
Történelmi emlékhelyeink –
diákok szemével

HATÁRTALANUL!

HAT-18-01-1136



A projekt célja

• A magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok 
kialakítása, elmélyítése. 

• A Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja

• Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával 
osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta 
területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni 
magyarságról.



• közvetlenül kapcsolódnak az utazáson részt vevő diákok által tanult 
egy vagy több tantárgyhoz (pl. borvizek kémiai összetevőinek 
vizsgálata; matematikai vetélkedő Bolyai Farkas szülőfalujában, 
Bólyán; növénygyűjtemények készítése stb.)

• oktatási-nevelési jellegűek (pl. egy magyar tannyelvű oktatási 
intézmény meglátogatása, működésének megismerése; 
tudománytörténeti múzeum felkeresése a Magyar Tudomány Napján, 
november 3-án; gyermekotthon lakóival közös kulturális program 
szervezése stb.)

• kulturális jellegűek (pl. színházi előadáson való részvétel a Magyar 
Kultúra Napján; képzőművészeti kiállításon, táncházban való részvétel; 
helyszíni megemlékezés, koszorúzás, műsor szervezése egy magyar 
történelmi emlékhelyen, egy író szülőházánál; templom, műemlék 
felkeresése; szórványban egy elhagyott temető meglátogatása stb.).



Általános tudnivalók
Autóbusz: Mybus Kft. – Ford Tansit 17+1 fős busz

Sofőr: Bodó Imre

Kísérő nevelők: Fekete Gabriella (06-20-404-90-53) és Siposné Isztin
Magdolna (06-70-330-48-11)

Szükséges okmány: érvényes személyi igazolvány

Kitöltött dokumentumok: hozzájáruló nyilatkozat, egészségügyi 
nyilatkozat, balesetvédelmi oktatás

Biztosítás 4 napra pályázat terhére: Allianz Platina 2400,- Ft/fő

Ingyenes: szállás: 3 éjszakára – étkezés: napi háromszori étkezés (első 
nap vacsorától utolsó nap ebédig) – belépődíjak





Vállalt feladatok

1. Előkészítés: két óra – osztályfőnöki óra keretében, a tanulóknak 
bemutatókat kell készíteniük, hova megyünk, mit látunk, majd a 
helyszínen beszélni a vállalt területről

2. Előkészítés: 1 óra alkalommal a szülők számára mutatják be a 
tanulók, hogy merre megyünk, mit látunk, látogatunk meg.

3. Fakultatív tevékenység a végén: „Vállaljuk a kétegyházi Táncsics 
Mihály Művelődési Házban egy bemutató jellegű foglalkozás tartását a 
diákokkal az érdeklődő szülőknek, rokonoknak, a település lakosainak 
1,5 órában.”



Ajánlott felszerelés
Tisztasági felszerelés: szappan, fogkefe, fogkrém, 1 db törülköző

Ruhanemű: sportcipő, amelyik nem ázik át, papucs, 4 db póló, 2 db 
nadrág, 2 db pulóver, alsónemű, pizsama, átmeneti kabát, esernyő

Egyéb: Innivaló ne legyen szénsavas, minél kisebb kiszerelésben, jól 
zárható flakonokban. A busz tisztaságáért mi vagyunk a felelősek, ezért 
minden élelmiszer legyen jól becsomagolva, kibontva.

Gyógyszer – ha állandóan kell szednie – a kísérő nevelők tájékoztatása.

A tanulók felelősek a magukkal hozott eszközökért (fényképezőgép, 
telefon, játék stb.)!

Költőpénz: Szülők belátása szerint, a lei-t itthon váltsák be!



1. nap: 2019. április 24.

Kiállás: 7.00 Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola, 5741 
Kétegyháza Márki utca 11. sz.

Útvonal: Kisjenő: Erdőhegyi Iskola, Strada Liliacului – Nagyszalonta: 
Arany János szülőháza, Csonkatorony – Nagyvárad: Kanonok sor, Szent 
László templom, Püspöki palota

Szállás: Hotel Iris Bors, Soseaua Borsului 400 Bors, Bihor, Romania
417075







2. nap: 2019. április 25.

Indulás: 8.30 Hotel Iris Bors, Soseaua Borsului 400 Bors, Bihor, Romania
417075

Útvonal: Király-hágó – Bánffyhunyad: gótikus templom, Petőfi-, 
milleneumi és a Magyar Hősök emlékműve – Körösfő –– Kolozsvár: 
Mátyás szülőháza, városközpont, 

Szállás: Bálint Gazda Vendégház Magyarlóna Principala utca 361







3. nap: 2019. április 26.

Indulás: 8.30 Bálint Gazda Vendégház, Magyarlóna Principala utca 361

Útvonal: Tordai hasadék – Nagyenyed: kollégium, Bethlen Gábor 
emlékhelyek - Gyulafehérvár: történelmi központ, Hunyadiak 
emlékhelye, Izabella királyné és János Zsigmond

Szállás: Csernakeresztúr, Nisztor Panzió Bucovina utca 17. sz.





4. nap: 2019. április 27.

Indulás: 8.30 Csernakeresztúr, Nisztor Panzió, Bucovina utca 17. sz.

Útvonal: Déva: Déva vára – Máriaradna: kegyhely – Arad: 13 vértanú 
emlékhelye, belváros – Kétegyháza

Érkezés: Kb. 19.00 Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola, 
Kétegyháza Márki utca 11. sz.




