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I.

A pályázat bemutatása

2019. szeptember 9. és 13. között a kadarkúti Jálics Ernő Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium 40 tanulója és 6 pedagógusa Erdélybe kirándulhatott a „Határtalanul!” programnak
köszönhetően, amely által személyes tapasztalásokat szerezhettek a diákjaink a külhoni magyarságról.
Azért is Erdélybe utaztunk, mert egykor ez a terület is Magyarországhoz tartozott, azonban az 1920-as
trianoni békeszerződés értelmében hazánk elveszítette területének és lakosságának mintegy
kétharmadát, ennek értelmében a 320 ezer négyzetkilométer területű, húszmilliós középhatalomból
90 ezer négyzetkilométeres, hétmillió lakost számláló kisállammá váltunk. Románia ekkor szerezte meg
a Partiumot és Erdélyt.
A tanulmányi kirándulás főként Erdély történelmi és földrajzi múltjának és jelenének megismerésére,
főbb kulturális helyszíneinek megtekintésére épült. Tanulóink a tankönyvekben olvasott, illetve a
tanórákon hallott helyekre személyesen is ellátogathattak. Külön szerencsénk volt, hogy először az
iskolánk történetében 5 napos volt a kirándulás, amely lehetőséget adott a tantárgyi tudás alaposabb
elmélyítésére az irodalom, a történelem, a földrajz, a biológia, a vizuális kultúra, a technika és az
informatika tantárgyak vonatkozásában.

II.

Az előkészítő foglalkozások

Az utazás előtt az osztályfőnökök egy felkészítő órát tartottak a diákoknak arról, hogy mit is jelent a
„Határtalanul!” pályázat között megnyert „Utazás a kalandos Erdélyben” program, hogy pontosan
milyen helyszíneket, nevezetességeket fognak felkeresni a jálicsosok, majd pedig történelmi és
irodalmi vonatkozású bevezető következett.

Erdélyre hangolódás tanári segítséggel
Az osztályfőnökök egy másik alkalommal a tanulóknak is adtak feladatokat: párban kellett felkészülniük
az egyes helyekből, nevezetességekből az informatikateremben. Ennek a programelemnek
köszönhetően minden diák egy beszámolót tudott tartani minden egyes látnivaló előtt a kiránduláson.

Felkészülés a beszámolókra

III.

A tanulmányi kirándulás első napja

A tanulmányi út első napjának reggelén, 5.45-kor gyülekeztek az iskola előtt az utazók. Mindenki
izgatottan toporgott hatalmas csomagjával, és kíváncsian várta az indulást. Sajnos, ekkor még esett az
eső, de szerencsére a továbbiakban nagyon szép idő volt az egész kirándulás alatt. Az osztályfőnökök
összeszedték a személyigazolványunkat, mert a román határon csak ezzel az okmánnyal lehetett
továbbhaladni. Közben megérkezett a busz. Bepakolták a tanulók a bőröndjeiket a csomagtartóba,
elköszöntek szüleiktől, majd elfoglalták helyüket a buszban.

Az indulás pillanatai
Budapest felé vették a jálicsosok az irányt, a határt pedig Ártándnál léptük át délután kettő órakor.
Nagyvárad volt az első román város, ahol megálltunk. Először a Szent László Székesegyház felé
indultunk el, mely a legnagyobb barokk stílusban épült templom Romániában. A székesegyház előtt
egy kiselőadást tartottak a tanulók társaiknak a tudnivalókról, s ez így történt minden egyes helyszín
megtekintése előtt.

A Szent László Székesegyház előtt
Következő állomásunk a nagyváradi vár volt, melynek építtetője Szent László király volt, aki 1083–1095
között eredetileg monostort tervezett a mai vár helyére, majd az idők folyamán vizes árkokkal és
kőfallal bővítette az épületet, melyet mi jól körbe is jártunk.

A nagyváradi vár felkeresése
Ezt követően az Ady Endre Emlékmúzeumot kerestük fel, amely előtt Ady Endre szobrát tekinthettük
meg, aki a Nagyváradi Napló munkatársa volt, itt adta ki 1903-ban a Még egyszer című verseskötetét,
és itt ismerkedett meg nagy szerelmével, Diósy Ödönné Brüll Adéllal. A múzeum eredetileg cukrászda
volt, ahol maga Ady is többször megfordult, ma jelentős gyűjtemény található itt Adyhoz köthető
írásokból és tárgyakból.

Az Ady Endre Emlékmúzeum előtt

Besötétedett mire Kolozsvárra érkeztünk. Elsőként a Mátyás király emlékművet tekintettük meg,
amely Fadrusz János leghíresebb alkotása, mellyel az 1900-as párizsi világkiállításon aranyérmet nyert.

Közös kép a Mátyás-szobornál
A szobor megtekintése után Mátyás király szülőházához vezetett utunk egy gyönyörűen kivilágított,
mesebeli hangulatot árasztó utcácskán át. Mátyás király szülőháza Kolozsvár legrégebbi emeletes háza,
mely gótikus stílusban épült. 1443. február 23-án itt született a magyar történelem egyik legnagyobb
királya, Hunyadi Mátyás, akiről már a tavalyi évben tanultak is a diákok.

