
      
 

 
 

Képes beszámoló HAT-18-02-0339 
 

Időpont: 1. utazás 2019. 04. 01-05. Magyarországra érkezett az Erdélyi csoport 
                 2. út: 2019. 04. 15-19. Erdélybe utazott a magyarországi csoport 
Helyszín: Magyarország, Románia - Erdély 
Résztvevők: Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklub 40 3 fő és a Ferencvárosi Sport Általános Iskola és 
Gimnázium 40 + 3 fő 
Elnyert összeg: 4 774 500,-Ft 
 
Oktatási cél: Erdélyben élő magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a fiatalok közötti kapcsolatok 
kialakítása, Erdély történelmével, kultúrájával, művészetével való megismerkedés.  A partneriskola 
diákjainak Magyarország, a kerületünk és az iskolánk bemutatása. 
Nevelési cél: egészséges nemzeti öntudat (összetartozás és tolerancia) kialakítása, a diákok közösségi 
együttműködésének támogatása, közös sport, valamint a közösségi szerepvállalások elősegítése. 
Tantárgyi ismeretek elmélyítését szolgáló feladatok: kiselőadás, prezentációk készítése a látnivalókról, 
prezentáció készítése az élményekből. 
 
Tematikus útvonal témája: 
A Székelyföld kulturális és természeti kincseinek megismerése, a természet közeli állapot megtartásának 
lehetőségei. A hagyományos mg-i tevékenységek, a földrajzi adottságok, megismerése 
 
Előkészítő szakasz bemutatása: 
2019. február 04. szülői értekezletet tartottunk a kiválasztott 40 tanuló szüleinek. A szülők tájékoztatást 
kaptak a két tanulmányi kirándulás céljáról, helyszíneiről, az utazás feltételeiről, részleteiről.  
 
Előkészítő óra: 2019. 03. 04. 
A tanulók előadást hallgattak meg Románia, ezen belül Erdély magyarságának történetéről, jelenéről, az 
őslakosság etnikai összetételéről. Az Erdélyben élő magyarság létszámáról, az államhatáron kívüli 



elhelyezkedés történelmi okairól. Megismerték a diákok az együttműködés utazásainak programjait. 
Beszélgettünk a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályairól. Az órát Rádi Zsuzsanna, történelem 
szakos tanárnő és Oláh Ildikó informatika szakos tanárnők tartották.  
 

- A tanulmányi kirándulás programjának ismertetése 
- A kirándulásról szóló tájékoztató lap kiosztása a tanulóknak 
- Viselkedési normák, illemszabályok a kirándulás során 

Eszközök: kivetítő, power point bemutató, tanári előadás, beszélgetés 
 
Ismeretbővítés: 

- Erdély fogalma 
- Erdély a magyarok megjelenése előtt - A magyarok megjelenése 
- Erdély a középkori magyar királyságban - Erdély önálló fejedelemség 
- A Habsburg Birodalomban 
- A Magyarország határain túl élő magyarság létszáma, az államhatáron kívüli elhelyezkedés 

történelmi okai. Románia összlakosságának etnikai összetétele. 
- Erdély elhelyezkedése, domborzati viszonyai, vízrajza 
- Növény- és állatvilága 

 

   
 
Fakultatívan választott előkészítő tevékenység: Témanapot tartottunk, melyben a diákok 
megismerkedhettek a Kárpát-medencei magyarság elhelyezkedésével, néprajzi jellegzetességeivel. 
Bemutattuk az általunk majd meglátogatott erdélyi területeket, és a határon túli magyarság kulturális 
örökségét. Foglalkoztunk az erdélyi magyarság aktuális helyzetével, a nyelvvel, valamint az őket érintő 
legfőbb Kárpát-medencei problémákkal (demográfia, külföldre történő vándorlás vagy helyben maradás, 
asszimiláció, stb.)  A szervezésben és a megvalósításban iskolánk pedagógusai részt vettek, így ők is 
megismerkedhettek a program jelentőségével, ezáltal is erősítve nemzettudatuk, melyet beépíthetnek 
mindennapi munkájukba. A tanulók prezentációk készítettek a meglátogatandó helyszínekről 
csoportmunkában.  
Partneriskola érkezése előtt: a gyerekek önként vállalták, hogy csoportban prezentációkat készítenek az 
utazások során meglátogatandó helyszínekről  
- Kerületünk, Ferencváros bemutatása https://www.youtube.com/watch?v=5lVK4u_dTfA&t=35s 
- Iskolánk bemutatása https://www.youtube.com/watch?v=DqphHvFzPDYű 
- Szent István Bazilika, belváros PPT 
- Groupama Aréna, Fradi Múzeum, FTC Népligeti Sportbázisa PPT 
- Hősök tere, Vajdahunyadvára, Városliget, Állatkert 
- Esztergom, Szentendre PPT 
- Budai Vár, Mátyás templom, Budavári sikló PPT 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5lVK4u_dTfA&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=DqphHvFzPDYű


