Szakmai beszámoló
A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium tanulói 2019. november 29-30-án, a Honvédelmi
Sportszövetség nyertes pályázatának köszönhetően egy tanulmányi kiránduláson vettek részt.
A
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választásának

315.

évfordulójához.
Iskolánk egy tematikus rendezvénysorozat keretében csatlakozott ehhez az emlékévhez
„Harcoltam én a hazáért, a haza szabadságáért” címmel.
A tematikus hét célja azt volt, hogy diákjaink számára ne csak az 1848-1849-es és az 1956-os
forradalom és szabadságharc legyen egyenlő az önállóság, függetlenség, elnyomás
fogalmával, hanem hasonlóképpen, a Rákóczi-féle szabadságharcot is tudja ezekkel a
fogalmakkal párosítani. Fontos, hogy a szabadságharc híres jelmondata, az „Istennel a hazáért
és a szabadságért” gondolata a programok segítségével a diákok számára tartalommal
töltődjön meg, és ez a 21. században is érték maradjon. Az emlékév lehetőséget adott arra,
hogy iskolánk diákjai a programok segítségével szorosan kapcsolódjanak a honvédelemhez, a
történelemhez és a honvédelemhez kötődő sportágakhoz.
A pályázat lehetőséget adott arra, hogy a Rákóczi-emlékév keretén belül megismerkedjenek
diákjaink

a

magyar

történelem

legfontosabb

hadi

eseményeivel,

személyeivel,

fordulópontjaival.
Az érintett osztályok tanulói számos, a témához kapcsolódó rendhagyó történelem órán
vehettek részt (MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság, drámapedagógusok,
Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége, Fiumei úti
Sírkert), melynek célja azt volt, hogy a történelemből fakadó tanulságok feldolgozása a
diákok számára személyes élmény legyen. A program folytatásaként a résztvevők
megismerkedhettek a sportlövészet alapjaival, illetve a Csepel Se szervezésben egy rendhagyó
testnevelés órán is részt vehettek.
Szintén a tanulmányi útra való felkészülés keretében a résztvevő 53 tanuló számára szellemi
vetélkedést is hirdettünk, több csoportban küzdhettek meg történelmi témájú szabaduló
szobák kihívásaival.
A gimnázium három osztályából 53 tanuló és 4 fő kísérő a tematikus napok keretében egy
kétnapos osztálykiránduláson vett részt november 29-én és 30-án. Az úti cél Szerencs, Regéc,
Füzér, Boldogkőváralja érintésével Sárospatak és Kassa volt, az út során a diákok számára
nem csak a szabadságharc helyszínei váltak ismertté, hanem II. Rákóczi Ferenc életútja is.

A térségben kiemelkedő várakat (Regéc, Füzér, Boldogkőváralja, Szerencs) nem csak a
Rákóczi életúthoz kötöttük, hanem megnéztük azok szerepét a történelmi Magyarország
védelmében is (pl. tatárjárás kora, török kor, rendi mozgalmak időszaka).
Első nap Szerencsen kezdődött, ahol a Zempléni Múzeum állandó kiállítását tekintettük meg
tárlatvezetéssel egybekötve, ahol a diákok megismerkedhettek a szerteágazó Rákóczi
családdal. A nap Sárospatakon folytatódott, a Rákóczi Múzeumban, ahol a résztvevők
megtekintették a „Rákócziak dicső kora” című állandó kiállítást, majd egy rövid belvárosi séta
után a nap Kassán végződött, ahol II. Rákóczi Ferenchez kötődő helyszíneket látogattunk
meg.
A második nap Füzéren kezdődött, ennek a várnak a megtekintése a regéci várral együtt
szívügye gimnáziumunknak, hiszen közel 10 éven keresztül (a volt Nemzeti Örökségvédelmi
Hivatal sikeres pályázatainak köszönhetően) a volt diákjaink segítségével részt vettünk a
várak régészeti feltárásán. A nap Boldogkőváralján fejeződött be, ahol a magyar történelem
híres csatáit ólomkatonák „játszották el”.
A program lezárására 2020. január 09-én kerül sor, a már digitálisan elkészült anyagok
megtekintésével.

