
„Urunk ő felsége, miképen ennek előtte való gyülésibe országával közönséggel az religió dol-

gáról végezött, azonképen mostan ez jelen való gyülésébe azont erősiti, tudniillik hogy 

mindön helyökön az prédikátorok az evangeliomot prédikálják, hirdessék, kiki az ő értelme 

szerént, és az község ha venni akarja, jó, ha nem penig senki kénszerítéssel ne kénszeritse…”  
(Torda, 1568) 
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ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ: előkészítő tevékenység és óra 
  

  A hetedik évfolyamosokat nagy öröm érte 2015. szeptember végén, amikor Maglódi tanárnő, az 

igazgatóhelyettes közös osztályfőnöki órára hívott minket és bejelentette, hogy nyert a „HA-

TÁRTALANUL!” pályázat, így 2016 májusában a 7.a és b osztály tanulói 5 napos tanulmányi 

kirándulásra mehetnek Erdélybe. A készülődés tulajdonképpen már ekkor elkezdődött, mert 

szinte mindennap beszéltünk a kirándulásról: Hol lesz a szállásunk, kivel fogunk ülni, kikkel 

leszünk egy szobában? Szünetekben kérdezgettük a 8.-osokat, hogy milyen volt tavaly, merre 

jártak, mit néztek meg. Nevelőink fölhívták a figyelmünket arra, hogy az iskola honlapján meg-

tekinthetők a tavalyi kiránduláson készült fényképek. 

  Erdéllyel részletesebben – főleg történelemórákon – a II. félévben kezdtünk el foglalkozni, 

szinte nem volt olyan óra, amikor legalább 5 percet ne beszéltünk volna a terület történetéről. 

Az I. világháborút követő időszakról tanulva 1 teljes órán részletesen beszéltünk a trianoni béké-

ről.  

  Minden évben a 7.-esek adják a március 15-ei iskolai és egyben községi műsort, osztályfőnöke-

ink már ekkor jelezték, hogy az itt előadott táncokat majd a fenyédi műsorban is be fogjuk mu-

tatni. 

  Áprilisban és májusban hétről hétre újabb feladatok kerültek ki a fali újságra, ezeket csapatokra 

bontva oldottuk meg, a végén a vetélkedő eredményhirdetésére már Erdélyben került sor, amikor 

Marosvásárhelyről Székelyudvarhely felé utaztunk. A mi csapatunk nyerte meg a vetélkedőt, 

nagyon örültünk neki, meg a jutalomként kapott csokoládénak is. 

  Május 2-án rendhagyó szülői értekezlet volt az iskola ebédlőjében, ahol szüleinkkel együtt vet-

tünk részt. Itt Maglódi tanárnő, a pályázat írója és a csoport vezetője bemutatta a szállásunkat, 

ismertette az útvonalat, mindenki megkapta a napokra lebontott részletes programot és egy hasz-

nos tanácsokat tartalmazó lapot. Azt is megkérdezték az osztályfőnökök, hogy van-e közöttünk 

allergiás vagy állandó gyógyszert szedő tanuló. Két osztálytársunk is cukorbeteg, de a b-sek osz-

tályfőnöke, Idu néni megígérte, hogy figyelni fog rájuk, rendszeresen mérni fogja a cukrukat.  

 Nagyon örültünk, amikor május elején végre megkaptuk, hogy a szálláson hány ágyasok lesznek 

a szobák, milyen lesz a buszon az ülések kiosztása. Ezután megindult a szervezkedés: ki kivel 

alszik, ki kivel ül majd a buszon. Az osztályfőnökeink először hagyták, hogy magunk szervez-

kedjünk, aztán amikor nem tudtunk megegyezni, akkor ők tettek javaslatokat, amiket mi el is 

fogadtunk. 

  Az indulás előtt 1 hónappal vállalhattunk felkészülést 1-1 városból vagy híres erdélyi személy-

ből, Maglódi tanárnő úgy mondta, hogy mi leszünk a kis idegenvezetők, s ha jól sikerülnek a 

kiselőadások, akkor ötöst kaphatunk rájuk. Megbeszéltük a felkészülés forrásait is, többen mond-

ták, hogy az interneten fognak anyagot gyűjteni. Leírom, hogy ki mit vállalt: 

1. Nagyvárad: várostörténet – Érsek Petra 

                        Szent László élete és uralkodása – Győri Máté 

2. Kolozsvár: várostörténet – Pintér Eszter 

                       Mátyás király élete és uralkodása – Kalányos Erika 

3. Marosvásárhely: várostörténet – Illés Kristóf 

4. Parajd: a sóbánya története – Kelholt Johanna 

                Áprily Lajos: Halálpatak című versének felolvasása – Nagy Dániel 

5. Farkaslaka: Tamási Áron élete és művei – Mokos Kristóf 

6. Szejkefürdő: Orbán Balázs élete és művei – Jeckel Richárd 
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7. Gyilkos-tó: a tó keletkezésének legendája – Makrai Máté 

8. Gyergyószárhegy: Bethlen Gábor fejedelem élete és uralkodása –  Szilágyi Blanka 

9. Fehéregyháza: Petőfi: Egy gondolat bánt engemet – elmondja: Gera Gergő 

10. Arad: az aradi vértanúk kivégzésének története: 1. Svarda Vivien 

                                                                                   2. Fábián Ákos 

 

 
 

A fali újság az iskolai vetélkedő feladataival és a ponttáblázattal, Maglódi tanárnő éppen 

újabb feladványt tesz ki. 

