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Iskolánk ebben a tanévben partnerként részt vesz az Iskolai, óvodai partnerségek Erasmus+KA229 

pályázatban.   

Az együttműködés három iskolával történik.  

A project fő célja iskoláink erősségeinek bemutatása, és „mesterségbeli tudásunk” megosztása. 

Szeretnénk átvenni társaink jó gyakorlatát, hogy gyengeségeinken javítsunk. A jó gyakorlat cseréje 

mellett fontosnak tartjuk, hogy az eltérő szociális háttérrel érkező résztvevők nyitottabban álljanak 

egymáshoz, előítéletektől mentesen. Közös nemzeti gyökereinket kívánjuk erősíteni, ápolni 

anyanyelvünket, nemzeti kultúránkat és hagyományainkat. Megismerni egymás életét, azokat a 

  



tényezőket, amelyek formálnak minket, és azt meglátni, hogy a különbözőségek ellenére is 

összetartozunk. Felfedezzük a múlt történelmi eseményeit, amelyek a jelenünkre is hatnak, és 

pozitív jövőképet alakítunk ki. Ebben a sokszínűségben, újszerű tanulási helyzetben mindannyian 

bátrabbá, rugalmasabbá válhatunk. Miközben magunkat megmutatjuk, új tájakat fedezünk fel, sok 

újat tanulunk komfortzónánk elhagyásával.  

  

Partneriskoláink:  

  

Váci Madách Imre Gimnázium,Vác (Magyarország)  

Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó (Románia)  

Szondy György Gimnázium, Ipolyság (Szlovákia)  

  

Mobilitások:  

  

 A projektben hat alkalommal kerül sor mobilitásra.  

  

A nyitó találkozó Vácott zajlott, 2019. október 24-től 26-ig.  

A négy iskolában az év során megrendezésre kerül egy-egy egyhetes tábor, amelyet a 

partneriskolák négy-négy tanulója látogat majd, egy-egy kísérő tanárral.   

A záró találkozóra majd Brassóban kerül sor.  

ERASMUS PLUS K2-Ipolyság, Szlovákia  

2019.11.23-2019.11.29.  

Beszámoló a program eddigi megvalósulásáról  

November 23-án, szombaton érkeztünk meg Ipolyságra, Szlovákiába, a „Mesterségem címere” 

elnevezésű pályázat első helyszínére. A programra a házigazda ipolyságiakon és rajtunk kívül az 

anyaországi váciak és az erdélyi brassóiak érkeztek még a hat napos ének- és színjátszó táborba.  

A szállás elfoglalása után vacsora közben alkalmunk adódott megismerkedni egymással.    



  

A következő nap városnézéssel kezdtük a programot, a múzeumigazgató vezetével megtekintettük 

a helyi nevezetességeket. A program az iskolában énekkari foglalkozással folytatódott, melyen 

több művet is sikerült megtanulni a diákoknak, azokat elő is adták.  

Hétfőn a Vekker Műhely drámapedagógiai foglalkozása következett, Háy János Völgyhíd című 

művén keresztül egy a gimnazista korosztályt érdeklő problémát dolgoztak fel csoportmunkában. 

A gyerekek élvezték a foglalkozást, láthatóan nagy hatással volt rájuk a mű mondanivalója. A 

délután folyamán interaktív játékokon vettünk részt, melyek célja a táborban résztvevő tanulók 

egymásra hangolódása, csapatformálás, az együttműködés erősítése volt. Zárásképp Tóth Tibor 

tanár úr mutatta be a házigazda ipolysági Szondy György Gimnázium történetét, majd az iskola 

diákjai a palócokról, kultúráról, illetve a nyelvjárásról tartottak előadást. A vendégdiákoknak 

alkalmuk adódott a saját palóc nyelvjárási ismereteik tesztelésére egy kvíz keretében.   



  

A magyar nyelv és kultúra mellett a diákokat a közös érdeklődési terület, a zenélés és színjátszás 

is összehozta, hamar barátságok születtek.  

  



Kedden Alsósztregova és Sklabonya nevezetességeivel 

ismerkedtünk. Alsósztregova a magyarság számára azért 

jelentős, mert ott található a Madách kastély, illetve 

Madách Imre síremléke is. A Madách kastélyban 

berendezett kiállítás megtekintése után jártunk a költő 

síremlékénél is. Sklabonyán pedig egy másik jelentős 

magyar író Mikszáth Kálmán szülőházából kialakított 

emlékházba látogattunk el.  

