
Ma, 2017.09.11.-én két kísérő tanárunk tartott előkészítő órát a 

közelgő kirándulásunkról. 

Kriszti néni részletesen bemutatta a Határtalanul pályázat célját, 

valamint, hogy Erdély mely tájait csodálhatjuk majd meg. 

Bemutatta a szállásunkat és minden más látványosságot, amit a négy 

nap folyamán meg fogunk nézni. Az érdekességek között szerepel, hogy 

benézünk a társiskolánkba, ahol megismerkedhetünk az ottani 

gyerekekkel, hétköznapjaikkal, többek között azzal is, hogyan használják a 

magyar nyelvet. Szó volt még a toleráns és együttműködő viselkedés 

szabályairól is. 

Több híres tavat is megnézünk, a Gyilkos-tavat és a Medve-tavat, 

valamint bepillantást nyerhetünk két só barlangba és a Békás-szorosba is. 

Az óra második felében Ancsa néni tartott kiselőadást Erdély 

történelméről, Erdély keletkezésétől a magyar területek elcsatolásáig. Szó 

volt a bevándorló népekről, majd a későbbi uralkodókról, valamint a 

magyarság lakta területek arányáról.  

 Az órát egy megható verssel zártuk. 

           

Készítette: Márkus Lili és Sárándi Petra 

 



 

2017.09.13-án megtörtént a második előkészítő foglalkozás. 

Mónika néni részletes bemutatót tartott Erdély látványosságairól. Ebben a 

közel 20 perces videóban megcsodálhattuk Erdély földrajzi és biológiai 

jellegzetességeit. Említésre méltó volt például a Medve-tó, a Békás-szoros 

és a Gyilkos-tó. Kíváncsian várjuk a Tordai és a Parajdi sóbánya közti 

különbséget. Még sok más érdekességet is megcsodálhattunk. 

Amikor a videónak vége lett, Mónika néni egy tudástesztelő 

keresztrejtvényt osztott ki, amely nem volt nehéz, ha odafigyeltünk. Ötfős 

csoportokat alkottunk és csoport munkában kellett megoldani a rejtvényt. 

Amikor az utolsó csapat befejezte és jelzett, hogy elkészült, akkor 

leellenőriztük. Minden csoportnak jól sikerült, talán egy-egy jellegzetesség, 

ha kimaradt. Nagyon élménydús volt ez a videó, amit Mónika néni vágott 

össze, és nagyon élveztük minden percét. 

Kémia órán is folytattuk a sóval kapcsolatos ismereteinket. Gabi 

nénivel érdekes kisérleteket végezhettünk a só tulajdonságaival 

kapcsolatban. Az itt szerzett ismereteinket bővítve a sóbányákban szerzett 

ismereteinkkel, egy totóval fogjuk a helyszínen lezárni. 
 

            

                       
 

Készítette: Hornyák Patrik és Csala Dominik                                                                             



                                                                                           

2017. szeptember 19.-én a kora reggeli órákban indultunk Erdélyi 

utunkra. 

Nagyon izgatottak voltunk, annyira hogy még aludni se tudtunk. 

Zökkenőmentesen átkeltünk a határon és Nagyszalontán volt az első 

megállónk. Meglátogattuk a „Csonkatornyot” és Arany János rekonstruált 

szülőházát, ahol koszorút is elhelyeztünk. Majd a Király-hágónál tettünk 

egy rövid pihenőt, ahonnan gyönyörű volt a kilátás.  

 

         

            

Aztán Kalotaszeg fővárosába Bánffyhunyadra mentünk. Itt megnéztük 

a református templomot, és a kertjében található Magyar Hősök 

emlékkövét. Nagyon tetszett ez a régi kazettás mennyezetű templom a sok 

kézi hímzésekkel a falán. Utunkat folytatva megfigyelhettük a Tordai 

hasadékot távolról, majd megnéztük a sóbányát. Nagyon sok érdekességet 

tudhattunk meg a sóról, de akkor is az óriáskerék tetszett a legjobban.  

