
Kirándulás a Magyarság Házába 

 

Iskolánk hetedikesei májusban a Felvidéken fognak kirándulni a Határtalanul! pályázat keretében. A 

pályázat részeként, március elején a 7K osztály meglátogatta Budapesten, a várban a Magyarság 

Házát, a Mi, magyarok interaktív kiállítást.  

A minden magyar összetartozását jelképező intézmény kulturális, oktatási-módszertani, turisztikai 

központ, kiállítótér és látogatóközpont, amely erősíti a Magyarország határain belül- és kívül élő 

magyar közösségek közötti kapcsolatokat. Célja továbbá, hogy a Magyarság Házát a nemzeti 

identitást erősítő központként tartsák számon, amely élen jár a magyar-magyar kapcsolatok 

ápolásában és előmozdításában, és nagymértékben hozzájárul a magyarság értékmegőrző 

képességének és egymás iránti felelősségérzetének kialakításához. A Mi, magyarok kiállítás a 

Magyarság Háza állandó kiállítása, amely megismerteti a látogatókat a hungarikumokkal, az épített 

és szellemi örökséggel, a magyar kultúrkincsekkel, a tudományos, szellemi és fizikai 

teljesítményekkel. A kiállítás különlegessége, hogy tíz terme a Kosztolányi Dezső által tíz 

legszebbnek tartott magyar szóról kapta a nevét. Az anya, gyöngy, szűz, ősz, kard, vér, csók, sír, láng 

és szív termeket bejárva vezetőnkkel, megismerkedhettünk a nyelvjárásokkal, a hungarikumokkal, 

híres magyar tudósok, sportolók sikereivel. A diákok kipróbálhatták az íjat, megtapasztalták a 

páncélzat és a kard súlyát, játszhattak hagyományos és számítógépes játékokkal.  

A kirándulás másik részében pedig a Millenárison felépített Gateway to Space nemzetközi űrkiállítást 

nézték meg a kisgimnazisták. Ezen a kiállításon a NASA és az emberiség csillagközi kalandjainak 

teljes történetét és napjaink érdekfeszítő felfedezéseit ismerhettük meg. Az űrkalandok a múltban 

kezdődtek, a korai álmodozókkal, akik elsőként építették meg saját rakétájukat. A kiállítás 

végigvezette a látogatót az eseménydús XX. századon, középpontban a Hold meghódításáért vívott 

űrversennyel, egészen a Naprendszer határának felfedezéséig. Élőben láttuk a US Space and Rocket 

Center több száz darabból álló, lenyűgöző gyűjteményét: a NASA küldetések során használt 

szkafandereit, az űrutazások begyűjtött holdkőzeteket, valamint a rakéták és űrkapszulák élethű 

mását. A diákok beülhettek egy űrhajó pilótafülkéjébe, kipróbálhatták, hogy hogyan bírják a 

gravitációs erőt. A látogatás végén „teljesítményükről” igazoló oklevelet is kaptak. 

 

   

 

 

 

 

    

 

   

 

                   



          

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


