
 

BESZÁMOLÓ-HATÁRTALANUL Székelyföldi tudósaink – a Bolyaiak útján 

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kiírt, a  HATÁRTALANUL pályázat keretében, a 

Student Lines Utazási Iroda lebonyolításában iskolánk 42 hetedik és nyolcadik osztályos 

tanulójával  négy pedagógusa kíséretében 2018.szeptember 11-18 között tanulmányi 

kiránduláson vettünk részt Erdélyben.. 

Diákjaink megismerhették a meglátogatott települések történelmi nevezetességeit, hírességeit, 

sajátos kultúráját. Arra is kitekinthettünk, melyek azon kapcsolódási pontok, melyek a mi 

történelmünkben, kultúránkban is ott vannak. Mélyebb ismereteket kaptunk a Bolyaiakról, 

munkásságukról. Építészeti korokba nyertünk betekintést. Természeti csodákat, élőlények 

sokaságát fedezhettük fel. Történelem, természetismeret, művészettörténet, folklór 

témakörökben fejleszthettük tudásunkat, egészíthettük ki már meglévő ismereteinket. 
A fent nevezett napon reggel 5 óra 15 perckor gyülekezni kezdtünk iskolánk parkolójában. Izgatottan 
búcsúztak gyerekek, szülők. Még ellenőriztük a személyi igazolványok ott vannak-e mindenkinél, 
majd 6 órakor Bergszászi Csaba bácsi  elindította a buszt. Irány, Erdély!Határlépés után első 
állomásunk Nagyvárad volt. Itt vettük fel idegenvezetőnket, Erdelyi Jánost, aki az egész kint 
tartózkodásunk alatt segítségünkre volt. Megnéztük a várat, kívülről, közben felelevenítettük a 
tanultakat, meghallgattuk történetéről idegenvezetőnket is. Majd megnéztük a régészeti kiállítást. A 
gyerekek igen-igen sok meglepő dolgot fedeztek fel, egymásnak mutogatva a még soha nem látott 
leleteket. Ilyen volt, pl., amikor sírhelyet láttunk csontvázzal. 

Elfogyasztottuk ebédünket a Vár parkjában, majd tovább indultunk Királyhágó felé. Lenyűgöző 
panoráma tárult elénk. Itt is elmondtuk, amit ezen, történelmi helyről tudnunk kell, majd 
készítettünk csoportképet.  



Következő megállónk Királyhágó. Még napfényben fürdött a csodás táj, mely egykor Erdély 
kapujaként szerepelt. 

  

Ezen a napon utunk következő állomása felé tartva Bánffyhunyadon a busz ablakából rácsodálkozva 
nyugtáztuk, hogy van ilyen építészet is, mint a bádogpaloták. 

Kolozsváron megnéztük Mátyás király szülőházát, Fadrusz János alkotását, a Mátyás szobrot, ami 
kétszeres nagyságú emberalakokat ábrázol. Mellette a Fekete serege vezérei Magyar Bálint, Báthory 
István. Szabolyai János, Kinizsi Pál. 

A Főtéren a Szt. Mihály templomot csak kívülről tudtuk megtekinteni, mivel épp felújítás alatt állt. 
Ennek ellenére megbeszéltük építészeti stílusának jegyeit, jellegzetességeit, utaltunk a mi 
néphagyományunk Szt. Mihály nappal kapcsolatos hagyományokra is. 

 



  
Elsétáltunk a 400 éves Házsongárdi 
temetőbe, ahol felkutattuk azon 
magyar hírességeinket, akik itt leltek 
örök nyugodalmat. Felelevenítettük 
történetét, elmondtuk sajnos a pestis 
járvány miatt jött ez létre. 

Közösen elszavaltuk Áprily Lajos: Tavasz 
a Házsongárdi temetőben versét. 

Majd sétát tettünk a Babes-Bolyai 
Tudományegyetemhez. 
Idegenvezetőnkkel felelevenítettük 
azon tudásunkat, miket az előkészítő 
órán tanultakat az Egyetem 
történelmével kapcsolatosan. 

Első napi szállásunk Kolozsvár. Szép, 
modern szállásra pakolhattunk be. 
Minden igényünket teljesítette a 
személyzet. Volt diabeteszes és 
lisztérzékeny diák is köztünk s 
maximális ellátásban részesültek. 

 

Második nap reggeléi után elhagytuk szállásunkat, s irány egy olyan nagyon várt természeti hely 
meglátogatása, mit már mindannyian nagyon vártunk, a Tordai hasadék. Azon tanulóink, akik e 
témakörből készültek, elmondták a hasadéktörténelmi legendáját. Idegenvezetőnktől megtudtuk 
mennyi növényfaj és állatfaj él itt ebben a természeti közegben. A hasadék látványa lenyűgözött 
mindannyiunkat. E Négy kisebb csoportra osztva indultunk átkelni rajta. Utunkat kísérte alattunk a 
patak, melyen függő-hidakon kelhettünk át. Egy tisztáson elfogyasztottuk ebédünket, s indultunk 
felfedezni Marosvásárhely nevezetességeit. Első utunk a Teleki Téka volt. Az ottani idegenvezetőnk 
részletesen elmondta a történetét, megmutatta a vitrinekben lévő értékes könyveket is. 
Kuriózumnak számító könyvgyűjteményt láthattunk. 