 



 

A következő megálló Marosvásárhely volt ott megnéztük a 

kultúrpalotát, amin Zsolnai cserepek voltak.  Marosvásárhely nem 

mellesleg egyetemi központ is. Utolsó megállónk Bogárfalva volt.  Nagyon 

finom volt a vacsora és meleg vendégszeretettel fogadtak bennünket. 

Ettünk levest, pörköltet, és még sütivel is kínáltak minket. A szállásunkkal is 

meg voltunk elégedve. 

 

       

 

                               

 

 

Készítette: Nagy Sára és Kakuk Lili 

 

 

 

 



 

Kicsit fáradtan, de egy élmény teli nap után megreggeliztünk majd 

elindultunk a székelyszentléleki iskolába. Mikor megérkeztünk és 

bementünk az egyik osztályterembe egy nagyon kedves osztály fogadott 

minket. Az osztályfőnökük beszélt nekünk az iskoláról, a gyerekek 

napirendjéről, tanóráikról. Ezután előadtuk nekik a pantomim 

produkciónkat és énekeltünk nekik egy dalt, ami az összetartozásról szólt, 

majd megajándékoztuk őket. Többek között két osztálytársunk saját kézzel 

készített ajándékot is hozott. 

Aztán elbúcsúztunk és elindultunk Fehéregyházára, ahol a Petőfi 

Sándor emlékműhöz mentünk. Itt látták Petőfit utoljára. Verseket 

mondtunk, rendhagyó irodalomórát tartottunk, majd egy koszorút raktunk 

az emlékműre. Ezután felszáltunk a buszra és a következő megállónk 

Segesvár volt, ahol megnéztünk az óratornyot majd kaptunk egy kis 

szabadidőt és tudtunk vásárolni szuveníreket és megnézhettük a gyönyörű 

kilátást a városra.  

 

  

             



  

 

A következő megállónk a Medve-tónál volt ahol még megnéztük a 

Zöld és Vörös tavat majd egy kis erdei séta után azt is láthattuk, ahogy a 

kősó feljutott a felszínre. Két osztálytársunk kiselőadást tartott a só 

asztmatikus és reumatikus betegségek gyógyításában betöltött szerepéről. 

Majd ismét felszálltunk a buszra és elindultunk Parajdra, az ottani 

sóbányába. Mikor megérkeztünk, elcsodálkoztunk a sóbánya sima 

padlózatán és megismerkedtünk a só kialakulásának geológiai 

körülményeivel. Majd Korondon is sok szép kézműves terméket 

vásárolgattunk. Ezután visszamentünk a szállásra, ahol egy finom vacsora 

után megbeszéltük, hogy melyik sóbánya tetszett a legjobban és 

megoldottunk egy totót a sóval kapcsolatban, majd lepihentünk. 

 

  
 

   
                                          

 

 

Készítette: Vig Tamás és Szász Kristóf 

                                                 

 
 



 

Reggel 8:10-kor elindultunk meglátogatni Orbán Balázs síremlékét, 

ahol sok izgalmas és érdekes dolgot megismerhettünk az írói 

munkásságáról. Az utazásunk során számos gyönyörűen kifaragott 

Székelykapu alatt haladtunk el, továbbá olyannyira érdekesnek bizonyult a 

beszámoló a síremléknél, hogy egy kedves ló is csatlakozott a 

társaságunkhoz. Ezután elmentünk megcsodálni Székelyudvarhelyt, ahol 

először meglátogattunk egy szoborparkot, majd utána megtekintettük a 

Vasszékely szobrot is. Végül megnéztünk még egy mini erdély parkot. 

 

    
 

Mindezek az izgalmak után még nem volt vége a napnak, ugyanis 

ismét útra kerekedtünk és elmentünk meglátogatni a csíksomlyói 

kegytemplomot. Következő programként még meglátogattuk Heves 

testvérvárosát is, Gyergyószentmiklóst, ahol elfogyasztottuk kis 

ebédünket. 

 

                                                



 

 

Az ebéd utáni sziesztát a buszon töltöttük, ugyanis elmentünk 

megnézni a Békás-szorost, aminek a közelében lévő Gyilkos-tavat is 

megtekintettük. Itt egy kicsit tudtunk nézelődni és élvezni a kristálytiszta 

hegyi levegőt.  