Kozsán Zsombor 7.b 

 

  2016. május 13-án 4 tanórán keresztül csak Erdélyről volt szó, ez volt az előkészítő óra, amit 

eredetileg csak 3 órára terveztek a tanár nénik, de a prezentáció bemutatásánál szinte minden 

csoport átlépte az 5 perces időkeretet. 

  Az 1. órán Trianonról és következményeiről beszélgettünk, ez szinte ismétlés volt, mert tanul-

tuk már történelemből. Szó volt a Magyarország határain kívülre került magyarok számáról és 

helyzetéről is, különösen az Erdély területén élő székelyekről. A 2. óra témája: Vallási sokszínű-

ség Erdélyben. Maglódi tanárnővel ekkor beszélgettünk János Zsigmondról és az 1568-as tordai 

országgyűlésről, a vallásszabadság fontosságáról, a 4 bevett erdélyi vallás jellemzőiről. A tanár-

nő sokszor utalt arra, hogy mindegyik vallás templomait meg fogjuk majd nézni Erdélyben. Er-

dély híres történelmi személyeiről, alkotásaikról is beszélgettünk. A 3. órában Katos tanárnővel 

Erdély földrajzáról és élővilágáról volt szó és elkezdődött a csoportok által Erdélyről készített 

prezentációk bemutatása, ezeket egy 3 tagú zsűri pontozta, de az eredményt csak a buszon tudtuk 

meg. 
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A Hargitai Brumik csoportjának prezentációja 

 

 A 4. órán a tanulmányi kirándulás útvonalát, a napi programokat beszéltük meg, az osztályfőnö-

kökkel közösen összeállítottunk egy buszos házirendet, beszélgettünk a magatartás szabályairól. 

Tanáraink még a várható időjárást is megmutatták, hát nem sok jóval biztattak minket: hűvös idő 

és eső várható, ezért sokszor elmondták, hogy rétegesen kell öltözködnünk. 

 

                                                                                                             Svarda Vivien 7.a 
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Az úti cél: ERDÉLY   
 

1. Az indulás és az első nap 
   

  Mi szászváriak éjjel fél tizenkettőkor gyülekeztünk a főtéren, vártuk a buszt Magyaregregy fe-

lől, ami nem volt üres, mert már rajta ült az osztályfőnökünk, Idu néni, az egregyi, a kárászi, a 

szalatnaki, a köblényi és a vékényi osztálytársaink. Addig senki sem szállhatott föl, amíg be nem 

mutatta a személyi igazolványát. A szüleink a buszmegállóban álltak és integettek, amikor 00.05 

perckor elindultunk, de nem sokára meg is álltunk, mert fölszálltak a mázai osztálytársaink is. 

Legutoljára az a-sok osztályfőnökét vettük föl Nagymányokon, mert ő ott lakik.  

  Maglódi tanár néni viccesen köszöntött minket a „fedélzeten”, bemutatta a „pilótákat” vagyis a 

sofőr bácsikat. Elmondta, hogy vigyázzunk a busz rendjére, mert 5 napon keresztül ez lesz a má-

sodik otthonunk. Hát ez nem volt igaz, mert a buszon több időt töltöttünk, mint a szállásunkon, 

ki is javítottuk mindig őt, hogy tanárnő a busz nem a 2., hanem az 1. otthonunk! 

  Kísérőink sokszor mondták éjszaka, hogy aludjunk, mert fáradtak leszünk másnap, de csak ke-

vesen voltak, akik elszundítottak. A tanárnők szerint „zizik” voltunk, én is csak keveset tudtam 

aludni. Másnap viszont ahogy a buszba értünk és leültünk, már csukódott is le a szemünk. 

 

 
Útközben a Királyhágó felé jót alszik a csapat. 

 

  Magyar idő szerint 5.45-kor értünk Sarkadnál a határhoz. A határőrök feljöttek a buszra és 

megnézték a személyi igazolványokat. Ezután már román területen utaztunk, az óráinkat egy 

órával előrébb kellett állítanunk. Maglódi tanárnő reggel a buszon elmondta, hogy mindenhol 

figyeljünk, mert feladatlappal és TOTÓ-val készült az útra, amit szakaszosan kell majd kitölte-

nünk, megoldanunk: egy-egy város megnézése után mindig tovább mentünk néhány kérdéssel, 

feladattal. A legtöbb pontot gyűjtők majd jutalmat fognak kapni.  

  7 órakor értünk Nagyszalontára a Csonka-toronyhoz. Egy kedves bácsi fogadott minket, aki 

kérdezett is tőlünk Arany Jánosról és a Toldiról, eljátszotta velünk Petőfi látogatását Nagysza-

lontán. A Csonka-toronyban lévő kiállításon nekem legjobban Arany János dolgozószobája tet-
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szett és az a fotel, amelyikben meghalt a költő. A Csonka-torony előtt készítettünk egy csoport-

képet, mert mindent dokumentálni kellett a kirándulás során. 

 

 
 

A Csonka-toronyban Fábián Ákos volt Arany János és Gyebnár Kristóf az ő barátja, a 

Nagyszalontára látogató Petőfi. 

 

  Utunkat Nagyváradra folytattuk, ahol Érsek Petra elmondta a város történetét, Maglódi tanárnő 

mesélt a katolikus bazilika építéséről, megnéztük a Kanonok sort; érdekes volt, hogy amikor 

benéztünk a folyósóra, akkor a vége szűkebbnek tűnt, pedig az oszlopok végig egyforma távol-

ságra voltak egymástól, csak a szemünk csalt meg minket. A Püspöki Palota kertjébe is elsétál-

tunk, itt volt egy nagy Szent László-szobor, ahol Győri Máté mesélt az uralkodóról.  

