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Kedves Naplónk!
„A szó elszáll, az írás megmarad.”
Tanáraink bíztatására napló írásába kezdtünk barátaimmal, akikkel együtt
utazunk Erdélybe 2012. október 6-10. között.
Tudjuk, hogy a kirándulás során életre szóló élményekkel gazdagodhatunk – s
talán soha többé nem jutunk vissza ide. Így a naplót felcsapva bármikor újra
átélhetjük ezeket a csodás pillanatokat.

ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ
1. HATÁRTALANUL ELŐKÉSZÍTŐ ÓRA
2012. szeptember 24.
Nagyon boldogok voltunk, amikor megtudtuk, hogy a történelem tanáraink
által benyújtott Mondák, legendák nyomában a varázslatos Tündérországban
című pályázatunk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul! programjának
keretén belül nyert, s így 926 400 ft támogatással Erdélybe utazhatunk!

Külön öröm számunkra, hogy barátainkkal most éppen 7. osztályosok lettünk,
így mi is eljuthatunk ezekre a csodálatos helyszínekre.

Már eddig is nagyon sokat tanultunk Erdély történelméről, földrajzáról,
kultúrájáról, mégis alig vártuk már a délutáni előkészítő fogalakozásokat!
Itt megtudhattuk Évi nénitől, honnan ered Erdély és a székely nép
elnevezése, mettől-meddig tartozott hazánkhoz, megismertük történelmének
legjelentősebb eseményeit, személyiségeit.

Ezután Vali néni a székelység mindennapjairól, szokásairól, étkezéséről
mesélt nekünk, gyönyörű fotókkal illusztrálva mindazt, amit a kiránduláson
személyesen is megcsodálhatunk majd.

Eközben persze mindannyian szorgalmasan jegyzeteltünk, hiszen tudtuk,
számot kell adnunk még az utazás megkezdése előtt tudásunkról.

2. MÚZEUMLÁTOGATÁS
2012. szeptember 25.
Lakóhelyünkön és környékén nagyon sok székely él. Közülünk is sok gyerek
székely ősökkel büszkélkedhet.

Városunkban, Bonyhádon is található egy nagyon szép, a székelység történetét is
bemutató múzeum, ezért tanáraink kíséretével az itt látható kiállítási anyag
megismerésével, megtekintésével folytatjuk a tanulmányi kirándulásra való
felkészülésünket. Mindebben dr. Szőts Zoltán múzeumpedagógus segített
nekünk, aki ma délután a múzeumban mindent részletesen elmesélt és
bemutatott. További érdekességeket mesélt a székelyek mindennapi életéről,
meneküléséről, a madéfalvi veszedelemről. Büszkék lehettünk magunkra, hiszen
rengeteg kérdésére már mi magunk is tudtuk a pontos választ!

A múzeumban leginkább a régi bútorok és ruhák nyerték el csoportunk
tetszését, amit szívesen fel is próbáltunk volna. Sajnos tudjuk hogy a múzeumok
kiállítási anyagát tilos megfogni, megérinteni, de tanáraink ebben is
segítségünkre voltak. Vendéget hívtak az iskolába, aki egy közel 100 éves
bukovinai székely ruhát mutatott be nekünk, sőt ezt már közülünk néhányan
valóban fel is próbálhatták.

3. KI TUD TÖBBET ERDÉLYRŐL? VETÉLKEDŐ
2012. szeptember 26.

Kedves naplónk!
Annyira izgatottak vagyunk! Talán az előkészítő szakasz legnehezebb
pillanatához érkeztünk. Sokat készültünk a mai vetélkedőre – itt az iskolában
is és otthon is. Voltak, akik aludni sem tudtak a nagy próbatétel előtt.
Ma délután eldől, ki kapja a támogatást az erdélyi kiránduláshoz iskolánk
alapítványa jóvoltából. Nagy a tét, hiszen az első helyezett 7000, a második
5000, és a harmadik 3000 Ft támogatást kap. Tanáraink szerint ez lehet
„életünk első keresete” és persze szüleinknek is szeretnénk segíteni és
bizonyítani ennek az elnyerésével!
Már tudjuk, a délután folyamán három feladatlapot kell megoldanunk,
amelyeknek az eredményeit összesítik, így születik meg majd a véső sorrend.
Lesz egy történelem, természetismeret, valamint egy hon-és népismereti
feladatsor.

Megírtuk 
Nagyon érdekes, játékos feladatokat kaptunk, amivel öröm volt dolgozni!

