
A 7. évfolyam kirándulása Királyok és fejedelmek útján Erdélyben – 

Határtalanul (2019. június 3-6.) 

A hetedik évfolyam tanulói a Határtalanul program keretében idén Erdélyben tettek egy 

gyönyörű körutat. 

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok 

kialakítása, elmélyítése a nemzeti összetartozás erősítése. A programon állami támogatással vettek részt 

tanulóink, így személyes tapasztalásokat szereztek a külhoni magyarságról. 

A kirándulás előkészítése során a diákok csoportmunkában felkészültek, majd a témanapon szakértői 

mozaik módszerével bemutatták egymásnak az általunk meglátogatandó   helyszíneket, a programunk főbb 

állomásait. 

Ligárt Katalin előadásában bemutatta a Kárpát-medencei magyarság elhelyezkedését, néprajzi 

jellegzetességeit, a határon túli magyarság kulturális örökségét. Különös tekintettel az erdélyi tájegységre és 

az erdélyi uralkodókra, a történelmi múltra. Siegl Judit beszélt az erdélyi magyarság aktuális helyzetéről, a 

nyelvi állapotáról, valamint a magyarságot foglalkoztató legfőbb Kárpát-medencei problémákról.  

   

Látogatóba mentünk Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába, ahol Kelemen Viktória 

alpolgármester asszony beszélgetett tanulóinkkal utazásunk céljáról, és beszélt velük a határon túli 

magyarsággal fenntartott kapcsolatok fontosságáról, Óbuda testvérvárosairól 

 
 



2019. 06.03-án indultunk: Erdélybe érve először Nagyvárad utcáin sétáltunk: megtekintettük a Bémer 

teret, a Szent László teret, régi magyar nemesi palotákat, a Fekete Sas Palotát, a Városházát, Körös-part. 

Meglátogattuk a római katolikus székesegyházat, amely előtt az alapító, Szent László királyunk szobra áll. 

         

 

A körösfői vásáron, az út menti kirakodóvásárban megtekinthettük az asszonyok varrottasait, illetve férfiak által 

készített fafaragásokat, a híres kalotaszegi település népművészetét, a gyerekek emléktárgyakat vehettek. 

  



 

Az első szállásunk Torockón volt: 

  

 

A második nap a kincses Kolozsvárt látogattuk meg: a Szent Mihály templom előtt a Mátyás király 

és vitézei szoborkompozíciót láttuk. Mátyás szülőháza mellett egy nagy erdélyi fejedelem, Bocskai István 

szülőházát is megtekintettük.  

 

          
  

 

Délután meglátogattuk a Tordai sóbányát, ami egy sóbányászati múzeum. A gyerekeknek főként a bánya 

mélyén kialakított szabadidő központ tetszett.  

 

  



 

Aztán elmentünk a Tordai-hasadékba: nagy kirándulást tettünk az égig érő sziklafalak közt, megismerkedve 

különleges flórával-faunával; és a Szent László királyhoz kötődő helyi legendákkal.  

  
 

A harmadik nap délelőttjén Torockót ismertük meg jobban: a gazdag tájház megtekintése után végig 

sétáltunk az egyedülálló, 19. századi faluképét megőrző, Europa Nostra-díjjal kitüntetett, világörökségi címre 

pályázó falun. 
 

  
 

Utána Nagyenyeden, a Bethlen Gábor fejedelem által 1622-ben alapított református kollégiumba 

látogattunk. Ma az intézmény az alapító nevét viseli és 2003-ban Magyar örökség-díjjal ismerték el az erdélyi 

szórványban végzett munkájukat. 

 



 

Aztán Gyulafehérváron a 13. században épült érseki székesegyházban a Hunyadiak, Izabella királyné és 

János Zsigmond keleti magyar király, később Erdély első fejedelme gazdagon díszített kőszarkofágjait 

koszorúztuk meg, és elénekeltük tiszteletükre a magyar Himnuszt.  

    
 

Este Déván a Böjte Csaba nevével fémjelzett, Szent Ferenc Alapítvány által nevelt diákokkal közös 

estet szerveztünk, amely során előadást tartottunk az első két napunk során meglátogatott helyszínekről, és azok 

kötődéséről uralkodóink életéhez, emlékéhez. Átadtuk adományainkat is. 

               
 

A szállásunk aznap Csernakeresztúron, magyar családoknál volt, ahol az ízes házi koszt mellett kellemes 

beszélgetés során megismerkedtünk a szórvány magyarság életével 

 

A negyedik nap Vajdahunyadra utazunk, ahol a „Várak királyát”, a Hunyadi-Bethlen várkastélyt látogattuk 

meg. A Hunyadi család vajdahunyadi várkastélya a 19. században már a magyar nemzet építészeti ereklyéjévé 

vált.  

 

  



Kora déltán – erdélyi utunk utolsó állomásaként - libegővel felmentünk magos Déva várába. A várhegy vulkanikus 

oromzatán látható a legendával átitatott emblematikus Déva várának romja. Az erődítmény falai közül káprázatos 

kilátás nyílik a városra és környékére. 
 

   
  

A hazaérkezésünk utáni héten felelevenítettük az utazás legszebb pillanatait, majd csoportmunkában a gyerekek 

felkészültek a felsősök számára tartandó előadásra: ppt-ket készítettek saját fotók segítségével, megfogalmazták 

beszámolóikat,  Lévay Ildikó tanárnő segítette munkájukat.  

 

 
 

Az elkészített beszámolókat a diákgyűlésen bemutatták felsős diáktársaiknak, iskolánk tanárainak. 

 

 
 

Iskolánk diákjai idén negyedszer vehettek részt a Határtalanul programban, reméljük, a következő 

évfolyam tanulói is részesei lehetnek ennek a csodálatos kezdeményezésnek. 


