HATÁRTALANUL PROGRAM
ERDÉLYI KIRÁNDULÁS

Időpont: 2016. 06. 01-04.

Helyszín: Erdély.

Résztvevők: 7.osztályos diákok

Diákjaink nagy izgalommal várták a kirándulást. Szép időjárási viszonyok közepette
búcsúztak el szeretteiktől, majd nekivágtunk a hosszú útnak. Két nevelő kísérte a tanulókat.
Az országhatár átlépése után Nagyvárad volt az első állomásunk, itt csatlakozott hozzánk
honismereti vezetőnk: Andrea. Bethlen Gábor szobránál érdekes ismereteket szerezhettek tanulóink
a fejedelemről, majd egy kis séta után már a püspöki palotában gyönyörködhettek diákjaink.
A révi magyar iskolában Majer Zoltán Úr, igazgatóhelyettes köszöntött bennünket. Nagyon
szívélyes fogadtatásban volt részünk. Részletes felvilágosítást kaptunk az intézményről,
kérdéseket tehettünk fel az iskolai élettel kapcsolatosan, tanulóink beszédbe elegyedtek az ottani
diákokkal. Finom falatokkal is megvendégeltek bennünket.
A Kolozsvár felé vezető úton megálltunk a Király-hágónál és megcsodáltuk a táj
szépségeit. Kolozsvárott először a kolozsvári panoráma tárult a szemünk elé, a Fellegvárból
élvezhettük e látványt. Egy kis séta után már Mátyás király szülőháza előtt álltunk. Híres
királyunk életéről is kaptunk új információkat, Andrea jóvoltából. A Szent Mihály templom
megtekintése után a Fadrusz János által alkotott lovas szobrot néztük meg, amely a templom
előtt helyezkedik el, és Mátyás királyt, valamint a hadvezéreit ábrázolja. A monumentális alkotás
lenyűgözte a gyerekeket.
A második napon sajnos esős időben jutottunk el a Tordai-hasadékhoz, de még így is
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komplexumában a hatalmas méretek és a kidolgozás minősége lenyűgözte a látogatókat.
Rövid utazás után Székelykő szikláit pillanthattuk meg. Torockó képeken is szép, de élőben
még szebb, fogalmazták meg tanulóink. A Torockói Népművészeti Múzeumban a vasfeldolgozás
történetét hallgattuk meg, valamint népművészeti értékeket szemrevételezhettünk. A község híres
házait is megnéztük, egy rövid séta közben.
A nagyenyedi református kollégium felújítása már a befejező fázisában van, így már a
szinte teljesen megszépült épületet láthattuk. Természetesen beszélgettünk a nagyenyedi két fűzfa
című műről, valamint ismét szóba került a híres erdélyi fejedelem Bethlen Gábor, a kollégium
alapítója. Erdély nagyságairól is esett szó, akik a patinás intézmény falait koptatták.
A nap végén a gyulafehérvári várba látogattunk el. Megcsodáltuk a híres érseki
székesegyházat, az ortodox székesegyházat, a fejedelmi palota épületét.

