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A  program elindul 
 

A pályázatot egy évvel ezelőtt írták ki. A két osztály osztályfőnöke, Heni néni és Gergő bácsi 

megkérdeztek bennünket, hogy lenne-e kedvünk Erdélybe menni kirándulni. Természetesen 

azonnal lelkesedtünk az ötletért. Szülői értekezleten a szülők körében is felmérést végeztek  

hogy vállalják-e az utazás anyagi vonzatát, mely nem lesz több, mintha,  itt Magyarországon 

mennénk osztálykirándulásra, vagy erdei iskolába, mert a költségek nagy részét a pályázat 

fedezné. A szülők és gyerekek lelkesedésén felbuzdulva osztályfőnökeink megtervezték az 

utat és pályáztak. A nyertes pályázatról a jó hírt, valaki már a nyári táborban megtudta, ahol 

Heni néni minden nap izgatottan nézte emailjait, de van, aki csak szeptemberben tudta meg.  

 

Előkészületek 
 

Április elején, ahogy visszaérkeztünk a tavaszi szünetről, Heni néni mondta, hogy a 

kirándulás előtti egy hónapban azaz nemsokára, rengeteg dolgunk lesz. Előkészítő órákat 

fognak tartani tanáraink, de nekünk is fel kell készülnünk külön – külön egy – egy témából. 

Valamint lesz egy projekt nap is, ahol rajtunk kívül mások is bekapcsolódhatnak a 

felkészülésünkbe.  

 

Április 21-én kedden megkezdődtek az előkészületek. Heni néni és Gergő bácsi össze hívta a 

két osztályt egy közös megbeszélésre. A Határtalanul kirándulásunk részletes programját 

ismertették velünk. Az utazásunk célja lesz, hogy a nyomába járjunk a legendás magyaroknak 

és magyar mondáknak. Az út nagyon izgalmasnak ígérkezik. Az útvonal: Nagyvárad-

Kolozsvár-Torda-Marosvásárhely-Marosvécse-Borszék-Szárhegy-Békás-szoros-Madarasi 

Hargita – Székelyudvarhely – Szejke –Déva - Arad. Úgy tűnt rengeteg élményben lesz 

részünk. Az állomás helyekhez kapcsolódóan Heni néni és Gabi néni előzetes feladatokat 

állított össze, melyből ki-ki érdeklődése szerint választhatott. A gyűjtőmunkák lehettek a 

mondákról, egy híres városról, temetőkről, síremlékekről, Erdély természeti adottságairól, 

hegységekről, népdalokról, írókról, költőkről.  

 

 

 



 

 
Május 5-én kedden Gabi néni tartott nekünk előkészítő órát Erdéllyel kapcsolatban a 

könyvtárban. Egy ppt-vel készült úticélunk területéről, kultúrájáról, nevezetes helyeiről, 

lapokról, régen ott élt ismert magyarokról.  Köztük volt például az erdélyi egyensúly, a 

Házsongárdi temető, Déva vára, a Helikon irodalmi lap, Tamási Áron, Ady Endre és Sütő 

András. Rengeteg érdekességet hallottunk. Az előadás közben jegyzeteltünk a kiosztott 

lapokra. Videót is néztünk Csacsinszkyről és Csacsinszkáról, részletet hallgattunk néhány 

versből. Az óra végén kaptunk egy lapot, amin kérdések voltak az órán hallottakkal 

kapcsolatban. Kitöltöttük együtt ezt és ezzel vége is lett az órának. 

 

 

 
 

 

Május 6-án több előkészítő óra is volt. Az elsőt Péter bácsi tartotta Erdély nevezetes 

természeti képződményeiről. Sok és lenyűgöző képet mutatott és érdekes történeteket 

mondott. Megismerkedtünk a Gyilkos tó és a Tordai hasadék legendájával. Megtudtuk, 

hogyan alakult ki a Tordai sóbánya. Ezen az órán Erdély érdeked földfelszínével is 

megismerkedtünk. 
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A második órában volt a történelem előkészítő óra, melyet Éva néni 

tartott. Sok érdekességet halottunk. Annak ellenére, hogy már tanultunk a hallott 

korszakokról, mégis sok új ismerettel gazdagodtunk. 