 

      
 

A kis pihenő után elindultunk hazafele, de a pénztárcánk túl nehéz 

volt a busznak, ezért meg kellett állnunk Korondon, hogy tudjunk 

ajándékot vásárolni az otthon keményen dolgozó szüleinknek. Végül 

megnéztük Farkaslakán Tamási Áron síremlékét, ahol egy rendhagyó 

irodalmi órán is részt vettünk, ahol tartottam egy kiselőadást az író 

életútjáról, majd 3 osztálytársam még az Ábel trilógiával is kibővítette a 

tudásunkat. Összességébe elmondhatom, hogy ez egy igazán izgalmas és 

kalandokkal teli nap volt, melyet még megkoronáztunk egy ízletes 

vacsorával is. 

       
 

Készítette: Besenyei Boglárka és Szabados Eszter 

 



 

 

 

Pályázati utat nyert az osztályunk. Négy csodálatos napot tölthettünk 

Erdély történelmi és kulturális emlékeinek megismerésével. 

Rengeteg helyet látogattunk meg, köztük egy erdélyi iskolát is, 

betekinthettünk az ott diákoskodó gyerekek mindennapjaiba. Túránkat 

Nagyszalontán kezdtük és Marosvásárhelyig több nevezetes várost 

meglátogattunk. Szállásunkon igen kevés időt töltöttünk, viszont finom és 

bőséges ellátást kaptunk. Szobáink kényelmesek és tágasak voltak, jól esett 

bennük a pihenés. Buszos túráink alkalmával nagy segítségünkre volt a 

túravezetőnk, Ernő bácsi, aki mindenről tudott mindent és megpróbálta 

nekünk maximálisan átadni tudását. Szerencsére rugalmas volt és a napi 

programok nem olyan sorrendben követték egymást, mint a 

tájékoztatóban, de semmi sem maradt ki. Sajnos hamar elrepült ez a négy 

nap és az osztályunk fájó szívvel elkezdett csomagolni a hazafelé útra. 

 A busz elindult velünk Kolozsvárra, ahol meglátogattuk a Házsongrádi 

temetőt, Mátyás király emlékművét, a Szent Mihály templomot és a Farkas 

utcai református templomot.  

 

  

                                                                                                 



 

 

Minden város lenyűgöző szépségű volt. A rengeteg erdővel és 

hegyekkel tarkított vidék, örökké egy maradandó emlék és élmény lesz, 

amit az osztályunkkal tölthettünk. Rettenetesen fáradtan és már némi 

honvággyal közeledtünk Magyarország felé, az út végénél teljesen 

elcsendesedett kis csapatunk.  

 

           
        

Haza érvén mindenki boldogan ölelte magához itthon hagyott 

szeretteit. Hálás szívvel köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehettünk e 

csodálatos utazáson!  

 

                                  
 

Készítette: Bakai Dorina és Kovács Lora 



 

Erdélyi tanulmányi kirándulásunk után összefoglaló órán vettünk 

részt. 

Az egyik osztálytársunk az óra elején elmesélte saját élményeit, 

tapasztalatait, és megvitattuk a kirándulás legjobb pillanatait. A 

beszámolóban sok érdekes dolog elhangzott, amit majdnem minden 

osztálytársunk átélt. Az óra második felében csoportokra osztottuk az 

osztályt és a kirándulásunkkal kapcsolatos feladatokat oldottunk meg. Két-

három csoport a magyarság helyzetéről írt fogalmazást:  Erdély – 

történelmi ismeretek és személyes tapasztalatok címmel, illetve a nemzeti 

összetartozás érzésének erősítését szolgáló tényezőkről a kirándulás során. 

 



 

 



 

Rengeteg fotó készült utunkról, amit ezen az órán néztünk végig és 

voltak köztük vicces fotók is, amiken nagyokat nevettünk. Ezekből a 

képekből tablót készítettünk. 

Izgalmas volt a kirándulás, illetve az összefoglaló óra is. 

 

                         

                           
 

Készítette: Szabados Eszter és Kovács Krisztina 

 