  
 
Erdélyi utazás előtt: előadás keretében a diákokat megismertettük a Kárpát-medencei magyarság 
elhelyezkedésével, néprajzi jellegzetességeivel, bemutattuk az általunk meglátogatott erdélyi területeket, 
és a határon túli magyarság kulturális örökségét. Foglalkoztunk az erdélyi magyarság aktuális helyzetével, a 
nyelvvel, valamint az őket érintő legfőbb Kárpát-medencei problémákkal (demográfia, külföldre történő 
vándorlás vagy helyben maradás, asszimiláció, stb.)   

- Prezentációk készítése: az általunk meglátogatandó városokról – Királyhágó, Székelyudvarhely, 
Farkaslaka, Parajd, Szováta, Medve-tó, Korond, Gyilkos tó - Békás szoros, Mádéfalva, Csíksomlyó, 
Fehéregyháza, Segesvár, Torda, Torockó, Nagyvárad + Erdély történelme Trianon előtt és után   
 
Kötelező kommunikáció leírása, kommunikációs csatornák megnevezésével (pl. honlap, helyi újság): 
A programot népszerűsítő bannert az iskola honlapjának nyitó oldalán elhelyeztük úgy, hogy az legalább 
2019. december 31-ig elérhető legyen. 
Az utazásról szóló, szöveget, fotót és videofelvételt tartalmazó beszámolót szintén a honlapon közzétettük 
oly módon, hogy az a honlap nyitó oldaláról legkésőbb a hazaérkezést követő 15. naptól legalább 2019. 
december 31-ig elérhető legyen. 
 

I. utazás:  
Időpont. 2019. 04. 01-05. 
Résztvevők: Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklub - Székelyudvarhely 
                       Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium FSI - Budapest 
Az első utazás célja a Magyarországon élő magyarokkal kapcsolatos ismeretek bővítése, a fiatalok közötti 
kapcsolatok kialakítása, életük megismerése, barátságok szövődése, a diákok közösségi 
együttműködésének támogatása, közös sport, valamint a közösségi szerepvállalások elősegítése volt. 
Ennek keretén belül Magyarország történelmével, kultúrájával, kulturális értékeivel, művészetével 
ismerkedtek meg az erdélyi diákok és tanáraik városnézések keretén belül. 

 1. nap: 2019. 04. 01. 
A székelyudvarhelyi vendégek délután 6 óra körül érkeztek Budapestre. A szálláson fogadtuk őket. Miután 
elfoglalták a szobákat, elmentünk vacsorázni a Darshan Udvar étterembe. 
 

 
 

2. nap 
8.00 Reggeli a szálláson  
A reggeli elfogyasztása után vendégeink ellátogattak a Ferencvárosi Sport Általános Iskolába, ahol Lauth 
Gábor igazgató köszöntötte őket. Az ismerkedés után két kisfilmet néztek meg a két iskola diákjai. Egyiket 
Ferencvárosról, a másikat pedig iskolánkról. 
https://www.youtube.com/watch?v=5lVK4u_dTfA&t=35s 

https://www.youtube.com/watch?v=5lVK4u_dTfA&t=35s


https://www.youtube.com/watch?v=DqphHvFzPDYű 
A közös megajándékozás után egy rövid sétát tettünk az iskolában. Megnézhették a diákok a 
tornatermeinket, a lőteret, s egy-egy osztálytermet is.  
A séta után közös sportra került sor. A fiúk fociztak, a lányok pedig kézilabdáztak.  
 

