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Előkészítő tevékenység 

Határtalanul! 

„Barangolás Szülőföldünk mentén” 

 

A kirándulás előtt az egyik előadás a kettő közül az előkészítő tevékenység volt. Igazgató  úr 

tartotta az előadást.  

Ezen az előadáson beszélgettünk arról, hogy jönnek hozzánk az erdélyi diákok. Igazgató úr 

felvázolt nekünk a részükre szervezett programot. Elmondta, hogy az erdélyi diákok április 

16-án este érkeznek hozzánk, és 19-én reggeli után indulnak vissza. Így több,mint 2 egész nap 

lesz számunka, hogy megismerhessük őket, a szokásaikat, személyiségüket. 

Felvázolta a programot is, elmesélte, hogy az első nap este érkeznek, aznap még nem lesznek 

programok, mert valószínűleg elfáradnak au utazásban, így a szállásukat foglalják el és 

megvendégeljük őket egy vacsorára. 

A második nap már sűrűbb lesz. Délelőtt folyamán bemutatjuk számukra az iskolánkat és 

akkor találkozhatunk mi is velük. Elutaztunk még Egerbe. Itt egy rendkívüli történelem óra 

keretében megismerhetik az Egri vár történetét, Eger ostromát. Meglátogatjuk a Minaretet és 



a török fürdőt. Délután Noszvajra utazunk Egerből. Itt van egy nagyon érdekes 

barlangrendszer, azt járjuk be, aztán Szomolyán megnézzük a Kaptár kövek völgyét. 

Természetesen itt is hallhatunk majd előadást szakértőktől. Közös vacsorával zárul a nap, 

illetve még az aznapi felvételek összevágásra kerülnek az est folyamán. 

A harmadik nap ellátogatunk Feldebrőre, ott templomokat fogunk nézni, illetve előadást 

hallunk majd a középkori templomokról. Innen még a délelőtt folyamán Tarnaszentmáriára 

utazunk, ott is egy templomot tekintünk meg. Délután innen Sirokba utazunk,meglátogatjuk a 

siroki várat, megmásszuk az itt található helyet. De előtte még a recski munkatábort 

ismerhetjük meg. Előadás is lesz, az 50-es évek politikai helyzetéről, és a munkatáborról, 

hogy mi is ez és miért hozták létre. Este szintén a videók összevágása következik, és közös 

nyársalás, vacsora és a búcsúest. 

A negyedik nap reggelén elbúcsúzunk az erdélyi diákoktól, indulnak haza a hosszú útra. 

Hasznos volt ez az óra, mert felkeltette a kirándulásra az érdeklődést, ami már eddig is várva 

vártunk, de most már a napokat számoljuk. Kíváncsian várjuk az erdélyi diákokat, reméljük új 

barátságok köttetnek majd.  



Előkészítő óra 

Határtalanul! 

„Barangolás Szülőföldünk mentén” 

 

Az utazás előkészítő órájára az út előtti napokban került sor. Az osztálynak Igazgató úr 

tartotta meg a foglalkozást, ami hosszú volt, de megérte, mert ez után sokkal jobban vártuk az 

utazást, mint előtte.  

A téma természetesen Erdély volt. Vetített nekünk, megismerhettük az erdélyiek népviseletét, 

zenéjét, táncát. Aki akarta, ki is próbálhatta, bár erre nem nagyon voltak jelentkezők, 

mindenki szégyenlős volt. 

Igazgató úr a versek szerelmese, ezért számos erdélyi szépirodalmi alkotásból idézett nekünk. 

A foglalkozás alatt igazgató úr nem csak mesélt arról, hogy más országba utazunk és ott 

mégis magyar emberekkel és diákokkal fogunk találkozni, hanem térképeket és fényképeket 

is vetítet, amin jól nyomon követhető volt. 

Feladatokat is kaptunk, ami többek között abból állt hogy magyar nyelvű városokat kellett 

keresnünk a térképen, és az volt a legfurcsább, hogy azok mind a határainkon túl esnek. 

Persze sokan voltak közöttünk olyanok akik már hallották ezeknek a városoknak a nevét, de 

nem tudták azt, hogy azok nem Magyarországon találhatók. 



A második részben arról beszéltünk hogy az utazásnak milyen lesz a programja. Mikor 

indulunk, hol fogunk megállni, ott mit fogunk megnézni. Ezeket mind fotókon is 

megnézhettük. 

