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Az utazás előkészítő szakasza: 

2016. február 8.-12.-ig 

TÉMAHÉT 

Szülői értekezlet projektvezető Juhászné Wolf Edit igazgató tájékoztatója a pályázatról a 7. 

osztályt érintő kirándulásról. 

 

 

Az előkészületek során tartottunk  

1. programismertető szülői értekezletet tartott igazgató néni  

2. készültek a gyerekek prezentációkkal  

3. a meglátogatandó tájakkal, városokkal kapcsolatban, projektnapunk volt, ahol 

Erdéllyel ismerkedtünk mind a vallás, a tájai, a Trianoni szerződés, Erdélyi 

dalok, toborzódalok, Székely himnuszának megtanulása 

4. Plakátokat, beszámolókat készítettünk 

5. Március 15.-ről ünnepi műsort készítettünk 

6. Petőfi  életrajzának tanulása volt egy hangulatos délután programja 

7. 1848-as forradalom és szabadságharc történéseivel való ismerkedést 

8. Mátyás király életét elevenítettük fel 

9. Hunyadiak életrajzát ismertettük 

 

Tanulmányoztuk Románia, Erdély természet és gazdaságföldrajzát. Néprajzi adatokat gyűjtöttünk. 

Történelmi könyveket olvastunk Trianonról. A felkészülést szaktanáraink segítették. Meghallgattuk a 

beszámolót. Iskolánkat és Hódmezővásárhelyt bemutató albumot készítettünk. Szeretetcsomagok, 

ajándékkönyvjelzők késztésével készültünk az aradi iskola és a dévai gyermekotthon meglátogatására 

 



 

A napok eseményeit, a lázas készülődést örökítettük meg 

képekben. 

Témahét: Február 8.-12.  

Tanáraink tájékoztatója a feladatok kijelölése- nagyon nagy volt az izgalom körünkben. Egész nap 

erre a pillanatra vártunk. 

 

Megkaptuk a feladatokat! Alig vártuk a folytatást. 

Február 8. 

Megkezdődött az anyaggyűjtés! Ki miben volt jó, volt aki könyvekből volt aki az internetről gyűjtötte 

az ismereteket! 



 

Február 10. 

Megkezdtük a március 15. i ünnepi műsor próbáit!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Február 11- tanultuk a Székely himnuszt. 

 

Végigjártuk gondolatban az útvonalat és nagyon vártuk már a találkozást diáktársainkkal Erdélyben! 

Február 12. 

 

1848 hőseire emlékeztünk. 

 

 

 

 

 

 



ELŐKÉSZÍTŐ ÓRÁK 

február 26. 

 

Igazgatóhelyettes néni igazgató néni és tanáraink ismertették a pontos útvonalat. 

 

 

Erdély HATÁRTALANUL- projekt órák: Az órákat Igazgató néni, Magdi néni, Edina néni,  Edit néni 

tartották. Robi bácsi informatika tudását kihasználva fényképezett és segítette a laptop, projektor 

használatát. Az órákon megismerkedtünk a pontos útvonaltervvel . A kirándulásunk minden fontos 

tudnivalóját rögzítettük, beszélt igazgató néni a projekt céljáról az előttünk álló feladatokról. 

Megismertük TRIANON eseményeit, kihatásait életünkre. A NEMZETI összetartozásról 

beszélgettünk. Az órák közben jöttek a televízió és a Rádió 7 szerkesztőség munkatársai. Filmet 

forgattak munkánkról, riportot készítettek velünk és Edit nénivel. 

 

 

Délutánonként elkészítettük a SZERETETCSOMAGOKAT, melyeket nagy szeretettel gyűjtöttünk 

külön fiúk és lányok számára. 

 

Izgalommal készültünk az erdélyi utazásra, izgalmunk HATÁRTALAN volt! 

 

 

 

 

 

 



 

1.nap: 

Arad- Torda 

Március 12.  

HATÁRTALANUL pályázat 

Erdélyország-Tündérország varázslatos tájakon a történelem és irodalom 

nyomában 

Ha még nem voltál „Tündérországban”, itt az ideje, hogy bepótold a lemaradást. 