A következő órában Réka néni jött be matek órát tartani. Négyes csoportokba rendeződtünk. 

Minden csoport kapott egy Lénárt gömböt, hozzá való körzőt, vonalzót és alkoholos filcet. 

Ezek a gömbi geometria eszközei. Hogy hogy kapcsolódik ez az utazásunkhoz? Bólyai János 

nem euklidészi (hiperbolikus) geometriája hívta fel a figyelmet a gömbi geometriára. Sok 

érdekes dolgot hallottunk, például, hogy a gömbi geometriában nincsenek párhuzamos 

egyenesek, vagy hogy két egyenesből is lehet sokszöget rajzolni, valamint, hogy a háromszög 

szögeinek összege nagyobb mint 180 fok. Nagyon izgalmas volt, szívesen hallgatnám meg 

még egyszer. 
 

 
 

Május 7-én, csütörtökön Sándor bácsi arról beszélt, hogy Trianon után milyen sok részt 

leválasztottak Magyarországról. Hogy ahová megyünk, az is régen Magyarországhoz 

tartozott, és akik ott laknak, bár magyarul beszélnek, mégis más országhoz tartoznak. Azt is 

elmesélte, hogy volt egy olyan időszak az erdélyi  magyarok életében, amikor nagyon nehéz 

volt nekik. Éheztek, de volt úgy, hogy falvaikat is lerombolták. Nagyon érdekes volt az 

előadás.  

Május 8-án az osztályfőnöki órán Heni néni az erdélyi emberekről, az erdélyi szokásokról 

beszélt. Megbeszéltük a helyes viselkedés szabályait, és átvettük még egyszer az előzetesen 

vállalt feladatokat. Felkészültünk a projekt napra is.  

 

 



 

 
 

A hatodik órában néptánc órát vettünk Zsófi nénitől. Az óra első felében erdélyi néptáncokat 

néztünk, amiket később meg is tanultunk.  
Utána lementünk a tornaterembe. Először egyéniben próbáltuk követni a lépéseket, majd 

később párokban. Zsófi néni tornasorba állított minket, és úgy jöttek létre a párok, mert sem a 

fiúk sem a lányok nem akartak párba állni.  

A mozdulatok nagyon nehezek voltak (legalábbis nekünk). Nagyon vicces volt látni, hogy 

annyiféleképpen csináltuk, ahányan voltunk. 

 

 

 
 

 

Sokat nevettünk ezen. Zsófi néni azért nem adta fel, úgyhogy a vége felé, már egy irányba is 

tudtunk mozogni. 

 

Május 13-án szerdán a projekt napunkra meghívtuk az m2 televízió gyerekhíradójának 

szerkesztőjét. A vidám, jó hangulatú délutánról készült felvételt május 28-án mutatta be a tv. 

Tízenegy állomáshelyen tízenegy  különböző tevékenységet próbálhattak ki a hetedikes, 

hatodikos és ötödikes gyerekek. Péter bácsival gyakoroltuk a növényhatározást, Lénárt 

gömbön szerkesztettünk Réka nénivel, Kriszta nénivel kísérleteztünk különböző összetételű 

ásványvizekkel, kőrösfői népdalokat és a Székely Himnuszt tanultunk Máté Judit nénivel, 

Detti nénivel széki táncot tanultunk, Viktor bácsival székely kapukat rajzoltunk, Marika néni 

segített nekünk kis kopjafákat faragni, koszorúkat készítettünk Kati néni segítségével. 