Az első nap korán fogunk indulni Gyergyószentmiklósra. Menet közben megállunk 

Nagyváradon városnézésre, várlátogatásra. Ezen az órán megbeszéltük,hogy majd ki hol és 

miről tart majd előadást, az egyikünk Nagyváradról. Erre előre fel kell majd készülnünk. Esti 

órákban érkezünk meg Gyergyószentmiklósra. Elfoglaljuk a szállást és próbáljuk az előadást, 

amit majd az erdélyieknek adunk elő. 

A második nap Székelyudvarhelyre utazunk el. Megnézzük Tamási Áron szobrát és az 

Emlékezés parkját. Ebből a témából is fel kell majd készülni valakinek,itt is előadást 

hallhatunk majd. Ezután Székelyfürdőn megnézzük a Szabadtéri Székelykapu Múzeumot, a 

délután folyamán pedig ellátogatunk Farkaslakára, a Tamási Áron emlékházba. Az udvaron 

elpróbáljuk az előadásunkat. Este tábortűz, vacsora, és ismét próba. 

A harmadik napon ellátogatunk egy itteni Nyugdíjas Központba. Itt adjuk elő a lakóknak az 

előadásainkat. Délután a Békás-szoroshoz utazunk el, ahol a Gyilkos tó is található. Állítólag 

lenyűgöző a szépsége. Este tábortüzes búcsúest mellett köszönhetünk el egymástól.  

A negyedik nap reggelén indulunk haza Gyergyószentmiklósról. Hazafelé megálltunk 

Marosvásárhelyen, ahol megkoszorúzunk két sírt, és az esti órákban érkezünk haza. 

 



I. Kirándulás 

Határtalanul! 

„Barangolás Szülőföldünk mentén” 

 

Az első nap korán indultunk Magyarországra, Hevesre, hogy ott találkozhassunk a 

testvériskolánk diákjaival, és velük együtt eltölthessünk pár felejthetetlen napot. Útban 

odafelé útba ejtettük Karcagot, ahol is meglátogattuk a Györffy István Nagykun Múzeumot. 

Az itteni gyűjtemény főként a kunság néprajzi és történeti vonatkozásait mutatja be. Az esti 

órákban érkeztünk meg Hevesre. Fáradtak voltunk, így már a szállás elfoglalása is felemelő 

élmény volt, és a vacsorának is nagyon örültünk.  

 

A második nap szintén korán kezdődött. Egy kiadós reggeli után bemutatták nekünk a hevesi 

diákok az iskolájukat. Körbevezettek minket, megmutatták a kedvenc helyüket, ahol 

szünetben összeülnek beszélgetni. Nagyon szép az iskola, nagy parkja van, sok fával, ahol 

tiszta a levegő, sok a madár. A környék is csendes, nincs nagy forgalom, nyugodtan tudnak 

tanulni, nem zavarja őket semmi. Ezután Egerbe utaztunk el. Itt készültek számunkra 

előadással, amelyben megismerhettük Eger ostromának történetét, és az egriek életét a török 

hódoltság idejéből. Ennek nyomait kutatva bemutatták nekünk a minaretet és a Török fürdőt. 

De megnéztük még a Dobó teret is. És még a Népkertet is megnézhettük, aminek a közepén 

egy igen szép, virágos szökőkút áll. 



 

Délután ellátogattunk Noszvajra. Kis dimbes-dombos rész, ami közelebb áll a mi szívünkhöz, 

mint az alföld. Itt egy nagyon érdekes barlangrendszert látogattunk meg, ahol állítólag laktak 

is emberek. Itt is tartottak számunkra előadást, egy itteni szakértő. Szomolyán is voltunk,ott is 

meglátogattunk egy természeti nevezetességet. Természetesen a hevesi diákok mindenről 

felkészültek, és előadásokat, ismertetőket tartottak számunkra. Este fáradtan érkeztünk vissza 

Hevesre, de még volt feladatunk. A mi iskolánkban működik média csoport, így segítettünk 

összevágni a hevesi tanulóknak a nap folyamán elkészült felvételeket. Cserébe ők ismét egy 

nagyon finom vacsorával kedveskedtek nekünk. 

