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ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ
Iskolánk az elmúlt évben először pályázta meg és el is nyerte a „Határtalanul!” Programot, melyet
hetedik osztályos tanulók számára hirdettek meg. A tanév elejétől izgatottan készültünk erre a
tanulmányi kirándulásra tanárainkkal és szüleinkkel együtt.
Az utazás előtt az első fakultatív órára 2017.szeptember 7-én került sor.
Irodalom órák során megismertük íróink és költőink életpályáját, különös tekintettel a Bihar és
az Érmellék vonatkozásában. Csoportokban dolgozva kigyűjtöttük azokat a műveket, amelyeket
az érintett helyszínek inspiráltak. Tablókat készítettünk!

,

Földrajz óra: Előkészítő órán osztályfőnökünk, aki földrajz-testnevelés szakos tanár, igen érdekes
földrajzórát tartott, ahol a határon túli magyarlakta területeket mutatta be. Megismertetette velünk
az Erdélyi szigethegység kialakulását QR kód segítségével kerestük meg azokat a fölrajzi helyeket
amelyeket majd meg fogunk látogatni. Feltérképeztük az előttük álló útvonalat, mindazokat a
helyszíneket, ahová eljuthatunk a kirándulás során.

Történelem óra
Megnéztük egy térkép segítségével, hová is fogunk ellátogatni Erdélyben történelmi vonatkozásban
1848-49-es szabadságharc erdélyi eseményei ismételtük át megismertük Abrudbánya szerepét:
A románok a román nemzet egyenjogúságát, és a jobbágyok felszabadítását szerették volna elérni - a
magyarok azonban az egységes magyar nemzet fogalmában hittek, ráadásul a jobbágyfelszabadítás sem
valósult meg. A románok így elpártoltak a magyaroktól, szervezkedni kezdtek, és a magyar polgári
lakosság ellen fordultak, több városban, köztük Abrudbányán is hatalmas mészárlást rendezve. A
mintegy ezer magyar ember életét követelő vérengzést
Nagyenyedi vérengzés
Az erdélyi vérengzés néven elhíresült magyarellenes támadások 1848. október 19. és 1849 januárja
között zajlottak. A Magyarország és Erdély uniója ellen fellázadt császárhű románok, a császári
haderő tisztjeinek irányításával, a pogrom ideje alatt 7500 – 8500[1] magyart mészároltak le, ezzel
megváltoztatva Dél-Erdély etnikai összetételére

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS
1.nap
Érmindszent- Nagykároly- Nagyvárad- Nagyszalonta- Vasaskőfalva
Reggel már mindenki izgatott volt, alig vártuk, hogy mindenki megékezzen az iskolához.
Márti néni az összetartozás jeleként mindenkinek adott egy karkötőt, ami az összetartozásunkat
volt hivatott jelképezni. ( Varázskarkötő, ami nem engedi, hogy rossz általunk ismeretlen útra
tévedjünk, vagyis ez vigyáz ránk az úton.) Mindenki nagy csomaggal érkezett, el sem tudtuk
képzelni, hogy fog minden elférni az autóbuszon. Drága szponzoraink (szüleink) jóvoltából volt
aki gofrit, almát, körtét, szőlőt, süteményt, ásványvizet és sok - sok finomsággal halmoztak el
bennünket. Megérkezett az autóbuszunk bepakoltunk. A busz hátsó rész úgy nézett ki, mint egy
büfé.
Érzékeny búcsú a szülőktől, indulás. A határt előtt már mindenki nagyon izgult, sokan nem
voltak még külföldön és nem tudták elképzelni milyen egy határátkelőhely.

A határ átlépés után Nagyváradon felvettünk idegenvezetőnket, Csaba bácsit. Nem is sejtettük,
mennyi értékes információt tudunk meg tőle.
Első megállónk ADY- falva /Érmindszent/ volt. A költő szülőházát látogattuk meg sok sok
értékes információval lettünk gazdagabbak.

Utunk ezután Nagykárolyba vezetett ahol Loire völgyi kastélyok mintájára épített nagykárolyi
Károly –kastélyt és gyönyörű parkjában barangoltunk. Sajnos hétfő lévén a múzeum nem volt
látogatható, de így is csodás élményben volt részünk.

Következő úti célunk Nagyvárad séta város főterén Fekete sas palota gyönyörű üvegberakásos
képeit, ezt mindenkinek látnia kell!