Következő állomás a Kultúrpalota épülete. A szecessziós előcsarnoka lenyűgözte diákjainkat. It 
tettünk utalást a gödöllői szecessziós alkotásokra is. A Palota homlokzatán megkerestük a 
„HUNGÁRIA” feliratot.  



 

 
Majd Balavásárra indultunk szállunk elfoglalására. 

Igényes, szép szállást kaptunk, s itt is maximálisan figyelembe vették  étkezési igényeinket. 

Harmadik nap re3ggelén Szovátára buszoztunk a Szt. József Gyermekotthonba. Itt a Vezető átvette 
tanulóink által összegyűjtött tanszereket, majd az Intézmény kápolnájában bemutatta az itt élő 
gyermekek mindennapjait. Meglepődtek tanulóink azon, amit ott tapasztaltak. (16-18 diák lakik egy 
lakásban, kicsik és nagyok együtt). 



 

 



A látogatás után elsétáltunk a Medve tóhoz. Meggyőződhettünk arról, tényleg kiterített medvebőrre 
hasonlít az alakja. Átismételtük a kialakulásával kapcsolatos ismereteinket, majd indultunk a Parajdi 
sóbányához. Nagyon várta a csoport ezt a látogatást. Izgatottan szálltunk buszra mely levitt minket 
1200 méter mélységbe, ahol elénk tárult a varázslatos bánya.  

Sejtelmessége,  klímája, hatalmassága, temploma, játszótere mindannyiunkat lenyűgözött. Elolvastuk 
múltját, megismerhettük a múlt és jelen sóbányászati technikáit. Másfél órát tölthettünk el itt. A 
felszínre szintén busszal mentünk, s tovább is utaztunk Korondra, ahol vártak minket egy korongozó 
műhelyben. Megismertük milyen agyagot használ a mester, s felesége segítségével a fekete kerámia 
elkészítése történt előttünk. Megtapasztaltuk a korongozás fortélyait, mi is készítettünk kisebb 
tárgyakat. Vásárolhattunk is. Sétáltunk a településen, megcsodálva a környék népviseleteit, 
megismerve néhány népszokást.  



 

Este táncházban volt részünk vacsora előtt a szállásunk. Örömmel vettük tudomásul, ezeket a 
Moldvai táncokat tanultuk, tudjuk. 

Igencsak fáradtan beszéltük át este a másnapi terveket, hiszen indulás lesz haza! 

Negyedik nap összepakoltunk, elköszöntünk szívélyes vendéglátóinktól. s indultunk Bólyára.  

 



 

 

Nyugalmat árasztó, tiszteletet parancsoló környezet fogadott minket Bolyai Farkas szülőházában. 

Idős tanító mesélte el a Bolyai család történetét. Majd, koszorút helyeztünk el Bolyai Farkas 
szobránál. Még megnézhettük a romai katolikus templomot is belülről. Tisztelegtünk Bolyai János 
mellszobra előtt, s elindultunk Magyarországra. Hosszú volt az út, de Déva felé jöttünk, s távolból 
láthattuk Déva várát is. Idegenvezetőnk lejátszotta nekünk Kőmíves Kelemen balladáját. 

 

Tervezett időpontra érkeztünk Kistarcsára az iskola parkolójába, ahol a gyerekek sajnálattal 
nyugtázták-de kár, hogy vége, mert nagyon jó volt! 

Igazgatónkkal az érkezést követően leültünk, átbeszéltük a tapasztalatokat, s összeállítottunk egy 
Bolyai kvíz-kérdéssort. Ebben kitértünk minden olyan ismeret megerősítésére, melyet utunk során 
szereztünk. 

A legjobban teljesítők ötös érdemjegyeket kaptak magyar nyelv és irodalom, történelem, rajz, 
természetismeret tantárgyakból.(Hirdettünk versíró pályázatot és rajzpályázatot is) 

Záró projekt-délután keretében zajlott az élmények felelevenítése, fényképek rendezgetése, s a kvíz 
kitöltése. 

Köszönet a kísérőknek áldozatos, segítőkész munkájukért!Név szerint Jutasi-Varró Dián Igazgató, Tari 
Tímea és Székely Andrea  osztályfőnökök s Medve Erzsébet projekt felelős. 

Köszönjük, idegenvezetőnk,  Erdelyi János kedves, mindig megmosolyogtató előadásait. Ízes, szép 
beszédét, toleranciáját, ahogy velünk foglalkozott. 


