
“Határtalanul” 

- kolozsvári diákok Székesfehérváron 

Március 12-én 36 kolozsvári magyar diák érkezett városunkba néhány tanár kíséretében, a 
Határtalanul programnak köszönhetően. E pályázatban 7. és 11. évfolyamos tanulók vehetnek 
részt, bármely érdeklődő magyar általános és középiskolából. Ennek köszönhetően idén nem csak 
a Kodolányi János Középiskolában találkozhattunk erdélyi magyarokkal, de május 26-án mi, 
kodósok is elutazhatunk Kolozsvárra, így közelebbről megismerhetjük vendégeink életmódját, 
szokásaikat, s megízlelhetjük az erdélyi kultúrát, az összekötő hagyományokat.  

A program alapozásaként részt vettünk három felkészítő órán, ahol, amellett, hogy jobban 
megismertük Erdélyt és a Partiumot, rengeteg történetet és élménybeszámolót hallottunk 
tanárainktól, és azon diákoktól, akik már jártak a külhoni magyarlakta területeken. Így 
meglehetősen nagy várakozás előzte meg osztályközösségünkben a diákok érkezését. 

Négy teljes napot (nem beleértve az estét, amikor megérkeztek, és a délelőttöt, mielőtt 
hazautaztak) töltöttünk velük, ami elegendő idő volt arra, hogy felszabadultabbá váljunk, és 
megismerhessük őket, melyet főként a remek programok tettek lehetővé.  Táncházat tartottunk a 
tornateremben, vetélkedőt szerveztünk (ami a Székesfehérváron ismert és népszerű Diákpárbaj 
mintájára készült), lovagi bemutatót tekintettünk meg, és megmutattuk nekik, hogy milyen itt, 
Fehérváron egy szombat este a belvárosban.  

Természetesen ezen kívül kötöttebb programjaink is voltak. Körbevezettük őket városunkban, 
érintve Fehérvár nevezetességeinek nagy részét, előnyben részesítve a magyar uralkodókhoz 
köthetőeket (ugyanis ez volt a pályázat célja elsősorban). Megtekintettük Várpalotán a Trianon 
emlékmúzeumot, Csókakőn a középkori várat, és az időpontból adódóan jelen voltunk a városi 
március 15-ei ünnepi megemlékezésen is. 

Nálunk biztos, hogy csak ők, az erdélyi magyarok érezték jobban magukat ebben a hat napban. 
Végig mosolygósak és vidámak voltak, sőt, ha úgy adódott, rázendítettek egy-egy dalra is a 
buszon, vagy séta közben. A himnuszt ők énekelték a leghangosabban, és ők voltak a 
legbüszkébbek arra, hogy magyarok lehetnek.  
A legjobb az egészben, hogy, bár gyorsan elszállt ez a pár nap, a májusi kirándulás újra szép 
közös élményeket ígér. 
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