A szerdai napon műhelymunkára és egy Arany-ballada 

dramatizálására került sor szintén csapatmunkában. A 

foglalkozások produktumai nagyon jól sikerültek. A nap 

befejezéseként két csapatot alkotva röplabdáztak a 

tanulók.  

Csütörtökön Szentantal és Selmecbánya nevezetességeit tekintettük meg. Mindannyiunkat 

magával ragadott a Koháry-kastély és Selmecbánya érdekes történelmi belvárosa.  Az élménydús 

utolsó napunkat finom vacsorával zártuk.  

  

Péntek délelőtt záróműsorral ért véget a közel egy hetes program, amely után nehéz szívvel búcsút 

véve egymástól, rengeteg élménnyel, tapasztalattal indultunk haza.   



Úgy vélem, hogy a program a tanulás, tudáscsere 

és kapcsolatépítés mellett még egy nagyon fontos 

szempontból hasznos volt számunkra, hozzájárult 

a nemzeti identitásunk erősítéséhez is. Hiszen 

annak ellenére, hogy különböző országokban és 

más feltételek mellett élünk, valami mégis 

összeköt minket: az anyanyelvünk és a kultúránk.  

Köszönjük a lehetőséget!  

  

Zabos Ella   



VIRTUÁLIS TEVÉKENYSÉGEK 

A járvány okozta helyzet miatt kénytelenek voltunk elhalasztani a táborunkat, illetve a többi 

hátramaradt mobilitást. Hogy tartsuk a kapcsolatot, minden partner, köztük mi is, virtuális 

tevékenységek sorozatával rukkolt elő. Habár sokszor otthonról dolgozott minden résztvevő diák 

és tanár, a virtuális tevékenységek során tovább barátkozhattunk és tanulhattunk egymástól. 

Megtudhattuk, például, hogy mely híres írók és költők nyugszanak a Fiuemei úti temetőben, 

illetve városunk temetőjében, szavalhattunk Adyt angolul és Áprilyt magyarul, megnézhettünk 

egy székely nyelvleckét, megszerkesztettük egy háromszög középpontját a GeoGebra program 

segítségével.  

 

 

Zenta dolgozik 

A következő linkeken megtalálják a virtuális tevékenységek listáját, amelyeket iskolánk és a 

partner iskolák a járvány ideje alatt kidolgoztak, hogy ez az idő alatt is tudjunk tanulni 

egymástól: Brassó, Vác, Zenta. 

Az alábbi linkeken megtalálnak néhány produktumot a virtuális tevékenységek közül.  

Videó link a közös szavaláshoz itt 

GeoGebra előadás videó link itt 

Ha testileg nem is, az internetnek hála és a virtuális tevékenységeken keresztül együtt lehettünk 

és tovább tanulhattunk egymástól. 

 

http://www.bolyai-zenta.edu.rs/public_files/erasmus/virtulis-tevkenysgek-brass.pdf
http://www.bolyai-zenta.edu.rs/public_files/erasmus/Virtualis-tevekenysegek-Vac.pdf
http://www.bolyai-zenta.edu.rs/public_files/erasmus/Virtualis-tevekenysegek-Zenta.pdf
http://www.bolyai-zenta.edu.rs/public_files/erasmus/kozosszavalatErasmus.mp4
http://www.bolyai-zenta.edu.rs/public_files/erasmus/haromszogkozeppontja.mp4


ERASMUS PLUS K2-Vác, Magyarország  

2021.06.20-2021.06.25.  

Beszámoló a program váci állomásáról  

  

 Hosszú kényszerű bezártság után folytatódhatott az Erasmus Plus partnerségi projekt. 2021. június 

20-án érkeztünk meg Vácra, Magyarország egy szép Dunamenti városába, a „Mesterségem 

címere” elnevezésű pályázat második helyszínére. Ezen a programon sajnos az ipolysági partner 

nem tudott részt venni, így a Váci Madách Imre Gimnázium, mint házigazda, a brassói Áprily 

Lajos Főgimnázium és jómagunk a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium vett részt.   

  

  

    

Hétfő délelőtt a Váci Madách Imre Gimnázium igazgatója, Steidl Levente mutatta be 

iskolájukat, majd pedig társasjátékos ismerkedés következett a többi partneriskola diákjaival.   



  

Ezt követően a városháza épületét mutatta be Vác alpolgármestere, Inotay Gergely Ábel. 

Délután a „Barokk Vác” sétán vettünk részt, amelyen megismerkedtünk a város nevezetes 

épületeivel és történelmével. A nap végén a városnéző kisvonaton utaztuk be a belváros utcáit, 

majd pedig a Duna-parton zárult a programunk.   