 

 
 
Az ebéd az iskolában volt, mely után egyből indultunk az Állatkertbe. Az Állatkert után meglátogattuk a 
Ferencvárosi Torna Club Népligeti Sportcentrumát. Itt a gyerekek edzéseket nézhettek meg, s a 
tornacsarnok felszereléseit ki is próbálhatták.  
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DqphHvFzPDYű


 
 
A fárasztó nap után már csak a vacsorára jutott energiájuk a gyerekeknek. Az estét játékkal, pihenéssel 
töltötték el.  
 

3. nap 
A szálláson elfogyasztott reggeli után egyből indultunk Esztergomba. A mi diákjaink nem fértek be a 
buszba, így vonattal jöttek utánunk.  
Esztergomban közösen megnéztük a Bazilikát, lementünk az Altemplomba, felmentünk a 
Panorámaterembe és a Kilátóba. Innen csodálhatták meg a teljes várost. 
 

 

 
 
Utána átmentünk az Esztergomi Várba, ahol megnéztük a Vármúzeumot. Ez a Magyar Nemzeti Múzeum 
filiáléja, az esztergomi vár bástyarendszerének déli pontján található a Szent István tér 1. szám alatt. A 
feltárt királyi palota megmaradt helyiségeit mutatja be, a palota termeiben berendezett kiállításból pedig 
Esztergom vár története, múltja ismerhető meg. A Várhegy déli részén található az Árpád-házi királyok, 
majd pedig az esztergomi érsekek palotájának maradványai. 

 



 
 

Sajnos az idő ekkor még nem volt kegyes hozzánk, mert elkezdett esni az eső, így a Párkányi sétánkat meg 
kellett szakítani. 
Mire Szentendrére értünk, azonban kisütött a nap. Megnéztük a Belgrád Székesegyházat, mely sajnos 
technikai okok miatt nem volt nyitva. Bementünk a Blagovesztenszka Templomba a Fő téren, sétáltunk a 
belvárosban, a Duna parton. Felmentünk a Várdombra, ahol Keresztelő Szent Jánosnak ajánlott római 
katolikus templomot csodálhattuk meg. A város legrégebbi temploma, eredetileg Szent Andrásnak 
szentelték, így egyben a város névadója is. Vásároltunk a Marcipán Múzeum bemutató termében és a 
Marcipán cukrászdában.  
 

 

 
 
A nagy séta után fáradtan ültünk fel a buszra, de a nagy forgalom miatt, kipihenhettük fáradalmainkat. 
Még vacsora előtt a Corvin Centerben egy kis vásárlásra is jutott idő. 
 

4. nap 
A reggeli után a Parlament látogatása volt az első úticélunk. Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás 
Bizottsága biztosította számunkra, hogy ingyenesen tekinthessük meg az Országházat. Amikor 
megérkeztünk a Parlament elé, felfedeztük, hogy a magyar zászló mellett a székely zászlót is kitűzték, 
melyet a házelnök rendelt el a székelyudvarhelyi diákok tiszteletére. Már ez a gesztus könnyeket csalt a 
tanárok szemébe. A látogatás során a tanárok és a diákok ajándékot is kaptak, melyet a főrendiház 
ülésterméből kijövet vehettek el a gyerekek. A legnagyobb meglepetést azonban az őrségváltás jelentette a 
gyerekeknek és tanároknak egyaránt.  
Úgy gondoljuk, hogy ezek a mozzanatok egy életre megmaradnak az idelátogatók emlékezetében. 
 



 

 

 
 

Gyalogosan átsétáltunk a Lánchídon, majd hátulról a Hunyadi János utcán mentünk fel a Várba. Közös 
látogatást tettünk a Mátyás templomba, ahol a csoport nagysága miatt két idegenvezető vezette 
csoportunkat. 
 

