Nemzeti összetartozás
napja
június 4.

Az 1920-as trianoni békeszerződés
aláírásának évfordulója a magyar nemzet
összetartozásának ünnepe.

Határtalanul
kirándulásaink

Megvalósult:
2017/2018 Erdély Támogatás: 2 271 000 Ft
2018/2019 Szlovákia Támogatás: 2 578 020 Ft
2019/2020 Délvidék –Szlovénia Támogatás: 2 439 170 Ft

Beadott pályázat: Délvidék-Horvátország
Igényelt támogatás: 3 220 000 Ft
További terveink: Délvidék-Horvátország és Szerbia

2017/2018
Erdély
Hagyományteremtő kirándulásunkon elsőként felkerestük Arany János nagyszalontai kiállítását, koszorút
helyeztünk el az emléktáblánál. Nagyváradon sétát tettünk a belvárosban, melynek során a Bémer és Szent
László tereket, a Fekete Sas Palotát, a Városházát néztük meg, és sétáltunk a Körös-parton. A római katolikus
székesegyház kertjében megkoszorúztuk Szent László király szobrát, a kincsestárban megismerkedtünk
életével. Megpihentünk Királyhágón, a történelmi Erdély kapujában, a Körösfői vásárban megismerkedtünk a
népművészet remekeivel. Második nap Kolozsváron a Házsongárdi temetőben, az Erdélyi Református
Múzeumban, majd a Szent Mihály templomban elékeztünk. A télies időjárásnak köszönhetőn hócsatáztunk a
Tordai hasadékban, majd a sóbányában sportolunk, óriáskerekeztünk, tordai sétánk során megnéztük a
sóhivatal épületét, Petőfi emléktábláját. Harmadik nap Torockó történetét ismertük meg a néprajzi múzeum
tárlatvezetésén, sétát tettünk a Torockószentgyörgyi várromhoz. Majd Nagyenyed erődtemplománál
emlékeztünk. Az Erdélyi Fejedelemség hajdani fővárosában, Gyulafehérváron az 1009-ben alapított
püspökség központjában megtekintettük a fejedelmi palota épületét, a püspöki palotát és a csendes
főhajtásra késztető, 13. században épült, egykori püspöki, ma érseki székesegyházat, melyben a Hunyadiak
síremlékei, Márton Áron püspök sírja, Izabella királyné és János Zsigmond fejedelem gazdagon díszített
kőszarkofágjai láthatók. Déván a Szent Ferenc Alapítvány által fenntartott, nehéz sorsú gyerekeknek otthont
és családot adó intézménnyel ismerkedtünk, átadtuk adományainkat, bemutattuk városunkat, iskolánkat.
Utolsó esténken discoval egybekötött táborzárót tartottunk. A negyedik napon Vajdahunyadra látogattunk,
a várak királyához, majd magos Déva várát néztük meg. Marosillyén Bethlen Gábor szülőházánál a nagy
fejedelemre, Aradon a vértanúkra emlékeztünk koszorúnkkal.

2018/2019
Felvidék
Iskolánk második Határtalanul kirándulása a Felvidékre indult, ahol Mátyás király életéhez, cselekedeteihez
kötődő helyszíneket kerestünk fel.
Érsekkétyen vendégségben jártunk a helyi általános iskolásoknál, megismertük mindennapjaikat.
A település történetével, történelmével a Tájházban és egy séta során ismerkedtünk.
Bényen a tájház gazdag kiálítását, a kurtaszoknyás falvak egyedi néprajzi jellegzetességeit ismertük meg. A
település kerektemplomát, kéttornyú templomát és avar sáncait is megnéztük.

Az Alsó-Garam mente magyarlakta településeiből Felvidék egyik legszebb várkastélyához, Bajmócra
utaztunk, ahol Hunyadi Mátyás is tartott egykor országgyűlést. Selmecbányán megnéztük a középkori
templomból kialakított Óvárat, és a rövid időre bányászokká váltunk a Bertalan táró bányamúzeumában.

Besztercebánya hadiparkjában a jelennel, a Főtéren a múlttal találkoztunk.
Szepes várából csodaszép panorámát szemléltünk, és megismerkedtünk a kovácsok munkájával is.
Lőcsén a Szepesi Múzeumot és a Szent Jakab katedrálist tekintettük meg.
Késmárkon Felső-Magyarország fejedelmének, Thököly Imrének szarkofágját koszorúztuk meg az
evangélikus templomban, és az UNESCO Világörökség részét képező cipszer fatemplomot is
megnéztük.
A Gombaszögi barlang mélyével ismerkedtünk, majd Rozsnyón felkapaszkodtunk az Őrtoronyba.
Utunkat kassai városnézéssel fejeztük be, Rákóczi fejedelem Rodostói emlékházánál.

2019/2020
Délvidék - Szlovénia
Harmadik Határtalanul tanulmányi kirándulásunkon megemlékeztünk a Rákóczi-emlékév kapcsán
a szabadságharc délvidéki vonatkozásaira, valamint az első világháborús emlékhelyeket kerestük
fel.
Muravidék történelmével Lendván ismerkedtünk. A városközpontban megtekintettük a
Makovecz Imre által épített kultúrpalotát és a zsinagógát. A Szent Katalin plébániatemplom
mellett lévő Szent István szobornál elhelyeztünk emlékezésünk szalagját.
A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetben a szlovéniai magyarság és az iskolai élet
mindennapjaival találkozhattunk.
Majd megtekintettük a Bánffy-Esterházy kastély tárlatát, amelyben Zala György alkotásainak
miniatűr másai, valamint a híres hetési tájegységre jellemző viseletek és használati tárgyak
láthatók. Felkapaszkodtunk a lendvai szőlőhegyre, ahonnan három ország látóhatárát pásztáztuk
a Vinorium toronytól, és felkerestük a Szentháromság kápolnát, benne Hadik Mihály törökverő
hadvezér üvegkoporsóját. Majd a történelmi nyugat-dunántúli Őrvidék középkori emlékeinek
egyik kiemelkedő települése Bántornya következett, ahol a Szent László legendát megörökítő
freskót is megtekintettük az Árpád-kori templomban.
A Triglavi Nemzeti Parkban kétezer méteres hegycsúcsok panorámájával övezett utakon jártunk,
Log pod Mangartoban felkerestük a „Ferenz József császár”akna bejáratát, és az osztrák-magyar
katonai temetőt.
Megálltunk a Kluže erődnél, majd a sziklaszirtre kapaszkodva felfedeztük a Hermann erődítmény
zegét-zugát.
Kobarid múzeumában ismerkedtünk az Isonzo front I. világháborús eseményeivel, felsétáltunk a
Mussolini által építtetett Osszáriumhoz, ahol 7000 olasz katona csontjait helyezték el a két
világháború alatt. Majd a Napóleon híd mellett elhaladva, függőhídon keresztül jutottunk el a
Kozjak vízesésig.
Este vetélkedőt szerveztünk a Rákóczi-emlékévhez kapcsolódva.
A Tolmin-szurdokban Dante barlangjában, függőhídon, kanyargó ösvényeken túráztunk, majd a
Kolovrat hegyen folytattuk emlékező kirándulásunkat, délután a strandon pihentük ki a
fáradalmakat.
Hazafelé a Postojnai cseppkőbarlang mélyére kisvasúttal jutottunk.
A Ljubljanica-partján fekvő szerelmesek városába, Ljubljanába érve sétát tettünk a fővárosban és
megkoszorúztuk az első magyar miniszterelnök, Batthyány Lajos emléktábláját a várban.