Megszületett a sorrend is:
1-2. helyezett holtversenyben: Forrai Dániel és Konkoly András
3. helyezett: Kecskés Bence
Vali néni és Évi néni nagyon megdicsért mindenkit, mert végül is valamennyien
ragyogóan szerepeltünk és utazhatunk Erdélybe!

A NAGY UTAZÁS
1. INDULÁS, ELSŐ NAP
2012. október 6. (éjjel)
Alig vártuk, hogy végre elérkezzen ez a nap! Hurrá! Indulunk Erdélybe!
A buszunk egyszerűen szuper, amit ezúton is köszönünk a Gemenc Volánnak.
Van benne hűtő, tv, wc, kényelmes, dönthető ülések. Kell ennél több? Még egy
utolsó puszit adtunk szüleinknek, integettünk nekik és útra keltünk.

Gyorsan átjutottunk a határon, így hajnalban már Aradon ünnepelhettünk a
minket váró magyar gyerekkel.

A megható megemlékezés után gyertyát gyújtottunk és elhelyeztük
koszorúnkat a hősök sírjánál, majd tovább folytattuk utunkat Vajdahunyad
felé, ahol a vár megtekintése során felelevenítettük a Hunyadi család
szerepét a történelemben.

Ezután Déva váránál eljátszottuk Kőmíves Kelemen balladáját, átismételtük a
balladáról tanultakat,
majd
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány
Gyermekotthonába mentünk, ahol átadtuk az iskolában előzőleg összegyűjtött
ajándékainkat a kis árváknak.

Kicsit játszottunk, barátkoztunk, beszélgettünk velük, majd tovább indultunk
Gyulafehérvár felé. Hihetetlen élmény volt a fejedelmi udvar lépcsőjén ülve
történelem órát tartani a török ellenes csatákról!

Nagyenyed határában eljátszottuk a Nagyenyedi két fűzfa történetét.

Ezután a segesvári csata emlékhelyén koszorúztunk, megemlékeztünk Petőfi
Sándorról, az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról és Baumgarten
János botanikusról.

Este 7 óra tájban értünk Zetelakára, szállásunk helyszínére. A helyiek
népviseletben, kaláccsal fogadtak bennünket.

Rövid ismerkedés és vacsora után elfoglaltuk a szobáinkat.

Fáradtan, ám élményekkel teli zuhantunk az ágyba.

2. MÁSODIK NAP
2012. október 7.
Vali néni és Évi néni utánanéztek: holnapra egész napos eső várható, pedig
holnap a Gyilkos-tóhoz és Békás-szoroshoz kirándulnánk!
Sebaj, megoldottuk, így most változtattunk egy kicsit a programok
sorrendjén. Ma megyünk el túrázni, hiszen holnap esőben ezt nem tudnánk
élvezni, a csúszós úton veszélyessé válna.
Útközben megálltunk Csíkszeredán. Megtudtuk, mit jelent a líceum kifejezés,
az épület előtti emléktáblánál pedig elénekeltük a Gábor Áron rézágyúja
kezdetű katonadalt.

Szerencsénkre a város főterén éppen most rendezték meg a méz fesztivált
és egy kis kóstolót mi is kaptunk belőle.

Ezután Csíksomlyóra mentünk, ahol talán az tetszett
nekünk a legjobban, hogy a csodatévő Mária
kegyszobornál
elmondhattuk
a
kívánságainkat.
Beszéltünk a régi falusi búcsúkról, búcsújáró
helyekről, vallásról, a kolostorok világáról.

A borvízforrásoknál egy tesztet oldottunk meg,
megtudhattuk, mi a borvíz. Még PH értéket is mértünk!

amelyből

azt

is

Sajnos a programváltozás miatt a borvíztöltődébe nem tudtunk ellátogatni,
helyette azonban a forrásoknál vizet töltögető helyiektől tudhattunk meg
még többet róla.
Végre elérkeztünk a Gyilkos-tóhoz, majd a Békás-szoroshoz. Mindkét
helyszínen felelevenítettük a keletkezésük mondáját és valós történetét,
ezután azonban nem volt más feladatunk, mint túrázni, fotózni és
gyönyörködni!

Azon versenyeztünk, ki tud szebb, különlegesebb fotót készíteni.

Este ezt a zetelaki gyerekekből álló zsűrinek is megmutattuk, akik
egységesen, mindenkinek megszavaztak érte egy-egy finom lekváros fánkot.
És az tényleg fincsi volt!

HARMADIK NAP
2012. október 8.
Ezt a napot is nagyon vártuk már!
Ma bepótoltuk az elmaradt tegnapi programokat.
Először Székelyudvarhelyen a Budvárt néztük meg, majd bepillantást
nyerhettünk a székelyek életébe, mindennapjaiba.

