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„Könyvtár+"- Könyvtár Plusz Kulturális Kirándulás a Kölcseyben 

az irodalmi Budapestre 

 

 Iskolánk magyartanárainak szervezésében lezajlott 2018. november 7-én a nagy múltra 

visszatekintő Váci Mihály tehetségkutató vers- és prózamondó verseny, melynek állandó 

résztvevői testvériskolánk, a Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium tanulói is. 

A színvonalas verseny jutalma a résztvevők számára többek között egy budapesti 

kirándulás volt 2018. november 16-án, melynek keretein belűl a tanulók és kísérőtanáraik 

látogatást tettek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban és részt vettek a Petőfi Irodalmi Múzeum 

,,Petőfi 2.0” múzeumfoglalkozásán. 

A kirándulásra más tanulókat is meghívtunk, akik – a magyar - történelem - művészetek 

munkaközösség munkájához kapcsolódóan – különböző versenyeken való szereplésükkel, 

kimagasló teljesítményükkel érdemelték ki a jutalomkiránduláson való részvétel lehetőségét. 
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 Sütő Fanni Laura 



2 

 

Budapestre vonattal utaztunk, majd a városban a tömegközlekedést vettük igénybe, 

mely szintén különleges élmény volt iskolánk tanulói számára. 

A kirándulásról Lakó Pálma 12. C osztályos tanuló írását, illetve néhány résztvevő diák 

élménymorzsáit olvashatjuk. 

„Mint ahogy az elmúlt pár évben, idén is lebonyolításra került a szokásos budapesti 

jutalomút, ahol dr. Antalné Porkoláb Katalin és Molnárné Danyi Erzsébet tanárnők kíséretével 

huszonkét diák élhetett át egy tartalmas és élvezetes kirándulást. Mindenkiben ott él a kép a 

forgalmas, zsúfolt, zajos, szórakozóhelyekkel teli fővárosunkról, azonban ezúttal Budapest 

teljesen másik arcát mutatta meg nekünk. 

Első célunk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár volt, amely a monumentális, díszes 

kapujával már az első pillanatban elkápráztatta az érkezőket. Belépve egyfajta kettős érzés 

keríti hatalmába a látogatót: ott áll egy hatalmas, üvegkupolával fedett, világos, antik tér 

közepén, amelynek a hangulata inkább hasonlít kávézóéra, mint könyvtáréra: az egykori 

Wenckheim-palota épülete megtartotta a korabeli stílus sajátosságait, mégis az egyik 

legmodernebb könyvtár működik a falai közt, s ez a szokatlan kettős teljesen egyedivé teszi.  

Sajnos, a műemléki részt filmforgatás miatt nem tudtuk megtekinteni, de így is jó időbe telt 

bejárni a hat emelet magas, csodálatos épületet. Nemcsak egyszerű idegenvezetést kaptunk, 

hanem egy érdekes feladattal is megleptek bennünket, amit a túra alatt aktívan próbáltunk 

teljesíteni, mert azon kívül, hogy a város nevezetességeit ismertette, abban is segítséget kívánt 

nyújtani, hogy ha majd egyetemistaként Budapestre kerülünk, gondtalanul tudjunk kutakodni a 

gigantikus könyvtárban.  

Egy kis Kálvin téri szabadprogram után a Petőfi Irodalmi Múzeumba vezetett az utunk. 

Az irodalom nagy-nagy szerelmeseként én már rengeteg előadáson vettem részt, de ez a kiállítás 

egyedülálló színfolt lett a palettán. Az emberek hajlandóak régi nagy íróinkat, költőinket úgy 

kezelni, mintha nem is emberek lettek volna, ez alkalommal viszont irodalmunk páratlanul nagy 

alakját, Petőfi Sándort a lehető legemberibb módon hozták hozzánk közelebb. Az előadásmód 

közvetlen volt, szinte már egy kötetlen beszélgetés, amelyet egy rettentően humoros feladat tett 

még élvezetesebbé, és azt kreativitásunk és humorunk megcsillogtatásával kellett 

végrehajtanunk. Amikor kijöttünk, már teljesen más szemmel tekintettünk az irodalmi alakokra, 

mint akár a nap elején. 

