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Idén is lehetőség nyílt iskolánk két 7. osztályának a Határtalanul program keretei között 

Erdélybe látogatni. 

Május 7-én kora reggel indult a két osztály, 4 kísérőtanárával. A határt átlépve egy órás 

időeltolódással is számolnunk kellett. A délelőtti órákra Nagyváradra érkeztünk, ahol több helyszínen 

jártunk: Ady emlékművet, emlékmúzeumot,  nagyváradi állami színházat, római katolikus 

székesegyházat is megtekintettünk, amely előtt Szent László királyunk szobrát is megkoszorúztuk. 

Szakadó esőben értünk a körösfői református templomhoz, de megérte, mert több érdekességet 

láthattunk: kazettás mennyezetet egy-egy kis történet megörökítésével; különféle családoktól 

származó szőnyegekkel, falvédőkkel borított falakat, de sajnos Rákóczi imaszőnyegét nem (csupán a 

helyét), amit 1660-ban adott egy helybeli lakosnak, mivel a szászfenesi csatából sebesülten 

menekülve ellátta őt.  A nap utolsó programjaként a kolozsvári Mátyás-féle szoborcsoportot 

láthattuk. Sajnos a templomba nem léphettünk be, felújítási munkálatok miatt. 

Következő nap reggelén Torockón nézhettük meg néhány régebbi szakma eszközkészletének 

színes tárházát felvonultató népművészeti múzeumot. Az utóbbi időben a falu arculata nagyban 

változott, lakossága drasztikusan csökkent, mindazonáltal kultúrájának őrzéséért Europa Nostra-díjat 

kapott 1999-ben. 

Talán legizgalmasabb, legtöbb energiát mozgósító programunk a Tordai-hasadékban tett túra volt. Az 

esős idő ellenére nem kellett nagy sárral számolnunk, így mondhatni sikeres gyalogolást élhettünk át, 

s a hozzánk csatlakozó kóbor kutyák sem hagytak minket unatkozni. Nagyenyeden a Bethlen Gábor 

Református Kollégiumban is járhattunk. Az oktatási intézményben magyar diákok tanulnak a mai 

napig. A különféle emlékműveken túl az ott tanult híres személyek listáját is átnéztük. 

Gyulafehérváron a 13. században épült román stílusú érseki székesegyházban láttuk a Hunyadiak, 

Izabella királyné, János Zsigmond első erdélyi fejedelem kőszarkofágjait. Fontos megjegyezni, hogy 

iskolánk névadójának, Fráter Györgynek is itt található végső nyughelye. 

Déván, a Szent Ferenc Alapítvány által fenntartott, Böjte Csaba által vezetett szegény sorsú gyerekek 

iskolájába értünk a nap zárásaként. Sok-sok adománnyal próbáltuk segíteni életüket. Kisebb 

műsorunk bemutatása után, az intézményvezető és egy ott lakó diák beszámolt mindennapjairól, 

iskola felépítéséről, aktuális nehézségekről. 

Utolsó napunk reggelén a Dévai várba mentünk. Már a feljutás sem volt mindennapi, hiszen 

libegővel tehettük ezt meg. A vár számos király, fejedelem birtokában volt: többek között Hunyadi 

János, Bocskai István, Bethlen Gábor. Vajdahunyadon, a Mikszáth által ’várak királyának’ nevezett 

erődítményt csodálhattuk meg, ami a 14-15. században épült, s nagyon szép állapotban kereshetik fel 

az arra járók. Számos helyiség található itt, pl. lovagterem, várkút, várkápolna, s kiállítóterem is. 

Végül Aradon a Tűzoltó-téren Zala György alkotását a Szabadság-szobrot jártuk körbe, mely az aradi 

vértanúknak állít emléket. 

Ezek után a több órás hazaút következett. Változatos, gazdag programot, sok-sok élményt, s 

ismeretet raktározhatott el mindenki, mely a jövőbeli tanulmányok szempontjából biztosan mérvadó 

lesz. Köszönjük a lehetőséget! 

 

 


