
Erdély 

2021.09.13-17. 

 

Szervező: Csillagösvényen-Határtalan program és Lázár Ervin Általános Iskola 

Időpont: 2021.09.13-17. 

Helyszín: Erdély , Sóvidék  

Korosztály: 7-8. évfolyam  

Utazás: busszal, utazási iroda által szervezett 

Program célja: Megismertetni a gyerekekkel az „Anyaországon”  túl élő magyarok kultúráját, 

életét, lehetőséget biztosítani a magyar diákoknak az utazásra. 

Új helyeket felfedezni, világot látni, határon túlra utazni, de úgy gondoljuk, ennél még sokkal 

több…. 

Előzmények: 

- A túrát 2021 tavaszára pályáztuk, de a járványhelyzet miatt szeptemberre csúszott.  

- Megújítottuk a jelentkezést, hiszen a bizonytalan helyzet miatt a szülői támogatás 

változhatott 

- Szülői értekezletet és tájékoztatót tartottunk 

- Földrajz, történelem és irodalom órákon előkészítettük az utazást, információkat 

kerestünk, térképen elhelyeztük utazásunk helyszíneit, stb. 

- Osztályfőnöki órákon megbeszéltük, mit érdemes magukkal hozniuk, tájékoztatást 

adtunk a szálláshelyekről 

- Kiosztottuk a feladatokat: a kirándulás alatt útinaplót készítenek, bemutatást tartanak 

egyes helyekről, személyekről 

- Utazás előtt kellett volna a Magyarság Házába ellátogatni, de a járványhelyzet miatt 

nem fogadtak. Többszöri egyeztetés után is nehezen sikerült ezt a feladatot 

megoldanunk, előadó jött ki iskolánkba novemberben. 

 

Részletes információk a beszámoló végén, mellékletként. 

 

 

 

 

 

 

 



1.nap. Nagyon korán indultunk Újpestről. 55 gyerek, 4 kísérő pedagógus vágott neki az 

ötnapos, sóvidéki túrának. Délben már Nagyváradon voltunk, ahol a helyi idegenvezető 

segítségével megtekintettük a püspöki palotát, templomot. Végigsétáltunk a Kanonok-soron, 

majd a belvárosban megtekintettük a gyönyörű szecessziós házakat a főtéren, a Fekete Sas 

szálloda üvegtetejét, mozaikjait. Átsétáltunk a folyó másik partjára, ahol a Holnap 

folyóirathoz kötődő költők szoborcsoportjánál megpihentünk kissé. Torockó felé menet még 

megálltunk a Királyhágónál, majd este 7 órára megérkeztünk a szállásra. Finom vacsorát 

kaptunk, bár a magyar gyerekeknek kissé idegen volt az ízvilág. A lányok a kempingben 

kaptak helyet, a fiúk innen 2 km-re, egy panzióban éjszakáztak. A két hely között több 

kilométer távolság volt, térerő sem biztosította az összeköttetést. Bármilyen probléma esetén 

ez megnehezítette volna a kapcsolat felvételét a másik szálláshelyen lévő csoporttal.

 

 

2.nap. Reggeli után Szovátára indultunk. Itt csatlakozott hozzánk Karácsony-Szakács Enikő, 

aki az elkövetkezendő három napban idegenvezetőként tartott velünk. Tudása, kedvessége, a 

gyerekekhez való hozzáállása igazi profizmusra vallott. Szovátán sok érdekeset mesélt, majd 

körbejártuk a Medve-tavat, megnéztük a Vörös- és Zöld-tavat is.  

   

 

 



A Monarchia idejéből származó villasoron sétáltunk buszunkhoz, hogy tovább induljunk 

Parajdra.  

   

A sóbánya megtekintése után megnéztük a régi bánya lejáratát felülről is. Egy rövid 

tanösvényen sétálva még több információt tudtunk meg a Sóvidékről, átéreztük a táj 

hangulatát. 

 



 Korond felé menet megálltunk egy bácsinál, aki megmutatta, mit és hogyan lehet készíteni a 

sótömbökből. Sajnos itt meghibásodott a busz, de szerencsére másfél óra alatt sikerült 

megjavítani.  

 

Farkaslakára 7 óra után érkeztünk, a finom vacsora után négy különböző szállásra kellett 

elosztani a gyerekeket. 

