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2019 tavaszán iskolánk sikeresen pályázott az EMMI által meghirdetett „Határtalanul” 
programra, amelynek megvalósítása 2019 őszén kezdődött el.  A project címe: „Történelmi, 
kulturális és természeti barangolások”, partneriskolánk a csíkszeredai Segítő Mária Római 
Katolikus Gimnázium lett.  A program célja, hogy a diákok (személyes kapcsolatokon keresztül) 
megismerhessék a határon túli magyarok életét, mindennapjait, erősödjön a nemzeti 
összetartozás érzése, elmélyüljenek a földrajz- és történelemórák keretében elsajátított 
ismeretek. 

A vállalt feladat egy témanap megszervezése volt a Nemzeti Összetartozás Napján, a közös 
termék egy-egy közös táncház, amelyek keretében magyarországi, illetve erdélyi néptáncokkal 
ismerkednek meg a diákok. 

Sajnos, ezek a vállalt célkitűzések (a pandémia következtében) csak részben, illetve két 
részletben valósultak meg. Két és fél év telt el az erdélyi vendégek fogadása és a visszautazás 
között! (A programot elindító 11/E osztály tanulói már leérettségiztek, így a 2022 áprilisában 
realizálódó utazásban a jelenlegi 11. évfolyam tanulói vettek részt. Elmaradt a vállalt témanap 
szervezése, hiszen nem a tervezett időpontban, június első hetében került sor az erdélyi 
utazásra.  

A beszámoló (a fent említett ok miatt), így két részből áll: egyrészt a 2019 októberi vendéglátás 
és a 2022 áprilisi utazás élményeit egyaránt tartalmazza. 

(Mivel a 2019-es pályázatban elnyert összeg már nem fedezte a költségeket, ezért a 
résztvevőknek hozzá kellett járulniuk a buszköltséghez, illetve a belépőket is fizették.) 

 

A Segítő Mária Katolikus Gimnázium diákjainak fogadása (2019. október 9-13.) 

Partneriskolánk tanulói 2019 októberében látogattak el hozzánk, Gábor Zsuzsa tanárnő 
vezetésével.  

Célunk az volt, hogy lehetőséget teremtsünk ismerkedésre, barátkozásra, megmutassuk 
Nagykáta nevezetességeit, értékeit, illetve vállalt feladatunk, a néptánctanítás, a közös 
táncház is megvalósuljon.  

Vendégeinket először a Nagykátai Gyógy- és Strandfürdő fürdőházába kísértük el, majd 
délután (a tanítási idő végeztével) iskolánkban köszöntöttük őket. Igazgató úr üdvözlő beszéde 
után kis ajándékkal kedveskedtünk nekik, majd  (kisebb csoportokat kialakítva) felfedezték 
Nagykátát. Diákjaink idegenvezetésével rövid ismertetőt kaptak városunk nevezetes 
épületeiről, emlékhelyeiről, szobrairól, történelmi múltjáról.  Öröm volt látni a városnézésről 
visszatérő, beszélgető csoportokat, a mosolygó, vidám arcokat. 



Iskolánk ebédlőjében (szerény vendéglátást 
követően) elkezdődött a közös táncház. 
Levezetésére Bacskai Balázst, a Tápiómente 
Táncegyüttes táncosát kértük fel, aki (néhány 
Tápiómentében táncoló diákunkkal kiegészülve) 
szatmári lassú és friss csárdást tanított. Végül jó 
hangulatú táncház kerekedett, amelynek 
befejezéseként egy rövid héjszába is 
bekapcsolódtak a résztvevők. 

 A rövid idő ellenére valódi barátságok születtek, 
a következő napokban néhány diákunk elkísérte 
az erdélyi csoportot Budapestre, Egerbe és a 
Szalajka-völgybe.  Nagy örömmel, türelmetlenül 
vártuk 2020 tavaszán a találkozást új barátainkkal, 
ám az élet közbeszólt... 

 

 

Történelmi barangolás Erdélyben (2022. április 9-13.) 

Két és fél év kényszerszünet (többször kijelölt, majd elhalasztott időpont) után került sor egy 
35 főből álló diákcsoport (11/A, 11/E, 9/E) kiutazására Gubuczné Bori Zsuzsanna, Szabóné Cser 
Tímea és Szívósné Terék Mária tanárnők kíséretében. 