Utazásunk minden állomáshelyéhez fűződik valamilyen monda, legenda. Kincses Judit néni 

és Sándor bácsi segítségével ezekkel ismerkedtünk meg, majd drámajáték formájában 

eljátszottuk. Kitti, Blanka reneszánsz táncot tanítottak. Az egyik legnépszerűbb állomás az 

erdélyi ételekből készült terülj, terülj,  asztalkám, ahol sok finomságot kóstolhattunk meg. 

Köszönjük Mercz Dani anyukájának! 
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Az utazás 
 

 

1.nap 

 

Elérkezett a várva várt nap. Reggel 5 órakor indultunk az iskolától és célba vettük Erdélyt.  

Helyi idő szerint 10 órakor léptük át Ártándnál a határt. Első állomásunk Nagyvárad volt, ahol 

megtekintettük a Holnap szoborcsoportot és  az Ady múzeumot. Számunkra nem volt annyira 

izgalmas, mert az előadás a múzeumban nagyon hosszú volt. A váradi vár után a  következő 

megállónk Csúcsán a Boncza kastély volt, de út közben megálltunk a Királyhágónál és 

gyönyörködtünk a tájban. Tovább mentünk Bánffyhunyadra, ahol megnéztük a helyi festett 

kazettás református templomot. Mikor beléptünk a templomba gyönyörű varrottasokat 

néztünk meg a falakon. Távozás előtt megkértük a kántort, hogy szólaltassa meg az orgonát. 

Meghallgattunk egy zsoltárt, majd  a himnuszba kezdett bele és mi is énekeltük. A kertben 

megkoszorúztuk Petőfi kopjafáját, közben el kezdett szakadni az eső és nagyon eláztunk. 

Szerencsére kirándulásunk 5 napja alatt ez volt az egyetlen eső. Körösfőn megkoszorúztuk 

Vasvári Pál kopjafáját. Első napunk végállomására érkeztünk, Kolozsvárra. Itt volt a 

szállásunk. Miután kipakoltunk és megvacsoráztunk, elmentünk esti sétára. Sétánk alatt 

ellátogattunk Mátyás és Bolyai János szülőházához. Mátyás szülőházánál eltáncoltuk a 

reneszánsz táncot. Visszafelé megálltunk a főtéren, ahol megnéztük Mátyás szobrát. Ezután 

ugrándoztunk a szökőkútban. Ezt mindenki nagyon élvezte. Miután kijátszottuk magunkat 

visszamentünk a szállásra. Lefürödtünk és elmentünk aludni. Izgalmas nap volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

       
 

 

 

        
 

 

 

2. nap 

Miután felkeltünk és megreggeliztünk elindultunk a Házsongárdi temetőbe. Ott Luca 

felolvasta A tavasz a házsongárdi temetőben című verset. Ezután megkoszorúztuk Dzsida 

Jenő sírját. Utána buszra szálltunk és elmentünk a Tordai sóbányába. Lementünk a bányába, 

ahol mindenki rögtön elkezdte nyalogatni a falat. Az idegenvezető azt mondta, hogy a só 

hasmenést okoz, persze a végén elmondta, hogy ez csak vicc. Van egy része a bányának, ami 

visszhangzik. Ez a rész egy szóra mindig visszakérdez: alkohol…hol…hol. A bánya legalján 

kész szórakoztatóközpont volt. Volt billiárd, teniszpálya, óriáskerék, mini golf pálya, 

bowling. Mi az óriáskerékre ültünk fel. Nagyon jó volt. Mikor kijöttünk lehetett vásárolni. 

Tovább mentünk a Tordai-hasadék felé. Ott növényeket határoztunk, kirándultunk és instabil 

függőhidakon mászkáltunk. Következő állomáshelyünk Marosvásárhely volt. Elmentünk a 

Teleki-Bólyai TK-ba, ahol nagyon sok régi könyv volt. A TK-ban volt egy szoba, ami Bólyai 

Jánost és Bólyai Farkast mutatta be: használati tárgyait, egyikük koponyáját és egy portrét.  