Kicsit elfáradva értünk Dévára, A Szent Ferenc Alapítvány Vendégházába, ahol a
szállásunk volt. Déváról már sok ismerettel rendelkeztek tanulóink, a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány munkájáról és Böjte Csabáról, az alapítvány létrehozójáról is sokszor beszélgettünk már
a diákokkal. Ajándékainkat is az alapítvány gyermekotthonának hoztuk.
A harmadik napon sajnos ismét esős időben indultunk a dévai várhoz. Nagy élmény volt
tanulóink számára a libegővel való utazás. A várból gyönyörű volt a kilátás, mert időközben az
esőt felváltotta a napsütés.
Majd ismét egy várhoz utaztunk, a „várak királyához”, ahogy Mikszáth nevezte, a
vajdahunyadi várhoz. Bejártuk az építmény termeit, meghallgattuk honismereti vezetőnk
ismertetőit és ismét gazdag élményekkel távoztunk.
Nem sokkal később már Őraljaboldogfalván voltunk. Itt a református templom középkori
freskóit nézhettük meg. Egy rövid tájékoztatást is kaptunk a templom gondnokától, az épület
történetéről.
Sajnos az időjárás megint elromlott, így zuhogó esőben értünk Demsus faluba, ahol a
kereszténység felvétele előtti, több, mint 2000 éves alapokra épült Szent Miklós-templomhoz
látogattunk. Ez Erdély egyik legkülönlegesebb egyházi műemléke.
A nap végén a szálláshelyünkre utaztunk, majd a Dévai Szent Ferenc kolostorral
ismerkedtünk meg, közben átadtuk ajándékainkat, amelyeket a gyermekotthonban élő gyerekeknek
hoztunk. Részletes információkat kaptunk a Szent Ferenc Alapítványról, valamint kérdéseket
fogalmazhattak meg diákjaink a mindennapi életükkel kapcsolatosan. Ezek után közös sport és
barkács foglalkozásokon vettünk részt, a gyermekotthoni diákokkal együtt. A kisebbek nyári
ajtódíszt, zörgő-ritmushangszert és halacskás röptetőt készítettek. A nagyobbak egy kosár
mérkőzésen bizonyították be a labdás ügyességüket. Hamar közel kerültek egymáshoz a gyerekek,
jó hangulat jellemezte a programokat.
Az utolsó napon zuhogó esőben utaztunk Marosillyére, Bethlen Gábor fejedelem
szülőhelyére. Az egykori várkastély épen maradt lakótornyánál, a Veres- bástyánál a többi
kiránduló diákokkal együtt ünnepeltük meg a Nemzeti Összetartozás Napját. Az időjárás is
kegyes lett a rendezvényhez, mert elállt az eső.
A rövid ünnepség után egy filmet tekintettek meg tanulóink Bethlen Gábor erdélyi fejedelemről,
amelyben nagyon sok új információt fedezhettek fel diákjaink.
A következő programunk egy túra volt. A solymosi várhoz egy ösvényen keresztül vezetett
az út. Nagyon szép kilátásban gyönyörködhettünk, sajnos a lefelé vezető út során ismét eleredt az
eső, így fáradtan és egy kicsit elázva értünk a buszunkhoz.
Máriaradnán, a híres búcsújáróhelyen, a legendákkal övezett kegytemplomot néztük meg a
kirándulás következő programjaként, majd az utazásunk legutolsó részeként Aradon a

„Megbékélés terén” a Szabadság-szobrot ismerhették meg tanulóink, Zala György alkotását.
Az aradi vértanúk emlékére készült az alkotás, felelevenítették tanulóink az ide vonatkozó
történelmi ismereteiket és újakkal egészítették ki, az újabb információkat a honismereti vezető,
Andrea osztotta meg velük.
Ezzel a mozzanattal a kirándulás programjai véget értek, elbúcsúztunk Andreától és
elindultunk a határ felé. A visszafelé vezető út során jó hangulatban, a kirándulás eseményeiről
beszélgettek a tanulók.

Köszönjük a lehetőséget az Emberi Erőforrások Minisztériumának, mert tanulóink saját
anyagi forrásokból nem tudtak volna eljutni ezekre a gyönyörű helyekre. Az út során, a határon túli
magyarságról, tankönyvekből megszerzett ismereteiket a gyerekek élményközpontú tudással
bővíthették.
Köszönjük a Nemesbikki és a Hejőbábai Önkormányzat vezetőinek, Bódogh Bertalan és
Juhász Barnabás Polgármester Uraknak, valamint az önkormányzatok képviselőtestületének
azt a döntését, hogy anyagi támogatást nyújtanak tanulóinknak.
Köszönjük mindazoknak a támogatását, akik adományaikkal járultak hozzá ahhoz,
hogy a gyermekotthonban élő gyerekeknek ajándékot vihessünk:
Regánnné Farkas Ibolya

Hamvas Béla Könyvtár Tiszaújváros

Bódi Géza Erik

Bíró Krisztina

Bogdán Krisztián

Fenyvesi Csaba

Molnárné Pusztai Éva

Nagy Judit

Balogh Levente

Zsíros János

Horváth Brigitta

Maniszovits Levente

Nótár Bianka

Kis-Tóth Ferenc

Farkas Pál Péter

Kis-Tóth Barnabás

Gondos Gréta Bianka

Községi Könyvtár Tiszagyulaháza

Kozák Ildikó

Aleváné Ádám Mária

Nótár László

Baróczi Annamária

Molnárné Fehér Mária

Szilágyi Viktória

Hajduné Vásári Nóra

Váradi Katalin Kitti

Barancsi Zsófia

Csele András
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