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Kulturális és természeti kincseink nyomában -Határtalanul 2022 

HAT-20-02-0154 

 

2022. április 9-13. között egyszerre négy külhoni program is megvalósult 
intézményünkben a Határtalanul! pályázat keretében. A világjárvány és korlátozó intézkedések 
miatt két év kihagyás után végre elindulhattunk Erdélybe, közöttük partneriskolánkhoz, a 
kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceumba is.  

A tanulmányutat sok tervezés és készülődés előzte meg, amely mind a diákok, mind 
pedig a kísérő tanárok számára fontos volt, hiszen a Határtalanul pályázat intézményünk 
kiemelt programjai közé tartozik, az iskola oktató-nevelő munkájának szerves részét képezi. A 
program nemzetpolitikai célja a nemzeti összetartozás megismertetése, elmélyítése, valamint a 
határon túli magyarokkal való megismerkedés és 
kapcsolatépítés, a konkrét tapasztalatok szerzése, valamint 
kimunkálása volt. Ennek a gyakorlati megvalósulása volt 
az utazás.  

Előkészítő foglalkozás 

Az utazást megelőzően- az előkészületi szakaszban került 
sor az előkészítő foglalkozásra, amelynek során iskolánk 
11.-es és 10.-es diákjaik megismerkedtek az úticéllal, Erdély és az erdélyi magyarság 
történelmével. Az előadást követően játékos quiz és csoportos kutatómunka segítségével 
felelevenítették történelmi ismereteiket az anyaország és Erdély közel 1000 éves kapcsolatáról. 
Az előkészítő órán megismerkedtek a programban szereplő erdélyi városokkal, természeti 

csodákkal, kulturális és történelmi örökségünk 
kapcsolódási pontjaival. Mindezek hozzájárultak ahhoz, 
hogy a diákok motiváltak legyenek, és felkészülten 
induljanak útnak. A felkészítő előadást és foglalkozást 
Farkas Tiborné történelemtanár tartotta. 

 

 

 

Arad, Máriaradna, Déva és Vajdahunyad 

Április 9-én 40 diák és 3 kísérőtanár indult útnak, hogy személyesen, élményeket szerezve is 
megtapasztalják mindazt, amit korábban csak tankönyvekből vagy egyéb irodalmi forrásokból 
ismertek.  

Az első erdélyi megálló Arad volt.  Az aradi vértanúk emlékhelyén megemlékeztünk a vértanúk 
között 12.-ként kivégzett Damjanich Jánosról, aki iskolánk névadója is egyben. Az obeliszknél 
koszorút helyeztünk el majd közösen elénekeltük a magyar és a székely himnuszt. Az iskolai 
megemlékezések és történelmi adatok itt új értelmet nyertek a diákok számára. Arad után a 
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máriaradnai kolostort és kegyhelyet tekintettük meg, melynek ferences temploma a második 
legismertebb búcsújáró hely a magyar hívők számára.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt követően a népballadából ismert „magos Déva vára” 
felé vettük az irányt. Az híres erődítmény egy 250 méter 
magas sziklán épült, és a Rákóczi szabadságharc egyik 
fontos helyszínéül szolgált a kurucokkal szembeni 
csatában A vár nem látogatható, de idegenvezetőnk, 
Kleszken Tímea tartalmas és érdekes bemutatással 
gazdagította ismereteinket. Személyesen látni felemelő 
érzés volt mindenki számára.  

 

Vajdahunyad várának meglátogatása volt a nap 
legizgalmasabb eseménye. A közel teljes épségben 
fennmaradt középkori vár méltán a „várak királya”, 
ahogyan Mikszáth Kálmán nevezte. A történelemtanár 
segítségével felidéztük a Luxemburgi Zsigmond és 
Mátyás korabeli történelmi eseményeket, a 
lovagteremben pedig a lovagi élettel ismerkedtünk 
meg.  
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Az első nap végállomása szálláshelyünk, Algyógy volt. A 
másnapi indulás előtt a hely vezetője bemutatta a területen 
lévő közel 1000 éves haranglábat és keresztelőkápolnát, 
valamint a református templomot, amelynek falán a római 
örökség nyomai is láthatók. Érdekes elbeszélése, a hely 
misztikus története még izgalmasabbá tette az itt eltöltött 
estét.  

 

 

 

 

 

 

A második nap városlátogatással telt. Az erdélyi szász, de 
magyar alapítású városok közül Nagyszeben óvárosának 
szemei tették még izgalmasabbá a látogatást, valamint a 
barokk és gótikus építészetet is megcsodáltuk. A fogarasi 
várat kiváló idegenvezető segítségével jártuk be, majd 
Barssó óvárosát és a fekete templomot fedeztük fel.  
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Kovászna 

A nap végén szálláshelyünkre, Kovásznára érkeztünk, ahol két éjszakát töltöttünk el. Az utazás 
harmadik napján partneriskolánk, a Kőrösi Csoma Sándor líceum diákjaival és tanáraival 

találkoztunk, majd egy városfelfedező, történelmi örökség 
sétán vettünk részt. A kapcsolatépítésről, együttműködésről 
és a közös élményekről brosúrát készítettünk a program 
lezárásaként. 

 

 

Természeti örökségünk 

A harmadik nap délutánján a partneriskola diákjaival közösen a természeti kincsek felfedezése 
következett. A Büdös (kénes)-barlang, Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp vidékén túráztunk 
és további közös élményeket szereztünk. A testvériskola búcsúestet szervezett egy játékház 
keretében, amely szintén felejthetetlen élmény volt mindenki számára.  
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Negyedik nap tovább folytattuk utunkat a történelmi Magyarország területén, a Tordai-hasadék 
és sóbánya lenyűgöző természeti kincseiben gyönyörködtünk. Megismerkedtünk a hasadék 
geológiai és legendás történetével, mélyen a föld alatt a sóbányászat több évszázados 
történelmébe nyertünk bepillantást.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utolsó szálláshelyünk Kalotaszentkirályon volt.  

Innen hazafelé Bánffyhunyadon, a Kalotaszeg fővárosában- 
a település egyéb nevezetességei mellett- megtekintettük a 
13. századi gótikus templomot, annak páratlan kazettás 
mennyezetét, a különleges történettel bíró Kossuth koszorút, 
a templomkertben pedig a Szent Koronát ábrázoló 
millenniumi emlékművet és a Magyar Hősök emlékövét.  
Nagyvárad felé a Királyhágónál megállva élvezhettük a táj 
szépségét majd a kőrösfői kirakodóvásár is élvezetes 
programelemnek bizonyult. Utolsó állomásunk a Partium 
központja, Nagyvárad, az „írók otthona” volt. Felidéztük irodalmi ismereteinket azokról a 
személyekről, akik szorosan kötődtek a magyar művelődés, kultúra, a magyar irodalom egyik 
legismertebb városához. A székesegyház, a Kanonok sor és a vár is maradandó élmény az 
utazók számára.  
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5 csodálatos napot töltöttünk Erdélyben, és maradandó élményekkel gazdagodtunk. 
Bepillantást nyertünk a székelyföldi magyarság életébe, megtapasztaltuk a székely 
vendégszeretetet és -bár közel 1600 kilométert utaztunk - itthonról haza mentünk.  

Partneriskolánk diákjait és tanárait 2022. május 17-én fogadtuk iskolánkban. Ezzel lezárult a 
hivatalos együttműködési program, de az új barátságok és ismeretségek nem érnek véget az 
idővel és a határoknál sem állnak meg.  

 

 