 

 
 

Csoportunk a nagyváradi katolikus bazilika lépcsőjén 
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Egyik évfolyamtársunk, Érsek Petra anyukája nagyváradról került Szászvárra, így itt Petrát meg-

keresték a rokonai, egy kicsit tudott velük beszélgetni. 

 

 
 

Petra a bazilikában a nagyváradon élő nagymamájával és a nagynénikkel 

 

  Nagyváradról tovább indultunk a Királyhágóra, ami kb. másfél órás út volt. Itt tartottunk egy 

kis pihenőt, nagyon szép volt innen a kilátás, itt meg is ebédeltünk az otthonról hozott szendvi-

csekből. Adtunk belőle a parkolóban lévő kóbor kutyáknak is, mert megsajnáltuk őket.  

  A következő megálló Bánffyhunyadon volt, itt állnak a mesés kastélyok, Maglódi tanárnő a bu-

szon elmesélte a cigodák építésének történetét. A város központjában egy lelkész bácsi mutatta 

be a református templomot, ami nagyon szép volt, festett táblák voltak a mennyezetén, kalota-

szegi hímzett terítők díszítették a falát, még Széchényi István is járt itt.  

 

 
 

A lelkész bácsival a bánffyhunyadi református templomban 
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  Innen tovább utaztunk Kolozsvárra, a város történetét Pintér Eszter ismertette. Itt megnéztük a 

Mátyás-szobrot és a Szent Mihály templomot, megbeszéltük a gótikus stílus jellemzőit. A főtér-

től nem volt messze Mátyás király szülőháza, azt is megkerestük; itt Kalányos Erika mondta el 

az uralkodó életét és intézkedéseit. Szép idő volt, így fagyizót is kerestünk, de sajnos nem jár-

tunk sikerrel.  

 Kolozsvárról Marosvásárhelyre utaztunk, ahol sétáltunk a Rózsák terén és ellátogattunk az Or-

todox templomba. Itt Maglódi tanárnő elmondta az ortodox vallási szokásokat. A templomban 

éppen mise volt, nekem nagyon furcsa volt, hogy a falon mindenütt ikonok voltak, minden ara-

nyozott volt, túl díszes, a pópának pedig monoton hangja volt. A főtéren álló Kultúrpalota és a 

Városháza különlegessége az volt, hogy a tetejüket Zsolnay-cserép borította, ezt rögtön felismer-

tük, mert sokat járunk Pécsre. Marosvásárhely történetét Illés Kristóf mondta el. 

  Marosvásárhelyről Székelyudvarhelyre indultunk. Nem unatkoztunk útközben, mert a tanárnők 

kijavították a TOTÓ-kat, és a buszon elmondták a helyes válaszokat is. Az értékelésnél cukorkát 

kaptak azok, akik 10 vagy több találatot értek el, sajnos nekem kevesebb volt, így én nem kap-

tam. A buszon történt az otthoni vetélkedő eredményhirdetése is, az első három helyezett csapat 

tagjai csokoládét kaptak, itt már én is kaptam, mert 2. lett a csapatom. 

 

 
 

Átveszem Maglódi tanárnőtől a csapatunknak járó nyereményt 

 

  Végre este 21 órakor megérkeztünk a szállásunkra, ami Székelyudvarhely kertvárosában, 

Kadicsfalván volt. Meleg, finom vacsorával vártak minket a szállásadók. Amíg a 2. fogásra vár-

tunk, addig megtartottuk az „örömkört”, ezen az estén a legtöbb kirándulónak a Királyhágó tet-

szett a legjobban. Vacsora után elfoglaltuk a szobákat, elkezdtünk kipakolni, megfürödtünk és 

23.00-kor már takarodó volt. Nem is volt kedvünk tovább fönnmaradni, már nagyon álmosak 

voltunk, alig vártuk, hogy otthonról 800 km-re végre ne a buszon, hanem ágyban aludjunk! 

 

Makrai Máté 7.b 
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2. A második nap  

 
  A szállásunk nagyon jól nézett ki, 2 - 3 - 4 ágyas szobák voltak, mindegyik szobához külön volt 

fürdőszoba is. Az ébresztő minden reggel 7 órakor volt, a tanárnők kopogtak be a szobákba.  

Amikor hétfőn reggel iskolába kellett menni, és már anyukám keltett föl, akkor is azt hittem, 

hogy Maglódi tanárnő kopogott be a szobámba.  

  A reggeli mindig fél 8-tól 8 óráig tartott, nagyon sok mindent tettek a szállásadóink az asztalra: 

volt vaj, lekvár, fölvágottak, mellette virsli vagy tükörtojás vagy rántotta vagy bundás kenyér. A 

tanárnők bíztattak minket, hogy kóstoljuk meg a helyi ételeket is. Nekem a zakuska nem ízlett, 

de a padlizsánkrém finom volt. 

  Reggeli után elindultunk Parajdra, 45 perc alatt érkeztünk az úti célunkhoz. Az idő nem volt túl 

jó, de nekünk nem számított, úgyis egész délelőtt a bányában leszünk. Kb. 2 km-t buszoztunk a 

föld alatt, utána sok-sok lépcsőn mentünk le a bányába.  

 

 
 

Sokat kellett lépcsőznünk, mire lejutottunk a sóbányába. 