Varázslatos tájak, történelmi emlékek, a magyar történelem megannyi dicső  vagy  szomorú  korszaka, 

ahol megelevenedik a történelem, ahol beleléphetsz  a Hunyadiak lábnyomába , ahol megsimogathatod 

azokat a falakat amelyek között felsírt legnagyobb királyunk Mátyás születésekor., ahol sétálhatsz 

Bethlen fejedelem egykori házánál, ahol  zordon havasok, kísérteties várromok, apró házikók,  

lovasszekér az utakon, székely népviselet, barátságos vendéglátás, puliszka , csorbaleves, töltelékes 

káposzta, kürtös kalács, és még sok más különlegesség. Ez mind Erdély. 

Azt mondják, aki már járt itt, újra visszavágyik. 

És nemcsak azért, mert valóban gyönyörű, hanem azért is, mert mi, magyarok valahogy ösztönösen 

vágyunk rá, hogy megismerjük egykori történelmünk e csodálatos darabját. És ez így is van jól.  

Irodalmi, történelmi, földrajzi honismereti időutazás 

A magyarok több mint ezer éve élnek Európa középső részén, a Kárpát-medencében. Honfoglaló 

elődeink itt alakították ki a Magyar Királyságot, melynek határait a természeti-földrajzi környezethez, 

a hegyekhez és a folyókhoz igazították. A Kárpát- medencét — amely a Dunának a Bécshez közeli 

Dévényi-szorosánál kezdődő, s az al-dunai szorosig tartó medencéje — csaknem 1500 kilométeres 

ívben fonják körbe a Kárpátok hegyláncai. Nyugatról az Alpok, délen pedig a Száva folyó határolja a 

térséget. 

 Ezeréves államiságunk során az ország határai olykor változtak. Volt idő, amikor a Magyar Királyság 

túlnőtt a Kárpát-medencén; a török időkben az országot három részre szakították; 1920-tól, Trianon 

békediktátumával pedig területének kétharmadát a szomszédos országokhoz csatolták. Nemzetünk — a 

Kárpát-medence egészére kiterjedő magyar állam keretében élő más népekkel együtt — egy ezredéven 

át lakta ezt a térséget.  



A Magyar Királyság Erdély (korábban Erdőelve,/ erdőn túli /-9. században történő letelepedési hullám 

során kapta a nevét- ekkor népesítették be a honfoglaló elődeink Erdély közepén lévő erdővel borított 

területektől keletre fekvő sík vidéket/ latinul Transsylvania) néven ismert tartományát Szent István a 

Királyhágón túl, az Erdélyi-középhegység, a Keleti- és a Déli-Kárpátok közötti, mintegy hatvanezer 

négyzetkilométer nagyságú területen alakította ki.  

 Szent István Hét vármegyét hozott itt létre — Belső-Szolnok, Doboka, Fehér, Hunyad, Küküllő, 

Kolozs és Torda vármegyéket — melyek szimbólumai szerepelnek Erdély címerében. 

 

Indulás az iskola elől egy nagyon kényelmes autóbusszal-nagy volt az izgalom. Korán reggel 

gyülekeztünk, az iskola előtt lelkesen készültünk az utazásra.  

 

 

 

Arad-Csiky Gergely Főgimnázium baráti találkozó az aradi diákokkal a 7. a és b osztály tanulóival. 

Nagyon nagy szeretettel vártak bennünket. Olyan jó volt ott lenni. Barátságok kötődtek, címeket 

cseréltünk, sőt még az udvaron egy rögtönzött barátságos focimérkőzést is levezetett Robi bácsi.  

 

 
 

A műsoron közösen énekeltünk toborzódalokat az aradi vendéglátóinkkal. Jó volt velük együtt lenni. 

Reméljük jövöre ismét találkozunk .Hívtuk az osztályokat hozzánk iskolánkba látogatóba. Az 

interneten már tartjuk a kapcsolatot velük. 

 

 

Közösen, az aradi diáktársakkal sétáltunk el a MEGBÉKÉLÉS PARKJÁBA és a Kivégzés 

emlékhelyére. 

Kézzel foghatóvá vált számunkra az 1848-as szabadságharc. Megelevenedett a történelem. 

 

   



 

Ezután Déva felé vettük az irányt, ahol  távolról megnéztük a várat. Érdekes volt felidézni a magyar 

órán tanultakat: Kőmíves Kelemen balladáját. Érdekes volt a magyar óra más köntösben.  

 

Torda: 

 A Tordai hasadéknál Magdi néni az otthon tanult földrajzi ismereteinket mélyítette el azzal, hogy 

kézzelfogható valósággá vált minden, amit addig csak képről láthattunk. Hatalmas élmény volt ott állni 

ebben a természeti csodában.  