Előkészítő munka: 

A tanulók előkészítő foglalkozásokon (csoportmunka 
keretében) megismerkedtek Erdély földrajzával, 
történelmével, részletesen foglalkoztak Erdély 
nemzetiségeivel, híres városaival, az országhatárok 
létrejöttével. Mindezt kiegészítette Szívósné Terék Mária 
tanárnő előadása, amely a közelmúlt (a Ceausescu-korszak és 
a román rendszerváltás) eseményeire is kitért. 

Mivel diákjaink történelemből éppen az első 
világháború következményeiről és a trianoni 
békéről tanultak, ezért a pályázat (tartalmát, célját 
tekintve) kiválóan illeszkedett a tananyaghoz, az 
utazás pedig megerősítette, elmélyítette az órán 
tanultakat.  

 

 

 



1. nap (Arad-Máriaradna-Déva-Vajdahunyad-Csernakeresztúr) 

A kora hajnali (3:30!) indulásnak köszönhetően 
már a reggeli órákban megérkeztünk Aradra, 
ahol találkoztunk idegenvezetőnkkel, a 
nagyváradi Barna Hajnalkával. Az ún. 
vesztőhelyen, a 13 tábornok kivégzésének 
helyszínén álló emlékmű megkoszorúzásával 
tisztelegtünk iskolánk névadójának, Damjanich 
Jánosnak az emléke előtt.  

Utunk Máriaradnára vezetett, ahol egy gyönyörű, 
barokk templomot tekintettünk meg, amelynek 
múltja az Anjou-korig nyúlik vissza. 
Megismerkedtünk az ismert zarándokhely 
kalandos, viszontagságos történetével, hogyan vált 
Szűz Mária kegyhellyé.  A 2. emeleti képtárban 
érdekes festményeket láthattunk, amelyek 
csodálatos felépülésekről szólnak, hálát adva érte 
Szűz Máriának. 

Déva várát felújítási munkák miatt csak kívülről csodálhattuk meg, ellenben a Hunyadiak ősi 
fészkében, Vajdahunyadon, hosszabb időt is eltöltöttünk.  Szabadon sétáltunk a várban, 
néhány teremben korabeli tárgyakkal, bútorokkal találkoztunk, gyönyörködtünk a kilátásban. 
(Első szállásunk Csernakeresztúron, magánházaknál volt.) 

 

2. nap (Nagyszeben-Segesvár-Csíkszereda) 

A második napon a Szászföld kultúrájával ismerkedtünk meg. A busz ablakán kinézve a 
jellegzetes zárt porták, települések, különleges erődtemplomok látványa fogadott minket. 
Idegenvezetőnk a szászok múltjáról, jelenéről is mesélt, így általános képet kaptunk a 
térségről. 



Elsőként a „szemek városát”, Nagyszebent 
látogattuk meg, a barokk stílusú főtéren álló 
Brukenthal-palota, az őrtorony szépségében 
gyönyörködtünk, majd a piactérnél megálltunk a 
„Hazugságok-hídjánál”. Rövid szabadidőt kaptunk a 
város egyéni felfedezésére, de a folyamatos eső, szél 
és hideg kissé kedvünket szegte... 

Óriási élmény volt számunkra (a zord időjárás ellenére) a segesvári vár, 
amelyet az UNESCO méltán nyilvánított a világörökség részének. Egy 
igazi, középkori város hangulatos utcáin haladtunk végig, Tepes Vlad és 
Apor Vilmos szülőháza, az Óratorony, a Petőfi-szobor, a Csizmadiák, 
Szabók, Kovácsok tornya, a szászok evangélikus temploma nyújtott 
maradandó élményt. Megmásztuk a Diáklépcső fedett, 175 lépcsőfokát, 
megcsodáltuk az elénk táruló város látványát. (Második és harmadik 
szállásunk Csíkszeredán, a Jakab Antal Házban volt.) 

3. nap (Csíkszereda,Békás-szoros,Gyilkos-tó, csíksomlyói kegytemplom) 

A délelőttöt a Segítő Mária Katolikus Gimnáziumban 
töltöttük, ahol szívélyes fogadtatásban volt részünk. 
Nagy izgalommal, várakozással készültünk a 
találkozásra, szerény ajándékkal kedveskedtünk 
vendéglátóinknak. A tanulók kis csoportokban 
bejárták, megtekintették a műemlék jellegű, 
monumentális épületet, ismerkedtek, barátkoztak 
egymással, majd Tamás Levente igazgató úr 

köszöntött bennünket a gyönyörű díszteremben. Ezt követően 
a tornateremben folytatódott a program, először a felcsíki és 
alcsíki táncokból kaptunk ízelítőt, rövid bemutatót láttunk a 
helyi néptáncosok előadásában. Majd a táncházban héjszát 
tanultunk és táncoltunk közösen. Sajnos, rövid időt tölthettünk 
csak együtt, hiszen a helyi diákoknak folytatódott a tanítás, 
minket pedig vártak a délutáni 
programok, a környék 
természeti értékei.  

