
 

 
 

 

Az  Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014-ben ismét pályázatot hirdetett „ 

Határtalanul!” címmel, mely a külhoni magyarsággal való ismeretbővítést, kapcsolattartást 

támogatja.  

A „Határtalanul” program  célja  a  magyarországi  és  a  külhoni  fiatalok  között személyes 

kapcsolatok, a résztvevő intézmények között szakmai kapcsolatok kialakulásának segítése.  

A Dusnok-Fajsz Általános Iskola Fajszi Általános Iskolája sikeresen pályázott a programra. Így 

2015. június 2. - 2015. június 4. között Erdélybe látogatnak a diákok. 

A pályázati programban, 7. évfolyamon tanuló 15 diák vesz részt a melynek címe: 

Erdély természeti kincseinek és dicső magyarjainak nyomában. 

 

Kora reggeli indulást követően megérkezünk Nagykárolyba, ahol belvárosi sétára indulunk: 

Károlyi kastély, római katolikus templom, református templom, melynek kertjében áll a város 

híres szülöttének Károli Gáspár szobra. Itt kiselőadással emlékezünk meg a Biblia első teljes 

magyar fordítójának munkásságáról. Ezt követően a városházához vezet az utunk. Az egykori 

vármegye házban jegyzősködött Kölcsey Ferenc. Ezután partneriskolánkba a helyi 1. sz. 

iskolába látogatunk. A diákok kölcsönösen rövid bemutatkozó előadásokat tartanak 

településükről, iskolájukról. Közös szavalatokkal, énekléssel folytatódik a barátkozás. 

Segítünk a könyvtár rendezésében. Nagykárolyról utunkat Érmindszenten folytatjuk. A 

település mai neve Adyfalva. Nagy költőnk szülőházát keressük fel. Kiselőadás keretében 

idézzük fel a költő életútját, munkásságát. Koszorút helyezünk el a kertben álló szobornál. 

Folytatjuk utunkat Ady Endre nyomában Zilahon. A Wesselényi kollégiumot keressük fel, ahol 

4 évig végezte tanulmányait. Emléktáblájánál verseket szavalunk. A főtéren felkeressük a nagy 

reformkori politikus, az árvízi hajós báró Wesselényi Miklós szobrát, ahol a reformkori 

országgyűlésekről hallgatunk meg kiselőadást. Torockóra, szálláshelyünkre indulunk. Vacsora 

után felidézzük az elmúlt nap legérdekesebb eseményeit. 

Kötetlen beszélgetést folytatunk tapasztalatainkról, az erdélyi magyarság jelenkori helyzetéről. 

Reggeli után Torockóval ismerkedünk, mely sokak szerint a legszebb székelyföldi falu. A 

település felkerült az UNESCO világörökségi javaslati listájára. Ezt követően megtekintjük a 

Néprajzi Múzeumot, a templomot, a jellegzetes házakat. Ezt követően a torockói Sebes Pál 

általános iskola tanulóival találkozunk. Közös énekléssel, szavalatokkal ünnepeljük a 

találkozást. Együtt elemezzük a romániai magyar kisebbség helyzetét.  



A helyi diákokkal folytatott beszélgetések az egy nemzethez való tartozás érzésének 

kialakítását is szolgálják. Kolozsvárra látogatunk. 1848. május 29-én itt mondták ki az uniót 

Magyarország és Erdély között. A belvárosban rövid sétát teszünk. A főtéren rajzversenyt 

rendezünk, melynek témája Mátyás király lovas szobra. A legszebb rajzokból tablót készítünk, 

melyeket az iskolában mindenki megtekinthet. Kolozsvár Mátyás király és Bocskai István 

szülővárosa. Megtekintjük Mátyás király szülőházát és szobrát. Rendhagyó esti történelem órát 

tartunk a téren, felelevenítjük a tanultakat. Látogatást teszünk a Házsongárdi temetőben, ahol 

'48-49-es katonasírok előtt tisztelgünk. Tordai sóbányával ismerkedünk. A sóbányában tanári 

előadást hallgatunk meg Erdély sókészleteinek természetföldrajzi keletkezéséről. További 

tanári előadás ismerteti a só asztmás betegségekre gyakorolt jótékony hatását. Ezt követően a 

Tordai-hasadékot keressük fel egy rövid túra keretében. A hasadékhoz számos Szent László 

legenda kapcsolódik, a király lova patkójának a helye még ma is látszik az egyik kősziklán, a 

Patkós-kövön. Egy kiselőadás keretében felelevenítjük a hasadék keletkezésének legendáját.  

Másnap első állomásunk Nagyenyed. Útközben felelevenítjük Jókai Mór: A nagyenyedi két 

fűzfa c. regényét. Rövid városnézést követően a Bethlen Gábor fejedelem által alapított és róla 

elnevezett református kollégiumot látogatjuk meg. Itt is találkozunk a helyi diákokkal. 

 

Előadás keretében a régi és új diákszokásokról tartunk egymásnak bemutatót. Gyulafehérváron 

folytatjuk utunkat,itt választották erdélyi fejedelemmé II. Rákóczi Ferencet. Séta a vár falai 

között. Felkeressük az Érseki Székesegyházat, az erdélyi fejedelmek temetkezési helyét, ahol 

ma is látható Hunyadi János és László síremléke, itt koszurúkat helyezünk el. 

Vajdahunyadra utazunk, itt a várkastélyt tekintjük meg.  Dévára utazunk."Magos Déva vára" és 

a reneszánsz Magna Kúria megtekintése. A vár tövében rajzversenyt hirdetünk, témája "Magos 

Déva vára". Városnézés, majd a Dévai Szent Ferenc Árvaházat látogatjuk meg, ismerkedés,a 

két diákcsoport kölcsönös bemutatkozása. Együtt játszunk, zenélünk, énekelünk az ott élő 

gyermekekkel. Együtt ünnepeljük a Nemzeti Összetartozás napját. Segédkezünk az Árvaház 

környezetének rendbetételében. Világosra utazunk, ahol a Világos várnál a fegyverletételre 

emlékezünk. Itt az 1848-49-es eseményekről egy totó-t töltetünk ki a gyerekekkel. A Himnusz 

és a Szózat közös eléneklésével búcsúzunk a Partium és Erdély csodálatos tájaitól, városaitól, 

magyar barátainktól.  

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 432700 Ft-tal támogatja a fajszi 7. osztályos tanulókat. 


