
„Barangolás Erdély történelmében” 

 

A magyar kormány  2 756 894 Ft támogatásban részesítette a „Barangolás 

Erdély történelmében” elnevezésű projektünket. Így iskolánk 25 tanulója (8. d) és 2 

pedagógusa utazhatott 5 napra Erdélybe.  

A „Határtalanul!” program keretében 2022.04.22-26. között egy életre szóló 

tanulmányi kiránduláson vettünk részt.  

 

Előkészítő óra:  

Témája: Erdély története a magyarok megjelenésétől 1920-ig, trianoni 

békeszerződés, székely mondák és mesék, népviselet. A kiránduláson megnézendő 

nevezetességek. A hallottakat, látottakat mélyítettük el a vetélkedőn 

csoportmunkában, csapatokban. A vetélkedő jól sikerült, bár tanulóink ismerete még 

eléggé hiányosnak bizonyult a játékos feladatok megoldásánál. A vetélkedőt táncházzal 

zártuk. Célunk az volt, hogy hiteles kép alakuljon ki tanulóinkban Erdélyről és a 

kirándulásra érzelmileg is felkészüljenek. 

 

Utazás: 

Április 22-én 4 órakor indultunk. Kisebb pihenők után 11 órakor léptük át a 

határt. Első állomásunk Szent László városa, Nagyvárad volt, ahol I.Lászlóról tanult 

legendákat felidézve megtekintettük a róla elnevezett templomot. Körösfői református 

templom mindenkinek tetszett, így elénekeltük az előkészítő órán tanult” Körösfői 

kertek alatt” című dalt. A Király-hágónál átléptük a történelmi Erdély határát. Majd 

Kolozsvárra Mátyás király szülővárosába mentünk. 19 óra után érkeztünk Tibódra a 

Hajnalcsillag Panzióba.  

A szálláshely kitűnő helyen fekszik. Kiválóan alkalmas nagyszámúcsoportok 

elhelyezésére. Házigazdáink végtelenül kedvesek, segítőkészek voltak. Mindent 

megtettek azért, hogy csoportunk jól érezze magát. Kifogástalan ellátás, finom, házias, 



erdélyi ételeket fogyaszthattunk reggelire és vacsorára 5 napon keresztül. Otthon 

éreztük magunkat.  

 

A második napon az esős idő ellenére jó hangulatban indultunk kirándulni. 

Először Parajdra mentünk, ahol felfedeztük magunknak a sóbánya minden zeg-zugát. 

Ezután tovább utaztunk Szovátára, hogy megnézzük a méltán híres Medve tavat. Jót 

sétáltunk az éppen elálló esőben. Utunk következő állomása Korond volt, ahol 

megismerkedtünk a híres fazekasmunkákkal, és végig sétáltuk a „bevásárló 

központot”. Sok emléktárgy került a csomagok közé, aminek remélem itthon örültek a 

családtagok. Farkaslakán megemlékeztünk Tamási Áronról és szalagot kötöttünk a 

sírra. Szelykefürdőn a felújított székelykapuk között sétáltunk Orbán Balázs sírjához. 

Felfedztük, hogy új attrakció is van: székely minimundus, amely következő túránk 

heyszíne is lehet.  

 

Harmadik napon került sor a Madarasi-Hargita" a székelyek szent hegye" 

meghódítására. Ivó községből traktorokkal indultunk, majd gyalogosan folytattuk 

utunkat, időnként meg-megállva, csodálva a fokozatosan kitáruló panorámát és a hegy 

növény világát, 1801 m magasra jutottunk. Azt mondják, hogy nem is járt 

Székelyföldön az, aki a Szent Hegyen nem járt. A csúcsra érve rendkívüli a látvány tárult 

elénk, szinte „egész Erdély” a lábaink előtt hevert. Ezt a panorámát nem lehet 

elfeledni. A hegytetőn sétálva a kisebb-nagyobb kőhalmok, kőfeliratok, a keresztek és 

kopjafák között, a Turulmadár szoborhoz érve, egy másik érzés is hatalmába kerített 

bennünket. Talán nem tudjuk megfogalmazni, de aki itt járt egyszer, biztosan megérti, 

miért Szent a székelyeknek ez a hely, ez az utolsó 1 méter az 1801 méterből. 