Délután megtapasztalhattuk az áprilisi tél szépségeit. A Békás-
szorosnál és a Gyilkos-tónál igazi tél, hóesés fogadott minket. 
Néhány km-es sétát tettünk a páratlan szépségű Békás-

szoroson keresztül, de 
felejthetetlen marad a 
befagyott Gyilkos-tó 
látványa, a hógolyózás is. A bátrabbak a havas, csúszós út 
akadályait leküzdve felmerészkedtek a kilátóhoz is.  



Szállásunkra visszatérve még egy meglepetés várt ránk: egy helyi idegenvezető segítségével 
megtekintettük a csíksomlyói kegytemplomot, megismerkedtünk a történetével. Elhangzott 
néhány érdekesség is a közelmúlt nagy eseménye, Ferenc pápa látogatása kapcsán. 

4. nap (Farkaslaka-Korond-Parajd-Kolozsvár-Magyarlóna) 

Farkaslakán, Tamási Áron szülőfalujában kezdődött 
a napunk. Felidéztük a nagy magyar író alakját, 
munkásságát, majd megkoszorúztuk síremlékét, 
gyertyát gyújtottunk az emlékére.  

Kicsi székely falvak 
(jellegzetes székelykapuk, 
kék színű házak, rendezett porták) között kanyargott az út a 
Sóvidéken. Rövid korondi megálló, vásárlás után érkeztünk meg 
Parajdra, ahol leszálltunk a föld mélyébe, a sóbányába. Megtudtuk, 
milyen technikával bányászták eleinte, majd később az értékes sót, 
hogyan bővült a bánya „feladatköre”, ugyanis ma már 
gyógykezelésre, egyéb célokra is használják.  

Utolsó megállónk, a „kincses 
Kolozsvár” is gazdag látnivalókkal várt bennünket. A 
főtéren, Fadrusz János Hunyadi Mátyás szobra előtt 
álltunk meg elsőként, de megcsodáltuk a felújítás alatt 
álló Szent Mihály templomot is. Elsétáltunk a város híres 
szülötteinek, Hunyadi Mátyásnak és Bocskai Istvánnak a 
szülőházához. (Utolsó szállásunk Magyarlónán, 
magánházaknál volt.) 

5. nap (Körösfő-Bánffyhunyad-Nagyvárad) 

Kalotaszeg egyik legnevezetesebb települését, Körösfőt érintve 
érkeztünk Bánffyhunyadra. A református templom igazi 
gyöngyszeme a településnek. Emlékezetes marad az 
egyszerűségében is gyönyörű deszkamennyezete, boltíves 
kriptája, szószéke, orgonája. Utazásunk végén Nagyváradra 
érkeztünk, amely (Kolozsvárhoz hasonlóan) gyorsan fejlődik, 
szépül. Egy nagyobb sétát tettünk, bejártuk nevezetes pontjait: 
a Fekete Sas palotát, a főtér klasszicista stílusú épületeit. Virágzó 

magnóliafák 
között vezetett utunk, megálltunk és 
fényképezkedtünk a „holnaposok”szobránál (itt 
alkalom nyílt irodalmi ismeretek felfrissítésére 
is ). Sétánk a nagyváradi székesegyháznál és a 
püspöki palotánál fejeződött be, ahol 
megtekintettük Szent László hermáját. 



Az öt nap alatt csodálatos tájakon jártunk, felejthetetlen élményekben volt részünk, rengeteg 
információt szívhattunk magunkba. De nemcsak a városok műemlékei, Erdély természeti 
értékei maradnak meg emlékezetünkben, megőrizzük szívünkben az erdélyi emberek 
vendégszeretetét, kedvességét. Reméljük, a jövőben még sok diákunk eljut ezekre a gyönyörű 
helyekre. Erdély visszavár! 

2022.05.05 

Gubuczné Bori Zsuzsanna, Szabóné Cser Tímea, Szívósné Terék Mária 
kísérőtanárok 


