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Az általános iskola diákjai ötödször vehettek részt a Határtalanul pályázat keretében határon 

túli magyarlakta területekre történő kiránduláson, tájékoztatott Porkoláb Tiborné tagintézmény-

vezető. A négynapos túrán tizenhárom tanuló vett részt Gárdai Anikó osztályfőnök és Hartung 

Vilmos tanár úr kíséretével. Közös programot rendeztek az aradi magyar iskolával, 

megkoszorúzták a vértanúk emlékművét, városnéző körúton vettek részt. Elutaztak Temesvárra 

Dózsa György nyomán, majd megtekintették a dévai várat, a gyulafehérvári Szent Mihály 

templomot, a tordai sóbányát és hasadékot. Nagyváradon Szent László nyomán legendákat 

elevenítettek fel. Végül Nagyszalontán koszorút helyeztek el Arany János tiszteletére a Csonka-

torony lábánál, és meglátogatták a költő szülőházát. 

A pályázat kísérő pedagógusai elmondták:  

a kirándulással az volt a célunk, hogy erdélyi tájakon barangolva magyar irodalmi emlékeket 

elevenítsünk fel, megismerjük a kulturális, természeti értékeket, ez úgy gondoljuk a kirándulás 

megvalósításával sikerült is. Közös programot szerveztünk Aradon a Csiky Gergely 

Főgimnázium hetedikes tanulóival. Kölcsönösen bemutatkoztunk egymásnak: Szedres 

községről összeállítottunk egy diasorozatot, és levetítettük azt. Az aradi iskolások is készültek 

nekünk egy videóval. Együtt ellátogattunk a Tűzoltó térre, ahol a Szabadság-szobor 

megtekintése után közös fotó is készült. Tiszteletünk jeléül koszorút helyeztünk el a szobor 

előtt. Ezután kimentünk a vértanúk emlékművéhez, ahol tanulóink Juhász Gyula: Vértanúink, 

Ady Endre: Október 6. című versét szavalták el. Temesvár volt a következő állomás, ahol a 

főtéren Dózsa Györgyre emlékeztünk: Ady: Dózsa György lakomáján, és Petőfi: A nép nevében 

című versével. A második napon kirándulást tettünk a dévai várban, felelevenítettük Kőmíves 

Kelemenné történetét. Ellátogattunk Gyulafehérvárra, ahol a történelmi központban 

megtekintettük a magyar vonatkozású emlékeket. Utaltunk az Egri csillagokra, és elmondtunk 

egy mondát Hunyadi kardjáról. Harmadik napon Torda következett: megnéztük Erdély 

legnagyobb sóbányáját. Később ellátogattunk a Tordai-hasadékhoz, ahol Szent Lászlóhoz 

kapcsolódó mondákat olvastunk fel, és beszélgettünk a hasadék keletkezéséről, történelmi és 

természeti jelentőségéről. 

Utunk következő állomása Nagyvárad volt, ahol rövid sétát tettünk, megnéztük a Szent László 

nevéhez fűződő püspöki székesegyházat megemlékeztünk Ady Endre itteni tevékenységéről. 

Petőfi Sándor és József Attila szobrát megkerestük, készítettünk egy közös fotót. 



A negyedik napon hazafelé megálltunk Nagyszalontán az Arany János Emlékmúzeum előtt, 

ahol felelevenítettük a költő életrajzát, koszorút helyeztünk el megemlékezve a közelgő nemzeti 

összetartozás napjáról. Ezután megtekintettük Arany János szülőházát. Rövid részlet 

következett a Családi kör című versből, felidéztük Petőfi és Arany barátságát. 

 

 