 



 
 

 

 

 



2.nap:  

-Kolozsvár –Torda -  Szováta- Zeteváralja-

Zetelaka 

március 13.  

Nagy izgalom volt már reggel korán. Ma megint utazunk a történelemben. Kolozsvárra vettük az 

irányt, ahol Mátyás király szülőházát tekinthettük meg, elmondhattunk egy imát a Szent Mihály 

templomban. A téren megálltunk a Mathias Rex szoborcsoportnál. Megemlékeztünk a Bolyai 

tudósokról is: Ani néni a Babes Egyetem épülete előtt mesélt a tudósok matematikai újításairól. 

 

 

 

 

 

Délután megérkeztünk a Medve tóhoz. A Medve tavat volt aki körbefutotta, mások séta közben 

fedezték fel a természetet. 

 

 

6 óra körül megérkeztünk az új szállásunkra: a Zeteváraljai Kempingbe. Igazi paradicsomi hely. A 

vendéglátóktól megtapasztaltuk a híres székely vendéglátást: kedvesen, finom vacsorával vártak 

bennünket. Vacsora után végre jót játszhattunk, erősítve a közösségünket.  

 







 



 

3.nap: 

Zetelaka- - Farkaslaka- Parajd- Korond – 

Gyilkos tó -Békás szoros 

március 14. 

 

Farkaslaka Tamási Áron síremlékének koszorúzása közben irodalmi élményeinket elevenítettük fel. .  

 

Kirándulásunk következő állomásán, Korondon nem győztük csodálni, végigjárni a kézművesek által 

készített dolgok vásárát. Sokan vásároltunk apró, hasznos, vagy vicces ajándékokat, emlékeket. 

Szelykefürdőn megemlékeztünk Orbán Balázsról a legnagyobb székelyről, munkásságáról. 

Parajdon a Sóbányát látogattuk meg. Élményszerű volt, hogy a busz levitt bennünket a föld mélyébe, 

ahol minden sóból volt: a falak, a mennyezet és az út, amin jártunk. Lélegzetvételkor valósággal 

éreztük a sós levegő ízét. Többen kipróbálták a lent létesített játszótereket is. Egész kis földalatti város 

tárult elénk. 

 

 

A Gyilkos tónál nagy szenzáció volt a befagyott tó. Rögtön hógolyózásba kezdtünk. 



 

 

Innen a Békás szoroshoz tartottunk. Mivel a kirándulásunk előtti napokban hóesés volt, a hírtelen 

bekövetkezett jó idő hatására a szerpentin út két oldalán lélegzetelállító jégfolyásokat láthattunk. 

Ilyenek egészen mások a természetben, mint a filmekben. A Békás szorosban gyalogtúrát tettünk. Ezt 

az eseményt vártuk a legjobban. Ezek a monumentális sziklák szinte elvarázsoltak bennünket. Teljesen 

közel éreztük magunkat a felhőkhöz. Többen imába foglaltuk érzéseinket.

 

Édes hazám vetélkedő a szálláson. 

Este a szálláson kiállítást készítettünk Merre jártunk, mit láttunk? Címmel. 

 

 

Vacsora után élményeink összegzéseként fogalmazást írtunk. 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.nap:, 

Zetelaka, Csiksomlyó, Csíkszereda, 

Szentegyháza Hargita hegység Ivó völgye 
március 15. 

 

Ma nagy napra ébredtünk: pont Március 15. van, s ma megyünk Csíksomlyóra a híres templomba. 

Reggeli előtt közösen imádkoztunk, majd útra keltünk, s indultunk Csiksomlyóra a vasárnapi misére. 

Nagyon kíváncsiak voltunk, hisz a televízióból már nagyon sokat hallottunk a híres búcsúról. 

Emelkedett pillanatok voltak ezek számunkra. A mise előtt lehetőségünk volt megérinteni a Napba 

öltözött Mária szobrát. Meghatódva vettünk rész az ünnepi szentmisén a zarándokokkal együtt. A 

szertartás után gyalog felmásztunk a Hármas oltárhoz – nem kis feladat volt nekünk alföldieknek. 

 

 

Székelyudvarhelyen megnéztük a székely TÁMADT várat. A Szoborparkot és a SZÉKELY Hősök 

emlékművénél fejet hajtottunk  székely hősök emlékezete előtt. 

