
 

 

 

 „HATÁRTALANUL!” tanulmányi kirándulás 

HAT-KP-1-2021/1-000293 

Erkeles diákok kirándulása Székelyföldön 

2022. szeptember 29 - október 02. 

 

Iskolánk immár sokadik alkalommal pályázott sikeresen, és teljesítette a „Határtalanul!” 

program által meghirdetett tanulmányi kirándulás feltételeit. Így ősszel (2022. szeptember 29. 

- október 02.) csodálatos négy napot tölthettünk a Partiumban és Erdélyben.  

A 8. és 6. osztályos diákok (50 fő) idegenvezető és 5 kísérő pedagógus irányításával 

fedezték fel az eddig ismeretlen tájegységeket, megismerhették a Partium és Székelyföld 

jelentős történelmi emlékeit, népművészetét, jeles szülötteit. Betekintést nyerhettek az itt élő 

emberek mindennapi életébe. 

 Láthattuk többek között a festői szépségű Gyilkos-tó és Békás-szoros természeti csodáit, 

a katolikus székelység vallási központját Csíksomlyóban, Babba Mária megjelenésének 

kultikus helyét a híres nyeregben. Farkaslakán Tamási Áronra, Szejkefürdőn a székelykapuk 

alatt sétálva Orbán Balázsra emlékeztünk. Gyimesbükkön koszorúzással tettük tiszteletünket 

az 1000 éves határnál, és a Rákóczi-várat is „meghódítottuk”. Mindenkinek nagy élmény volt 

a Parajdi Sóbánya megtekintése. 

Természetesen mindezek mellett távol a trianoni határtól a magyar szó csodás összetartó erejét 

is megtapasztalhattuk. 

 A globalizáció az élet minden területén érezteti a hatását, tehát egyre fontosabb, hogy a 

tinédzser nemzedékben helyes kép alakuljon ki a világról, az értékrendekről.  

Hazaszeretetre nevelés, a nemzeti összetartozás élményének erősítése, a magyarságtudat 

elmélyítése, a tolerancia erősítése más népek, közösségek és kultúrák iránt, hagyományápolás; 

mindezen értékeket erősítettük a diákjainkban a négy nap alatt, valamint a kirándulást megelőző 

és követő foglalkozások során.  

 

 

 

 



 

 

 

Előkészítő tevékenységek: 

A 4 előkészítő óra megszervezése, megtartása, illetve felügyelete. 

A tanulmányi kirándulás részletes programjának, a toleráns és kooperatív viselkedés 

alapszabályainak és a buszos utazás etikai kódexének ismertetése a tanulókkal. 

A koszorúk beszerzése, elkészítése. 

Szülői értekezlet tartása a résztvevők szülei számára. 

 

A kirándulásunk állomásai: 

1. nap: 

Nagykárolyban megtekintettük a Károlyi-kastélyt, majd Kolozsváron koszorút helyeztünk 

el Mátyás király szülőházán, megcsodáltuk a Szent Mihály templomot és Mátyás király 

híres lovasszobrát. A Tordai-hasadéknál felidéztük a hozzá fűződő mondát és megismertük 

keletkezésének földrajzi vonatkozásait. Ezután Farkaslakán elfoglaltuk szállásunkat. 

 

2. nap: 

Farkaslakán megkoszorúztuk Tamási Áron síremlékét, majd Székelyudvarhely érintésével 

Szejkefürdőre érkeztünk, ahol a székelykapukon áthaladva Orbán Balázsra emlékeztünk, 

sírhelyén koszorút helyeztünk el. Ezután Csíksomlyón, a magyarok leghíresebb búcsújáró 

helyén a Római Katolikus kegytemplomban tettünk látogatást, és a nyeregbe is felsétáltunk. 

Utunkat folytatva Gyimesbükkön koszorúzással tettük tiszteletünket az 1000 éves határnál, 

és a Rákóczi-várat is „meghódítottuk”. A nap végén a korondi kézművesvásárban volt 

alkalmunk megcsodálni a népművészeti termékeket és vásárolhattunk is. 

 

3. nap: 

Utunkat Szovátán a Medve-tó körüli sétával kezdtük, majd ellátogattunk a Parajdi 

Sóbányába. A kirándulás – gyerekek szerinti – leglátványosabb része következett. A 

Gyilkos-tó megtekintése és a Békás-szorosban tett túra során megcsodáltuk e táj leírhatatlan 

szépségét. 

 

4. nap: 

Reggeli után hazaindultunk. Utunk közben rövid városnézés során Marosvásárhely és 

Szatmárnémeti nevezetességeivel ismerkedtünk. A határátlépés után a koraesti órákban 

érkeztünk haza. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Értékelő óra tevékenységei:  

 

A fényképek alapján a tanulmányi kirándulás megvalósulásának áttekintése, az élmények 

felidézése, a kirándulás programjának értékelése, az eredmények, tapasztalatok 

megfogalmazása. Románia magyarságáról a tanulmányi kirándulás eredményeképpen szerzett 

személyes tapasztalatok és ismeretek áttekintése, a külhoni magyarsághoz kapcsolódó 

ismeretek összegzése. 

A magyarság összetartozása témakörében a témanap alkalmával PPT és tabló készítése és 

bemutatása. 

 