Felkerestük az Ady Endre által alapított Holnap irodalmi társaság meghatározó alakjait
ábrázoló szoborcsoportot, amely Ady Endrét, Dutka Ákost, Juhász Gyulát és Emőd Tamást
mutatja egy kávéházi asztal körül. Letelepedtünk köréjük idegen vezetőnk segítségével pedig
néhány érdekességet tudtunk meg róluk.

Továbbindultunk Nagyszalontára.
Az Arany János emlékmúzeum szalontaiak által "Csonkatoronynak" nevezett műemlék
épületben található. Az épület egy, a törökdúlás után ide telepített hajdúk által épített, védelmi
célokat szolgáló torony, amelynek építését 1636-ban fejezték be. Arany János halála után fia,
Arany László Szalonta városának adományozta édesapja hagyatékának egy jelentős részét.
Ebből egy kiállítás, emlékszoba nyílott, majd később az Arany János Művelődési Egyesület
megvásárolta az évtizedek óta kihasználatlan Csonkatornyot és Arany László további
támogatásával fel is újíttatta. A múzeum gondnoka rögtönzött irodalom órát tartott nekünk,
kérdezz-, felelek játékot játszottunk.

A nap vége felé már mindenki nagyon fáradt volt, nagy izgalommal vártuk esti
szálláshelyünket. Vasaskőfalván az Anett panziót megpillantva mindannyian elámultunk.
Anett Panzió az Aleu völgyében található, pár méter távolságra annak hideg és sebes vizű
patakjaitól.
A Panzióban saját fürdőszobás szobákat kaptunk, az egész panzió olyan volt, mint egy mesebeli
házikó. Nagy örömünkre három kutyus is járt a szálláshoz, akikkel gyorsan megbarátkoztunk.
Géniusz, Buksi, és Dezső nevet adtuk nekik.
A bőséges vacsora után volt, aki társasozott, sétált a kertben.

2. nap

KIRÁNDULÁS A PÁDIS-FENNSÍKON,
MEDVE –BARLANG
A mai napon egész napos kiránduláson vettünk részt a Pádis- fennsíkon. Mi alföldi gyerekek
csak ámultunk a lenyűgöző látvány melyben még soha sem volt részünk. Teljesen elvarázsolt
bennünket. A fennsíkon megpihentünk.

A fennsíkot elhagyva a Boga-telep szomszédságában lévő Schmidl-vízesést és a völgyet jártuk
be.

Majd Erdély legszebb és leglátványosabb cseppkőbarlangja a Bihar-hegység lábánál fekvő
kiskohi Medve-barlangot látogattuk meg, mely méltán népszerű fantasztikus
cseppkőalakzataival, barlangi medve csontvázaival.

A barlang rövid bemutatása
A kiskohi barlang nevét a 15 000 évvel ezelőtt itt élt barlangi medvefaj után kapta. Kialakulása
nagyjából 200 millió évvel ezelőttre tehető. Története szerint a barlang száját leomló
sziklatörmelék zárta el, a száznál is több bent rekedt medve egymást falta fel éhségében. Egy
kiskohi márványkitermelő bányász fedezte fel robbantás során a nyílást, mely az évezredes
események színhelyére vezette 1975 szeptemberében. Öt esztendőn át folytatták a tudományos
vizsgálatokat a mintegy másfél kilométeres járatrendszerben. Az 1980-ban nyilvánosság előtt
is megnyitott Medve-barlang kétharmada a nagyközönség számára is látható, a többi része
kutatási terület.

Hossza kb. 1500 méter, ebből mintegy 800 m kiépített és látogatható. A hőmérséklet a
barlangban állandó 10 C fok. A három folyosó és négy teremre tagolt felső szinten barlangászati
múzeum néprajzi gyűjtemény és a Csontok termében a csontmaradványok tekinthetőek meg
egy 45 perces vezetés keretében. Már 10 000 éve kihalt barlangi medvék csontvázai láthatóak
utunk során, köztük teljesen épen maradt is akad, ilyenből a világon eddig csak négyet találtak.
A cseppkövek mintegy 55 000 évesek, de napjainkban is folytatódik a képződés. Az álló- és
függő cseppkövek közül jellegzetes a Gyertyák járatában, a gyertyaszerű formáció, valamint
egy barlangból kimászó medvére hasonlító cseppkőalakzat. EZT LÁTNI KELL, leírni,
elmesélni lehetetlen!

