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FELKÉSZÜLÉS 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Tanulmányi 

kirándulás hetedikeseknek címmel nyílt pályázatot 

hirdetett a Határtalanul! program keretében a 

külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek 

bővülésének elősegítésére. 

2015 nyarán adtuk be a pályázatunkat azzal a 

céllal, hogy Erdély csodálatos természeti, kulturális 

világát az október 6-i megemlékezésekhez, az aradi 

vértanúk és a történelmünk 1848-49-es eseményeire 

emlékezve ismerjük meg. Mivel a miniszteri döntés 

csak szeptember végén született meg a nyertes 

pályázatokról, így utazásunkat 2016 márciusára 

kellett halasztanunk. 



 
 

ELŐKÉSZÍTŐ ÓRÁK 

Előkészítő órákon vettünk részt, ahol 

megismertük Erdély történetét, földrajzát. 

Előzetes feladatokat kaptunk az utazás 

helyszíneivel és a hozzájuk kapcsolódó 

legendákkal kapcsolatban.  

  

Az előkészítő órákat 2016. március 5-én 

tartottuk. 



 
 

 
 

VETÉLKEDŐ 

2016. március 8-án fakultatív előkészítő 

tevékenységként vetélkedőt szerveztek 

számunkra tanáraink a megszerzett 

ismeretekből. 

TOTÓ - t töltöttünk ki, tájjellegű ételek 

receptjeit állítottuk össze, városok 

vetélkedése során igyekeztünk egymást 

meggyőzni az általunk választott hely 

nevezetességeinek értékeiről.  

Nagy volt a tét: az autóbuszra lehetett 

helyet foglalni a helyezések sorrendjében! 

 



TÉMANAP 

2016. március 12-én fakultatív 

előkészítő tevékenységként TÉMANAPOT 

szerveztünk, amelyen nemcsak az 

útiterveinket ismertettük meg diák-

társainkkal, hanem a március 15-i nemzeti 

ünnepünket is a HATÁRTALANUL 

program kereteiben ünnepeltük meg. 



A TÉMANAP  képekben 



NEMZETI ÜNNEPÜNK: 

 MÁRCIUS 15. 

 
 

Varga Miklós tolmácsolásában meghallgattuk 

a Nemzeti dal megzenésített változatát, majd 

Horányi György paksi író-költő előadásában 

Petőfitől a  Föltámadott a tenger és  A XIX. 

század költői; Adytól a  Magyar jakobinus dala; 

József Attila  A Dunánál című költeménye, és 

saját verseiből: a Hőbörgő március, valamint az 

Újra zászlók című alkotásokat adta elő. 

Iskolánk egykori diákjának, Gyulai 

Istvánnak az Örökségünk című dalához 

saját videoklipünk készült, ennek meg-

tekintésével zártuk ünnepi műsorunkat, 

amellyel mi is csatlakoztunk a dal köré 

szerveződött, a magyarság megtartását 

szorgalmazó mozgalomhoz. 

 



 
 

ÚTINAPLÓ 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő Tanulmányi kirándulás 

hetedikeseknek címmel nyílt pályázatot 

hirdetett a Határtalanul! program 

keretében a külhoni magyarsággal 

kapcsolatos ismeretek bővülésének 

elősegítésére. 

2016. március 14-18. között 38 tanulónk 

látogathatott Erdélybe, ahol a Erdély 

természeti, kulturális kincseit keresve a 

természettudományok, az irodalom és a 

történelem vonzásában barangoltuk be a 

csodás tájakat. 

A pályázat 947.000 Ft támogatást 

biztosított, ez tanulónként 24.921 Ft-ot 

jelent. 



A nagy utazás első napja 

A határátkelést követően Nagyváradra, a 

„Pece parti Párizs”-ba érkeztünk.  

Itt felkerestük az Ady-emlékmúzeumot. 

Nagyváradi sétánk keretében Györgyi néni 

és az idegenvezetőnk, Kovács Levente bácsi 

előadását hallgathattuk meg a szecessziós 

építészetről, amelynek jellegzetes épületei 

itt alapozzák meg a leginkább a város képét.  

A Püspöki székesegyházban meg-

tekintettük a Szent László-hermát és 

freskót. Csucsán is Ady Endrére 

emlékeztünk. Az  épület megtekintése során 

Györgyi néni elmesélte a Boncza család 

történetét, felelevenítve néhány csodálatos 

sort Ady költészetéből. 



