
Határtalanul  

7. évfolyam szakmai beszámolója 

2022. július 1-5. voltunk hetedik évfolyamos diákokkal Erdélyben, ahol történelmi 

felfedezőúton jártunk Székelyföld szívében. Ennek során megismerkedtünk Erdély történelmi 

emlékhelyeivel és csodálatos természeti képződményeivel. 

Első nap 

Első állomásunk Nagyvárad volt, ahol a székesegyházat tekintettük meg, ahol a gyönyörű 

templom mellett a diákok különleges élményként egy óvodás csoport búza aratási táncait, 

magyar énekeit is hallhatták. A Szent László hermát is volt lehetőségünk felkeresni, illetve 

később a vár titkait is felfedezhették a diákok. Zsigmond császár és Szent László sírjánál 

főhajtással adtunk tiszteletet az uralkodóknak, majd bejártuk a város. Ellátogattunk többek 

között a Vármegyeházához, Nagy Sándor aradi vértanú szobrához, és a városban élt híres 

költőket ábrázoló szoborcsoporthoz. Ezután Zsobokra utaztunk, ahol a Bethesda 

Gyermekotthon lakóval kötöttek új barátságokat diákjaink, illetve megismerkedtünk a 

kalotaszegi népviselet jellemzővel. A református templomban gyönyörű kézműves munkákat 

tekinthettünk meg. 

Második nap 

Első állomásunk Marosvásárhely volt, ahol a Kultúrpalota csodáit fedezhettük fel. A palota 

egyik termének ablakai segítségével a diákok megismerkedhettek Erdély mondavilágával, 

majd a hangversenyterem páholyában helyet foglalva hallgathatták meg az épület 

érdekességeit. Ezután Tordára utaztunk, ahol kalandos túrán jártuk be a Tordai-hasadék 

szikláit. Utolsóként a Tordai-sóbánya mélyére ereszkedtünk, ahol a sóbányászat módjáról, 

történelméről szereztek új információkat tanulóink. 

Harmadik nap 

A harmadik napon Korondon a híres kerámiákkal ismerkedhettünk meg, és bepillantást 

nyerhettünk a sóvágás folyamatába is. Farkaslakán megálltunk Tamási Áron sírjánál, ahol 

diákjaink koszorút helyeztek el, és részeleteket hallgattak meg az Ábel a rengetegben című 

műből. Székelyfürdőn megtekintettünk egy székelykapu kiállítást, miközben rövid sétát 

tettünk Orbán Balázs sírjához, ahol egy koszorú elhelyezésével emlékezetünk meg a 

Legnagyobb Székelyről. Csíkszeredára érkezve a Mikó-várban a Csíki Székely Múzeumban 

vehettünk részt egy idegenvezetésen, és ismerkedhettünk meg székely szokásokkal, a 

nyelvjárás sajátosságaival. A Szent Kereszt-templom csodáit is megtekintettük. 

Negyedik nap 

Madéfalvára látogattunk, ahol az emlékszobornál idéztük fel röviden a madéfalvi veszedelem 

eseményeit. Ezután a Gyilkos-tóhoz utaztunk, ahol rövid, kalandos sétát tettünk és 

megismerkedtünk a tó történetével, kialakulásával. Ezután gyalogtúrával haladtunk át a 

Békás-szoroson. A természeti kincsek közül még Szovátán a Medve-tavat tekintettük meg, 

megismerkedtük a két féle forrással. Marosvásárhelyen a Bolyaiak szobránál tartottunk rövid 

megemlékezést, majd megtekintettük a város legfontosabb helyeit. 

Ötödik nap 



Az utolsó nap célállomása Kolozsvár volt, ahol városi séta során ismerkedtünk meg Mátyás 

király történetét. Szülőházánál kihelyezett történelemórán vettünk részt, majd a Mátyás 

szoborcsoportot és a Farkas utcai Református templomot is megtekintettük. 