3. nap
ROZSDA–SZAKADÉK, ABRUDBÁNYA REFORMÁTUS TEMPLOM,
TORDA SÓBÁNYA
A mai napon elhagytuk az Anett panziót, elindultunk a Rozsda szakadékhoz. A szakadékhoz
vezető szerpentin úton olyan természeti csodákban volt részünk, amit szerintem soha sem
fogunk elfelejteni. A felhők autóbuszunk felett 1-2 m lebegtek. A hegytetőre érve kiszálltunk
és szinte bele lehetett harapni a felhőbe. Csodás élmény volt. Lovak és kutyák szabadon
kószáltak

Mivel az időjárás pillanatról pillanatra változott, ezért túravezetőnk úgy öntött, hogy nem
folytatjuk utunkat. Irányt váltottunk és Abrudbánya református templomát tekintettük meg. Az
1849 -ben meggyilkolt magyarok emlékére megkoszorúztuk a szabadságharc áldozatainak
emléktábláját.

Só és óriáskerék és só és cseppkövek és só…
Aki nem látta a tordai sóbányát az nem látott semmit, a világ 25 leghihetetlenebb látványossága
közésorolták a természet páratlan só-csodáival, de óriáskerékkel, csónakázótóval, fürdésre
alkalmas barlangi sóstavakkal.

.A sóbánya napjainkban turisztikai központ, gyógyhely. A benti hőmérséklet 10-12 Celsius fok.
Az Európai Unió támogatásának köszönhetően korszerű gyógykezelő központ alakult itt ki, a
sóbányában kisebb templom, teke és golfpálya, biliárdasztalok és egy kiváló akusztikájú
amfiteátrum is helyet kapott Ez igazi szenzáció volt számunkra, meg lehetett nyalni a falat, ami
természetesen sós volt a színek és a formák az egész bánya kialakítása lenyűgöző. Igaz elég
sokat kellett gyalogolni 8 emelet le és ugyan annyi fel. Márti néni gondoskodott róla, hogy
nehogy kilométer hiányunk legyen, pedig a java még hátra volt!

Mivel a Rozsda szakadékot nem tudtuk megnézni Csaba bácsi gondolt egy merészet és
elindultunk a Tordai hasadékhoz

A kb. 2 km hosszú szakadékon az Aranyosba ömlő Hesdát-patak folyik át. A hasadék két
oldalán Peterdi-gerinc és a Kövesbérc-Szindi mészkőgerinc húzódik, ezen sziklafalak 250-300
méter magasak. A legenda szerint Szent László Torda mellett harcolt a kunokkal. A túlerővel
szemben azonban vissza kellett vonulnia a hegy irányába, de a kunok üldözőbe vették a magyar
sereget. Szent László feltekintett az égre, és Istenhez fohászkodott; ebben a pillanatban a hegy
kettéhasadt. (Szent László lovának patkónyomai a hasadék felett állítólag ma is látszanak.)
Ennyi csoda egy napra!

Nagyon fáradtan kerestük meg az új szállásunkat, ami torockói Ágota Vendégházban volt,
gyönyörű kilátással a Székelykőre!!!
Vendéglátóink igazán kitettek magukért, még süteményt is kaptunk a vacsorához! Este
mindenki fáradtan tért nyugovóra, abban a reményben, hogy reggel kétszer látja meg a
napfelkeltét!
Székelykő miatt a nap látszólag kétszer kel fel és nyugszik le, hiszen a faluból nézve visszabújik
a Székelykő sziklái mögé, hogy aztán kicsivel később újra előbukkanjon mögülük.

4. nap
TOROCKÓ NÉPRAJZI MÚZEUM, DÉVAI SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY
NAGYENYEDI EMLÉKMŰ, BETHLEN GÁBOR LÍCEUM
NAGYENYDEI KÉT FŰZFA EMLÉKHELY
Gyorsan megvirradt, és tényleg aki korán kelt az láthatta kétszer felkelni a napot! Finom reggeli
gyógyteával, ami érdekes módon mindenkinek ízlett! Gyors csomagolás elköszöntünk
vendéglátóinktól, irány a Néprajzi Múzeum. Torockó főterén található, amelyben a falu
ékességeit, a festett bútorokat, a háztartási eszközöket, a keresztszemes és rámán varrott
kézimunkákat, a népviseletet, a vasművességhez használt tárgyakat és régi fényképeket lehet
megtekinteni.