 

  Lent először meghallgattuk Kelholt Johannától a sóbánya keletkezését, utána megnéztünk egy 

kiállítást a bányászkodásról, a régi bányászszerszámokról, volt ott egy érdekes makett is, ami 

bemutatta a só útját a felszínre. Később elsétáltunk a bányában lévő ökomenikus templomhoz, 

ahol Maglódi tanárnő elmagyarázta, hogy mit jelent ez a szó, és elmesélte Nepomuki Szent János 

történetét. Az ő sóból faragott szobrát csak messziről tudtuk megnézni, mert a templomban ép-

pen ortodox mise volt. Ezután kaptunk egy kis szabadidőt, hogy egyénileg is körbejárjuk a ter-

met. Sokan végig húzták a kezüket a falon és utána megnyalták, hogy valóban sósízű-e? Amikor 

kijöttünk a bányából már sütött a nap. Rögtön sorba is álltunk kürtös kalácsért, volt kókuszos, 

diós és fahéjas, én az utóbbit kóstoltam meg, nagyon ízlett. 

  Parajdon élt Áprily Lajos költő, ezért az ő házát is megnéztük. Itt Nagy Dani fölolvasta a költő 

Halálpatak című versét. 

  Délután először Szovátára mentünk, ahol fölsétáltunk a Medve-tóhoz. Maglódi tanárnő mondta 

el a tó keletkezését és jellemzőit. Megnéztük egy kilátóról a formáját, valóban kiterített medve-
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bőrre emlékeztetett. Elsétáltunk a tóparton egy pihenőhöz, de sajnos nem tudtunk itt ebédelni, 

mert korábban esett az eső és minden vizes volt, így visszaindultunk a buszhoz. Útközben még 

sokat fényképeztünk, mert nagyon szép nyaralókat láttunk. 

                                        

 
 

Csoportkép a tóparton 

 

  Már majdnem elértük a buszt, amikor szakadni kezdett az eső és bőrig áztunk. Visszafelé 

Parajdon keresztül utaztunk, ott minden fehér volt a jégtől. Szerencsénkre mire Máréfalvára ér-

tünk, akkorra újból elállt az eső. Jó volt, hogy mindig akkor esett, amikor mi a buszban voltunk. 

Máréfalván egy kedves néni fogadott minket a tájházban, bemutatta a berendezést, a ruhákat, sok 

érdekességet mesélt a székelyek szokásairól. Megnéztük a ház mögötti istállót is, utána tovább-

indultunk Fenyédre.  

  Itt kaptunk egy nevet, egy címet és egy kísérőt a helyi gyerekek közül, és fel kellett keresnünk a 

gazdákat. Kaptunk egy adatgyűjtőlapot is, az azon szereplő kérdéseket kellett feltennünk a gaz-

dáknak. Mi Talált Istvánhoz mentünk, aki kedvesen fogadott minket, megkínált nápolyival és 

üdítővel. Minden kérdésünkre válaszolt, utána még fotót is készíthettünk vele a székelykapuja 

előtt. Amikor visszaértünk a művelődési házhoz, akkor Maglódi tanárnőnek kellett leadnunk a 

feladatot, ő átnézte, és ha minden kérdésre választ adtunk, akkor cukorkát kapott a csoport min-

den tagja. 
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Makrai Máté bemutatja Maglódi tanárnőnek az adatgyűjtőlapot. 

 

  Mire visszaértek a csoportok a művelődési házhoz, addigra már ott voltak az Ezüstfenyő tánc-

csoport tagjai. A táncosok vezetője Imre bácsi volt, éppen engem szúrt ki, és mindegyik lánynak 

be kellett mutatkoznom. A daltanulásnál a fiúk nem nagyon énekeltek, de a lányok úgy megta-

nulták, hogy még itthon az iskolában is énekelték. A tánctanulásba már mi is bekapcsolódtunk, 

kört alakítottunk, párokban táncoltunk, és amikor Imre bácsi szólt, akkor a lányok mindig eggyel 

arrébb léptek, így új párok alakultak ki.  

  Hát ezen a napon is jól elfáradtunk, jólesett a szálláson a finom vacsora. Az esti „örömkörben” 

a legtöbbünknek a parajdi sóbánya tetszett. 

 
A kör közepéről Imre bácsi irányította a táncot. 

Mokos Kristóf 7.a 
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3. A harmadik nap  

 
  A tanulmányi kirándulás 3. napján a környéken maradtunk. Reggel rövid buszozás után megér-

keztünk Farkaslakára, ahol először Tamási Áron sírjához mentünk. Itt Mokos Kristóf elmondta 

az író életét, fölsorolta a regényeit. Utána megnéztük a tiszteletére állított, hatalmas kőtömbből 

kifaragott emlékművet. Az emlékmű mögött, két nagy fa között volt az író sírja, itt koszorúztunk 

is. Meg akartuk keresni a tavalyiak koszorúját, de olyan sok volt, hogy nem találtuk meg. Innen 

átsétáltunk a Trianon emlékműhöz, itt beszéltünk a békekötésről, aki jó válaszokat adott, az cu-

korkát kapott Maglódi tanárnőtől. 

 
 

A csoport egy része a Trianon emlékműnél 

 

  A fényképezkedés után átmentünk az utca túloldalára, ahol félórát kaptunk a körülnézésre és 

vásárlásra. Én hűtőmágnest vásároltam a szüleimnek, magamnak vettem egy báránykát, amit szét 

lehet nyitni párnának. Többen vásároltunk egy helyen, és még alkudni is lehetett. 

