
Fejedelmek nyomában – Dél-Erdély, Kalotaszeg, Partium 

 

A „Határtalanul!” program keretében 2021. szeptember 20 és 24-e között 

iskolánk nyolcadik osztályos tanulói részt vehettek a „Fejedelmek 

nyomában – Dél-Erdély, Kalotaszeg, Partium” elnevezésű kiránduláson.  

Románia magyarlakta területeit fedezhettük fel e pár csodálatos napban. 

Az egykor Nagy-Magyarország ezen elcsatolt részei sokrétű tudást és 

élményanyagot nyújtottak számunkra. Megismerkedhettünk hazánk 

történelmének fontos helyszíneivel és a hozzájuk fűződő érdekes 

eseményekkel, helyi legendákkal. 

Felkészülten vágtunk neki az utazásnak, hiszen már a kirándulást 

megelőzően fotó –és tablókiállítást készítettük a meglátogatandó 

helyszínekről, és ismeretterjesztő órákon hallhattunk a Kárpát – medence 

magyarságáról, a trianoni békeszerződésről és annak következményeiről. 

Így különösen nagy érdeklődéssel készültük az útra. 

Pár nap alatt rengeteg élményben volt részünk! Az első megállónk Arad 

volt, ahol megtekintettük és megkoszorúztuk a Szabadság-szobrot. 

Temesváron kis térképek segítségével felkerestük a legfontosabb 

látnivalókat, majd megcsodáltuk Vajdahunyad várát. Este 

Csernakeresztúton vendéglátónk finom vacsorával és kedves szavakkal 

fogadott bennünket. 

A következő napokban is folytatódtak az érdekes programok. Déva várát 

siklóval vettük be, Gyulafehérváron, majd Segesváron múltidéző sétát 

tettünk. Kolozsváron felkerestük és megkoszorúztuk Mátyás király 

szülőházát. Ezután következett a várva várt Tordai sóbánya felfedezése. 

Páratlan élményben volt részünk!” A tordai sóbánya különleges, 

élményközpontszerű kialakítása óriáskerékkel, játszótérrel stb. a 



legizgalmasabb élmények közé tartozott.  „A sóbánya szinte egy mesebeli 

világba röpített minket.” 

Másnap ismét különleges kaland várt ránk. Szakadékokkal, nagy 

magasságokkal és mély völgyekkel teli Tordai-szorosban túráztunk, majd 

a monumentális Székelykő látványa nyűgözött le bennünket. 

Utolsó napon, útban hazafelé Körösfőn a helyi kereskedők kínálták 

nekünk portékáikat, majd Nagyváradon fedezhettük fel a helyi látnivalókat, 

a várat, a város nevezetességeit 

Elfáradva, de tele élményekkel értünk haza. 

A határon túli magyarokkal való találkozás nagy hatást gyakorolt ránk: 

lelkesedésük, tartásuk, magyarként való megmaradásuk egy idegen 

országban példát mutatott számunkra. Élményekkel telve tértünk haza, 

szívünkben a magyar kultúra közös kincseivel. 

 

Témanap 

Egész tanítási napot felölelő témanapot szerveztünk iskolánk tanulói 

számára pályázatunkhoz kapcsolódóan. Természetesen figyelembe 

vettük a gyerekek előzetes ismereteit és életkori sajátosságait, ezért a 

felső tagozatban az 5. és 6. osztályosok Bethlen Gáborról és Báthory 

Istvánról juthattak újabb ismeretekhez. A felsőbb évfolyamosok témája a 

trianoni békeszerződés volt. Bevontuk az alsó évfolyamokat is. A 3. és 4. 

osztályosok Mátyás királyról rövid írásokat, meséket olvastak, majd 

jeleneteket játszottak el az olvasmányok alapján, dramatizáltak. Utána 

rajzokat készítettek a témához kapcsolódóan. Minden alsós diákunk 

erdélyi népdalokkal ismerkedett meg: megtanulták a dalok szövegét, 

ritmizálták majd a végén közös éneklés következett.  



A felsősökkel a trianoni békeszerződéshez vezető okokat, az 

előzményeket tártuk fel egészen a török hódítás utáni Magyarország 

etnikai változásaitól a 20. század politikai helyzetének kialakulásáig. A 

magyarországi kisebbségek helyzetét is elemeztük, kitérve a helyzet 

bonyolultságára és nehézségeire az 1848/49-es forradalom 

eseményeinek tükrében is. Foglalkoztunk tanulói kiselőadások keretében 

az 1. világháborút lezáró békeszerződések következményeivel, különös 

hangsúlyt fektetve a hazánkat érintő trianoni békére. A térképen 

szemléltettük az elcsatolt területek nagyságát, felvázoltuk az ebből adódó 

gazdasági és társadalmi nehézségeket, melyek súlyos hatással voltak 

mind hazánk lakosságára, mind az új hazába kerülők életére. A gyerekek 

bejelölték a saját térképvázlataikon az egyes országokhoz csatolt 

területek nagyságát, a lakosság létszámát, a magyarok arányát. 

Igyekeztünk a tanulók ismereteit elmélyíteni, ezért a felsős tanulóink 

megnézték: Koltay Gábor: Velünk élő Trianon című filmjét. Ezt követően 

csoportmunkában tablót készítettek a gyerekek, melyeknek témái a 

trianoni békeszerződés előzményei, következményei illetve a határon túli 

magyarok helyzete a változások idején és napjainkban. A témához 

kereshettek anyagot a könyvtárban és az interneten is. Az elkészült 

tablókat kiállítottuk iskolánk folyosóin és az aulában. 

 


