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A Covid helyzet miatti két év halasztás és az idei esztendő elején Ukrajnában kialakult és elhúzódó háborús 

konfliktusból adódó bizonytalanság  után 2022. tavaszán az Oktatási Minisztérium engedélyével 

belefoghattunk a 2020-ban megpályázatott és elnyert Határtalanul kirándulás megszervezéséhez és 

megvalósításához. 

A Gyermekek, a Szülők és a kiránduláson résztvevő Pedagógusok is izgatottan, lelkesen várták az utazást; 

együttműködve, támogató munkájukkal igyekeztek segíteni az utazás sikeres, élményekkel teli 

megvalósulását. 

 

Az előkészületeket követően 2022. május 31-én, kedden reggel elérkezett az indulás várva várt napja. Teljes 

létszámmal (43 tanuló és 4 kísérő tanár), hiányzás nélkül vettük birtokba a Csillagösvény Utazási Kft. által a 

kirándulásunkra szervezett, jól felszerelt buszt. Buszvezetőnk a kirándulás teljes ideje alatt rugalmas, 

türelmes és megértő magatartást tanúsított felénk, illetve az olykor-olykor fellépő váratlan helyzetekkel 

szemben.  

 

Tanulmányi kirándulásunk első napján Nagyváradon meglátogattuk a római katolikus székesegyházat, mely 

előtt megkoszorúzzuk Szent László király szobrát. Idegenvezetőnk rövid történelmi ismertetőt tartott, majd 

sétát tettünk a belvárosban. Megtekintettük a Szent László teret, a Fekete Sas Palotát, és a Városházát, Ady 

Endréék szoborcsoportját. 

 

 



  

 

Ezt követően a Király-hágó felé folytattuk utunkat. A csodálatos természeti környezet, káprázatos panoráma 

lenyűgözött bennünket. Megpihentünk és csoportképeket készítettünk Erdély kapujában. 

A nap végén Körösfőre érkeztünk. A meseszép helyen található református templom múltja lenyűgözött 

bennünket. „Vendéglátónktól” érdekes ismereteket szereztünk a templom történetéről, a kazettás 

mennyezetről, a templom falait díszítő hímzett kézimunkákról és természetesen a török imaszőnyegről is. 

Megtudtuk, hogy az érkezésünk előtti hétvégi konfirmálás helyi népviseletben zajlott. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarlónán szállásadóink szeretettel fogadtak bennünket. A 43 diák és 4 felnőtt kísérő három 

szálláshelyen került elszállásolásra. A szállás elfoglalása után bőséges vacsorával kínáltak bennünket.  

 

Kirándulásunk második napján Kolozsvárra utaztunk. Erdély fővárosában városnéző sétánk első 

állomásaként Mátyás király lovasszobrát koszorúztuk meg. Június 1-je lévén a Szent Mihály templomot csak 

a térről csodálhattuk meg, a templomot belülről sajnos nem tekinthettük meg. Séránk következő állomása 

Mátyás király szülőházát érintette. Majd Bocskai István szülőháza és a Farkas utcai templom következett. 

 

 



 

 

Erdély fővárosában tett városnéző kirándulásunk után Tordára utaztunk. A történelmi központban 

megtekinthettük az a templomot, ahol Európában elsőként iktatták törvénybe a vallásszabadságot. A tordai 

sóbányában megmozgathattunk elgémberedett tagjainkat, hiszen mindkét irányba (lefelé és vissza) 

lépcsőzünk 13 emeletnyi mélységet/magasságot. Közben minden emeleten láthatjtuk a kiásás évét jelző 

évszámokat. A sóbányában kialakított terek és szolgáltatások lenyűgözték a diákokat. A több szinten 

megvalósított látványosságok fantasztikus élményt nyújtottak. Amíg a hatalmas mélységet felfedeztük, a 

felszínen esett az eső, így a Tordai-hasadékhoz tervezett túránk rövidebb lett. Voltak, akik a tocsogó sártól 

elbizonytalanodva a hasadék bejáratánál maradtak és szemlélődtek. A csoport nagyobb része viszont 

nekivágott a kalandnak és egy csodavilágba csöppenhetett.  A szurdokvölgy természeti jelenségei, a gazdag 

növényvilág megannyi szemet gyönyörködtető egyede, a bővízű patak és a fölötte átívelő hidakon való 

