
Pályázati azonosító: HAT-19-01-0645 

Pályázat címe: Erdélyi barangolás-magyar alkotók, történelmi személyek nyomában 

Határtalanul Program – Erdélyben 2022. május 24.-május 29. 

 

Beszámoló 
Iskolánk nyolcadik évfolyamos tanulói 2022. május 24-től 2022. május 29-ig a Határtalanul program 

keretei között Erdélyben járt.  

Az utazás leírása: 

1. nap : Szakadó esőben indultunk a nagy kalandra a 8. évfolyammal. A rossz idő ellenére a buszon 

a hangulat vidám és bizakodó volt. Imáink meghallgatásra találtak, és Nyírbátornál már a Nap 

mosolygott ránk. Az izgalmas határátlépés után első megállónk Nagykároly volt. Felidéztük a 

városban történt romantikus találkozást Petőfi Sándor és Szendrey Júlia között az Aranyszarvas 

fogadónál, majd megnéztük a Károlyi-kastélyt kívülről is, belülről is. Kismajténynál 

megkoszorúztuk a fegyverletételt felidéző emlékoszlopot. Utazásunkat folytatjuk 

Szatmárnémetibe, ahol a város központjában sétálva megtekintjük a Láncos templomot, 

Római Katolikus székesegyházat, Pannónia szállót, Tűzoltó tornyot, színház épületét, és a 

Vécsey palotát, ahol megkötötték a szatmári békét. A szállásunk a város központjában volt így 

ezen történelmi helyszínek nagyon közel helyezkedtek el hozzánk. A finom vacsora után az első 

éjszakát a csapat Szatmárnémetiben tölti.  

 



 

 

2. nap : Erdélyi utunk második napján, Szatmárnémetiben találkoztunk a II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola tanulóival. Itt az igazgató úr mesélt a végzős osztályok felvételi eljárásáról, 

vizsgáiról, iskolai szabályairól, amit a diákok figyelmesen, döbbenten hallgattak. 

A következő megálló Nagybánya volt felkerestük a Képzőművészeti Múzeumot, Teleki Házat, 

Erzsébet házat, Katolikus templomot, Szent István tornyot és az egykori István Király szállót, 

városnéző túránkba belefért egy kis szabadidő és fagyizás is. 

A szállás elfoglalása előtt még Koltón megálltunk a Teleki- kastélynál, ahol Petőfi Sándor és 

Szendrey Júlia a mézesheteket töltötte. 

A szállásunkon esküvői hangulatban fogyaszthattuk el a vacsorát, majd egy jó kis foci meccsel 

zártuk a napot. 



 

 





 

 



3. nap : Az éjszakai vihar után, folytattuk kalandunkat úttalan utakon. Megérkeztünk Désre, ahol 

megtekintettük a város jelképének számító gótikus templomot. A sétánk során többször 

átkeltünk a várost átszelő Szamoson. 

Szamosújváron a mi Rózsa Sándorunk megkoszorúzta névrokona (a betyár) sírját. 

Ezután Válaszúton társaságunk két csoportban (felváltva) kézműves foglalkozáson vett részt és 

egy idegenvezető segítségével megismerkedett a Kallós néprajzi gyűjteménnyel. 

Mielőtt elindultunk meghallgattuk Wass Albert: Üzenet haza című versét. 

Kellemesen elfáradva érkeztünk tordaszentlászlói szállásunkra, ahol finom vacsorával fogadtak 

minket. 



 

 



4. nap : Bőséges reggelink után elindultunk Kolozsvárra. A Házsogárdi temetőben sikeresen 

megtaláltuk Dsida Jenő és Reményik Sándor sírját, ahol egy-egy verssel idéztük meg 

szellemüket. 

Városnéző sétánk során felkerestük Kolozsvár történelmi nevezetességeit Mátyás király 

szobrot és szülőházat, Szent Mihály templomot, Farkas utcai református templomot, majd a 

Parcul Central- ban sétáltunk, ami több mint 190 éves, Kolozsvár fő parkja, keleti Európa első 

szabadidős helyszíne volt. Délután a környék természeti látványosságaival ismerkedtünk. A 

Tordai-sóbányában több mint 100 méter mélységbe ereszkedünk le a föld illetve a só alá, 

majd ugyanitt a föld alatt kiépült szabadidőparkban óriáskerekeztünk. A Tordai-hasadéknál 

pedig kürtös kalácsot ettünk és még Torockóra is maradt egy kis energiánk, ami a szép, 

egyformának tűnő fehér házairól híresült el és a Székelykő lábánál helyezkedik le, itt egy 

rövid sétát tettünk a faluban, majd egy szalagot helyeztünk el az 1948-as szabadságharc 

emlékére állított kopjafára. Útban a szállás felé ballagási dalokat énekeltünk, hiszen 

hamarosan itt a búcsú ideje..... 

 











 

 

5. nap : A szomorú időjárás sem tudta elrontani csoportunk jó kedvét, főleg mikor a finom reggeli 

látványa elénk tárult. Körösfőn felkeressük Vasvári Pál (1848-as honvéd) emlékművet, ahol 

szalagot helyeztünk el. Ezek után szerencsések voltunk és be tudtunk menni a négy fiatornyos, 

Umling Lőrinc által gyönyörűen megfestett fakazettás mennyezetét megtekinteni Kalotaszeg 

leglátványosabb református templomába. Az állandó kirakodó vásárban lehetőség volt 

Kalotaszegre jellemző varrottasokat, és faragásokat vásárolni, így mindenki elkölthette az 

otthonról hozott zsebpénzét. A Király-hágó felé még felidéztük Ady életét és ellátogattunk 

Csucsára is, ahol megtekintettük a Boncza-kastélyt, ahol Ady Endre oly sok időt töltött 

szerelmes párjának, Csinszkának társaságában, majd kastéllyal egy telken található Ady Endre 

emlékháza is felkerestük, ahol elszavaltuk csodálatos szerelmes költeményét az Őrizem a 

szemed-et. A történelmi Erdély határát Király-hágót átlépve megérkeztünk a Határtalanul! 

programunk utolsó állomására Nagyváradra. 









 

 

6. nap: Romániai utunk utolsó állámása Nagyvárad, ahol délelőtt még egy (esős) városnézés is 

belefért a programba, ahol átismételtük az úton látottakat és hallottakat, felfedeztük a  

Partium központját, ahol megnézzük a Székesegyházat, Kanonok sort, Szigligeti Színházat, Sas 

Palotát. Határátlépés után a késő délutáni órákban érkeztünk haza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A programok nagyon jók, a természet csodálatos, az erdélyi emberek pedig nagyon kedvesek voltak.  