Nagyon érdekes és szép dolgokat láttunk, de már indultunk volna a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány otthonához ahol szerettük volna átadni ajándékainkat az ott élő gyerekeknek.
Mindannyian vittünk egy általunk kedves plüss játékot ajándékba, amit Márti néni még indulás
előtt kimosott és rendbe tett. Az otthonba nem igazán kaptunk betekintést, mert csak letetették
velünk az ajándékokat a gyerekekkel nem is találkozhattunk. Meghallgattuk az egyik nevelő
beszámolóját és kissé csalódottan eljöttünk, pedig nagyon készültünk a találkozásra! Talán ez
volt az út egyetlen negatív élménye!

Innen a Nagyenyedre indultunk ahol megkoszorúztuk 1848.január 8-i mészárlás áldozatainak
emléktábláját.

A következő egyben utolsó programunk talán ezt vártuk a legjobban: Bethlen Gábor Líceum
megtekintése, találkozó 7. osztályos diáktársainkkal.

A Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumtörténelme során sokszor pusztult el.
Erdély első egyetemeként 1622-ben alapította Bethlen Gábor, Gyulafehérváron. Az iskola
híres tanulói voltak többek között: Áprily Lajos költő, műfordító, Kőrösi Csoma Sándor
nyelvtudós, könyvtáros, Sütő András, író, drámaíró.
Miután megtekintettük az iskolát a hetedikes diáktársinktól megtudtuk, hogy bizony nekik is
sok órájuk van egy tanítási napon. Melyek a kedvenc tantárgyaik, mivel töltik szívesen szabad
idejüket. Az osztályfőnökük nekik is testnevelő volt, mint nekünk A két tanár néni rögtön
egymásra hangolódott.

A lányok a szalagos pois táncukat és hip hop táncot adtak elő, utána pedig a várt labdarúgó
mérkőzés következett. Sajnos most nem nyertünk, de igazi élményekkel lettünk gazdagabbak.
Néhányan facebook jelölést is kértek, így a barátság folytatódhat határon túlra is. Sajnos a
vendéglátóinknak visszakellett menni matematika órára így elbúcsúztunk tőlük.

Jókai Mór A nagyenyedi két fűzfa című elbeszélésben. a harcban elesett diákok emlékére a
nagyenyedi Kápolnadombon állított emlékműhöz mentünk. A kollégium diákjai, s a városbeli
férfiak megtámadták a rablás után visszavonuló osztrák seregeket; ezt a történetet örökítette
meg Jókai.

Vissza mentünk az autóbuszhoz elfogytak a tervezett programok, elindultunk haza.
Megköszöntük Csaba bácsi kalauzolását a négy felejthetetlen napot, amit együtt tölthettünk.
Nagyon elfáradtunk, de HATÁRTALANUL boldogok voltunk, hogy eljuthattunk erre a csodás
vidékre!

ÉRTÉKELŐ SZAKASZ
A hazaérkezést követő 15 napon belül a kiránduláson részt vevő diákok és kísérőtanáraink
számára értékelő órát szerveztünk, ahol felidéztük és értékeltük a négy nap élményeit.
Erre az eseményre szeptember 22 -én került sor.
Az értékelésre, a tanulságok levonásához, az eredmények megfogalmazásához
élménybeszámolókkal készültünk. Projektmódszerrel, csoportmunkában a élménybeszámolót
fogalmazást és posztert készítettünk a 4 nap programjáról, és bemutattuk a térképet, a
fotómontázst és kisfilmet, amelyet az utazásról állítottak össze saját anyagaink segítségével.

Majd egy közös beszélgetésre került sor kérdés-felelet formájában, ahol mindannyiunk számára
helyére kerültek a dolgok a rengeteg helyszín és információ között.
Megbeszéltük, mi tetszett a legjobban. Sóbarlang, Pádis –fennsík, de a nagyenyedi iskolai
látogatás is szép élmény maradt.
Egyetértettünk abban is, hogy csodálatos helyen volt a szállásunk, szívesen töltöttünk volna itt
is egy kicsit többet játékkal, a környéken való sétával, de szabadidőnk sajnos nem engedte.
Reméljük még sok diáktársunk juthat el és élményekkel gazdagon térhet haza a
HATÁRTALANUL PROGRAM keretében!

Egy HATÁRTALANUL boldog 7. a osztály köszöni mindenki támogatását!

