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Iskolánk pályázatot nyújtott be a meghirdetett Határtalanul elnevezésű kirándulásra. (Pályázati 

azonosító:  HAT-19-01-0077) A hetedikeseink ebben a tanévben a Határtalanul program keretében 

Erdély és a Gyergyó-vidék természetföldrajzi, történelmi, építészeti és néprajzi értékeivel ismerkedtek 

meg.  

Az indulást megelőző hetekben diákjaink felkészítő irodalom- és történelemórán ismerkedtek Erdély 

történelmével és kultúrájával. Szó esett Magyarország veszteségeiről, a határon kívül rekedt magyarok 

szomorú sorsáról, létszámáról. Informatika órán megnézték a tervezett útvonalat, földrajzi 

elhelyezkedést, hegységeit, folyóit, régióit, népességét. Az izgatott készülődés fontos momentuma volt 

az ajándékkészítés, melyet technika- és rajzórán valósítottak meg.  

Az előkészítő órán diákcsoportok bemutatóit láthattuk, akik bemutatták azokat a helyeket, ahová a 

kirándulás során ellátogatunk, így előzetesen megismerkedtünk Erdély természeti értékeivel és 

gasztronómiájával is. Az előkészítő foglalkozást megbeszélés zárta, ahol az utazás részleteit 

ismertettük.  

Az előkészítő foglalkozások második állomása a szülői tájékoztatás volt, ahol  információt kaptak a 

tanulmányi kirándulás céljáról, helyszínekről, az utazás feltételeiről, részleteiről. 

Megvalósításra 2019.10.01-06. között került sor.  

A korai indulást követően már délelőtt megérkeztünk Aradra, ahol megkoszorúztuk a vértanúk szobrát. 

Dévára majd Vajdahunyadra utaztunk, ahol megtekintettük és körül jártuk a várakat. E kis mozgás után 

tovább indultunk Segesvár felé, ahol megmásztuk a „diáklépcsőt” és az óvárost az Óra toronnyal 

megnéztük. Leróttuk tiszteletünket a Petőfi emlékműnél, majd megkoszorúztuk Petőfi körtefáját. Este 

8 órára eljutottunk Székelyföld szívébe, a Gyergyói-medencében elhelyezkedő Gyergyóújfaluba, a 

szálláshelyünkre. 

A vendéglátó családok nagy szeretettel fogadtak bennünket. Ezt követően innen indultunk minden nap 

újabb települések megismerésére, a táj bebarangolására.  

A második nap reggelén a Görgényi havasok felé vettük utunkat, ahol is először egy külszíni kőfejtőt 

néztünk meg, majd a buszról leszállva egy hosszabb gyalogtúrával értünk fel Csicsajra. Az egész napot 

ott töltöttük. Kürtős kalácsot kaptunk és szalonnát sütöttünk, valamint túráztunk a Csicsaj hegy tetejére.  

A harmadik nap a helyi Elekes Vendel Általános Iskola hetedikeseivel találkoztunk, ahol közvetlen 

tapasztalatokat szerezhettünk az erdélyi magyar diákok életéről. Az ismerkedés része volt egy 

barátságos focimeccs, melyet a hazai pálya előnye ellenére a mi diákjaink nyertek meg. Ezután  



     

                                                                     

 

indultunk a Sugó barlangot bejárni. A szakszerű túravezetés nem csak a barlangot mutatta be, hanem a 

védett növényeket is a túra során.  

Utunk következő állomása a Békás-szoros és a természetes eredetű Gyilkos-tó megtekintése volt.  Este 

táncház a helyi Katorzsa Néptáncegyüttes és a hasonló korú gyerekek részvételével.  

A negyedik nap Korond volt az első állomásunk, ahol a fazekas mesterség alapjaival ismerkedtünk 

meg. Nagy örömünkre mindenki készíthetett egy kis agyagedényt, amit el is hozhattunk. 

Meglátogattunk egy taplász műhelyt, ahol találkozhattunk az alapanyaggal, a taplógombával, amiből 

készülnek sapkák, táskák, könyvjelzők, díszek. Útközben megtanulhattuk a székelykapuk 

faragványainak jelentését. Újra buszra szálltunk, s Farkaslakán megkoszorúztuk Tamási Áron sírját, 

Szejkefürdőn leróttuk tiszteletünket Orbán Balázs sírja előtt, majd meglátogattuk a Zetelaki gátat.  

Az ötödik napon Székelyudvarhelyre kirándultunk, mely az erdélyi magyarság egyik szellemi 

fellegvára. A Szoborparkot tekintettük meg, mely a központban van elhelyezve. Innen Szováta 

következett, ahol megtekintettük az üdülőközpontot, a Medve-tó körül túráztunk. Megbeszéltük a só 

élettani hatását és a só jelentőségét a történelem során. 

Hatodik nap indultunk hazafelé. A buszból megnéztük a Tordai hasadékot, majd Tordai sóbányához 

mentünk. A tordai sótelep Európa egyik legnagyobb sótartaléka. Több órát töltöttünk el a csodaszép 

bányában. Ezután Kolozsvárra buszoztunk, ahol a főtéren megkoszorúztuk Hunyadi Mátyás szobrát és 

elsétáltunk Mátyás király szülőházához is. Királyhágó és Nagyszalonta úticélunk volt. Arany János 

szülővárosa, a „Csonkatorony”-ban elszavalt Családi kör részlet, az Emlékmúzeum közel hozta 

hozzánk azt a tananyagot, amit már ismertünk, de mégis más érzés személyesen látni azokat a 

helyszíneket, tárgyakat, amiket az életrajzban olvashattunk.  

Elmondhatjuk, hogy az erdélyi kirándulásunk egy életre szóló emlék marad mindannyiunk számára! 

 

 

 

                        

 

 

                



     

                                                                     

 

 



     

                                                                     



     

                                                                     



     

                                                                     



     

                                                                     



     

                                                                     



     

                                                                     



     

                                                                     



     

                                                                     



     

                                                                     



     

                                                                     



     

                                                                     



     

                                                                     



     

                                                                     



     

                                                                     

 



     

                                                                     



     

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