  Délelőtt ellátogattunk még Székelyudvarhelyre is, itt Bokor Botond fenyédi polgármester volt 

az idegenvezetőink. Fönt várt minket a Szent Mihály templomnál, megnéztük a Márton Áron 

püspökről elnevezett gimnáziumot, utána lementünk a főtérre, ott megálltunk a Vasszékely szob-

ránál, megnéztük a Millenniumi emlékművet is, aztán továbbsétáltunk az Emlékezés parkjába. 

Itt először körbe kellett sétálnunk, meg kellett néznünk, hogy kiket ábrázolnak a szobrok, utána 

le kellett ülnünk a park közepén és Maglódi tanárnő jellemzett egy-egy híres erdélyi személyt, 
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nekünk meg ki kellett találnunk, hogy ki ő. Ha jó nevet mondtunk, akkor nyalókát kaptunk juta-

lomként. 

  A fenyédi polgármester úr nagyon kedves volt, mert játék után meghívott mindenkit egy 2 

gombócos fagyira. Ennek nagyon megörültünk, mert ma már végre jó volt az idő, egész nap sü-

tött a Nap.  

 
 

Kint és bent – a fagyira várakozók csoportja 

 

  Már délután volt, amikor elmentünk Szejkefürdőre, ahol meg kellett számolnunk, hogy hány 

székelykapu alatt mentünk föl Orbán Balázs sírjához, éppen 15 volt belőlük. Meg kellett figyel-

nünk a székelykapuk díszítését is, mert később le kellett rajzolnunk egy-egy motívumot. A 

dombtetőn Jeckel Ricsitől tudtuk meg, hogy miért nevezik Orbán Balázst a „legnagyobb szé-

kelynek. 

  Ezután visszaindultunk a szállásra, hogy átöltözzünk, mert indultunk a Hargitára. Egész nap ezt 

vártuk, mert traktorral mentünk föl, és a fiúk előző este olyan fényképeket mutattak a 

facebookról, ahol kb. 8 cm-es hó volt a hegyen. Amikor megérkeztünk Ivóba, akkor már a túra-

vezetőink és a fenyédi gyerekek ott vártak minket a traktornál. Kb. 10 km-t zötyögtünk, közben 

énekeltünk és beszélgettünk. Maglódi tanárnő csokoládét ígért annak, aki meglátja az első med-

vét. Nagyon figyeltünk, de medvét senki nem látott, csak két szarvast visszafelé, annak is nagyon 

örültünk. Ahogy mentünk fölfelé, úgy lett egyre hidegebb. Először csak a dzsekiket vettük föl, 

utána behúztuk a zipzárt is, végül föltettük a kapucnikat vagy a sapkákat is, volt akinél még 

kesztyű is volt! Egyre több lett a hófolt, a menedékházak szintjén már csak 3 fok volt. Innen gya-

log mentünk tovább, kb. 2 km volt a csúcsig. A hó elkezdett olvadni, mások is jártak már előt-

tünk, így az ösvény tiszta dagonya volt, alig volt köztünk olyan, aki ne esett volna el, még Mag-

lódi tanárnő is térdre esett. Végre fölértünk a csúcsra, ahol nagyon sok kopjafa és hó volt. Na-

gyon szép volt innen a kilátás, egy tájékoztató tábla segítségével próbáltuk beazonosítani a Kár-

pátok csúcsait. Körülnéztünk, egy jót hógolyóztunk, aztán indultunk visszafelé. 
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Fönt a csúcson 1801 m magasan 

 

  Nagyon jól esett nekünk, hogy amikor visszaértünk, akkor a művelődési házban frissen sütött 

kürtös fánkkal és üdítővel vártak minket a helyiek. Kicsit megpihentünk, erőt gyűjtöttünk, aztán 

jöhetett a barátságos focimeccs. Sajnos hiába szurkoltunk, biztattuk a fiúkat, a szászváriak 3:1-re 

kikaptak a fenyédiektől, hát alaposan le is törtek ettől. 

  Az estét Küküllőkeményfalván töltöttük, először sétáltunk a településen, megnéztük a Szent 

László templomot is, a pap bácsi jó sokat tudott mesélni. Utána a kultúrházban találkoztunk a 

helyi gyerekekkel, ismerkedtünk, beszélgettünk, énekeltünk. Ez a nap is gyorsan eltelt, az esti 

„örömkörben” mindenkinek a hargitai túra tetszett a legjobban. 

   

 
 

Kék mezben a fenyédiek, pirosban a szászvári focicsapat tagjai 

Pintér Eszter 7.b 
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4. A negyedik nap  
 

  Eddig sem unatkoztunk, de a mai nap a korábbiaknál is mozgalmasabb. Reggel 8 órakor elin-

dultunk a kb. 200 km-re lévő Békás-szoroshoz, ez több mint 2 órás út volt. Közben többször 

megálltunk, először Libán-tetőn. Itt egy hatalmas kavicsbánya szélén volt a kilátó, ahonnan be 

lehetett látni az egész Gyergyói-medencét. Maglódi tanárnő mondta, hogy majd leereszkedünk a 

gerincről, és a medencén fogunk végigutazni. Itt tényleg szép volt a kilátás, ezért nagyon sokat 

fényképeztünk. Volt itt 2 nagy tájékoztatótábla, az egyik a kavicsbánya keletkezését mutatta be, 

a másik a Kárpátok élővilágát, nekem a madarak képei tetszettek a legjobban. Rövid nézelődés 

után tovább indultunk, hogy ne legyen unalmas az út, én barkochbáztam a mellettem ülővel. 

