
 

 

Határtalanul beszámoló 

 

 

 

 

 

 

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, 

nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt 

kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. 

Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága 

s remélem, testem is majd e földbe süpped el. 

Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel 

egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, 

tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton, 

s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon 

a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.” 

(Radnóti Miklós) 
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A Határtalanul pályázat keretében öt napos kiránduláson vett részt a Tessedik Sámuel 

Általános Iskola. Gyerekek és felnőttek egyaránt nagy izgalommal várták az utazást, hisz a 

program nagyon kecsegtetőnek, élmény dúsnak tűnt. 

 

2018.szept.26. 

Az első napon a hosszú utazás után jól esett a nagyváradi városnézés, ahol impozáns 

épületeket láttunk. Megkoszorúztuk Szent László király szobrát a római katolikus székesegyház 

kertjében. Folytattuk utunkat, a Királyhágón egy szusszanásnyira megállva gyönyörködtünk a 

tájban. 

2018. szept.27. 

A második napon a Sószorosban folytattuk felfedező utazásunkat, ami szintén nagyon 

izgalmas volt, később Homoródfürdőn nyílt alkalmunk borvízkóstolásra, ezután 

Gyimesfelsőlokon tekintettük meg a Bagolyvár nevű sziklát. Ezen a napon délután lovas 

szekerekkel vittek fel minket egy esztenába, ahol rengeteg finomságot kóstolhattunk. 

2018. szept.28. 

A harmadik napon egy gyimesi magyar iskolába látogattunk. A gyerekek nagyon élvezték 

a találkozást, megbeszéltük az iskolai szokásokat, meséltünk egymásnak, majd önfeledt játék 

következett, ahol a gyerekek megismerhették egymást, új kapcsolatokat építhettek, 

barátkozhattak egymással. Ezután az ezeréves határon a Rákóczi- várat látogattuk meg. Délután 

Pusztinára utaztunk tovább, ahol a gyerekek megható, szép műsorral köszöntöttek minket, majd 

megtanítottak nekünk egy csángó népdalt, amit közösen el is énekeltünk, ezután táncoltunk is 

közösen. Nyisztor Ilona énekei mindenkit elvarázsoltak, a szívünkig hatoltak.  

2018. szept.29. 

A negyedik napon a csíksomlyói kegytemplomot tekintettük meg, majd felsétáltunk a 

méltán híres búcsú helyszínére is a Kissomlyó- hegy és a Nagysomlyó- hegy nyergébe. Délután 

Székelyudvarhelyre utaztunk tovább, ahol szintén sok szép épületet, emlékművet láthattunk. 

Ezután Szejkefürdőn megkoszorúztuk Orbán Balázs sírját. Korondon, a híres fazekas faluban 

rengeteg gyönyörű terméket láthattunk a kirakodóvásárban. 



2018. szept.30. 

Az utolsó napon délelőtt Marosvásárhelyen töltöttünk el néhány kellemes órát, majd 

hazafelé vettük az irányt. Körösfőn még megnéztünk egy igazán különleges református 

templomot. A hosszú utazás előtt még a Királyhágón vetettünk néhány pillantást a csodaszép 

tájra, majd búcsút vettünk ettől a gyönyörű vidéktől. 

 

A programok nagyon változatosak voltak, rengeteg híres, szép helyet, emlékművet, várat, 

templomot láthattunk, az idegenvezetőnk pedig igyekezett minél több információval ellátni 

minket, mindenben a rendelkezésünkre állt. 

Az öt nap alatt két különböző szálláshelyünk volt, de mindkettővel nagyon elégedettek 

voltunk. Tiszta, rendezett körülmények között vártak minket, kedvesek, vendégszeretők voltak. 

A reggeli mindkét panzióban bőséges voltak, többféle ételből tudtunk választani, az úti csomag, 

amit napközben magunkkal vittünk igen bőséges volt minden nap. Ezekben is többféle étel volt 

megtalálható, illetve gyümölcs, édesség is. A vacsora is minden nap ízletes és változatos volt. 

A busz tiszta, rendezett állapotban volt, zökkenőmentesen zajlott az utazás, ami nagyon fontos 

volt, hisz hosszú út áll mögöttünk. 

Összességében elmondható, hogy ez az utazás olyan élményeket adott mindenkinek, 

melyeket sosem fogunk elfelejteni. A program során a gyerekek megtapasztalhatták a külhoni 

magyarok vendégszeretetét, magyarságtudatukat, küzdelmeiket, nehézségeiket, életmódjukat. 

Sok új információval lettek gazdagabbak, valamint olyan lelki feltöltődést kaphattak, ami miatt 

reményeink szerint sokan visszatérnek majd a jövőben Erdélybe. 

 

 