 

Szentegyháza – Gábor Áron Iskolaközpont 

 

A Hargita-hegység legmagasabb csúcsa a Madarasinak nevezett részen van (1801 méter). Sajnos a 

hóesés miatt a hegység csúcsára a szent hegyre tervezett kirándulás elmaradt, de az Ivó völgyében 

székely emberekkel találkoztunk és a hegyi folyók, illetve az élővilág szépségeit is felfedezhettük. 

Elénekeltük a Székely himnuszt s közös fohász ima hangzott el a magyarságért. Megemlékeztünk 

Trianon eseményeiről. A Hargita élővilága és keletkezésének földrajzi biológiai ismeretanyagának 

felelevenítése kiselőadásokkal segítette a tanultak felidézését. 

 



 

 

 

Ezután élményekkel telve, de fáradtan tértünk vissza a szállásunkra. Este: Zetelakán, a szálláson Robi 

bácsi egy vidám, kalandos, tréfákban bővelkedő vetélkedőt szervezett számunkra. A két osztály 

egymással mérhette össze talpraesettségét, vállalkozó kedvét, problémamegoldó képességét. Nagyon 

jól éreztük magunkat. 

Lefekvés előtt ismereteinket rendhagyó tanórák keretében erősítettük meg, majd még egy kis 

szabadidőt tölthettünk az udvaron. 

 

 

Búcsú a szállástól. 

 

 

 

 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.nap 

Zetelaka- Segesvár –Fehéregyháza - 

Vajdahunyad 

március 16. kedd 

 

Útban Fehéregyháza felé Petőfi emlékét idéztük fel. 

 

   

Következett Segesvár. Ódon falak, tornyok, régi épületek, Drakula legenda, Vlad Tepes története, 

Diáklépcső- micsoda testnevelés óra lehetett, amikor minden nap megmászták a gyerekek iskolába 

menet a lépcsősort. 

 

  

 

Magdi néni izgalmas előadásában a Hunyadi család történelme és a várhoz kapcsolódó legendák 

elevenedtek meg. 



 

 



 

Hálát és köszönetet mondtunk gyönyörű utunkért. 



 

Feledhetetlen élményekkel gazdagodva tért haza csapatunk. 

 

Hódmezővásárhely, 2016. április 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉRTÉKELŐ SZAKASZ 

Értékelő órák 

2016. március 22-én. Értékelő órákat tartottunk ahol igazgató néni, Magdi néni és az osztályfőnökeink 

segítségével rendszereztük a látottakat és együtt újra képzeletben átéltük a kirándulásunk minden 

pillanatát. 

 

Összeállítottuk az útinaplót. 

    Bemutató óra 

2016. március 23-án az 6. osztályos 55 diáktársunk előtt számoltunk be a pályázat által 

megvalósulhatott élményeinkről.  

 

  







 

Izgatottan hallgatták a beszámolónkat és nagyon szeretnék, ha a következő évben ők is részt 

vehetnének ilyen utazáson. 

 

     TÉMANAP 

2016. április 1.-én témanapot tartottunk minden felsős osztályunkban. Gyönyörű kiállítást 

szerveztünk az elkészült projektekből. 

 

 

 



Témanap programja: 

A témanapot az iskola valamennyi felsős diákjára kiterjesztjük: Kézműves foglalkozások: 

székelykapuk. Drámaóra: erdélyi magyar népdalok éneklése hangszeres kísérettel, Mátyásról szóló 

mese dramatizálása. Természetvédelmi plakátok készítése. Székely történetek előadása. Történelem: 

történelmünk áttekintése a honfoglalástól Trianonig – a látottak térképének megrajzolása (48-as 

események), irodalmi térképek rajzolása Petőfiről és élete főbb állomásai, versmondó verseny- Petőfi, 

csoportok bemutatkozása, kiállítás a készült anyagokból. Hol jártunk? Mit láttunk? – térképes és 

filmvetítéses természettudományos – földrajz-, biológia-, kémia-, fizika előadás élménybeszámoló a 

kirándulás útvonalát végigjárva! A kiállításra és bemutatóra valamennyi diákot és szülőt várunk.  

 

Köszönjük , hogy részt vehettünk e ismeretekben bővelkedő és 

élményekben gazdag HATÁRTALANUL szép utazáson a NEMZETI 

összetartozás jegyében. 

 

  

 


