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Beszámoló 

 

Iskolánk hetedik évfolyamos tanulói 2022. június 21-től 2022. június 25-ig a Határtalanul program 

keretei között Erdélyben járt.  

Az utazás leírása: 

1. nap : A hetedikesek útnak indultak Erdélybe. A hajnali négy órási indulás sem szegte 

kedvüket. Első állomásunk Temesvár volt, ahol megcsodáltuk a belvárost és az ortodox 

székesegyházban egy soron kívüli tárlatvezetésben is részünk volt. Belvárosi sétánk során 

felfedeztük a város nevezetes épületeit és tereit, mint például Losonczy tér, Lloyd sor, 

református és római katolikus templom. Marosillyén egy rendhagyó történelemórán vettünk 

részt, ahol korhű ruhákba öltözve felidéztük Bethlen Gábor és Erdély aranykorának időszakát. 

Lóhalálában bevettük Vajdahunyad várát is, ahol megismerkedünk a belvárossal, 

ellátogatunk a Vajdahunyadi várhoz, a „Várak királyához”. Déva várát ezúttal csak 

messzebbről csodáltuk meg, felidéztük Kőmíves Kelemenné balladáját. Az esti órákban 

érkeztünk meg szászsebesi szállásunkra, ahol finom vacsorával vártak minket. 

 



 

 



2. nap : Tanulmányi kirándulásunk második napját a szépséges Gyulafehérváron kezdtük, ahol 

többek között megkoszorúztuk a Hunyadiak sírhelyét a Szent Mihály katedrálisban, valamint 

történelmi sétát tettünk a várban. Ezután tettünk egy rövid látogatást Nagyenyeden, ahol a 

Bethlen Kollégiumba és a várba látogattunk el. a kollégium egykori híres diákjának, Áprily 

Lajosnak egyik versét meghallgattuk. A középkorban épült, bástyákkal szegélyezett várba is 

bepillantottunk, ahol a református vártemplomot csak kívülről tudtuk megnézni a felújítási 

munkálatok miatt. Energiánk java részét a Tordai sóbányára és a Tordai- hasadékra 

tartogattuk, nem is okoztak csalódást, mindkettő lenyűgöző volt. A Tordai-hasadékhoz vezető 

út során megismerkedünk a természetmagyarázó Szent László mondával. A nap végén egy 

igazán ízletes vacsora után mindenki megelégedésére elfoglaltuk szállásunkat, ahol több 

napot töltöttük. 

 





 

 

3. nap : A délelőtt folyamán a marosvásárhelyi Dr. Bernády György Általános Iskola tanulói és 

tanárai fogadtak minket nagyon szívélyesen, annak ellenére, hogy már náluk is nyári szünet 

van. A közös ismerkedős program után együtt ellátogattunk a Kultúrpalotába, itt a 

Tükörteremben felfedeztük a magyar népballadákat ábrázoló üvegablakokat.  A tartalmas 

délelőtt után vártak minket a természet csodái. A rendhagyó földrajz órán a természet 

csodáival találkozunk. A Gyilkos-tónál megismerkedtünk a tó kialakulásának történetével, 

megtekintettük a Békás-szoros vadregényes szurdokait. Meghallgattunk egy újabb ideillő 

Áprily-verset. Végezetül meghódítottuk a Bucsin-tetőt, ahonnan festői kép tárul elénk a 

környékről. 





 

 

4. nap : A napot a világ legnagyobb heliotermikus tavának, a Medve-tónak felfedezésével 

kezdtük Szovátán. Megismerkedtünk a fürdőhely történetével és tó kialakulásával. Ezután 

egy sóvágó mester bemutatóját tekinthettük meg Parajdon, majd mindenki megvásárolhatta 

az áhított vásárfiát Korondon. Délutáni programunkban az irodalom és a történelem 

nyomába eredtünk. Megkoszorúztuk Tamási Áron sírját Farkaslakán majd felfedező útra 

indultunk Székelyudvarhelyre. Látogatásunk során megtekintettük a Vármegyeházát, a 

Milleniumi Székely-Emlékművet és a Tamási Áron Gimnáziumot. Az Emlékezés Parkjában 12 

olyan történelmi személyt ismernek meg a diákok, akiknek fontos szerepe volt Erdély 

történelmének alakulásában. A szállás felé tartva még megálltunk Szejkefürdőn, 

megcsodáltuk a székelykapukat és tiszteletünket tettük Orbán Balázs sírjánál. 

 







 

 



5. nap : Délelőtt indultunk vissza Várpalotára. Útközben Kolozsvárral ismerkedtünk meg, ahol a 

történelmi központban sétáltunk: Mátyás király szobra és szülőháza, Szent Mihály templom, 

Farkas utcai református templom. Sok szép élménnyel a tarsolyunkban tértünk haza. 





 

A programok nagyon jók, a természet csodálatos, az erdélyi emberek pedig nagyon kedvesek voltak.  

 