  



 Kedden Budapesten folytatódott a program, ahol megtekintettük a Budai Várban a Mátyás 

templomot, a Halászbástyát és a Budapesti Történeti Múzeumot. Ezután a Váci utcai séta 

következett, majd pedig a Hősök terén lévő szobrokon keresztül ismerkedtünk meg Magyarország 

történelmi uralkodóival. Ezt követően a városligeti sétával zártuk a napot.   

  

 Szerdán egy hosszú kirándulás várt ránk Magyarország egyik legszebb régiójába. Először 

Szentendre városába látogattunk, ahol a város nevezetességét a Macipán múzeumot tekintettük 

meg. Szentendre utcáin sétálva ismertük meg a város történelmét és nevezetes épületeit.   

  



Ezután a Visegrádi fellegvárba mentünk, ahol csodás panoráma fogadott bennünket. Ezt követően 

a közelben lévő bob pályán próbálták ki bátorságukat a csapatunk sebességszerető tagjai. Délután 

az Esztergomi bazilikát tekintettük meg. Esti programként Dunakeszin a 

MagyarországNémetország Európa Bajnoki mérkőzést tekintettük meg.   

  

 Csütörtökön Gödöllőre utaztunk ahol a Királyi Kastélyt, annak történetét ismertük meg. Ezt 

követően a Máriabesnyői búcsújáró templomot tekintettük meg, ahol Teleki Pál sírja is található. 

A délután folyamán budapesti szabadprogram keretén belül mozifilmet néztünk meg a diákok 

kívánsága szerint. Este a diákok közös búcsúesten beszélték át az elmúlt napok élményeit, 

miközben a tanárok is búcsúesten összegezték tapasztalataikat.   

  



 Pénteken hajnalban indultunk haza Zentára élményekkel és tapasztalatokkal telítve. Az itt-

tartózkodásunk alatt azt hiszem barátságok szövődtek és diákjaink betekintést kaphattak más 

országokban tanuló diákok életébe lehetőségeibe és nehézségeibe. Azt hiszem legtöbbet a diákok 

az étkezések közbeni és az esti kötetlen beszélgetésekből profitáltak, hiszen ekkor alakultak ki a 

barátságok, amelyek remélhetőleg a partnerségi projekt után is megmaradnak. A táborban 

résztvevő Bolyais, Nagygyörgy Zsóka igy vélekedik a váci táborról: Itt   

     

http://www.bolyai-zenta.edu.rs/public_files/erasmus/Vaci-tabor-Zsoka.pdf


ERASMUS PLUS K2-Brassó, Románia  

2021.07.25-2021.07.30.  

Beszámoló a program brassói állomásáról  

  

 Hosszú, nyolcórás út után érkeztünk meg Brassóba, Romániába a Kárpátkanyar egy gyönyörű 

városába. 2021. 07.25-én elfoglaltuk szállásunkat, ahol már vártak bennünket a brassói 

vendéglátóink.  Brassóba a járványügyi előírások miatt sajnos az ipolysági partner nem tudott részt 

venni, így a Váci Madách Imre Gimnázium, a brassói Áprily Lajos Főgimnázium, mint házigazda 

és mi a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium vett részt.   

  

  

Hétfő délelőtt a brassói Áprily Lajos Főgimnázium igazgatója, Antal Annamária 

köszöntötte a vendégeket, majd pedig Ugron Judit tanárnő ismertette iskolájuk patinás történetét.   

  

    



 

Délután folyamán ismerkedésként, tanulásként és szórakozásként egy táncoktatáson 

vettünk részt, amelyen a régió jellemző néptáncának alaplépéseit sajátítottuk el. A táncoktatás jó 

alkalom volt egymás megismerésére és a barcasági kultúrába való betekintésre is.   

Kedden délelőtt a Barcasági Múzeumban ismerkedtünk meg a környék gazdag kultúrájával 

és történelmével.   

  

A néprajzi múzeum egy olyan épületben van, amelyet legelőször 1543-ban említettek, és 

jelenlegi formáját 1804-ben nyerte el. A kiállítás a hétfalusi csángók és a román mokányok életét 

és művészetét mutatja be.  



Ezt követően a vár alatti katakombákban műlödő Brasov Underground Museum kortárs  

művészeti kiállítást tekintettük meg. A napot egy játékos városismertetővel zártuk.   

