
Határtalanul! 2021 

Iskolánk a 2019/2020. tanévben pályázatot nyújtott be Határtalanul! program ’Együttműködés középiskolák 

között’ pályázatára, mely sikeres elbírálásban részesült. A tanulmányi kirándulás célja a diákok nemzeti 

összetartozás érzésének erősítése volt fontos történelmi, irodalmi és földrajzi helyek megismerésén 

keresztül. Diákjaink partner intézményünk, a Székelyudvarhelyi Eötvös József Gimnázium diákjaival 

közösen szervezett kulturális, történelmi barangolás során betekintést szereztek a székelység életébe, 

történelmébe. Kirándulásunk tematikája szorosan kapcsolódott a magyar történelem különböző színtereihez. 

Az utazás 6 napja során ellátogattunk az egyes történelmi korszakokból ismert helyszínekre, sétát tettünk 

Kolozsvár és Gyulafehérvár történelmi központjában, elzarándokoltunk a csíksomlyói kegytemplomhoz és 

megemlékeztünk a magyar történelem és irodalom kiemelkedő alakjairól, fontosabb eseményeiről. 

A megvalósított útvonal a következő volt: 

1. nap:   Gyomaendrőd – Nagyvárad - Körösfő – Tordai hasadék – Magyarlóna (szállás) 

Utazásunk első napjának második megállója a kalotaszegi vidék egyik központi faluja Kőrösfő volt, ahol 

felkerestük és megkoszorúztuk a közelben meghalt Vasvári Pál forradalmár emlékoszlopát. Ezt követően a 

helyi református lelkész idegenvezetésével meglátogattuk Kalotaszeg egyik leglátványosabb református 

templomát, mely négy fiatornyos tornyával, gyönyörűen megfestett fakazettás mennyezetével mindenkit 

magával ragadott. Kalotaszegi népi motívumok jelennek meg a belső dekoráció egészén, látványosak a piros 

írásos varrottas terítők, a díszes padozat és úrasztal is. A templomban látható egy valódi, történelmi ritkaság 

is: II. Rákóczi György török imaszőnyege. Az erdélyi fejedelem Kolozsvár előtt, a szászfenesi-csatában 

ütközött meg a budai török basa által vezetett hadtesttel 1660. májusában. A csatában mintegy 14 ezer 

magyar fiatalt halt meg vagy esett fogságba. Az ütközetben II. Rákóczi György súlyos fejsérülést kapott. 

Mikor Nagyvárad felé menekült kísérőivel Körösfő határában egy gyógyvízforráshoz vezette egy kaszáló 

jobbágy, hogy kitisztíthassák a fejedelem sebét. II. Rákóczi György hálából egy török imaszőnyeget adott a 

jobbágynak, amit a leszármazottak később az egyháznak ajándékoztak. A templomtoronyból gyönyörű 

kilátás nyílik a környékre.  

Délután a lenyűgöző látványt nyújtó kettéhasadt hegy a Torockói-hegység északi nyúlványában, Tordától pár 

kilométerre található Tordai-hasadékhoz utaztunk egy kis kalandtúrára. A szurdokban futó közkedvelt, 

függőhidakkal felszerelt túraút, visszafelé pedig a hasadék tetején futó, kilátásban gazdag útvonal végig 

járása felejthetetlen élményt nyújtott minden ’lelkes’ túrázó számára. Az egésznapos utazás és sok-sok 

élmény hatására jólesően kifáradva érkeztünk meg magyarlónai szállásainkra az esti órákban. 

2. nap:   Magyarlóna – Tórdai Sóbánya - Gyulafehérvár – Nagyenyed – Torockó – Kolozsvár - 

Magyarlóna 

Másnap reggeli után első utunk a Tordai Sóbányába vezetett, ahol idegenvezető segítségével ismerkedtünk a 

sóbányászat történetével. A bánya egy igazi földalatti labirintus, amely egy másik dimenzióba kalauzolt 

bennünket. ’Lesétáltunk’ a hatalmas Rudolf-tárnába, ahol egy szabadidős park és egy 20 méter magas 

óriáskerék fogadott minket. A bátrabbak felfelé is ezt a 13 emeleten és 72 lépcsőn át vezető útvonalat 

választották, melynek érdekessége, hogy minden pihenőhídnál a falon meg van jelölve az az év, amikor az 

adott szintet kitermelték. 

 



Torda után Gyulafehérváron, az Erdélyi Püspökség Szent István által alapított városában folytatjuk 

történelmi kalandozásunkat (Szent Mihály Érseki Székesegyház, a Hunyadiak és más híres magyar 

történelmi személyiségek sírjai, vár, Püspöki Palota, Apor Palota, Batthyáneum). Majd Nagyenyedre 

látogattunk, ahol a Bethlen Gábor Kollégium és a középkori vár megtekintése volt a napi program része. 

Sajnos itt nem sokat időzhettünk, hiszen még hátra volt Toroczkó és Kolozsvár. 

Torockón szemerkélő esőben egy rövid sétát tettünk az Europa Nostra díjas magyar faluban, ahol 

ellátogattunk az Unitárius templomhoz, felkerestük a Népművészeti Múzeumot és a Vízimalmot, majd egy 

rövidebb szabadidős programot követően tovább utaztunk Kolozsvárra, ahol késő délután megtekintettük az 

erdélyi gótika egyik legszebb templomát, a Szent Mihály templomot, és egy rövid séta keretében 

ellátogattunk Hunyadi Mátyás szülőházához is. A késő esti órákban érkeztünk meg szállásainkra, ahol 

vendéglátóink finom vacsorával vártak minket. 