átkelés feledhetetlen emlékkel ajándékoztak meg bennünket. Kissé fájó szívvel, de egy kalandos és hosszú 

nap után megéhezve indultunk vissza aznapi szálláshelyünkre. Vendáglátóinknak otthonról hozott 

településünk nevezetességeit bemutató képeslapon köszöntük meg a szíves vendéglátást. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirándulásunk harmadik napján Nagyenyedre utaztunk. Itt megtekintettük a vártemplomot majd a Bethlen 

Gábor Kollégiumba látogattunk el. A Kollégium hatodikos diákjaival találkoztunk, akik felkészülten mutatták 

be iskolájukat, annak történetét és múltját. Bethlen Gábor szobrának megkoszorúzását követően lehetőség 

nyílt, hogy vendéglátóinkkal ismerkedjünk, bemutatkozzunk egymásnak, bemutathassunk településeinket.  

 

 

 

 



 

 

A búcsúzást követően Gyulafehérvárra látogattunk, ahol megtekintetük a fejedelmi palota épületét, a 13. 

században épült, egykori püspöki, ma érseki székesegyházat. Láthattuk a Hunyadiak síremlékeit, Márton 

Áron püspök sírját, Izabella királyné és János Zsigmond fejedelem gazdagon díszített kőszarkofágjait. A nyári 

melegben megcsodálhattuk a hangulatos óvárost is. 

 

 

Ezt követően Vajdahunyad felé vettük az irányt, ahol a „Várak királyát”, a Hunyadi-Bethlen kastélyt „vehettük 

birtokba”. Az építmény számos termét bejártuk, beleképzelhettük magunkat régi idők hőseinek szerepébe, 

és gyönyörködhettünk ismételten a környező táj szépségében. 

Élményekkel gazdagodva, kissé megfáradva indultunk Dévára, elfoglalni aznapi szállásunkat.  

 



 

 

Kirándulásunk utolsó napját a Dévai Szent Ferenc Alapítványnál tett látogatással kezdtük. A gondosan 

válogatott és saját kézzel díszített csomagolással ellátott adományainkat szeretettel, ugyanakkor kissé 

megszeppenve adtuk át az Alapítványnál bennünket fogadóknak. A Gyermekotthon egyik lakója ismertette 

velünk az Alapítvány történetét, működését, céljait. Lehetőségünk volt arra is, hogy kérdéseinket feltegyük. 

 

 

 

Ezt követően meghódítottuk Déva várát, tériszonyt legyőzve, önerőből fel és le, hiszen a felvonó nem 

működött. Déva várához feljutva összetalálkoztunk iskolánk másik Erdélyben kiránduló csoportjával és 

közösen elénekeltük Szarka Tamás Kézfogás című szerzeményét a Nemzeti Összetartozás napja 

alkalmából. Csekély ajándékkal kedveskedtünk az idegenvezetőnek búcsúzáskor. 

 

 

 

 

 

 



Erdélyi utazásunk zárásaként Aradon a „Megbékélés parkban” megnéztük Zala György alkotását, a 

Szabadság-szobrot. Megbeszéltük a szoborcsoport egyes elemeinek jelentését is. 

 

 

 

Élményekkel, emlékekkel gazdagodva tértünk haza. Az utazás alatt mindvégig jó viszony volt a buszvezető 

és csoport között, ezt bizonyította, hogy Csákvárra érkezve a Gyerekek tapssal fejezték ki köszönetüket!  

Nagyon örültünk/örülünk, hogy a pályázat megvalósulthatott! Hálásak vagyunk, amiért személyesen is jelen 

lehettünk azokon a helyszíneken, amelyekről történelemórákon, földrajzórákon tanultunk, hallottunk. Az 

értékelő órán elhangzott visszajelzések alapján a tordai sóbánya, a Bethlen Gábor Kollégiumnál tett 

ismerkedéssel egybekötött látogatás és természeti táj szépsége érintette meg leginkább a Gyerekeket! 

 Az erdélyi utunk célja megvalósult, hogy megismerjük azokat a történelmi helyszíneket, amelyek fontos 

szerepet játszottak uralkodóink életében és szervesen kapcsolódnak történelmünk legfontosabb 

eseményeihez. 

 

Csákvár, 2022. június 9.  


