
 

Határtalanul programmal kirándult  

a Nagyboldogasszony  

Római Katolikus Általános Iskola  

7. osztálya 
 

 
Megvalósult Magyarország Kormányának 

támogatásával 
 

Iskolánk 7. osztálya a Határtalanul program 

keretében 5 napos erdélyi kiránduláson 

vehetett részt 2022. június 28-tól július 2-ig. 

Tapolcáról indultunk hajnalban 18 diákkal, 

akiket két pedagógus kísért. Kisbusszal 

utaztunk, ami egy kicsit szűk volt és sajnos a 

forróságot a légkondicionáló sem bírta, de az 

apróbb kellemetlenségekért kárpótolt minket 

sofőrünk segítőkészsége, profizmusa.  

 

 

 

  

 

Kora délután értünk Aradra, ahol találkoztunk 

idegenvezetőnkkel, aki végig kísért minket 

utunkon.  Aradon a Tűzoltó-téren a 

„Megbékélés parkot” látogattuk meg először, 

megnéztük Zala György Szabadság-szobrát, 

ellátogattunk a vértanúk kivégzésének 

helyszínére.  

 

 

Marosillyén megnéztük Bethlen Gábor, erdélyi 

fejedelem szülőhelyét, majd megmásztuk a 

csodálatos kilátást nyújtó felújított Déva várát. 

Utazás közben ismerkedtünk a legendákkal.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Látogatást tettünk a Böjte Csaba nevével 

fémjelzett, Szent Ferenc Alapítvány által 

fenntartott és a nehéz sorsú gyerekeknek 

otthont, családot adó intézményben, ahol 

beszélgettünk ott lakó fiatallal, ill. átadtuk 

adományunkat, majd egy közeli étteremben 

megvacsoráztunk és elutaztunk szállásunkra. 

Harón a Református Vendégházban szálltunk 

meg. Szállásunk tiszta volt és kényelmes.  

 

 

 

A második napon a szállásunkon elfogyasztott 

bőséges reggelit követően Vajdahunyadra, a 

Hunyadi-Bethlen kastélyhoz utazunk. A kastély 

történelmi termei nagy benyomást tettek 

mindannyiunkra. A Hunyadi család és Mátyás 

király szellemisége sugárzott az ódon falakból. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt követően Nagyszebenben tettünk egy 

csodálatos sétát a középkori várfalaktól indulva 

a történelmi belvárosba. Megnézzük az 

evangélikus templomot, majd a felújított Fő tér 

nevezetességeit kerestük fel. Megnéztük a 

Hazugok hídját, a Brukenthal Palotát, a 

katolikus templomot és a Mészárosok házát és 

a Várostornyot.  

 

 

 

Tovább utazva Fehér-

egyházán elhelyeztük is-

kolánk koszorúját a Petőfi-

emlékműnél. Felidéztük a 

költő, forradalmár mun-

kásságát. Székelykeresztúr-

on ellátogattunk ahhoz a 

házhoz is, ahol legnagyobb 

költőnk az eltűnése előtti 

utolsó éjszakáját töltötte.  

A nap végén elfoglaltuk szállásunkat az Ersa Panzióban, Nyikómalomfalván és megvacsoráztunk. A szép 

időjárást kihasználva a fiúk felfedezték a helyi focipályát, ahol barátságos focimeccsen vettek részt a 



helyi fiúcsapat ellen. Szállásunk barátságos volt, tiszta és kényelmes. A vacsora bőséges volt és ízletes, 

vendéglátóink barátságosak voltak.  

 

A harmadik nap reggelén 

Székelyudvarhelyre utaz-

tunk. Könnyű séta keretében 

megtekintettük a szobor-

parkot, református templo-

mot, a Vasszékelyt, és a 

városházát.  

 

Meglátogattunk egy hegyi esztenát, ahol falatoztunk csodálatos 

erdei környezetben. Megkóstoltuk a juhsajtot, túrót, ordát, 

áfonyalekvárt, frissen sült házikenyeret, házi húsféléket. 

Jókedvűen utaztunk a Békásszoroshoz, ahol sajnos esett az eső, 

de azért gyalogos séta keretében gyönyörködtünk a csodálatos 

szurdokvölgy magas sziklafalaiban.  

 

 

Ezt követően a Gyilkos-tóhoz utaztunk, ahol sétáltunk a tóparton 

és megismerkedtünk a legendákkal. 

  

 

 

Úton szállásunk felé meglátogattunk egy sóvágót, megismerkedtünk az erdélyi só kedvező hatásaival, 

a sóvágás módjával. Fáradtan, de élményekkel telten tértünk vissza szállásunkra az Ersa Panzióba, ahol 

ízletes vacsorában volt részünk ismételten. 

 

 



 

A 4. nap reggelén hálás 

szívvel búcsút vettünk az 

Ersa Panziótól és 

vendéglátóinktól. 

Farkaslakára vitt minket az 

utunk, ahol Tamási Áronra 

emlékeztünk a székely népi 

író sírjánál.  

  

Ezt követően a Tordai Sóbányához utaztunk, ahol egyszerűen lenyűgözött minket a föld gyomrában 

150 méter mélyen tett látogatás. A hatalmas csarnok fekete sófalain visszatükröződő fények 

felejthetetlen élményt nyújtottak. Természetesen a föld alatti tó csábításának nem tudtunk ellenállni, 

így nem hagytuk ki a csónakázást sem.  

 

 

A sóbánya hűvösét azonban hamarosan 

felcseréltük a Tordai-hasadék forró 

levegőjével.  

 

 

 

 

 

 

 

A Tordai-hasadék meredek sziklái a rekkenő meleg ellenére is 

kalandos túrára csábították a csapatot. A csodálatos természeti 

környezet bőven kárpótolt minket erőfeszítéseinkért  

 

 

Kifáradva, de élményekkel gazdagon, boldogan vettük a nap végén utunkat új szállásunk irányába. 

Utolsó erdélyi éjszakánkat Magyarlónán a Bálint Gazda vendégházban töltöttük. Igaz a vendégháznak 

kicsi volt az udvara, hogy kint játszunk, vagy focizzunk, de nem is nagyon bántuk, mert az elmúlt napok 

amúgy is sok energiát igényeltek tőlünk. Így a finom vacsora után viszonylag hamar nyugovóra tértünk 

mindannyian.   

 

 

 

5. és egyben utolsó 

napunkat Kolozsvárra 

utazva kezdtük. A délelőtti 

órákban sétát tettünk a 

városban. Megnéztük a 

Szent Mihály templomot, 

Mátyás király szobrát és 

szülőházát, Bocskai István 

szülőházát és a Babes-Bolyai 

Tudományegyetemet.  

 

 



A nagyváros után ellátogattunk a Sebes-Körös forrásánál található Körösfő településre. Megnéztük a 

templomot és elsétáltunk a településen áthaladó út mentén álló kirakodóvásárhoz is, hogy 

emléktárgyakat vigyünk haza magunkkal utunkról. Utolsó erdélyi úticélunk Bánffyhunyad volt, ahol 

megtekintjük Kalotaszeg legnagyobb, 14. századból származó református templomát, amelyben 

csodálatos kalotaszegi szőtteseket láthattunk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt követően hazafele vettünk útunkat. 

Kimerülten, de élményekkel gazdagon érkeztünk meg 18 óra körül Tapolcára, ahol már izgatottan 

vártak minket a szülők. A diákok még hetekig az élményeiket mesélték otthon.  

         Tóthné Vad Eszter 

               osztályfőnök 

 

 

 


