
HATÁRTALANUL ERDÉLY 2019 – BESZÁMOLÓ 

 

A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű 

Tagintézmény 7. a, 7. b osztályos tanulói, két osztályfőnök és két kísérőpedagógus vett részt idén a Határtalanul 

pályázat keretében szervezett  négy napos tanulmányi kiránduláson, melynek úticélja Erdély volt. 

A tanulók előkészítő bemutató óra kereteiben ismerkedtek meg a meglátogatandó terület elhelyezkedésével, 

lakosságával, a határon túli magyar kisebbség létével, történelmével és kulturális életével. A programismertetést 

számítógépes prezentációval tettük élményszerűbbé, az útvonalat térképen követtük végig. Beszélgettünk jelentős 

történelmi és kulturális alakokról. Az utazás tervezett időpontja: 2019. május 24-27. 

A 2019. május 24-én péntekre hirdetett kirándulás - a Gáll Travel Utazási Iroda által rendelkezésünkre bocsátott  

autóbusszal, annak sofőrjével és Babicz András idegenvezető úrral - korán reggel vette kezdetét iskolánk 

parkolójából indulva. Az utazási iroda által rendelkezésünkre bocsátott idegenvezető mellett a gyerekek is 

készültek saját beszámolókkal az adott helyszínekről, emlékművekről, épületekről, így mindig teljes képet kapott a 

csoport a meglátogatott nevezetességekről. A határátkelés után Nagykárolyba mentünk, ahol megtekintettük a 

Károlyi kastélyt, majd ezután Zilah következett, ahol a Zilahi Elméleti Líceum Wesselényi Kollégium bejáratánál 

lévő Ady Endre szobrot koszorúztuk meg, majd az egykori Kossuth téren lévő Fadrusz János által készített - a 

jobbágyság 1848-as felszabadításának emléket állító - Wesselényi szobrot tekintettük meg. Ezután következett 

Kolozsvár, ahol a Mátyás-szobor meglátogatása kínált élménydús időtöltést. Ezután Mátyás szülőházához 

igyekeztünk, majd a Szent-Mihály templom felé vettük az irányt. A templom felújítás alatt áll, ezért csak kívülről 

láthattuk, de így is lenyűgözött bennünket a tér varázslatos hangulata. Rövid szabadprogram és fagylaltozás után a 

Bocskai István emléktáblát, a Farkas utcai református templom előtti Sárkányölő Szent-György szobrát és a Bolyai 

Egyetem klasszicista stílusban épített főbejáratát tekintettük meg. Ezután Tordatúrra indultunk, ahol az első esti 

szállásunk volt. A kényelmes szálláshely elhagyása után a második nap reggelén Tordára indultunk, ahol a Tordai 

Sóbánya félelmetes magasságokba ívelő belső tereinek megtekintése és megismerése felejthetetlen élményt nyújtott 

diákjaink számára. Ezt csak tovább fokozta a Tordai-hasadék megmászása, amely nem kis esővel kísérve komoly 

fizikai erőket mozgósított mindannyiunk részéről, de teljesítettük. Ezután a marosvásárhelyi Politikai Kultúrpalota 

épületének megtekintése következett, majd kis utazás követően érkeztünk meg a turisztikailag paradicsomi 

üdülőhelyként emlegetett Szovátára, ahol a gyönyörű panorámát nyújtó Medve-tó szépsége vett le bennünket a 

lábunkról. Innen indultunk tovább Korondra, ahol a következő két éjszakára szállunk meg. A gyerekek este 

élménybeszámolót készítettek az elmúlt napok eseményeiről és legkedvesebb élményeiket meg is rajzolták. 