 

 

Ezután a református temetőbe mentünk és megkoszorúztuk Bólyai Farkas, 

Bólyai János és Sütő András sírját. Utána az volt a feladat, hogy keressünk 1848/49-es 

honvédsírokat. Innentől gyorsan eljutottunk a szállásra, gyalog. A neve Bod Péter Református 

Kollégium volt. Miután mindenki kicsomagolt a szobájában utána megvacsoráztunk. A 

vacsora finom volt. Utána sötétedésig kint voltunk a kertben. Játszottunk, beszélgettünk, 

fociztunk és ipi-apacsoztunk. Aztán egy nagyobb teremben felidéztük, amit aznap láttunk 

álló- és mozgóképekkel. Érdekesen volt pl. megvalósítva a Tordai-hasadék és a sóbányabéli 

óriáskerék is. Később fölmentünk a szobáinkba, és szabadfoglalkozás volt.  

     
 

 

3. nap 

 

 

Felkeltünk és elmentünk a Teleki- kastélyba ahol Gróf Teleki Kálmán vezetet körbe minket. 

Amikor a gróf megjelent, Heni néninek elállta lélegzete annyira megdöbbent. A kastélyt pont 

takarították, mert a gróf úr vendégeket várt (Áder János köztársasági elnököt),  ennek ellenére 

a látogatható részeket és a kastély gyönyörű parkját megmutatta nekünk.. Innen elmentünk a 

Kemény János kastélyba, amit csak egy pár éve kapott vissza család. Sok- sok éven keresztül 

bolondokháza volt, ami meg is látszott a kastély  állapotán. Itt megnéztük a Helikon kör 

asztalát, és megkoszorúztuk Wass Albert sírját. Következő állomásunk Borszék volt.  Egész 

úton a Maros mellett mentünk. Gyönyörű volt a táj. Ott megnéztük a forrásokat, a 

jégbarlangot és a mofettát. A jégbarlangban csak egy tálnyi jeget láttunk. A forrásoknak vas 

íze volt és mindegyik büdös kén szagú volt. Ezután sietnünk kellett, mert Szárhegyen vártak 

bennünket a szárhegyi Bethlen Gábor Általános Iskola hetedikesei. Először bementünk a 

sportcsarnokba és nagyon  elámultunk, mert a csarnok hatalmas volt és fából készült az egész. 

A fiúk focizni kezdtek, amit nagyon élveztünk. Döntetlent játszottunk. Utána a lányok 

kézilabdáztak, sajnos ők kikaptak. Onnan  átmentünk az iskolába, ahol előadtuk a kamasz 

darabunkat. Nagyon jó hangulatban telt el az idő.  A nap végén elérkeztünk a szállásra, a 

Kájoni János Gyermekotthonba. Az összes fiú egy szobában aludt. Elég  kényelmetlen volt, 

de nagyon jó hangulatunk volt.  

 

 



 

 
          

 

           

 

 

       

 

 



 

 

4.nap 

 

Reggeli után sajnos tovább kellett indulnunk.  

Első utunk a Békás-szoroshoz vezetett, ahol sziklákat másztunk (volt, aki majdnem a vízben 

landolt).  

Sok szép vízesést láthattunk, páran le is mentek a partra. A végén sok időt töltöttünk 

vásárlással, sokan vettek karkötőt, fakanalat, hűtő mágneseket, és még sorolhatnám... 

Azután a Gyilkos-tóhoz érkeztünk, ott nagyon finom kürtöskalácsot ettünk.  

Kipróbáltuk volna a csónakázást, de arra sajnos már nem jutott idő.  

Majd fotózkodtunk a Zeteváraljai víztározónál.  Gyönyörű volt a panoráma. 

Onnan egy hosszabb út következett busszal a Madarasi Hargitára. 

