáról nevezetes. Megtudtuk, hogy a 2009-ben felállított szobrok egyikét pár 
éve ellopták, 2017 tavaszán állították helyre a megrongált alkotást. A Mária Valéria-híd elérésekor érdekes 
volt a gyerekek számára, hogy pillanatok alatt egy másik országban találták magukat. Itt minden üzlet 
nyitva volt, hiszen a szlovákoknál nem nemzeti ünnep március 15-e. A belvárosi séta után elindultunk 
Szentendre felé.  
Szentendrén még nem volt egy magyarkanizsai diák, de tanár sem, mégis ismerősként üdvözölték a várost, 
mert nagyon emlékeztette őket Újvidékre és Péterváradra.  
Először a Marcipán Múzeumot látogattuk meg. Az emeleten található a kiállítás, marcipánból készült 
szobrok, épületek, többek közt a Parlament, Michael Jackson, Diana walesi hercegnő és rengeteg 
mesefigura. A műhelyben éppen egy Süsü „szobrot” készítettek, melyet érdeklődve figyeltek a gyerekek. 
A földszinten egy nívós édesség üzlet a Szamos cég teljes körű kínálatával várt bennünket. Sokan vásároltak 
az édességekből, majd megkóstoltuk a Marcipán Cukrászda finomságait is.  
Elsétáltunk a Fő térig. Sajnos csak kívülről tudtuk megnézni a Blagovesztenszka (Görög) Templomot, mert 
márciusban még zárva van.  
A Fő tértől egy sikátoron keresztül eljutottunk a Vár-dombig, ahol megnéztük Szentendre legrégebbi és 
egyben névadó (Szent András tiszteletére felszentelt) műemlékét. A mai templom a korábbi – a tatárjárás 
alatt tönkrement – templom helyére épült 1241-80 között, majd a török időkben erősen megrongálódott 
templomot barokk stílusban állították helyre a 18. században. Középkori eredete miatt ez a templom is 



szentélyével keletre fordul. Délnyugati falán egy középkori napóra mutatja az időt. Szentélyét a 
Szentendrei Művésztelep tagjainak 1930-as években készített freskói díszítik. 
 

 
 
Késő este értünk vissza a szállásra. 
 
4. nap 2019. március 16.  
Reggel találkoztunk a Budai Vár sikló előtt. A Várba Siklóval mentünk fel. Ez igen nagy élmény volt a kissé 
fáradt társaságnak. A sikló Budapest Duna-parti látképének szerves részeként 1987 óta az UNESCO 
Világörökség listájában is szerepel. A Széchenyi lánchíd budai hídfőjénél, az Alagút Duna-parti torkolata 
közelében van az alsó állomása, a felső pedig a budavári palota és a Sándor-palota között. A pálya 
hosszúsága 95 méter. Az alsó és felső állomás közti szintkülönbség 50 méter. Elsőként megnéztük kívülről a 

Magyar Nemzeti Galériát. Ezt körbejárva sétánkat a Sándor-palota előtt folytattuk, mely a köztársasági 
elnök rezidenciájaként funkcionáló épület.  
Amíg várakoztunk, hogy bejussunk a Mátyás-templomba, addig megnéztük a Budai Várnegyed részét 
képező, Budapest legforgalmasabb idegenforgalmi látványosságai között helyet foglaló Halászbástyát. A 
rossz idő ellenére is már rengeteg turista volt. Megtudtuk azt, nevét onnan kapta, hogy a várfalnak ezen 
részét a középkorban a halászok céhe védte. Így lett Halászbástya.  
A nemrégen teljesen felújított, a Szentháromság téren található műemlék templom teteje gyönyörűen 
csillogott a délelőtti napfényben. Bent nyugalmat árasztó félhomály és meleg fogadott bennünket. 
Idegenvezetőnk végigvezetett minket a templomon. Megismerkedhettünk alapításának történetével, a 
stílusával a XIII. századtól kezdve egészen a XXI. századig. Rengeteg érdekességet hallottunk, amit eddig 
nem tudtunk. Pl. Azért lett Mátyás-templom a neve, mert Mátyás volt legbőkezűbb támogató az építési 
munkálatok során. Vagy az 50 éves török megszállás során a Mátyás-templomot mecsetként használták. A 
templom kézzel gyártott díszes, színes kerámiacserepeit a Zsolnay Porcelán Manufaktúra készítette. Ennek 
darabjait a fenti Múzeumban láthatjuk is. Kiderült az is, hogyan mentették meg az üvegablakokat a II. VH 
pusztítása elől.  
Vári Sétánkat a Budapesti Történeti Múzeum, és a Nyugati oldali Várfal melletti sétával fejeztük be. 
 

 



 
   
   

 
 
A sok-sok színes program után a vajdasági csoport elindult hazafelé! Reméljük nagyon jól érezték magukat! 
 
 

  