  1órás út után megérkeztünk Gyergyószentmiklósra, ahol kívülről megnéztük az örmény temp-

lomot. Utána egy szerpentines úton elkezdtünk fölkapaszkodni, Maglódi tanárnő mindig mondta, 

hogy most a baloldalon lévők vagy most a jobboldalon ülők nézzenek ki, ha nincsen tériszonyuk. 

Én ki mertem nézni az ablakon, nagyon messzire el lehetett látni, ha visszanéztünk, akkor láttuk, 

hogy hol jöttünk föl a busszal. Pongrácz-tetőn megálltunk, kiszálltunk a buszból, Maglódi tanár-

nő sok érdekességet mondott a Kárpátokról. Utána egy vaktérképen meg kellett keresni, hogy mi 

a Kárpátok vonulatánál hol állunk és hol található a Görgényi havasok. Pongrácz-tetőn kis bódék 

is voltak, ahol különböző ízesítésű mézet lehetett kóstolni és vásárolni. Nekem legjobban a fahé-

jas méz ízlett, vettem is belőle a szüleimnek ajándékba. Sokan lángosért álltak sorba, mérgelőd-

tek is a tanárnők, hogy túl sok időt töltöttünk itt emiatt. 

  Már nem kellett sokat utaznunk, hogy elérjünk a Békás-szoroshoz. Maglódi tanárnő elmondta, 

hogy a szoros 5 km hosszú, részei a Pokol kapuja, Pokol tornáca, Pokol torka. Már megijedtünk, 

hogy ilyen sokat kell gyalogolnunk, de szerencsére a busz a Pokol tornácánál tett le minket és a 

szoros végén várta a csapatot, utána busszal jöttünk vissza a Gyilkos-tóhoz. Nekem nagyon tet-

szett a Békás-patak a sok kis vízeséssel, meg a hegyek közül legjobban az Oltárkő. Séta közben 

libasorban kellett mennünk és nagyon kellett figyelnünk, mert sok volt az autó és a busz. 

  A Gyilkos-tónál Makrai Máté mesélte el a tó keletkezésének legendáját és a földrajzi magyará-

zatát. Ezután megettük a tóparton a szendvicseket, utána kaptunk félóra szabadidőt. Kár hogy 

nem lehetett csónakázni, szívesen eveztem volna. Egy kicsit körülnéztünk az árusoknál, ettünk 

egy kürtöskalácsot és már szállhattunk is vissza a buszba. 

 

 
 

Makrai Máté ismerteti a Gyilkos-tó legendáját és keletkezését 
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  Legközelebb a szárhegyi Lázár-kastélynál álltunk meg, itt Szilágyi Blanka olvasta fel a kastély 

történetét, elmondta, hogy Bethlen Gábor fejedelem is itt nevelkedett, meg hogy mit tett a fejede-

lem Erdély gazdagodásáért. Sajnos a kastélyba nem tudtunk bemenni valamilyen vita miatt, de 

kívülről is jól lehetett látni az épületeket, így meg tudtuk beszélni a reneszánsz jellemzőket. 

  Visszafelé megálltunk a zetelaki víztározónál, leszálltunk a buszról és éppen akkor ért oda egy 

másik csoport is, ők Győr mellől jöttek. Volt egy hatalmas HATÁRTALANUL táblájuk, azzal 

fényképezkedett együtt a két csoport. Átsétáltunk a töltésen, közben megnéztük a másik oldalon 

lévő vízierőművet, megbeszéltük, hogy a víz erejéből hogyan lesz áram. 

 

 
 

A zetelaki víztározónál találkoztunk egy másik HATÁRTALANUL! csoporttal 

 

  Ekkor már nagyon izgultunk az esti műsor miatt. A szállásunkon gyorsan átöltöztünk, fogtuk a 

hangszereket és a zászlókat, és már indultunk is a fenyédi művelődési házba. A műsorban a kö-

vetkezők szerepeltek: 

MŰSOR 

Fenyéd, 2016. május 20. (péntek) 18 óra 

Iskolánk bemutatása: Fábián Ákos és Laczkó Krisztián 

Kelholt Johanna klarinéton játszik. 

Verbunk a 7. osztályos fiúk előadásában 

Szép Ernő: Imádság című versét Tóth Natasa szavalja el. 

A rézfúvós kamara műsora: Illés Kristóf 

                                             Horváth Bence 

                                             Komjáti Ákos 

Illés Kristóf szólója 

Zászlós tánc a 7. osztályos lányok előadásában 
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Az utolsó műsorszám 

 

A gyerekektől és szüleiktől nagy tapsot kaptunk egy-egy műsorszám után. Örültünk, hogy jól 

sikerült a fellépés, mert nem volt időnk sokat próbálni Erdélyben. Még egy kicsit beszélgettünk a 

teremben, csárdást táncoltunk a helyiekkel, csokoládét is adtunk nekik ajándékba. 

  Amikor visszaértünk a szállásra, még volt időnk összepakolni vacsora előtt. Egész nap sokat 

mentünk, mégsem voltunk fáradtak, az örömkör után kértük, hogy hadd maradjunk még kint az 

udvaron. Van egy tánccsoportba járó osztálytársunk, ő tartott nekünk táncházat, megtanultuk tőle 

a hoppácuppá táncot. 11órakor villanyoltás volt, mert másnap félórával korábban kellett kelnünk, 

hogy még reggeli előtt be tudjunk pakolni a buszba, mert indulnunk kell haza. Sokan mondták 

ezen az estén, hogy legalább még egy hetet maradnának, mert jól érezték magukat Erdélyben. 