3. nap:   Magyarlóna – Marosvásárhely – Parajd – Korond – Szejkefürdő - Zetelaka   

Pakolás és reggeli után elbúcsúztunk vendéglátóinktól és felkerekedtünk, hogy újabb kalandokban legyen 

részünk. Első megállónk a székelység művelődési, ipari, kereskedelmi, oktatási és szellemi központja, a 

Történelmi Magyarország szecessziós városa Marosvásárhely volt, ahol egy hosszabb séta keretében 

megcsodáltuk a Közigazgatási- és Kultúrpalotát, a középkori várat és a Bólyai Líceumot. Parajdon 

megálltunk Áprily Lajos gyermekkori lakóházánál, majd Korondon ismerkedünk a székely fazekasság 

hagyományaival. Késő délután felkerestük Farkaslakán Tamási Áron szülőházát, majd útközben 

Szejkefürdőn megkoszorúzzuk Orbán Balázs sírhelyét. Fáradtan ugyan, de tele élményekkel érkeztünk meg 

a hét második felében otthonul szolgáló szállásunkra. Szállásadóink igazi székely ízekkel vártak minket 

vacsorára. 

4. nap:   Zetelaka –  Székelyudarhely – Székelyszentlélek – Jézus Szíve-kilátó - Zetelaka   

Másnap partneriskolánk vezetői és diákjai vártak minket Székelyudvarhelyen az Eötvös József gimnázium 

épületében. Délelőtt iskolánk diákjai az erdélyi diákokkal közösen, csoportokba osztva városnézés keretében 

keresték fel a város nevezetességeit, ismerkedtek annak történelmével és hagyományaival. Az ismerkedés az 

általuk szervezett vetélkedővel és sütögetéssel zárult az iskola tanüzemének udvarán. A késő délutáni 

órákban Székelyszentlélek felé vettük az útirányt, egy újabb kalandra indultuk. Terepjárók segítségével 

jutottunk fel a 953 méter magas Gordon tetőre, ahol hihetetlen panoráma fogadott minket. Gordon-tető 

ugyanakkor nem csak a környék legmagasabb helyeként ismert. Évszázadokkal korábban ezen a tetőn 

ünnepelték a környékbeli székely falvak az őszi betakarítás ünnepét: a hegyen a termést köszönték meg 

Istennek. Szent hely volt ez a székelyek számára, ahol összegyűltek, tábortüzet raktak, énekeltek, táncoltak. 

Ezen a szakrális helyen épült meg 2013-ban a 22 méter magas Jézus Szíve-kilátó, melynek tetejéből a 

Fogarasi-havasokon kívül látható volt a Hargita- és a Persány-hegység, a valamint Udvarhelyszék és a 

Nyikó-mente egy része is. Az újabb ’élményutazás’ után egyáltalán nem éreztük fáradtnak magunkat, így 

vacsorát követően esti csillagtúrára indultunk Zetelaka körül. Kalandos kis éjszakai túránk sokak számára 

emlékezetes marad…  ☺ 

5. nap:   Zetelaka – Gyergyószárhegy – Gyergyószentmiklós – Gyilkos –tó – Békás-szoros – Zetelaka    

Reggeli után ismét útnak indultunk Csíkszeredába, ahol Csíksomlyón felkeressük a kegytemplomot és 

felsétálunk a Hármashalom-oltárhoz. Itt megpihentünk egy kicsit, miközben beszélgetünk a csíksomlyói 

búcsúról és annak történetéről. A Lázár grófok reneszánsz pártázatos kastélyának külső megtekintése után 



megemlékezünk az egyik legjelentősebb erdélyi fejedelemről, Bethlen Gáborról. A Gyilkos-tó érdekes 

geológiai képződményét a parti séta keretében csodáltuk meg, majd ezt követően egy újabb ’séta’ 

következett a Békás-szoros impozáns 200-300 méteres sziklafalai között. Fáradtan, de élményekkel töltődve 

érkeztünk meg az esti órákban szállásainkra. 

6. nap  Zetelaka – Segesvár – Vajdahunyad – Déva – Arad – Gyomaendrőd    

A reggeli órákban búcsút vettünk vendéglátóinktól majd elindultunk hazafelé. Útközben megálltunk 

Segesváron, ahol sétát tettünk a történelmi belvárosban, közben felelevenítettük az 1948-49. szabadságharc 

legfontosabb eseményeit és helyszíneit, megemlékezünk Petőfi Sándorról és Bem tábornokról. 

A következő állomás Vajdahunyad volt. Itt egy hosszú két-órás ’bolyongás’ következett a Hunyadiak 

gótikus középkori várának ódon falai között. Déván érintettük a Szent Ferenc Alapítvány Magyarok 

Nagyasszonya Kollégiumát, majd Aradon átutazva megemlékezünk a 13 vértanúról.  A késő esti órákban 

érkeztünk meg Gyomaendrődre. 

A z utazást a Kárpáteurópa Utazási Iroda szervezte, a programokat Szabadka Marianna és Mag Bianka 

tanárnők állították össze, melyek megvalósításában külön köszönetet érdemel Rovnyik Katalin tanárnő és 

Nagy Ádám tanár úr. Az utazás, szállás és étkezés költségeit, valamint a utasbiztosítás díját a pályázat 

térítésmentesen biztosította a csoport számára.  

Gyomaendrőd, 2021.09.13. 

 

 

Szabadka Marianna 

projekt-koordinátor 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 