3.nap. Délelőtt a bögözi református templomot tekintettük meg. Szent László királyunk 

életével, uralkodásával, törvényeivel kapcsolatos ismereteinket bővíthettük. A látogatásra 

felkészülésünk során több, Szent Lászlóhoz és Erdélyhez kötődő mondát olvastunk és 

dolgoztunk fel, amelyeket a gyerekek itt fel tudtak eleveníteni. 

 



 Székelyvarságra érve egy működő vízimalomtól indulva túráztunk a Csorgókőhöz. Nagy 

élmény volt a gyerekeknek, hogy a vízesés melletti sziklafalon kellett felmászniuk. Ebédünk a 

Parlament nevű vendéglátó egységben volt, bőséges és ízletes hidegtálakat fogyasztottunk. 

Megnézhettük egy hagyományos eszközökkel dolgozó zsindelykészítő munkáját is.  

                              

 

     

 



Székelyudvarhelyen álltunk meg legközelebb, itt egy kis sétával megtekintettük a főtéri 

szoborcsoportot. Sajnos, kevés időnk volt a város valódi felfedezésére.   

 

 Farkaslakára érve még vacsora előtt megkoszorúztuk Tamási Áron sírját, körülnéztünk a 

vásárban. Este vetélkedőt szerveztünk a gyerekeknek, hogy játékos formában rögzítsük eddigi 

ismereteiket. 

 



4.nap. A mai program Szentegyházán kezdődött, ahol igazi élmény volt a kürtőskalács 

készítése, elfogyasztása. Jó ötlet volt a házigazdáktól, hogy mindenki egy általa választott ízű 

kürtőskalácsot vihetett magának ebédre. Mert a nap további részében bizony nagy túra állt 

előttünk: fel kellett mászni a Madarasi Hargitára. Szerencsére egy jó darabon traktor vontatta 

kocsin vittek minket, de így is mindenki kifáradt, mire a hegytetőn megpihenhetett. A látvány 

viszont mindenért kárpótolt.  

 

       

 

 

 



Hazafelé megálltunk Szejkefürdőn és megkoszorúztuk Orbán Balázs sírját és megcsodáltuk az 

erdélyi fafaragók munkáit, a székelykapuk sorát. 

  

 Már sötétedett, mire visszaértünk a szállásra, de vacsora előtt még részt kellett venni az 

udvaron egy néptáncegyüttes bemutatóján, foglalkozásán. Sajnos, a gyerekek nagyon fáradtak 

és éhesek voltak, besötétedett, és az udvar is nagyon szűkösnek bizonyult a táncok 

tanításához. A program sikertelenségének okaként a kedvezőtlen körülményeket jelölnénk 

meg. 

5.nap. Utolsó napunkon az idő nem volt kegyes hozzánk: hazafelé zuhogott az eső. Így 

álltunk meg Segesváron, Petőfi Sándor eltűnésének helyszínén, illetve sétáltunk a városban. 

Itt is helyi idegenvezetőt kaptunk, Enikőnek már más munkája akadt. A gyerekeknek nagyon 

tetszett a szászok építtette város. Sokan felmásztak a Diáklépcsőn is, hogy megnézzék a 

lenyűgöző kilátást, a templomot és az iskolát. Hazaindultunk. Fáradtságos utunk este 10 óra 

után ért véget, ekkor gördült be buszunk az újpesti Árpád útra, ahol a szülők már izgatottan 

várták a megérkezést. A gyerekek nagyon élvezték ezt az erdélyi utat. Rengeteg élménnyel 

tértünk haza. A gyerekek sokat tanultak az öt nap alatt Erdélyről, a magyarság történetéről, 

önmagukról és közösségükről is.  

                        



 

 

Köszönjük! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Képek az útinaplókból és a hetedik osztályosoknak tartott úti beszámolóról 

    

 



   

 

   

 

 

 

 



Melléklet 

Határtalan – Felkészülés a kirándulásra 

Szülői értekezlet: 2021. szept. 7. 17 óra 

Ismertettük az utazással kapcsolatos információkat, a szükséges felszerelést, úti 

okmányokat, az utazással kapcsolatos szabályokat, elvárásokat. 

Előkészítő órák: Erdély története, földrajza.  Irodalma, kultúrája, hagyományai. 