Korondon a harmadik napon a szívélyes fogadtatás és a bőséges másnapi reggeli után utunk Farkaslakára vezetett, 

ahol koszorút helyeztünk el Tamási Áron sírhelyénél, majd a Trianon emlékmű megtekintését követően 

szabadprogramot biztosítva a gyerekeknek megismerkedtünk a farkaslakai bazársor bőséges árukínálatával. Ezután 

következett a legmeghatóbb élmény mindannyiunk számára: idegenvezetőnk, Bandi bácsi elvezetett bennünket 

Felsősófalvára, a Székely Mózes Fejedelem Általános Iskolába, ahol az iskola fiatal, de tapasztalt tanítója/tanára, 

Attila bácsi vezette be tanulóinkat a székely általános iskolai oktatás rejtelmeibe. Általános képet kaptunk az 

erdélyi székely gyerekek egyszerű, de tartalmas iskolai életéről, végül pedig zenei ízelítőt kaptunk a székely 

muzsika ízes hangulatából a tanítóúr rögtönzött népi zenekara által, melyben ő volt a nagybőgős és két hetedikes fia 

a brácsás és a prímás. Gyermekeink nagy érdeklődéssel és örömmel szívták magukba ezt a felejthetetlen élményt. 

Az iskola meglátogatása után kis pihenőt iktattunk be a Pongráctetőn, amely káprázatos panorámát kínált a 

fürkésző szemeknek és digitális kameráknak. A finom úticsomag elfogyasztása és a kiadós mézvásárlás után 

következett a Gyilkos-tó, ahol a gyerekeknek lehetősége nyílt egy hosszabb szabadidős programra, amely alatt a 

falatozáson túl megrajzolhatták/megfesthették a tó megtekintése közben felhalmozódó gondolataikat, érzéseiket a 

természetábrázolás eszközeinek széles repertoárjával. Ezt követően a Békás-szoros lett az úticél, ahol egy 1,5 km-

es gyalogtúra keretében megismerkedtünk a sziklás „ördögkatlan” varázslatosan monumentális természeti 

képződményeivel. Korondi szállásunkra fáradtan, de annál nagyobb élménygazdagsággal visszatérve, kis fazekas-



bazározást követően hunytunk álomra szemünket. Utunk utolsó, negyedik napjának reggelén kiadós reggelit 

követően fájó búcsút kellett vettünk korondi szállásadóinktól és a fazekasbazároktól azért, hogy időben eljussunk 

Csúcsára, hogy megtekinthessük a Boncza kastélyt és a „fehér házat”, amely helyszínek szerves részét képezték a 

nagy író/költő, Ady Endre életének, abban az időszakban, amikor bájos múzsája és későbbi felesége „Csinszka” 

iránt érzett szerelme beteljesedni látszott. Utunk folytatásaként a Királyhágó gigászi magaslatainak lenyűgöző 

szépségét érezhettük át, amikor autóbuszunk begördült a csodálatos panorámájú parkolóba. Itt rövid szabad 

program után Nagyvárad felé vettük az irányt, ahol az I. Szent László által építtetett nagyváradi várat csodálhattuk 

meg, melynek külterületén csoportos szemétszedést rendeztünk a környezetmegóvás- és tisztántartás jegyében. Ezt 

követően a nagyváradi római katolikus székesegyházat tekintettük meg, amely lenyűgöző belső tereivel és meghitt 

nyugalmával varázsolta el tanulóinkat. Ezután szomorú búcsút véve az erdélyi székely világtól, már a magyar határ 

felét vettük az irányt szívünkben és emlékezetünkben tornyosuló tapasztalatok sokaságával, amelyek szemmel 

láthatóan mély nyomot hagytak gyermekeinkben, akik ezt a csodálatos élményt reméljük, sohasem felejtik el, és ha 

lehet, igyekeznek majd átélni újra és újra. 

A kirándulás adta lehetőségek élményszerűvé tették a korábban tanultakat, tanulóink közvetlen tapasztalattal 

szerezhettek új élményeket, megalapozhatták későbbi ismeretszerzéseiket. Az út során szerzett tapasztalatok s az 

általuk megoldott feladatok, közös foglalkozások révén tanulóink betekinthettek az ottani világba, 

mindennapjaikba. Láthatták a miénknél nehezebb életkörülményeket is, mely erősítette bennük az összetartozás 

érzését. Örülünk, hogy elmehettünk, reméljük, hogy még sokszor pályázik az iskolánk, mert nagyon jó 

lehetőségnek tartjuk a Határtalanul programot arra, hogy megismerjük a határon túli magyarok életét, a szép tájakat 

és a változatos történelmi emlékeket. 

 

Nyíregyháza, 2019. 05. 28. 

 

         Orbán Gergely, osztályfőnök – 7.a 

 

    

    

 



    

 

     

 

     

 

     

 