 

Illés Kristóf 7.b 
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5. Az utolsó nap és a hazaérkezés 
 

  Ma már reggel fél 7-kor volt az ébresztő, mert még reggeli előtt beraktuk a buszba a bőröndö-

ket, hogy időben tudjunk indulni Küküllőkeményfalvára, ahol a hagyományt folytatva a helyiek-

kel együtt elültettünk egy Magyarországról hozott, nemzetiszínű szalaggal feldíszített tuját. Ez az 

összetartozásunkat jelképezi. Láttuk hogy, erdélyi barátaink jól gondját viselték az előző tujának 

is, mert szép zöld volt, és még a nemzetiszínű szalag is rajta volt. 

 

 
 

Ezen a képen a tavalyi és az idén elültetett tuja is jól látható. 

 

Nehéz szívvel vettünk búcsút újdonsült erdélyi ismerőseinktől, de indulnunk kellett Fehéregy-

házára, ahol megnéztük a Petőfi Múzeumot és vele szemben az unitárius templomot. Nem tud-

tunk rögtön bemenni a múzeumba, mert már bent volt egy csoport, ezért először a kertben néztük 

meg Petőfi szobrát. Itt Gera Gergő elszavalta a költő Egy gondolat bánt engemet című versét, 

majd Heller Anett és Kalányos Erika koszorút helyeztek el a szobornál. 

 

 
 

 A koszorúzás 
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  Amikor végre kijött a másik csoport, akkor mi is bemehettünk a múzeumba. Nekem 2 dolog 

tetszett itt, az egyik a Petőfi életét összefoglaló videofilm, a másik a segesvári csatát bemutató 

terepasztal. A kiállítás megnézése után mindenki aláírta a vendégkönyvet, és már indultunk is 

tovább. 

  Kb. 10 perc utazás után már megérkeztünk Segesvárra. Itt fölmentünk a várba, megnéztük az 

óratornyot, Drakula házát, fölmentünk a diáklépcsőn a hegy tetejére, ott benéztünk egy temp-

lomba. Visszaérve megnéztük a várfalat és a bástyákat, közben Maglódi tanárnő mesélt Bem 

tábornokról és az 1848-49-es erdélyi csatákról. A várat elhagyva találtunk egy nagyon jó 

fagyizót, csavart fagyit adtak, ami nagyon finom és krémes volt. 

  Sokat kellett utaznunk a következő megállóig, hogy jobban teljen az idő, a tanárnők kérdéseket 

tettek föl az Erdélyben látottakkal kapcsolatban, aki jól válaszolt, az cukorkát kaphatott. Amikor 

Dévához közeledtünk, akkor Maglódi tanárnő székelyesen fölolvasta a vár mondáját. Már mesz-

sziről lehetett látni a vár romjait, meg is álltunk a domb alján, de nem mentünk föl, mert drága 

lett volna a sikló. 

  Már este 6 óra lett mire Aradra értünk. Először a 13 vértanú emlékművéhez mentünk, itt Svarda 

Vivien és Fábián Ákos mondták el a kivégzés részleteit és a megölt katonai vezetők nevét. Utána 

megkoszorúztuk az emlékművet, körbesétáltuk a szobrot és visszaszálltunk a buszba. Aradon 

még egy helyen megálltunk, a főtér közelében, a Szabadság-szobornál. Itt megbeszéltük, hogy 

melyik alak mit jelképez, utána megnéztük a szoborcsoport alján a 13 vértanút ábrázoló dom-

borművet, mindegyiknél elolvastuk a nevet is.  

 

 
 

Az aradi emlékműnél Gyebnár Kristóf és én koszorúztunk. 

 

Aradtól a határig már nem álltunk meg, nagyon megörültünk, amikor megláttuk a Nagylak táb-

lát, gyorsan elő is vettük a személyi igazolványokat. A sofőrök szóltak, hogy ne örüljünk annyi-

ra, mert 8 busz van előttünk, sokat kell várnunk. Hát így is lett, csak 2,5 óra után mehettünk to-

vább. Amikor már magyar területen jártunk, megvártuk, amíg átáll a telefon, és máris hívtuk a 

szüleinket, volt aki az élményeit mesélte el, volt aki megrendelte a vacsoráját vagy a másnapi 

ebédet. Éjjel fél egykor értünk Szászvárra. A szüleink már nagyon vártak minket. Jó volt Erdély-

ben, sok szépet láttunk, de azért mindenki örült, hogy végre újra otthon lehet! 

Bence Roland 7.a 
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ÉRTÉKELŐ SZAKASZ:  

 
  A hazaérkezést követően kaptunk egy elégedettségi kérdőívet, amit ki kellett töltenünk, osztály-

főnökeink összesítették a válaszokat, a következő eredmények születtek %-ban:  

 

ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV AZ ERDÉLYI TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSRÓL 

 

A kitöltés helye: Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szászvár 

A kitöltés ideje: 2016. május 27. 
 

Kedves Gyerekek! 

Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat Erdélyben, s hogy a következő években oda induló osz-

tályok is szép emlékekkel térjenek majd haza, szeretnénk a véleményeteket kikérni a következő 

témákban: utazás, szállás, programok, ismerkedési lehetőség a helyiekkel.  