Hazaérkezve egy hosszú, tartalmas napot tudhattunk magunk mögött, amely – 

legalábbis úgy éreztük – egy pillanat alatt elrepült. A kirándulás minden várakozásunkat 

fölülmúlta, este kellemesen elfáradva, hatalmas élményekkel gazdagodva bújhattunk ágyba, és 

biztos vagyok benne, hogy senkit nem kellett külön altatni.” 
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„Petőfi nekem személy szerint eddig csak egy költő volt a sok közül, de a Petőfi 2.0 

foglalkozás alatt rájöttem, milyen érdekes személyiség volt. Az biztos, hogy ha ma kölcseys 

lenne, nem egy csendesen meghúzódó diák lenne, sőt! Egy tollal (vagy ma inkább bloggal) 

fenyítésben tartaná az egész iskolát!” 

Nyisztor Angéla 10. C 

 

 „A budapesti kirándulás során biztosan állíthatom, hogy mindannyian nagyon jól 

éreztük magunkat. Számomra mindenképp érdekes volt és hálás vagyok, hogy részt vehettem 

rajta.” 

Szamosszegi Réka 9. C 

  

„Ez a kirándulás számomra élményekben gazdag volt. A könyvtár által bepillantást 

nyerhettem a pesti diákok, egyetemisták életébe, mely nagy segítség lesz számomra későbbi 

tanulmányaim során. Különösen tetszett a Petőfi Irodalmi Múzeum előadásának hangulata... ” 

Tóth Annamária 11. B 

 

„A nyüzsgő fővárosban érdekes és élményekkel teli napot töltöttünk el. Úgy gondolom, 

mindenki számára felejthetetlen nap volt a mai, amely emlékezetünkben örökké élni fog.” 

Magyar Krisztina 10. C 

 

„Nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen a tanulságos és egyben szórakoztató úton. A 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár lélegzetelállító volt!” 

Tóth Amina 11. A 

 

„A programok élvezetesek és érdekesek voltak.”  

Kiss Virág 10. A 

 

 „Őszintén szólva, jobb volt, mint amire számítottam, mivel általában a könyvtár és a 

múzeum szóról a legtöbb embernek valamiért az unalom jut eszébe, de itt ez a két hely most 

teljesen eltért ettől a tévhittől. Főként a Petőfi Irodalmi Múzeum tetszett, ahol egy teljesen más, 

múzeumtól szokatlan módon tartott foglalkozáson ismerhettük meg jobban a költőt.” 

Gergely Viktória 10. A 
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„Nagyon élvezetes volt a budapesti út, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban a feladatok 

megismertették velem a könyvtár valódi lényegét, a Petőfi Irodalmi Múzeumban pedig poénos 

és egyben érdekes feladatokkal egybekötve ismertük meg Petőfi valódi lelkivilágát, életét.” 

Nagy Péter Attila 10. A 

 

„Remekül éreztük  magunkat és sok új ismerettel gazdagodtunk.” 

Czérna Lili 10. D 

 

„Az elvárásaimat messze túlszárnyalta ez a jutalomút. Nagyon sok új információval 

gazdagodtam, amelyeket a jövőben az egyetemi tanulmányaim során felhasználhatok.” 

Szikszai Lili 10. D 

 

„A budapesti út maradandó élmény marad számomra. Legjobban a Petőfi Irodalmi 

Múzeum tetszett, mert a tárlatvezető fiatalos nyelvezettel mesélt a legnagyobb költőnkről. Sok 

új dolgot tanultam, pl. hogy Petőfi szeretett „rosszfiúskodni” vagy hogy nem csak Szendrey 

Júlia volt a nagy szerelem a számára.” 

Bodnár Dániel 10. C 

 

„Nagyon jól éreztem magam a kiránduláson, mert jobb volt, mint amilyet vártam. 

Örülök, hogy részt vehettem ezen az úton.” 

Bodnár Boglárka 10. D 

 „A programok jók voltak, feleleveníthettük az eddig megszerzett tudásunkat, és új 

ismeretekre is szert tehettünk. Vidékiként mindig is lenyűgözött a nagyváros zsongása, 

úgyhogy ezért külön örültem annak, hogy itt lehettem." 

Rácz Péter 10. C 

 

„Nekem ez már a második pesti jutalomkirándulásom volt. Kifejezetten imponált, hogy 

a szervezőknek idén is sikerült egy értékes programot összeállítani, és ebben az évben is tudtak 

újat mutatni fővárosunk kulturális arculatából.” 

Szokolay Dávid 11. B 
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„Ez a kirándulás megerősített abban, hogy a legfontosabb cél életünk során önmagunk 

folyamatos fejlesztése. Ezt nem érdemes másképp, mint reális mértékben elrugaszkodva a 

realitástól. Ahogyan ezen a napon tettük.” 

Sütő Fanni 12. C 

 

 

 

 