Az első nap képekben 



A második nap : március 15.    
A második napunkat nagy készülődés előzte meg, hiszen nemzeti ünnepünkön 

Kolozsváron a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban, Kolozsvár leghíresebb 

magyar iskolájában tettünk látogatást. Ünnepen, és ünnepelni mentünk. Ebbe az 

iskolába már óvodás korukban bekerülnek a gyerekek, és egészen érettségiig 

járhatnak ide, miközben nagyon sok ismeretre tesznek szert, nagyon sok vizsgát kell 

letenniük. Több száz kilométer távolságról  is jönnek, hogy magyarul tanulhassanak. 

Az igazgató úr tájékoztatóját követően megmutatták a csodálatos biológia 

szertárukat, amit nem csak Panni néni, hanem a diákok is irigykedve jártak végig. 

 



Kolozsvár 2016. március 15. 

 Elő a kokárdákkal és a zászlókkal, Kolozsvár!  

 Vendéglátóinkkal együtt vettünk részt ezen a fantasztikus 

rendezvényen. Nagyszerű érzés volt a piros-fehér-zöld kokárdákat 

(amelyeket otthon, a témanapon készítettek társaink) a magyar 

gyerekek kabátjára tűzni. 

 Idén is a megszokott rend szerint emlékezik meg Kolozsvár 

magyarsága az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

évfordulójáról, nemzeti ünnepünkről. Íme a program:   

 A ”megszokott rend” azt is jelentette, hogy a hatóságok nagy 

erőkkel biztosították a felvonulással egy időben a forgalom 

zavartalanságát, szabad utat biztosítva a szirénázva közlekedő sok 

mentő- és rendőrautónak. 

 Mi a Szent Mihály Templomban már nem is akartunk a több órás 

istentiszteleten részt venni, de akarva-akaratlanul is sikerült egy 

hosszabb városnéző sétát tennünk, hiszen mindig  elterelték a 

gyalogos forgalmat. 

 



Kolozsvár  március. 15 .  képekben 

 



Mehettünk a „SÓHIVATALBA” 
A második nap délutánján nem a „sóhivatalba, hanem a Tordai Sóbányába mentünk 

egy kis játékos tanulásra. Az előkészítő órákon már hallottunk arról, hogy milyen fontos 

szerepet játszott ez az ásványi anyag az emberiség életében. Itt, a bánya mélyén, nagyon 

szépen kiépített környezetben pedig megtapasztalhattuk azt is, hogy hogyan jutottak 

hozzá az emberek. Kiderült számunkra, hogy ez az ásványi kincs nem csak élettani, 

élvezeti hatása miatt, hanem történelemformáló szerepe miatt is nagy fontossággal bír. 

Megtapasztaltuk a mélységet, magasságot és közben játszottunk, csónakáztunk. 



 

 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol 

otthon legyünk benne.” 

 Tamási Áron Ábel a rengetegben című regényének befejező mondata kifejezi az 

embernek egy alapvető igényét az otthon iránt, ami egyszerre jelent földrajzi  helyet és 

emberi közösséget. Azt a bizonyos földrajzi helyet szebb kifejezéssel tájnak nevezzük, de 

legszebb szó erre a szülőföld.  

Erkölcstan órákon a beszélgetéseink során már szóba került Tamási Áron szava, bár 

Ábelről még nem sokan olvastak közülünk. A szerző szülőházát, kopjafáját látva 

többünkben a helyére került ez a gondolat. 

Az író kopjafájánál koszorút helyeztünk el, ezzel mi is nyomot hagytunk a világban. 



Székelyszentlélek  

   a szállásadó falunk 

Csodálatos, beszélő nevű falukon haladtunk keresztül utunk során, de 

talán a legszebb nevet a két éjszakára szállást adó kis falu viselte. 

A „Becsali panzió” lakói lettünk két éjszakára, megízlelve a falusi 

vendéglátás vendégszeretetét. 



A harmadik nap – 

 bemelegítés Korondon 

 Mivel közülünk többen is vizuális tagozatra járnak, 

nagyon nagy örömet okozott, hogy látogatást 

tehettünk Korondon  Ilyés Vészti Mihály 

„Fazekasházában”. Itt a gyakorlatban is meg-

tapasztalhattuk a fazekasság minden csínját-bínját. 

 Korond Székelyföld szimbóluma, a dolgos székely 

emberek által készített használati tárgyak, 

dísztárgyak kirakodóvására is egyben. 

 Ha kirándulunk, nem csak a szívünkben visszük el az 

emlékeket, hanem bizony vásárolunk is! Na itt végre 

kaptunk lehetőséget, hogy a családunknak is vigyünk 

ajándékokat! 