Kérünk benneteket, hogy válaszoljatok a következő kérdésekre, ill. ahol számok vannak, ott a 

megfelelő „osztályzat” bekarikázásával nyilvánítsatok véleményt. Az elégedettségi kérdőívekre 

nem kell felírni a neveteket. A válaszokat összesítjük, s a tapasztalatokat az értékelő órán fogjuk 

megbeszélni. 

Köszönjük a kitöltést.              A kísérőnevelők: Ferencz Andrea tanárnő s. k. 

                                                                             Szpatár tanárnő s. k. 

                                                                             Maglódi tanárnő s. k. 

 

1. Megfelelő volt-e az utazáshoz biztosított autóbusz?  1 2 3 4 5 

                                                                                                                    20%    40%   40%          
 

2. Mennyire voltál elégedett a szállással?  1 2 3 4 5 

                                                                                            8%       25%    67%  
 

3. Hányasra értékeled a reggeli kínálatát? 1 2 3 4 5 

                                                                                           10,5%  10,5%  79% 
  

4. Mennyire ízlett a vacsora?  1 2 3 4 5 

                                                                                 5%     20%     75% 
 

5. Hányassal osztályoznád a napi programokat? 

    1. nap: Nagyszalonta-Nagyvárad-Király-hágó-Kolozsvár-Marosvásárhely  

1 2 3 4 5 

                                  8%     14%     35%   43% 
 

    2. nap: Parajd-Szováta-Máréfalva  1 2 3 4 5 

                                                                                             5%     40%     55% 
                  

    3. nap: Farkaslaka-Szejkefürdő-Székelyudvarhely-Madarasi-Hargita  

1 2 3 4 5 

                                              5%     14%     81% 
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4. nap: Békás-szoros-Gyilkos-tó  1 2 3 4 5 

                                                                                                    25%     75% 
 

5. nap: Fehéregyháza-Segesvár-Arad 1 2 3 4 5 

                                                                                        10%     29%    61% 
                                    

6. Mennyire tartottad jónak a fenyédi művelődési házban esténként a dal- és tánctanulást? 

1 2 3 4 5 

            5%    15%    47%    33% 
 

7. Elegendő volt-e az idő a helyiekkel való találkozásra, ismerkedésre?    igen – nem  

                                                                                                                     85%    15% 
 

8. Hányasra értékeled a 7.-esek búcsúesten előadott műsorát? 

1 2 3 4 5 

          5%                  5%      15%     75% 
 

9. Hogyan osztályoznád a csoport magatartását a tanulmányi kirándulás 5 napja alatt? 

1 2 3 4 5 

           5%                  8%     55%    32% 

10. Mennyire tetszettek a kirándulás alatti feladatok közül az alábbiak? 

      TOTÓ  1 2 3 4 5 

                                             20%    47%   33% 
      

 Adatgyűjtés a székelykapukról  1 2 3 4 5 

                                                                                              25%  75%                                                                            
 

  11. Ha megtehetnéd, szívesen ellátogatnál-e újra Erdélybe családoddal vagy barátaiddal, osz-

tálytársaiddal?          igen – nem  

A válasz 95%-os igen és 5% nem volt és ez mindent elmond a kirándulás és a látottak értékelé-

séről. 

Ha bármilyen megjegyzésed, javaslatod van az erdélyi tanulmányi kirándulással kapcsolatban, 

kérünk, írd le azt a lap másik oldalára! 

Megjegyzésként a következőket írtuk: 

„Lehetett volna több szabadidő 1-1 program között.” 

„80 lei alatt senki ne vigyen költőpénzt!” 

„Maradhattunk volna még 2 hétig.” 

„Jó lenne legközelebb repülővel menni legközelebb a nagy távolság miatt.” 

„Ebédre én keveselltem a szendvicseket, és nem tetszett, hogy szendvics volt.” 

„Ne legyen mindennap hús!” 

„Legyen többhetes a kirándulás!” 

„Ez a kirándulás jót tett a két osztálynak.” 

„Feltétlenül mindenki menjen el jövőre, mert minden szép és jó volt, és az osztályt is összehoz-

za.” 

  Ez a kérdőív volt a beszélgetés fő témája az értékelő órán, a hozzászólásokat Maglódi tanárnő 

leírta, hogy fel tudja használni a következő évben. Elmondhattuk, hogy a kirándulás során mi 
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jelentette számunkra a legnagyobb élményt; elmennénk-e újra a testvértelepülésre. Igen, nagyon 

szeretnénk, de sajnos mindig csak a 7. osztályosok mehetnek! 

 

 
 

Valaki éppen kitölti a kérdőívet. 

 

  A hatodikosoknak bemutató előadást is tartottunk, ahol elmeséltük, hogy merre jártunk az 5 nap 

alatt. Ők már tudták, hogy iskolánk megnyerte a következő pályázatot, így jövőre biztosan ők is 

elmehetnek Erdélybe. Már most irigyeljük ezért őket! Néhány jó tanácsot is adtunk nekik, példá-

ul, hogy a madarasi Hargitára edzőcipő helyett túrabakancsban menjenek! 

  2016. június 3-án tartottuk iskolánkban a Nemzeti összetartozás napját, ahol mi 7.-esek adtuk a 

műsort. Kevés időnk volt a felkészülésre, de ügyesek voltunk, jók voltak a zenék is, meg a hoz-

zájuk tartozó videoklipek is. A műsort megnézte az egész iskola, utána mindegyik osztály elment 

a saját termébe, és ott a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatokat oldottak meg a diákok. 

 

 
 

Zárókép a műsor végén 

 

                                                                                                  Szilágyi Blanka 7.b  