 

 



 
 
A templomlátogatás után sétáltunk a Várba és a Budavári siklóval jöttünk le a rakpartra. Aztán gyalogosan 
elmentünk a Szent István Bazilikához. Sajnos a kupolát már nem volt időnk megnézni, a hosszú várakozás 
miatt. A Ferencvárosi Sport Iskolás gyerekek már vártak bennünket az iskolában, ahol vidám, játékos 
vetélkedővel zártuk le a programot. 
 

 
 
   

 
 
 

 
 



A vetélkedő végén kihirdettük az eredményeket. Az első helyezett csapat csokitortát kapott ajándékba. 
A vacsora előtt már csak annyi ideje maradt a csapatnak, hogy hazasétáljon a szállásra. Az út alatt 
megnézhették Ferencváros rehabilitációs házait és a Közszolgálati Egyetem impozáns épületeit.  
Az este a csoport egyik felének sétával a másiknak pedig játékkal záródott. 
 

5. nap 
A reggeli után az erdélyi vendégek elindultak haza. Este fél 10 körül értek el Székelyudvarhelyre.  
Reméljük jól érezték magukat! A mi gyerekeink már nagyon várják a 2. utazást’ 
 
 

II. utazás:  
1. nap: 2019. 04. 15. hétfő 

 

 
 

Reggel 6 órakor indultunk az iskola elől. Bepakoltuk a buszba a csomagokat és negyed órás csúszással 
elindultunk a hosszú útra.  
 

 
 
Szolnoknál és Nagyváradnál tartottunk rövid pihenőt, majd a Királyhágónál egy hosszabbat. Itt 
megcsodáltuk a tájat és készítettünk néhány fotót is.  

 



Mielőtt Székelyudvarhelyre a szállásra értünk még egy megállás volt Kolozsvár előtt az autópálya 
pihenőjében. Ottani idő szerint este 7-re értünk a szállásra, elfoglaltuk a szobáinkat és mentünk vacsorázni. 

 
 

  

 
 

2. nap: 2019. 04. 16. kedd 
 
Reggel megnéztük a „Testvér iskolánkat” a Székelyudvarhely Iskolás Sportklubot és a hozzátartozó 
sportkomplexumot. Találkoztunk az ottani diákokkal és közösen keltünk útra.  
 

 
 



 
 
 
Farkaslakán megkoszorúztuk Tamási Áron síremlékét, majd meglátogattuk a szülőházát. Megcsodáltuk 
emlékhelyét, megállapítottuk, az Ábel-trilógiát a magyarság apraja-nagyja nagy kedvencként tartja számon, 
igazi zarándokhellyé téve a kis falut. 
 

 
 

 
 
Innen mentünk Parajdra a sóbányába. A gyerekek körül járhatták a barlangot, megnézhették a kiállítást és 
szabadon eltölthettek egy kis időt. A parajdi sóhát és sóbánya Erdély egyik leglátogatottabb vidéke. A 6502 
(2011-es népszámlálás szerint) lakosú Parajd község léte a sóbányászathoz és a fakitermeléshez 
kapcsolódik. A környék sótömbjei már a római időkben is ismertek voltak, akkoriban is folyt ott a 
bányászat, külön „kancellár” volt kinevezve a munka irányítására. Sótartalékaival elláthatná több száz éven 
át Európát. Napjainkban többféle látványossággal és szórakozási lehetőséggel várja az odalátogatókat. 
 

 



 

 
   
A sóbánya után megnéztük Áprily Lajos emlékházát. 
 

 
  
Parajd után Szovátára mentünk a Medve-tóhoz. Szép napos időben körülsétáltuk a tavat, megnéztük az út 
mentén elhelyezett táblákat, melyekről sok információt kaptunk a tó kialakulásáról, élővilágáról és 
környékéről. A világ legnagyobb heliotermikus tava. Sókarszton jött létre 1875-ben. Alakja kiterített 
medvebőrre hasonlít, ezért Medve-tó a neve. Sótartalma a felszínen 100 g/l, mélyebben ennek a 
kétszerese, háromszorosa. Vize a helioterm jelenség következtében 35°C-ra is felmelegszik. A nagy 
sűrűségű sós víz fölé a beömlő patakok néhány cm-es, kisebb sűrűségű édesvíz-réteget hoznak létre, és ez 
az üvegházhatás miatt meggátolja a sós víz felszínre kerülését és lehűlését. Vizét meddőség, valamint 
reumatikus és gyulladásos betegségek kezelésére használják. 
 

