
 

 

Beszámoló-Határtalanul 

Iskolánk 7. évfolyamos diákjai (21 fő) és 6 fő nyolcadikos tanulója 4 napos 

erdélyi kiránduláson vehetett részt a Határtalanul pályázat keretében. Ahogy 

közeledett a kirándulás időpontja, egyre izgatottabban vártuk, hogy 

csomagolhassunk… 

Április 11. –előkészítő óra 

A részt vevő diákok csoportokat alkotva készültek fel kiselőadásokkal az 

elkövetkező látnivalók bemutatására. Az érdekes előadások után tesztet 

töltöttek ki a csapatok. Az előkészítő óra után a szülőkkel is ismertették a 

tudnivalókat és a bővebb programot a kísérő tanárok. 

Április 17. –első nap 

A hajnali kelés ellenére, mindenki nagyon várta az indulást. Tudtuk, hogy az 

utazás hosszú lesz, de szerencsére hamar eltelt az idő. Nagyszalontán 

megismerkedtünk idegenvezetőnkkel. Arany János szülőházánál együtt 

elmondtuk a Walesi bárdokat és meghallgattunk egy Arany János  szavalatot. 

Megnéztük a várost, majd indultunk tovább Bánffyhunyadra. Az elhíresült „cifra 

paloták” látványa fogadott minket a városba érkezéskor. A helyi lelkész 

bemutatta a református templomot. Református testvérgyülekezetünk szíves 

vendéglátását is megtapasztalhattuk. Útunkat folytattuk a  Gyalui-víztározóhoz. 

Az esti órákban érkeztünk meg szállásunkra, Magyarlónára. A református 

templom megtekintése után mindenki elindult a szállásra. Este a szálláson a 

nyolcadikos lányok felpróbálták a helyi népviseletet. 

Április 18. – második nap 

A reggeli gyülekező után indultunk Tordára. A rövid buszos utazás alatt 

élménybeszámolót tartottunk egymásnak az előző estéről. Tordán 

megemlékeztünk az 1568-as erdélyi vallásszabadságot kimondó 

országgyűlésről. A Fejedelmek házánál megértettük, miért volt olyan nagy kincs 

abban az időben a só. A sóbányában megismertük a só kialakulásának 

körülményeit, a bánya történetét. Szabadidőnkben pingpongozhattunk, 

biliárdozhattunk és kipróbálhattuk az óriáskereket is a bánya mélyén. Délutára 

az időjárás is megsegített bennünket, így lehetőségünk volt a tordai hasadékon 

végig sétálni. Este a magyarlónai diákok ellen focimeccset játszottunk. 



Április 19 . – harmadik nap 

Búcsút vettünk szállásadóinktól, majd elindultunk Kolozsvárra. A Fő térről 

indulva megtekintettük a Szent Mihály templomot, Mátyás király szobrát és 

szülőházát. A házsongárdi temetőben koszorút helyeztünk el Kós Károly 

sírjánál, aki iskolánk névadójának jó barátja volt és házát tervezte. A 

szabadidőnk hasznos eltöltése után indultunk tovább Torockóra. A Néprajzi 

múzeumban megismerkedtünk a helyi mesterségekkel, a szász kultúrával, majd 

látogatást tettünk a Kis Szent Teréz gyermekotthonban. Megismertük az ott élő 

gyermekek napirendjét és szokásaikat. Találkoztunk a gyerekekkel, akik közül az 

egyik nyolcadikos lány énekelt nekünk egy gyönyörű népdalt. Átadtuk 

ajándékainkat, majd a himnusz közös eléneklése után elbúcsúztunk. Érdekes, 

meglepő és egyben megható is volt, hogy mennyire más világban élnek. 

Délután elindultunk a Székelykőre, ahonnét csodálatos panoráma tárult elénk. 

Nagyon élveztük a túrát.  

Április 20.  - negyedik nap 

Reggeli után a torockószentgyörgyi vár irányába indultunk el. Felkapaszkodtunk 

a várromokhoz, ahonnét láthattuk az előző nap megmászott Székelykövet. 

Ezután Nagyváradra utaztunk. Rulikowsky Kázmér sírjánál a kapitányról és 

fegyveréről hallgattunk előadást. Megnéztük a Püspöki palotát, a katolikus 

Székesegyházat, Szent Lászlóról meséltünk legendákat. Végig mentünk a 

kanonok soron, majd búcsút vettünk idegenvezetőnktől. Útunkat hazafelé 

folytattuk. Szerencsésen és élményekkel telve érkeztünk haza.  

Április 26. – értékelő óra 

Újabb csoportokat alkottunk, majd az elkészült fényképekből tablókat 

készítettünk. Értékeltük az utazást, beszámolókat hallgattunk meg mind a 

diákok, mind a tanárok előadásában. Közösen térképvázlatot készítettünk a 

megtett útról és az élményeket ehhez kötve elevenítettük fel. 

Debre Márta 

kísérőtanár 

 

 