Az utazás során érintett települések felsorolása 

- Nagyvárad 

- Zsobok 

- Mezőmadaras 

- Marosvásárhely 

- Torda 

- Korond 

- Farkaslaka 

- Székelyfürdő 

- Csíkszereda 

- Csíksomlyó 

- Mádéfalva 

- Gyilkos-tó 

- Békás-szoros 

- Szováta 

- Kolozsvár 

Előkészítő óra rövid leírása 

Az előkészítő órán a diákok csoportokban dolgozva ismerkedtek meg utunk állomásaival, 

Erdély népességének összetételével, az érintett települések demográfiai és történelmi 

jellemzőivel, kiemelt figyelmet fordítva a magyarság arányára. A kiosztott segédletek és 

feladatok, illetve az internet segítségével a csoportok bemutatót és hozzá tartozó feladatot 

készítettek egy választott személyről, történelmi eseményről vagy természeti képződményről. 

Munkáikat egymásnak is bemutatták. 

Külhoni magyar csoporttal közös tevékenység 

Intézmény neve: Bethesda Gyermekotthon 

Közös tevékenység bemutatása: A kalotaszegi népviseletről, néphagyományokról szóló 

előadás után megtekintettük a református templomot. Az itt kiállított kézműves munkák és a 

„kivarrt út” történetéből a gyerekek megérthették, hogy mekkora dolgokra képes a közösség 

ereje, összefogása. Ezután tanulóink átadták a gyermekotthon lakóinak hozott adományokat 

(játékok, könyvek, iskolai felszerelések), majd közös focival, beszélgetéssel, játékokkal 

zártuk a programot. Ízelítőt szereztek a külhoni magyarok nyitottságából, vendégszeretetéből, 

és életre szóló élményt szerezhettek. 

Nemzeti összetartozás napja 

Időpont: június 7. 

A megemlékezésen az iskola minden tanulója részt vett. A program során a diákok 

megismerkedtek az elszakított területekkel, az itt élő magyarok akkori és jelenlegi arányaival. 

A nyolcadik évfolyamos Erdélybe diákok által készített munkáit is megcsodálhatták, 

párhuzamba állíthatták saját megszerzett tudásukkal. 



 

Értékelő óra rövid leírás 

Időpont: 2022. június 5.  

 A látottak és hallottak alapják keresztrejtvényt oldottak meg a diákok, illetve játékos vetélkedő 

keretében válaszoltak meg kérdéseket, oldhattak meg feladatokat. Párhuzamba állítottuk az 

előkészítő órán megszerzett tudást, a valódi tapasztalatokkal. Ezután párban összegyűjtöttek 

néhány élményt, helyszínt, ami számukra a legérdekesebb és legemlékezetesebb volt. Ezekből 

olvastunk fel szemelvényeket, többek között a Tordai-sóbánya mélységeiről, a gyermekotthon 

lakóival közös játékról, Nagyvárad és Marosvásárhely csodálatos szobrairól és a székely 

múzeum remek élményeiről. 

 

A projekt legfontosabb eredményei, tapasztalatai 

A projekt remek lehetőséget biztosított arra, hogy diákjaink megismerkedjenek a Trianon 

okozta hatásokkal, a külhoni magyarok néphagyományaival, és a közös történelem összetartó 

erejével. Tapasztalatot szerezhettek az elcsatolt területek magyarságának nehézségeiről, mint a 

magyar nyelv megőrzése, a műemlékek fenntartása. A történelmi helyszínek bejárása során 

közelebb kerülhettek híres uralkodóinkhoz, íróinkhoz, és más fontos személyekhez. A 

felkészítő foglalkozás során a diákok csapatmunkája fejlődött, megtanulták jobban beosztani 

idejüket, illetve önállóan megoldani felmerült problémákat. Ízelítőt kaptak a közösség 

összefogásának erejéből.  

 