 
 

 
 



A második nap utolsó állomása Korond volt, ahol betekinthettünk Ilyés Vészti Mihály fazekas műhelyének 
életébe. Itt volt időnk egy kis vásárlásra is.  
 

 
 
 

3. nap: 2019. 04. 17. szerda 
 

Ezen a napon egy hosszú kirándulásra indultunk. Utunk során megnéztünk Ivón egy működő vízi 
fűrészmalmot. 
 

 
 

 
 
Folytattuk utunkat a Gyilkos tóhoz és a Békás szoroshoz. Sajnos az idő itt nem kedvezett számunkra. A 
hóesést a havas eső váltotta fel.  
A Gyilkos-tó és a - Békás patak által vájt - Békás-szoros a Keleti-Kárpátokban található, a Hagymás-
hegységben. A Gyilkos-tó Románia egyik legfestőibb és vadregényesebb tava. A tó sajátosságát és varázsát 
a keletkezésekor elárasztott fenyőerdőből visszamaradt, fenyőcsonkokkal teletűzdelt, zöldes árnyalatú 
vízfelület adja meg, az északon magasló Kis-Cohárd 1344,5 m magas sziklatömbjével. 
Először a Gyilkos tavat néztük meg, majd elindultunk a Békás szorosba. Sajnos félúton feladtuk az időjárás 
miatt, felszálltunk a buszra és így mentünk le a szorosba.  
 



 

 

 
 
Hazafelé megkoszorúztuk Madéfalván a Csík- és Háromszéki 200 vértanú emlékére állított emlékművet.  
 

 
 

 Megálltunk Csíksomlyón a gyönyörű kegytemplomnál, s megnéztük a Könnyező Mária kegyszobrot. Ez a 
hely a magyarság legnagyobb búcsújáróhelye. 



 

 
 
 

Rövid pihenőt tartottunk a szálláson, s miután felfrissültünk, bementünk Székelyudvarhely főterére és 
megtekintettük a város központját és nevezetességeit.  
Pl. A Városházát, a Ferencesek templomát, Római Katolikus Főgimnáziumot. 
 

 
 
A székelyudvarhelyi Emlékezet parkja a város központjában található: 13 magyar király, író és más híres 
ember szobra tekinthető itt meg. 
Pl. Csaba királyfi, Szent László, Fráter György, Bethlen Gábor, Wesselényi Miklós, Bethlen István, Kós Károly, 
A vándor székely hazatalál (Wass Albert), Nyirő József, Bem József, II. Rákóczi Ferenc, Báthory István és 
Hunyadi János. 

 
 

 
 
A rossz idő miatt sajnos az ottani diákokkal az aznapra tervezett közös sport elmaradt. A vacsora után az 
estét sétával és játékkal töltöttük el. 
 



4. nap: 2019. április 18. csütörtök: 
Reggeli után elköszöntünk barátainktól, Székelyudvarhelytől és a szállásunktól. 

 

 
 
 

Elindultunk Segesvárra. Héjjasfalva és Fehéregyháza között a Petőfi emlékműnél megálltunk és koszorút 
helyeztünk el az Ispánkútnál, a költő feltételezett elestének helyén felállított Petőfi-emlékműnél, amelyet 
1969-ben állítottak föl. Hunyadi László alkotása. 
 

 
 
 
Segesváron az Óratorony alatt értük el a várnegyedet, majd megálltunk Dracula gróf házánál. A 
Diáklépcsőn felmentünk a várba, majd megkerestük a Szűcsök és a Csizmadiák tornyát. Az eredeti program 
szerint megnéztük volna a Segesvári Történelmi Múzeumot, de technikai szünet miatt zárva volt. Így is 
csúszásban voltunk és még aznapra a Tordai hasadék túráját is beterveztük, ezért nem tudtunk később 
visszamenni. 
 