A harmadik nap, szintén egy finom reggeli után ismét útnak indultunk Feldebrőre. Itt 

megismerhettük a román kori művészet legbecsesebb emlékeit, a Feldebrői altemplomot, és 

egy nagyon rési templomot, ami Tarnaszentmárián található. Délután Recskre mentünk. Ide 

egy nem vidámnak mondható okból látogattunk. Az itteni munkatábort mutatták meg nekünk, 

és előadást halhattunk arról, hogy ezt ki, mikor és miért alapította meg. Ezután a siroki várat 

néztük meg, itt hegyet is mászhattunk és elfogyasztottuk az útra kapott szendvicseinket. Este 

egy szalonnasütéses búcsúest mellett szintén összevágtuk az aznapi felvételeket. 

A negyedik nap indultunk haza. Fáradtak voltunk ugyan, de szomorúak is, el tudtunk volna 

még itt tölteni pár napot. Nagyon örültünk az új barátságoknak. Tettünk egymásnak sok 

ígéretet, hogy online tarjuk egymással a kapcsolatot, reméljük ez így is lesz és lesz még 

alkalmunk találkozni egymással. 

  



 II. Kirándulás 

Határtalanul! 

„Barangolás Szülőföldünk mentén” 

 

„A legnagyobb élmény számomra, amiért érdemes volt kimenni, hogy amikor előadtuk a 

színdarabot, mennyi ragyogó szemet lehetett megcsodálni. Persze nem utolsó szempont a 

kiránduló hely sem. Rengeteg szép helyre eljutottunk az út során, amik általában valamilyen 

történelmi eseményhez kapcsolódtak, így aztán bőven tanulhattuk a törit is, ami mindig jól 

jön. Számomra minden egyes hely élmény volt, más-más dolog miatt.” 

 

 

„2015. május 13-án a reggeli órákban indultunk el az Erdélyben található 

Gyergyószentmiklósra. Nem sokkalazután, hogy elhagytuk Magyarországot két ellenőr szállt 

fel a járműre és ellenőrizte a személyiket. Ezután megálltunk egy templomnál, utána 

bementünk az Ady Endre Múzeumba. A szállásunkra érve először vacsoráztunk, utána pedig 

elfoglaltuk a szobát. Másnap az ottani idő szerint 7 órakor keltünk fel, hogy készen legyünk. 

Az étkezést követően, elmentünk a székely kapukhoz. Ezen a napon vásároltunk be olyan 

dolgokat, amit emlékként vittünk haza. Volt egy ember, aki taplómester, tett fel kérdéseket, s 

aki jól válaszolt, az kapott egy általa készített tárgyat. Így nyertem egy egeret és egy medvés 



fejet. Este próbáltunk az előadásra, amit a többiek meg is néztek, szerintük tök jó volt. 

Pénteken reggeli után rögtön mentünk az otthonba, az előadást mi kezdtük,utánunk jöttek a 

helyi énekkarosok, azután pedig Ági néni megköszönte a műsort. Megkínáltak bennünket 

innivalóval és édességgel, majd együtt énekeltük az idősekkel. Délután elmentünk a Gyilkos 

tóhoz és a Békás szoroshoz, a bátrak felmásztak a sziklára, szép kilátás nyílt. A helyről lefelé 

sokszor hátraestem. Az idő lefelé menet rövidebb volt. Szombaton korán keltünk,mert 

indultunk hazafelé.” 

 

 

„Szerda reggel 7:30kor indultunk. Az út Magyarország határáig még elég unalmas volt, de 

ahogy átléptük a határt, mindenhol helyek és völgyek voltak. Megálltunk Nagyváradon, ahol 

még elég sok román nyelvű embert hallottunk. Megálltunk a Király hágónál is, amit Erdély 

kapujának hívnak. Ott már nagyon szép volt a táj. Mire odaértünk a szállásra már sötét volt, 

vacsora után fáradtan mentünk aludni. Másnap reggeli után elmentünk Székelyudvarhelyre, 

ahol jó volt hallani a magyar nyelvet. Később elmentünk Tamási Áron szülőházához. Sajnos 

az eső végig esett, a sírjához is elmentünk, ami Farkaslakán volt. A műsort másnap adtuk elő, 

az időseket nagyon megérintette. Nagyon jól érzés volt előadni nekik a műsort. A 

későbbiekben elmentünk a Gyilkos tóhoz, ami nagyon érdekes volt. A tóból még kiálltak a 

fenyőtörzsek. Ezután egy túra volt fel a hegyre, amiben jól kifáradtunk. Este volt egy kis buli 

az erdélyiekkel, aztán mentünk aludni. Nem mondanám, hogy kipihentük magunkat. 