Elénekeltük a Székely Himnuszt, majd elhelyeztük nemzeti színű szalagunkat a 

szobornál. Délután jutott idő Tibód megismerésére, kirándultunk a „magányos fához”, 

ahol énekeltünk, játszottunk és gyönyörködtünk a természet szépségében. Később 

megismerkedtünk Székelyudvarhely látnivalóival, emlékezés parkja, Gimnázium, I. vh. 

emlékmű.    



 

Negyedik napunk az andezit bányászatáról ismert Libántetőn kezdődött, 

Gyergyószentmiklóson az ortodox templomot tekintettük meg. Felejthetetlen látvány 

tárult elénk a Békás-szoros és a Gyilkostó felkeresése során. Finom, óriás 

kürtöskalácsot ettünk a tó partján és a gyönyörű időben csónakázva csodáltuk a tájat. 

Madéfalván a madéfalvi veszedelem történetét elevenítettük fel. A csíksomlyói 

Kegytemplomban mindenkire nagy hatással volt az 500 éves Mária szobor és 

kolléganőnk által elénekelt Régi Magyar himnusz. 

 

Az ötödik napon reggel 6 órakor indultunk. Még álmos volt csoportunk, amikor 

Medgyesen leszálltunk, hogy egy kuruc csatát felelevenítsünk. Kirándulásunk utolsó 

állomása, Arad következett. Az emlékművön mi is elhelyeztük koszorúinkat és 

megemlékeztünk az Aradi vértanúkról. Este 21 órára érkeztünk Keszthelyre.  

 

Értékelő óra: 

Az előkészítő foglalkozáson a trianoni békeszerződésről hallottak, a székely 

mesék, mondák, dalok, az erdélyi nevezetességek most már tartalommal telítődtek. 

Ezt bizonyítja az is, amikor a kirándulás legszebb mozzanatait felelevenítettük és 

megtekintettük az Erdélyről készült filmet. A gyerekek élménybeszámolói nagyon 

részletesek voltak, jó volt hallani ahogy többen több szemszögből látták a kirándulás 

értékeit. 

 

A tanulmányi kirándulás kitűnő lehetőséget adott az egyes tantárgyak keretei 

között megszerzett ismeretek elmélyítésére, bővítésére.  

Élményszerűvé, elképzelhetővé, hitelessé vált a tananyag.  

A 8.d osztály rengeteg pozitív emlékkel gazdagodott az út során. 

Köszönjük Erdély! 

  



Nemzeti összetartozás napja: 

2022.06.03.-án a Nemzeti Összetartozás Napi programunk egy faültetéssel 

kezdődött az iskolánk udvarán helyeztük el saját "Trianon fánkat" melyet a 

Határtalanul! programmal utazó csoportok egy-egy nemzeti színű szalaggal fel is 

díszítettek.  

Ezt követően megemlékeztünk a trianoni békeszerződés magyarságra gyakorolt 

hatásairól, majd a gyerekek által készített, határon túli költők, írók tablóit helyeztük el. 

Ez után közös népdalénekléssel és körtánccal folytatódott a megemlékezés.  

A program zárásaként pedig tornatermünkben az utazó gyerekekből kirajzoltuk régi 

hazánk formáját.  

A gyerekek ezt a programot in nagyon szerették és jól érezték magukat együtt. 

 

Magyarság Háza „rendhagyó történelemóra”: 

A különleges programra 2022.06.08.-án került sor. A programban résztvevő 

diákok nagy izgalommal foglalták el helyeiket a lelától, a teljes I. világháborús 

egyenruhába bújt előadók láttán. A nagyon izgalmas és szemléletes előadás után a 

tanulók kérdéseiket is feltehették a katonáknak.  

Nagyon örültünk, hogy lehetőségünk volt reszt venni ezen a nem mindennapi 

történelem órán.  

 

 

 

 

Tányéros József 

kísérő, szervező pedagógus 
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