Több mint 2 km-es séta után a poros, köves, meredek úton, felértünk a tetejére, majd 

kopjafákat helyeztünk el.  Ez a séta egy kicsit megerőltetett minket (mert estünk-keltünk), de 

egy élmény volt. 

Csodás kilátás tárulkozott elénk.   Egy szív alakú foltot pillantottunk meg a szemben lévő 

hegyen. 

Ezután már csak a szállás következett.  A szálláson a 3. és 4. emeleten foglaltuk el a 

helyünket, ahol emeletes ágyakon aludtunk, és ha megmozdultunk az egész szoba érezte, de a 

hangulat jó volt, bár voltak viták,  egyet nem értések. Vacsora után elmentünk megnézni 

Székelyudvarhely főterét,  két esküvőt is láttunk, és gratuláltunk a szerencséseknek. 

Fagyiztunk, sok szobrot láttunk, és szökőkutat is (mivel szerencsések vagyunk, persze 

elkezdett esni az eső).  Boltban kellett vásárolnunk, mert másnap pünkösd következett.  

Miután visszaérkeztünk a szállásra a tetőtérben összegyűltünk megbeszélni kinek mi tetszett, 

és mi nem a napok alatt. Következő állomás az ágyunk lett, ahol az álmok szigetén utaztunk.  

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

5. nap 

 

Reggel hamar elkészültünk a bepakolással. Reggeli után elindultunk hazafelé. Először Orbán 

Balázs sírjánál álltunk meg, és elhelyeztük koszorúnkat, majd Farkaslakán Tamási Áron sírját 

koszorúztuk meg. Azután átmentünk az út túl oldalán lévő vásárra.  Déva vára felé útba 

ejtettük Vajdahunyadvárát. Itt is, mint minden helyen , ahol megálltunk a busszal pihenni, 

előkerült a focilabda. Csakhogy ez alkalommal, egy kerítéssel elzárt építési területre rúgtuk át 

a labdát. Kétszer is. Miután Bálint bemászott érte, jobbnak láttuk ha felszállunk a buszra és 

elindulunk. Fehéregyházán Petőfi emlékművet koszorúztunk, és elénekeltük a magyar 

Himnuszt. Déván felvonóval  mentünk fel a várhoz. Vipera veszély tábla volt kitéve, ezért 

nagyon féltünk. Előadtuk a Kőmíves Kelemenné balladáját álló képek segítségével, majd  fel 

is olvastuk. Onnan Aradra mentünk. Ott a 13 aradi vértanúk szobrát díszítettük fel magyar 

szalagokkal. A fiúk vértanukként elmondták a 13 honvéd tábornok utolsó mondatait.  

Hazafelé a határátkelőn időztünk.  Többször megnézték az iratainkat és le is szállítottak 

bennünket. Amikor visszaszálltunk, még utána sem engedtek el. A busz előtt  keresztbe 

fordítottak egy padot, hogy ne menjünk tovább. Mire elindultunk az eső is eleredt és végig 

szakadó esőben érkeztünk meg Budapestre 11 óra tájban. Mindenki nagyon jól érezte magát.  

 

               
 

 

 



 

 
 

Újra itthon 

 
Rengeteg élménnyel gazdagodtunk, amiket egyszerre el sem tudtunk otthon mesélni. Újabb és 

újabb események jutnak eszünkbe. A kiránduláson elkezdett útinaplót itthon fejeztük be.  

Június 8-án tartottunk egy értékelő órát, amelyen összeállítottuk ezt a projektnaplót.  

Kirándulásunkról két cikk is megjelent két kerületi internetes újságban, és még egy várható a 

Városkép c. kerületi lapban.  

Felkészültünk már egy bemutató órára és a témanapra is, melyek még csak ezután kerülnek 

megrendezésre.  

 

 

A projektnaplót összeállította:  

 

a 7.a. és 7.b. tanulói és osztályfőnökei: Hódoss Henriette és Sirán Gergő 

 

 

 

 

 

 

 