Mátyás király szülőházánál
Késő este érkeztünk meg Torockóra, ahol vacsorát kaptunk, illetve elfoglaltuk szállásunkat is. A helyiek
nagyon szívesen fogadtak bennünket. A legérdekesebb a szállásunk volt, mert különálló, egymástól
távol levő kis szobácskákban helyeztek el minket. A fáradtságtól hamar mindenki álomra hajtotta fejét.

Vacsora Torockón

IV.

A tanulmányi kirándulás második napja

A második nap reggelén fedeztük fel, hogy mennyire gyönyörű helyen szálltunk meg. A település
határában magasodó Székelykő miatt a nap látszólag kétszer kel fel és nyugszik le, hiszen a faluból
nézve visszabújik a Székelykő sziklái mögé, hogy aztán kicsivel később újra előbukkanjon mögülük.
Sajnos, a borús idő miatt ezt a jelenséget nem láthattuk, de a táj és a házak így is lenyűgöztek
bennünket.

Reggeli séta Toróckón
Első úti célunk a Tordai-hasadék volt. A vulkáni és üledékes eredetű kőzetekből álló szakadék 2 km
hosszú, 32 feltárt barlanggal rendelkezik. A szakadékhoz az egyik pedagógus vezetésével kalandos túra
is indult.

Túrázók a Tordai-hasadéknál
Aztán újra buszra szálltunk, és Szovátára indultunk a Medve-tóhoz. Ekkor már gyönyörű időnk volt az
utazás végéig. Először egy nagyon jól felszerelt játszótéren vezettük le energiáinkat. Majd megnéztük
közösen a Medve-tavat, amely a világ legnagyobb heliotermikus tava. Alakja kiterített medvebőrre
hasonlít, innét kapta nevét.

Egy kis kikapcsolódás a Medve-tónál
Következő úti célunk Parajd volt, mely Európa egyik legnagyobb sótartaléka. A sóbányában a
légzőszervi betegségben szenvedők föld alatti gyógykezelése az 1960-as években kezdődött. Rengeteg
lépcsőn át jutottunk le a bányába. Lent szabad programot kaptak a tanulók, így nyugodtan, egyéni
tempóban fedezhették fel a sóbánya rejtelmeit.

A parajdi sóbányában

Parajdot elhagyva Korondra indultunk. Egy kedves helyi férfi bemutatta nekünk a só tömbök
darabolásának folyamatát, sőt só darabokat is kaptunk tőle ajándékba.

A só bemutató
A szállásunk egy szép panzióban volt, a mellette lévő étteremben pedig vacsorát kaptunk. Desszertnek
kürtöskalácsot szolgáltak fel, amely nagyon jellegzetes édesség ezen a vidéken. Három ágyas szobákba
voltunk elszállásolva, ahol nagyon jól éreztük magunkat.

Vacsora Korondon

V.

A tanulmányi kirándulás harmadik napja

A harmadik nap reggelén a bőséges reggelit követően a Békás-szoros felé vettük az irányt. Utunk
gyönyörű tájakon vezetett keresztül. A szoros a 200-300 méter magas sziklafalaival Európa egyik
természeti ritkasága, és a hegymászók paradicsoma. A legszembetűnőbb sziklatornya az Oltárkő, amely
1154 méter magas. A szorost 1971-ben védetté nyilvánították, melyet mi is megszemléltünk.

Séta a Békás-szorosban
A Békás-szoros mellett található a Gyilkos-tó. Kialakulását magyarázzák a heves esőzésekkel, egy nagy
erejű földrengéssel, de még monda is szól a keletkezéséről. Itt fogyasztottuk el az ebédünket.

Ebéd a Medve-tónál
Délután Korondon sétáltunk, ahol megtekintettük a helyi kézművesek termékeit. Korond a 19. század
végén, a 20. század elején lett világhírű a mázas edényeiről, melyeket egy séta során meg is
tekinthettünk.
Este újabb közös vacsorára gyűltünk össze a korondi étteremben, ahol megbeszélhettük a nap
eseményeit.

Második este Korondon

VI.

A tanulmányi kirándulás negyedik napja

A negyedik napon az első célállomásunk a Szent Anna-tó volt. Ismét csak gyönyörű vidékeken
haladtunk keresztül. Útközben rengeteg székely kaput láthattunk a busz ablakából. A buszról leszállva
az úton, illetve egy erdőn áthaladva jutottunk el a Szent Anna-tóhoz. A tó létrejöttét pogány mesék és
keresztény legendák is megőrizték. Alakja óriási festőpalettához hasonítható, tengerszint fölötti
magassága 945 méter. Fényképeket készítettünk, sétálgattunk, vagy éppen leültünk egy padra
gyönyörködni a tó vizében.

A Szent-Anna-tónál
Utunk következő állomása Törcsvár volt, melyet 1211 és 1215 között a német lovagok építettek,
kiűzésük után II. András király azonban leromboltatta a várat. Később I. Nagy Lajos király engedélyével,
brassói polgárok építették újjá. Fontos feladata volt a kereskedelmi utak őrzése és a törökök elleni
védelem. A várat jó alaposan bebarangoltuk.