  

  Szerdán egésznapos kirándulás során megtekintettük Szekelyudvarhely belvárosát, 

Szeékelyfüdőn a Mini Erdély múzeumot és Farkaslakán Tamási Áron szülőházát.    

  

 Csütörtökön egésznapos kiránduláson vettünk részt, meglátogatva Eresztevény települést (Gábor 

Áron szabadságharcos síremléke), Alsócsernátont (Haszmann Pál Néprajzi Múzeum), 

Kézdivásárhelyet (Céhtörténeti Múzeum) és végül a Szent Anna tavat.   

 Sok szép élménnyel, tapasztalattal és tudással gazdagodva pénteken délelőtt indultunk neki a 

hazaútnak.  Lehócki Kata igy vélekedett a brassói táborról. 

  

http://www.bolyai-zenta.edu.rs/public_files/erasmus/brasso-elmenybeszamolo.pdf


 ERASMUS+ ZENTAI TÁBOR, SZERBIA 

2021.08.15 – 2021.08.20. 

 

 

Iskolánk Erasmus+ tábora augusztus 15 és 20. között került megrendezésre. Elsődleges célunk az 

élményszerű tanulás, tanítás volt. Dr. Ripcó-Sípos Elvira és tanulói vezetésével egy színes, érdekes 

papír hajtogatós foglalkozáson vehettek részt brassói és váci vendégeink, megismerkedhettek a 

geometriával a hajtogatáson keresztül.  



 



Béres Zoltán kolléga vezetésével bemutattuk vendégeinknek Vajdaság két nagyobb városát is. 

Tartalmas, egész napos kirándulást szerveztünk Újvidékre és Szabadkára is. A hosszabb újvidéki 

városnézés előtt meglátogattuk a péterváradi várat és a vár alatti kazamatákat, majd egy Fruška 

Gora-i túra után Karlócára is ellátogattunk. A szabadkai városnézés alatt meglátogattuk a 

városházát, ahol a toronyba is felvezettük a vendégeinket, hogy gyönyörködhessenek a kilátásban. 

A zsinagóga megtekintése és látogatása se maradhatott el. Palicson is tettünk egy sétát. A 

kirándulás Kelebián fejeződött, ahol egy valódi gasztronómiai élményben volt részünk, Paskó atya 

jóvoltából és konyhájából.  

A táborunk programját itt tekinthetik meg. 

 

Vendégeink élvezték a Bolyai féle Erasmus+ táborban töltött napokat. A váci tanulók 

élményeiről az alábbi linken olvashatunk. Itt   

Az Erasmus+ projektünkről néhány tudósítás is készült a tábor alatt. 

Családi kör , Magyar szó , Pannon rtv 

 

 

http://www.bolyai-zenta.edu.rs/public_files/erasmus/ERASMUS-tabor-program.pdf
https://madacherasmus.wixsite.com/erasmus/zenta-2021-augusztus
http://www.bolyai-zenta.edu.rs/public_files/erasmus/CsaladiKor.pdf
https://www.magyarszo.rs/hu/4699/vajdasag_zenta/248598/Mesters%C3%A9gem-c%C3%ADmere%E2%80%A6-zentai-Bolyai-Tehets%C3%A9ggondoz%C3%B3-Gimn%C3%A1zium-%C3%A9s-Koll%C3%A9gium-erasmus-program.htm
https://pannonrtv.com/tag/erasmus-program


BRASSÓI ZÁRÓ MEGBESZÉLÉS 

 

 



Projektunk záró eseményére, a pedagógusok megbeszélésére, a szeptember 8 és 12-ei brassói 

mobilitás alatt került sor. Berec-Kállay Patrícia, Király Zoltán és Lázár Szűcs Anikó képviselte 

iskolánkat a záró találkozón. Alakalmunk adódott egy kerekasztal beszélgetésre is a brassói 

tanulókkal, ami alatt megbeszéltük a tapasztalatainkat és projektunk hasznosságát, valamint a 

további teendőket is megvitattuk. 

 

 

A legfontosabb, hogy mindannyian egyetértettünk – brassói, ipolysági, váci és zentai résztvevők 

egyaránt – rengeteget tanulhattunk és tanulhatunk egymástól. A projekt megvalósult, hiszen 

elértük a célunkat – a működő gyakorlatokat megosztottuk egymással. Ami kincsünk van, a 

tudásunk, gazdagabbak vagyunk, hogy megoszthattuk és a jó, bevált szokásokat egymás 

iskolájában kamatoztathattuk s mindezt élménydús program keretein belül.   

 