Csíkszereda 

 Csíkszeredán a Mikó-várban 

megemlékeztünk meg Mikó Ferencről, 

aki hűségesen szolgálta Bethlen Gábor 

fejedelmet. Azt hittük, ez egy kicsit 

unalmas történelmi múzeum látogatás 

lesz, de bizony nagyon is interaktív 

módon ismerkedhettünk meg a 

várbéliek életével! A kisfilmek után mi 

is magunkra ölthettük a várbéliek 

ruházatát, használhattuk eszközeiket! 



Csíksomlyó 

 Csíksomlyóról már mindenki hallott, majd 

mindenki családjában van olyan rokon, 

aki járt itt zarándoklaton. 

 Levente bácsitól, az idegenvezetőnktől 

megtudtuk, hogy a csíksomlyói búcsú a 

székelyek 1567-ben kezdődő, katolikus 

hitük megvédéséért hálát adó fogadalmi 

zarándoklata, amely 1990-től kezdődően 

mára már az összmagyarság 

legjelentősebb keresztény eseményévé 

vált. 

 Ferencesek által alapított  templomban  

van elhelyezve a híres kegyszobor, a 

sugárkoszorúval övezett Mária, aki a 

földgömbön és a holdsarlón áll, feje körül 

tizenkét csillagból álló glória.  

 A 227 cm-es szobor, aranyozott, festett 

hársfából készült. 



A Gyilkos –tó és a Békás - szoros 

Már az előkészítő órákon is a legnagyobb érdeklődést Erdély két legismertebb 

természeti kincse váltotta ki. 

A képzelőerőnket erősítette a Gyilkos-tóhoz kötődő legenda megismerése is. De az 

nagyon kevés turistának adatik meg, hogy a befagyott tavat láthassa! 

De a valóság minden képzeletet felülmúlt! A Békás szoros szűk szurdokútján haladva 

törpéknek éreztük magunkat, megérezve a természet hatalmas erejét az óriás sziklák 

között. Itt is a beszélő nevekkel találkoztunk: Pokol torka, Oltárkő. 



A Gyilkos–tó és a Békás–szoros 

képekben 



Negyedik nap - Az iskola 
Mi tagadás, hát ez alatt az elmúlt 3 nap alatt nem nagyon hiányzott a suli! 

De azért örömmel vettük a meghívást, hogy meglátogathatjuk a székelyszentléleki iskola diákjait! 

Meglepő volt, hogy az iskola udvarán se műfű, se térkő, de az éppen szüneten lévő gyerekek közül sokan a 

füzetüket bújták! Hát bizony matek dogára készültek szegények! Úgyhogy soha jobbkor nem érkezhettünk 

volna! 

Megmutatták a tantermeiket, rögvest egy barátságos focimeccs is összejött, aminek jutalmául átadtuk nekik 

városunk ajándékát, egy jelentős könyvcsomagot, a magyar kötelező és ajánlott olvasmányokból. Pillanatok alatt 

barátságok szövődtek! Már ismerősök is lettünk, a valóságban és a virtuális világban is! 

Amikor már nem igazán fenyegette a hetedikeseket a matek doga veszélye, akkor egy közös énekléssel zártuk 

a találkozót. Székelyszentlélekre még nem jutott el Gyulai Pisti „Örökségünk” című dala, ezért mi megtanítottuk 

nekik. 

Nagyon meghatódtak a tanáraik is a dal hallatán! 

Még egy kicsit beszélgettünk újdonsült barátainkkal, addig a tanáraink látogatást tettek a tanári szobában, és 

ők is érdekes élményekkel gazdagodtak: Megnézték a hatalmas osztálynaplókat, rövid tapasztalatcserét 

folytattak az 1-10-ig való osztályzásról. 



Még  mindig a negyedik nap 

Petőfi nyomában Fehéregyházán. 

Fehéregyházán felkerestük a Petőfi Sándor emlékére létrehozott emlékhelyet és 

múzeumot. 

Ami a tankönyvekből kimaradt Petőfiről, azt itt most idegenvezetőnktől, illetve a 

múzeumban vetített bemutatókból megtudhattuk. Nemzeti színű szalagot helyeztünk 

el költőnk szobránál, amelyet ott emeltek, ahol utoljára látták élve – Fehéregyházán. 

A tudomány mai álláspontja szerint Petőfi elesett a segesvári csatában. 

 



Segesvár a lépcsők városa 

Segesváron a városnézés során a következőket láthattuk: az óváros a várral, az 

Óratorony a 16. századból, a Schülertreppe, a leprások temploma, a hírhedt Vlad Tepes 

vajda, Hunyadi Mátyás foglyának szülőháza. 

Aki megszámolta a lépcsőket, az még visszajön! 



