
Határtalanul 2017/2018 

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2017-ben is írt ki pályázatot hetedikesek számára 

határon túli magyarlakta területekre történő kirándulások támogatására. 

Nyertes pályázatunk eredményeként Erdélybe utazhattunk. 

- a támogatás összege: 2 068 000 Ft 

- a tanulmányi kirándulás ideje: 2017. október 4-6. 

- a tanulmányi kirándulás helye: Erdély, Románia 

- a kiutazók létszáma: 44 diák és 3 kísérőtanár 

- pályázatunk címe: Arany János kincsestára 

 

Beszámoló 

 
 

2017. október 4. 

 

Kirándulásunk első napján először Nagyszalontára utaztunk. A Csonka-toronyban található 

Arany János-kiállítás megtekintése előtt egy rövid műsorral emlékeztünk a költőre, majd 

megkoszorúztuk az itt található emléktábláját. Ezután Arany János szülőházánál közösen 

elmondtuk a Toldi Előhangját. Utunk folytatásaként Aradra érkeztünk. Sétát tettünk a 

városban, melynek során megnéztük többek között a Városházát, a Kultúrpalotát. Belvárosi 

sétánk végén értünk az aradi vértanúk tiszteletére emelt Szabadság-szoborhoz, ahol mécsesek 

gyújtásával emlékeztünk a kivégzett tábornokokra. Majd a vesztőhelyen található obeliszknél 

folytattuk a megemlékezést egy Arany János-verssel, koszorúzással, mécsesek gyújtásával. 

Ezt követően Marosillyén álltunk meg, hogy megnézzük Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 

szülőházát. Már sötét volt, amikor Dévára érkeztünk, ahol a szállásunk volt. 

 

2017. október 5. 

 

A második napon az idén is nagyon sok programunk volt. Először Gyulafehérvárra utaztunk, 

és a várban található műemlékeket néztük meg. Megcsodáltuk az Érseki Székesegyházat, 

emlékeztünk történelmünk itt eltemetett nagy alakjaira, Hunyadi János síremlékénél koszorút 

helyeztünk el. Megnéztük a Battyhányeumot, megtudtuk, hogy itt őrzik a legtöbb kódexet és 

ősnyomtatványt Romániában. A várban tett sétánk során rengeteg ismeretet szereztünk az itt 

található épületekről. 

Ezt követően Szászsebesre utaztunk. Az evangélikus templom meglátogatása után a 

templomkertben Arany János és Petőfi Sándor barátságáról hallgattunk meg egy kiselőadást, 

illetve Petőfi Szászsebesen írt Ki gondolná, ki mondaná című versét. A településen tett sétánk 

során többek között megnéztük azt az épületet is, ahol Szapolyai János meghalt. Majd 

Csernakeresztúron, a tájházban a bukovinai székelyek életébe nyertünk betekintést. 

A következő megállónk Vajdahunyad volt. A várban tett sétánk során megnéztük a 

várkápolnát, a lovagtermet, a Mátyás-loggiát, a Kapisztrán-tornyot, néhány lakószobát. 

Megismertük a Nebojsza-torony történetét, a várkúthoz kapcsolódó mondát. Az egyik 

teremben még reneszánsz zenét is hallgathattunk. 

A nap végén pedig Déván fociztunk, játszottunk, beszélgettünk az életükről, mindennapjaikról 



a gyermekotthonban élő gyerekekkel. Meghallgattuk a gyermekotthon létrejöttének történetét, 

megnéztük az ehhez kapcsolódó kiállítást, és átadtuk az ajándékainkat is. 

 

2017. október 6. 

 

A harmadik napon először Újszentesre utaztunk. Petőfi Sándor szobránál koszorút helyeztünk 

el, ezzel is emlékezve az 1848-49-es szabadságharc hőseire. Ezt követően Temesvárra 

utaztunk. Meglátogattuk a Bartók Béla Elméleti Líceumot. Találkoztunk az itt tanuló magyar 

diákokkal, sok-sok ismeretet szereztünk az életükről a beszélgetés során. Itt is átadtuk az 

ajándékba vitt könyveket. Az iskola színháztermében egy rövid műsorral közösen emlékeztünk 

meg az aradi vértanúkról, hiszen Török Ignác Gödöllő, Kiss Ernő pedig Temesvár szülötte. 

Az iskolalátogatás után sétát tettünk a városban. A Dóm téren megnéztük a székesegyházat, a 

püspöki palotát, az ortodox templomot. Megálltunk a Lloyd-palotánál, a színház épületénél, a 

Hunyadiak palotájánál, a Dózsa Györgyre valamint az 1989-es forradalomra emlékező 

emlékműveknél. Késő délután indultunk haza.  

 

 

 

 

 



 

 