A vár megtekintése
Késő este érkeztünk meg Dévára, ahol gyönyörű kivilágításban pillantottuk meg a várat. A szállásunk
egy kollégiumban volt. Vacsora után a késői időpont miatt azonnal takaródó volt.

VII.

A tanulmányi kirándulás ötödik napja

Az utolsó, ötödik nap reggelén először megreggeliztünk a kollégium ebédlőjében. Majd találkoztunk a
dévai iskola 7. osztályosaival. Először magyar népdalokat énekeltünk közösen, majd pedig egy izgalmas
futballmérkőzést játszottunk egymással.

Találkozás a dévai iskolásokkal
Az iskolát elhagyva meghódítottuk a dévai várat, ahova egy felvonó segítségével jutottunk fel. A
felvonóból gyönyörű kilátás nyílt a városra. Déva váráról már tanultak a diákok 6. osztályban a Kőmíves
Kelemenné ballada kapcsán, melyből a buszon szavaltunk is. Déva vára Erdély egyik első királyi vára,
amely a tatárjárás idején megrongálódott, azonban IV. Béla király a tatárok távozása után újjáépíttette.
A vár számos birtokosa közül a legjelentősebbek: Hunyadi János, Szapolyai János, Bocskai István és
Bethlen Gábor. 2008-ban nagyszabású helyreállítási munkálatok kezdődtek a várban, így azt szépen
felújított formájában tekinthettük meg.

Útban a dévai vár felé
Utazásunk utolsó állomása Vajdahunyad volt, melyet Mikszáth Kálmán „a várak királyának” nevezett.
Luxemburgi Zsigmond Vajknak, Hunyadi János apjának adományozta a birtokot, melyen felépítette
Hunyadi a vár elődjét. Először koszorút helyeztünk el a várban iskolánk nevében. Ezt követően pedig
körbejártuk a várat.

Koszorúzás a várban
A határt Nagylaknál léptük át. Szegednél még egy hőlégballonversenyt is láthattunk, az egyik ballon
pont a buszunk fölött szállt el. Késő este láttuk meg újra a Kadarkút táblát, majd pedig iskolánkat.

VIII.

Az értékelő óra

A tanulmányi kirándulást követően értékelő óra vettek rész a tanulók, ahol az az utazás valamennyi
állomása felelevenítésre került. A pedagógusok feladatokat, teszteket készítettek, melyeket játékos
formában oldottak meg a tanulók páros és csoportmunkában.

Az óra második felében megtekintettük közösen az Erdélyben készült fényképeket, videókat, melyek
rögzítették, illetve elmélyítették az út során megtapasztalt élményeket.

Emlékekre fel! – az értékelő óra

IX.

Az iskolagyűlésen megtartott beszámoló

Az októberi iskolagyűlésen valamennyi felső tagozatos diákunknak bemutattuk az erdélyi tanulmányi
utat, ahol a személyes élmények mellett a legfontosabb történelmi, irodalmi és földrajzi
vonatkozásokat is megemlítették a bemutatót tartó tanulók. A felsősök aktívan figyeltek, és az érdekes
beszámolóknak köszönhetően kedvet kaptak arra, hogy ők is elutazzanak Erdélybe.

Iskolagyűlés

X.

A pályázat összegzése

A „Határtalanul!” pályázat lehetőséget adott arra, hogy személyes élményeken keresztül fedezzék fel
tanulóink a határon túli magyarság történelmét és mindennapjait. 2300 kilométert utaztak összesen
diákjaink, amely során bebarangolták Erdély magyar lakta területeit.
Bár sűrű volt a program, mégis mindenki lelkesen vett részt a kiránduláson, mert minden nap
csodálatos helyszíneket kereshettünk fel, amely által új élményekben lehetett része a jálicsos
tanulóknak.
A program megvalósítása során a komplexitást tartottuk szem előtt, így próbáltuk még jobban
elmélyíteni a megszerzett tapasztalatokat a különböző tantárgyak koncentrációja által.
A diákok szociális kompetenciájára is pozitívan hatott az utazás, így az empátia, a tolerancia, a
konfliktuskezelés, az együttműködés, a csoportszellem, az önismeret, az énkép fejlesztése is
megfigyelhető volt, melyek jó hatása a későbbiekben is meg fog mutatkozni.
A tanulmányi kirándulás lehetőséget adott az esélyegyenlőség biztosítására, a szociális hátrányok
csökkentésére, hiszen sok gyermek állami támogatás nélkül nem utazhatott volna el ezekre a helyekre,
számukra maradandó élményt jelentett ez az utazás.
Az előzetes felkészülés, ráhangolódás, majd maga a tanulmányi út, végül pedig a lezáró, értékelő óra,
az iskola előtti bemutatók, a Nemzeti Összetartozás Napjának újszerű megünneplése mind
hozzájárultak ahhoz, hogy egész tanévben foglalkozzanak tanulóink a határon túli magyarság
történetével, illetve mai helyzetével, mely programelemek színesítették a 7. osztály mindennapjait.