A 4. nap utolsó állomása: 

Marosvásárhely - Kultúrpalota 

A szecesszióval nem csak a vizuális órákon, hanem Nagyváradon is megismerkedtünk 

közelebbről. 

A Kultúrpalota látogatható termei nagy hatással voltak ránk. 

Az ablakokon magyar mondák jelenetei elevenednek meg. A tetőt kék, vörös és fehér 

cserepek fedik, melyeket a híres  Zsolnay gyár készített. 

Az előcsarnok 45 méter hosszú.12 ólomüveg-kompozíció fedi a falakat, A két végén 

velencei tükrök találhatók. A tükörterem, a palota legkisebb terme, valóságos 

gyöngyszem. 



Első és utolsó szálláshelyünk: 

Magyarfenes 

Már az első éjszakánkat is itt töltöttük, és az utolsóra is itt került sor. Először bizony 

mindenkit izgalommal töltött el, hogy hol lesz elszállásolva, de ezen az utolsó estén 

már ismerősként köszöntöttük a falut, szállásadóinkat. A falusi turizmus keretén 

belül különböző családoknál voltunk elszállásolva. Nagyon jó szívvel emlékezünk 

szállásadóinkra. 

A reggelit követően búcsút vettünk szállásadó falunktól. Nagy volt az izgalom, mert 

bizonytalan  volt az utolsó délelőtti program! A havasrekettyei vízeséshez készültünk, 

de nem volt biztos információnk arról, hogy megnyitották-e az oda vezető utat, 

amelyet már évek óta építenek! Mindenesetre útközben felelevenítettük a földrajzból, 

fizikából tanultakat. 



Az utolsó nap 

Szerencsénk volt! Az uniós pályázat eredményeként elkészült az útból 5 km, csak 1 km-nyit 

kellett gyalogolni! Havas volt  a táj, csúszkáltunk, hógolyóztunk, de nem volt hideg. Az út 

mentén már előbújtak a tavasz első virágzó hírnökei! És elénk tárult a minden képzeletet 

felülmúló csodálatos látvány : a vízesés! 

Már értjük a népi nevét: Tündérfátyol vízesés! 



Vasvári Pál 
Utolsó napunkra is jutott egy kis történelmi megemlékezés: Megkoszorúztuk a 

Kalotaszegi Kőrösfőn a Vasvári Pálnak emelt kopjafát. A fiatal szabadságharcos és 

forradalmár Kossuth Lajos parancsára szállt harcba az általa szervezett Rákóczi 

Szabad Csapat őrnagyaként. Vasvári Pál Kalotaszeg határában a Gyalui-

havasokban esett el 1849. július 6-án, amikor csapatával védte a környékbeli 

magyar falvakat a betörő román seregektől. 



Utolsó állomás 

Magyarvalkón a Kalotaszeg egyik legszebb, négy fiatornyos, festett kazettás mennyezetű 

templomának a megtekintése sajnos csak kívülről sikerült, mivel nem tudtuk kinyittatni a 

templomot. Azonban a templom kertjében, ahová a dombtetőre a temetőn keresztül vezetett 

az út, nagyon sok régi kopjafát figyeltünk meg . 

 

A falu határában Szent László pénzek gyűjtése, a legenda felelevenítése az utolsó 

kedves pillanat volt, amit idegenvezetőnk velünk töltött. A sok-sok érdekes története a 

további hazafelé vezető úton hiányzott a csapatnak. 



ÖSSZEGZÉS 
Nagyon tartalmas 5 napot töltöttünk Erdélyben! Köszönjük a programot szervező 

HON-TOURS utazási irodának a szervezést, idegenvezetőnknek, Kovács Leventének , 

hogy elvezetett bennünket ebbe a csodálatos világba, Miklós bácsinak a sofőrünknek, 

hogy biztonságosan elvitt és visszahozott bennünket! És nem utolsó sorban köszönet 

tanárainknak, /Tumpek Györgyi néninek, Ványiné Pannika néninek, Szilágyi Judit 

néninek és Kanczler Pista bácsinak/, hogy türelemmel végig kísértek bennünket ezen a 

közel 2000 km-es kiránduláson! 



UTÓIRAT 

Beszámoló óra 
Március 31-én beszámoló órát tartottunk a 

6.osztályos tanulóknak. Rövid diavetítés után 

mindenki elmondta a legkedvesebb élményét, 

majd válaszoltunk az érdeklődő kérdésekre. 



Értékelő  óra 

Április elsején az osztályfőnökeink és kísérő tanáraink értékelték a 

HATÁRTALANUL projekt keretében végzett közös munkánkat. Szó esett az 

előkészítő szakaszról, a kirándulás megvalósulásáról, az élmények feldolgozásáról. 

 


