
Az alsóbodoki testvériskola magyarországi látogatása 

2019. május 17-19. 

 

2019. május 17-én, pénteken érkezett Szombathelyre az alsóbodoki  Magyar 

Tannyelvű Magán -Szakközépiskola diákjainak és pedagógusainak kis csoportja 

– mintegy viszonozva 2018 szeptemberi felvidéki látogatásunkat.  

Érkezésükkor máris belefülelhettek az ezerfős iskola zsongásába – az ebéd 

elfogyasztás után körbejárták az épületet, megismerkedtek a Bolyai Gimnázium 

tárgyi környezetével. Hamarosan a „személyi állomány” is bemutatkozott, hisz a 

vendéglátó diákok meglepetés programmal köszöntötték a bodokiakat, s az 

ismerkedés esetleges kommunikációs gátjait hamar lebontották a közös játékok, 

amelyben kreativitásukat is megmutathatták a részt vevő diákok.  

Az esti órákban a vendég diákokat és tanáraikat vendéglátóik otthonukba vitték, 

programjukat is a bolyais családok szervezték (a bodoki tanulók és pedagógusok 

az éjszakákat is vendéglátóiknál töltötték). 

 

2019. május 18. szombat 

Az időjárás kegyes volt hozzánk: a két iskola tanárai és diákjai ragyogó 

napsütésben érkeztek a balatongyöröki, természetalkotta Szépkilátóhoz. Ám a 

csapat még többre vágyva a Garga hegy tetejére emelt kilátóhoz túrázott, hogy 

oda felkapaszkodva erősítsék meg Eötvös Károly szavait: „Sohasem felejtem el 

azt a pillanatot, amikor én ezt a tündérországot először megláttam. Sohase 

álmodtam ilyen szépséget. Kúpok fénylő orommal, szőlőhegyek zölden ragyogva, 

erdők fekete foltjai, zöld mezők, arany vetések, száz falu, ezer hegyi hajlék, 

csárdák, malmok, útszéli sorfák, patakok, csatornák, magas bércek, fehér házak, 

korhadt és mégis fényes várromok, Szentgyörgynek és Badacsonynak komoly 

fensége, s az a Balaton mintha rám nevetne, s az a nádas mintha nekem súgna-



búgna, s a látásnak messze határán égnek, földnek, Bakonynak, Tihanynak, 

tengervíznek édes ölelkezése, bizalmas összehajlása.” 150 év elteltével a látvány 

mit sem csorbult, s ezen élménnyel feltöltve indult csapatunk a Balaton 

fővárosa, Keszthely felé.  A település látnivalóit egy helybéli idegenvezető 

mutatta meg: a legismertebb épületegyüttese, a Festetics-kastély és annak udvara 

aznap nagy eseménynek adott helyet. A Georgicon Egyetem végzősei 

„sárgultak”, azaz ballagtak el fényes külsőségek közepette. Ezután a 

sétálóutcává alakított Fő tér egyik kapualjában Goldmark Károly zeneszerző 

(Sába királynője, Téli rege) szülőházát és a helyi, már nem működő zsinagógát, 

majd a Magyarország legnagyobb egybefüggő középkori falfreskóját őrző 

Nagyboldogasszony- templomot tekintettük meg. 

A kulturális élményeket kiadós ebéd követte a Park étteremben, kellett is az 

energia a délutáni mozgásos tevékenységekhez. A városi sportpályán íjászat és 

buborékfoci meccs vette kezdetét. A hosszas küzdelem után – melyet az előző 

napi vihartól felázott talaj is nehezített – igazságos döntetlen született.  

A játékosok és lelkes nézőseregük a mérkőzés feszültségét szabad program 

keretén belül Balaton-parti sétával, fagyizással oldották. A legbátrabbak a városi 

strand hűvös, mégis hívogató vizébe gázoltak, vérmérséklettől függően bokáig-

térdig-kötésig. 

 

 

2019. május 19. vasárnap 

A kirándulás 3. napján a Dunántúl másik kedvelt természetes tava, a Velencei-tó 

felé vették a buszok az irányt. Az első megálló, Gárdony két emlékezetes 

élményt adott. Legnagyobb történelmi regényírónknak, Gárdonyi Gézának 

szülőháza önmagában is érdekes és sokszínű volt, s a tárlatvezető humorral 

fűszerezett házbemutatója mindenkit lenyűgözött. 



 Az emlékház udvarán megépített rönkvár az Egri csillagok c. regény 

helyszínének kicsinyített mása. Egyúttal remek helyszíne egy közel egyórás 

magyar-török küzdelemnek, melynek során elhangzott Dobó és a hős várvédők 

esküje, a „seregeknek” a kazamatarendszert kihasználva ágyúgolyókat kellett 

gyűjtenünk, egymás hátán lovagolnunk, s miután minden próbát teljesítettünk, a 

várkapitány végvári vitézzé avatta a résztvevőket. 

A „csata” után jól megérdemelt ebédet fogyasztottak a megfáradt harcosok, 

majd rövid buszozás után ismét a magyar történelem – ezúttal későbbi 

korszakait megidéző – hadieseményei következtek Nemzeti Emlékhelyeink 

egyikén, a pákozdi Katonai Emlékparkban. 

Itt az 1848/49-es szabadságharc fegyvernemeivel, egyenruháival 

ismerkedhettünk meg, megtekintettük egy élethűen felépített 1. világháborús 

barakkot – szembesültünk a háború mindennapjainak rettenetével. A bátrabbak a 

repülőgép-szimulátort is kipróbálhatták, majd egy stratégiai kalandjátékkal, 

Raptor lézerharccal zártuk le a parki aktivitást.  

Végül közösen megkoszorúztuk a pákozdi csata emlékére állított obeliszket – 

fejet hajtva mindazon honfitársainkért, akik hazájuk védelmére áldozták 

életüket. 

Búcsúzásként az együtt átélt élményekre emlékeztető ajándékokkal leptük meg 

vendégeiket, akik ezután hazautaztak Alsóbodokra.  

Jövőre folytatás a Felvidéken! 

Bolyais gimnazisták 

2019. május 

 