2021. 09. 06. 8.a osztályfőnöki óra, történelem óra 

                         8.c osztályfőnöki óra  

           8.d osztályfőnöki óra 

                        7.b osztályfőnöki óra, földrajz óra 

2021. 09. 07. 8.c történelem óra 

                         8.a és c irodalom óra 

                         8.d földrajz óra 

                         7.b történelem óra 

2021. 09. 08. 8.a szakkör/felkészítő óra 

                         8.d irodalom óra 

2021. 09. 09. 8.a történelem óra 

                        7.b történelem óra 

2021. 09. 10. 8.a földrajz óra, 8.c történelem és földrajz óra 

 

Irodalom órákon az Irodalmi atlasz (Cartographia) segítségével felelevenítettük 

ismereteinket a régi magyar irodalom (20. századig) köréből. Megismerkedtünk 

Tamási Áron életével, munkásságával, majd Ábel a rengetegben című regényének 

segítségével betekintést nyertünk a furfangos székely nyelvezet és észjárás 

birodalmába. Filmrészlet megtekintésével előzetesen elképzelhettük a csodálatos 

erdélyi táj hangulatát.  

Történelem órákon felidéztük ismereteinket Erdély kultúrájáról és hagyományairól, a 

székelyekről, Erdély fénykoráról, Szent László legendákat olvastunk, a 

székelyudvarhelyi szoborparkkal kapcsolatos információt gyűjtöttünk, meghallgattuk 

Erdély himnuszát, Orbán Balázs munkásságáról olvastunk, Trianonnal kapcsolatos 

tanulmányainkat ismételtük. Segítségünkre volt a Képes Történelmi Atlasz 

(Cartographia), a youtube, Lengyel Dénes: Régi magyar mondák c. könyve, google 

kereső, stb. 

Földrajz órákon: a Cartographia atlasz segítségével, ill. a Google Maps és Google 

Earth használatával megkerestük a Kárpát-medence és  Magyarország természetes 

határait, információt gyűjtöttünk a Kárpátok és a Sóvidék kialakulásáról, a 

sóbányákról, a Hargitáról, Erdély természetes határairól (Királyhágó).  

Osztályfőnöki órákon szervezési feladatokkal foglalkoztunk, pl. szobabeosztások, úti 

okmányok, pénzváltás, útvonal, egyéb információk, és természetesen megbeszéltük az 

elvárt magatartást, szabályokat is. 

 Magyarság Háza: előadás az iskolában (járványhelyzet miatt, hosszas egyeztetés után);  

          Németh Csaba: Az I. világháború és Trianon (2021. nov. 9.) 8.a, 8.c, 8.d 



 

Szállások értékelése 

       - 1.szálláshely: Torockó: a., faházak Gyopár Kempingben, a település előtt több 

kilométerre: a faházak tiszták voltak, kinti vizesblokkok nem fűtöttek (csak a főépület, ami 

kőház volt, ott nem volt olyan hideg), az ellátás jó, bár a gyerekek nem szoktak hozzá ezekhez 

az ízekhez 

b., Muskátli Panzió: csak a fiúk szálláshelye, a településen belül, az ellátás megfelelő 

volt 

 

- 2. szálláshely: Farkaslaka; a megadott 2 szálláshely helyett 4 helyen voltunk 

elszállásolva. 

 Mindegyik szállás jó volt, de messze helyezkedtek el egymástól.  Az ellátás megfelelő 

és bőséges volt, a házigazdák nagyon kedvesek.  

 

7. évfolyamnak beszámoló, úti élmények: 2021. nov. 23. és nov. 24. 

A hetedikesek az elmondottak és a bemutatott képek alapján már nagyon várják, hogy 

ők is utazhassanak. Élvezték a gyerekek által átadott élménybeszámolót, sok kérdést 

tettek fel. 

 

Értékelő órák 

Értékelő órák (2021. szept. 20-22.): a visszaérkezést követően osztályfőnöki, földrajz és 

történelem órákon is felelevenítettük élményeinket, újra megnéztük a képeket, rendszereztük 

ismereteinket. Kiemeltük pozitív és negatív élményeinket is. Pozitív élmények: gyönyörű táj, 

ízes magyar nyelv, érdekes ételek, sok együtt töltött idő, határon kívüli magyar emlékhelyek, 

négy napon keresztül tartó kellemes időjárás; negatív élmények: busz lerobbanása, 

fazekasműhely kimaradása a programból, a gyerekek szerint túl sok gyaloglás, hideg éjszaka 

Torockón, hirtelen lehűlés, szokatlan ízű ételek. 

 