 



 

 
      
 
A hosszú városnézés után elindultunk a Tordai hasadékhoz. Ez a majdnem 2 km hosszú mészkőhasadék 
csodálatos látványt nyújtott. A hasadékon átfolyó patak mentén hol a sziklafalon, hol a köveken, hol 
lengőhidakon vitt keresztül az út. Erdélyben kevés természeti látvány vonz annyi turistát, mint a Tordai-
hasadék. Tudni kell azt, hogy a Hasadék nem Tordán van, hanem több (7–10) kilométerre a várostól. 
 

 



 

 
 
 
A Tordai hasadék kimerítő túrája után csak rövid idegig álltunk meg Tordán, ahol az ótordai református 
lelkészi hivatal épületének falán a Petőfi-emléktáblán olvashattuk, hogy itt szállt meg Petőfi Sándor 
Szendrei Júliával és 1 éves kisfiával, Zoltánnal, miközben Székelyföld felé tartott, hogy csatlakozzon Bem 
József seregéhez. Az udvaron található Suba László szobra Petőfiről és Szendrei Júliáról. Itt láthattuk a 14. 
században épült Fejedelmek házát, amely Sókamaraként is működött. Az 1568. évi országgyűlésre 
emlékeztünk – itt mondták ki Európában először a teljes vallásszabadságot. 
 

 
 
 
Este értünk Torockóra, ahol elfoglaltuk szállásunkat. 
 

 



 

 
 

 
 

5. nap: 2019. április 19. péntek 
 
Utolsó napunkhoz érkeztünk, a reggeli és a szállás elhagyása után elindultunk hazafelé. Királyhágón álltunk 
meg, de ez nagyon rövidre sikerült, mert a román rendőrség díszfelvonulásra készült.  
 

 

 
 

Egy kis rövid városnézésre álltunk meg Nagyváradon.  
 
Nagyváradon az Ady múzeumot szerettük volna megnézni, de sajnos felújítás miatt zárva volt. Elsétáltunk a 
Főtérre, ott megnéztünk egy ortodox templomot, majd rövid szabadfoglalkozás után elindultunk haza. 
 



 
 

 

 
 
A határátlépés után Szolnoknál tartottunk még egy pihenőt, majd estére szerencsésen hazaértünk. 
 
Fakultatívan vállalt értékelő tevékenység:  
Az együttműködés során szerzett ismereteket/készségeket/kompetenciákat a részt vevő magyarországi 
diákok tanulmányaiba beszámítottuk. Történelem és irodalom tantárgyból érdemjegyet kaptak 
munkájuknak megfelelően. 
Projektmódszerrel, csoportmunkában a diákok élménybeszámolót készítettek az 5 nap programjáról, és 
bemutatták a fotómontázst és kisfilmet, amelyet az utazásról állítottak össze saját képeik segítségével.  



A második utazás után előadást tartottunk a gimnáziumi évfolyamok osztályainak. Ebben bemutattuk a 
prezentációk segítségével a teljes projektet. Célunk az volt, hogy felkeltsük a többi osztály érdeklődését is a 
határon túli magyarság életének, kultúrájának megismerésére. 
 

 
 
Az együttműködés keretében elkészítésre kerülő termék:  
Az együttműködés keretében elkészítésre kerülő termék egy film volt.  A filmet a két utazás alatt forgattuk. 
Az elkészült filmet a két utazás után minden résztvevőnek eljuttattuk elektronikus formában is. 
Értékelő óra rövid bemutatása: 2019. 04. 26.  

Kiscsoportos munkában dolgoztuk fel a tanulmányi kirándulás tapasztalatait és élményeit. Az egyes 
helyszínekkel és tevékenységekkel kapcsolatos legemlékezetesebb pillanatokat és legizgalmasabb 
tudnivalókat elevenítették fel a diákok. Előadásaikat fényképekkel illusztrálták, és saját gyűjtésből eredő, 
előadásuk témájához illeszkedő érdekességeket is megosztottak egymással. Közösen megnéztük az 
elkészített filmet. 
 
 
Budapest, 2019. 05. 09. 
 
Törőcsik Judit 
programért, pályázatért felelős tanár 
 

 