Indultunk másnap haza, de még megálltunk Marosvásárhelyen. Az esti órákban érkeztünk 

haza. Elég fáradtak voltunk, de ennyi sok élmény után már nem számított.” 

 

 

„Régóta készültem erre az útra, vártam, hogy végre elindulhassunk. Az úton sokat 

viccelődtünk, kártyáztunk, az erdélyi utakon már énekeltünk is. Végig jól éreztem magam, a 

helyiek kedvesek és barátságosak voltak. Nagyon tetszett a Gyilkos tó, ahol csónakáztam a 

két legjobb barátommal. A helyi vezetőnk, akinek a nevét nem tudom, sok érdekes dolgot 

mesélt a tóról. „Sajnos nem ugrott ránk egyetlen medve sem.”  A túrákon, amiken részt 

vettünk, nagyon elfáradtunk, de bármikor megismételnénk. Hazafelé meglátogattuk 

Marosvásárhelyen is, pihentünk egyet a Király hágónál, ahol kénytelen voltam cipőt cserélni, 

mivel előtte teljesen eláztunk. „ 



 

„Az utazás hosszadalmas volt, de a táj és a környék kárpótol mindenért. Az ételek is finomak 

voltak, könnyen hozzászoktunk a helyi ízekhez. Az volt a benyomásom, hogy az erdélyi 

emberek nyitottabbak, közvetlenebbek, mint az itthoniak. Nagy hatással volt rám az idősek 

otthona. Szerintem az előadott színdarab nagyon hatásos volt, amikor az idősek elkezdtek 

énekelni, a könnyeimmel küzdöttem. Megragadott az erdélyi táj, a hegymászás is nagyon jó 

volt. Nagyon élveztem a kirándulást, most voltam először Erdélyben, de remélem nem 

utoljára.” 

 

„Már az indulás előtti napokban nagyon vártam, hogy elinduljunk Erdélybe. Néhányukkal 

már korábban is találkoztunk, szokatlan és furcsa volt a tájszólásuk, de ennek ellenére meg 



tudtuk jól érteni egymást. Szerencsés embereknek tartom őket, hiszen egy gyönyörű vidéken 

élhetnek. Nem az autók kipufogójának a füstjét, a szmogot, hanem a természet friss levegőjét 

lehet érezni. Jó volt elszakadni kicsit az itthoni környezettől, megnézni, hogy mások hogy 

élnek. Meglepődtem, hogy milyen kedvesen, vendégszeretően fogadtak bennünket, bárhová is 

mentünk. Az összes program közül, a csónakázás tetszett a legjobban a Gyilkos tavon. Egy 

helyi fiú segített evezni, aki mesélt a tó történetéről, a körülötte lévő hegyekről, nekünk 

minden új volt. Mikor elindultunk haza, akkor bennem volt az az érzés, hogy jó lett volna még 

ottmaradni néhány napot, hogy mégtöbb dolgot megnézhessünk. Kíváncsi lettem volna 

néhány ottani állatra is, például a medvékre, de velük sajnos nem találkoztunk. A rossz idő 

ellenére is, igazán tartalmas napokat tölthettem ott, amit nem fogok elfelejteni." 

  



Értékelő óra 

Határtalanul! 

„Barangolás Szülőföldünk mentén” 

 

A kirándulásról hazaérve tartottunk egy értékelő órát, amelynek lényege az volt, hogy 

összefoglaljuk, amit az erdélyi kiránduláson láttunk és tanultunk. 

Ezt az órát is Igazgató úr tartotta azoknak a diákoknak, akik a kiránduláson is ott voltak. A 

foglalkozáson már a saját kirándulásunkról készített képek és videók segítségével vettük át 

újra az eseményeket. 

Remélem, hogy a közeljövőben el tudok még jutni oda, vagy újra az osztályommal, vagy a 

családommal, és újra találkozhatok azokkal a diákokkal, akikkel úgy érzem, hogy egy 

barátság is kialakulhat.  

Összefoglalva, számomra nagyon jó volt a kirándulás, sok volt a program, de azért még el 

tudtam volna tölteni ott még egy pár napot. 