Persze, itt már mindenki azt várta a legjobban, hogy mikor érkezünk meg
Brassóba és Törcsvárra.

Brassóban a főtéren lévő Fekete templomot, a régi városháza épületét és az
ortodox templomot tekinthettük meg, átismételve a freskóról, reneszánszról,
ortodox vallásról és a középkori városok életéről tanultakat.
Úton Törcsvár felé megismertük a Salamon-kövek barlangjának történetét. És
ezután következett a kirándulás legjobb programja: a törcsvári Drakula-kastély!

Persze tudjuk, hogy a híres hadvezér esetleg néhány éjszakát töltött itt,
mégis biztosak vagyunk benne, hogy otthon maradt társaink irigykedve fogják
hallgatni beszámolóinkat erről a csodaszép várról. Hazafele a buszon is csak
erről tudtunk beszélni, pedig további klassz programok vártak még ránk
például a kürtőskalács-sütés fortélyainak megismerése.

Utolsó este Olga nénitől (vendéglátónktól) elkértünk néhány receptet, mert
itt mindig minden annyira finom volt! Hátha otthon anyukánk is el tudja
készíteni…
Vacsora után szintén nagyon kedves meglepetésben volt részünk: a zetelaki
iskolások ismét népviseletbe öltözve „furulyakoncertet adtak” a
tiszteletünkre, amit egy közös énekléssel, facebookozással zártunk, így
vendéglátóinkkal továbbra is tartani tudjuk a kapcsolatot.

Olyan jó volt itt Zetelakán, hogy sokan elhatározták, a családjukkal újra
visszatérnek.

3. NEGYEDIK NAP
2012. október 9.

Sajnos ez már a negyedik itt töltött
napunk. Holnap hazamegyünk…
Reggel összepakoltunk a szállásunkon és
egy finom reggeli után búcsút vettünk
Zetelakától.

A mai napon először a parajdi sóbányába látogattunk, ahol a só élettani
hatásáról beszéltünk, oldottunk meg egy feladatsort. Jót játszottunk is,

felfújt lufit kötöttünk a bokánkra. A cél az volt, hogy úgy durrantsuk ki
társainkét, hogy a miénk megmaradjon.

Ezután Farkaslakára
koszorúnkat.

látogattunk,

Tamási

Áron

sírjánál

helyeztük

el

Társaink segítségével kedves részleteket hallgattunk meg az író Ábel a
rengetegben c. regényéből.

Itt lehetőségünk nyílt arra is, hogy ajándékokat
családtagjainknak. Mindannyian boldogan válogattunk.

vásárolhassunk

Korondon bemehettünk egy igazi fazekasműhelybe. Néhányan kipróbálhatták
a
korongozást, mások pedig az ügyes mesterek munkáit, kézzel rajzoló nénik
alkotásait figyelték.

A nap következő helyszíne a szovátai Medve-tó volt. Megtudtuk, hogyan
keletkezett, gyönyörködtünk a tóparti panorámában. Közben érdekes
telefonhívást kaptunk: kiderült, hogy otthon maradt társaink pedig bennünk
gyönyörködtek, webkamerán figyeltek.

Marosvásárhelyre indultunk tovább innen. Ott megcsodálhattuk a Teleki
Könyvtár anyagát, többek között egy eredeti Vizsolyi Bibliát, azt azonban
sajnos nem engedték, hogy le is fényképezzük.

Megnéztük az ortodox fatemplomot, a Bólyai Líceum előtt pedig érdekes
matematika feladatokat kaptunk.
A Tordai-hasadékhoz érve jót túráztunk. Mivel a hozzá kapcsolódó mondákat
már a buszon megismertük, mindenki Szent László pénzeit, s lovának
patkónyomát kerete, de azért a természet szépségében is megálltunk
gyönyörködni.

Este volt már, mire Torockóra érkeztünk, a fiúknak azonban még mindig volt
energiája arra, hogy a helyi srácokat kihívják egy barátságos focimeccsre,
ezt azonban már holnap reggelre toljuk.

4. ÖTÖDIK NAP
2012. október 10.
Sajnos elérkezett az utolsó nap reggele. Azt hiszem, nem találnék a
csoportban olyan gyereket, aki várja, hogy hazaérjünk. 
Reggeli után mindjárt a szomszédos iskolába siettünk, ahol már vártak minket
a megbeszélt focimeccsre.

A játék után átadtuk ajándékainkat a helyi iskolásoknak, elköszöntünk, s
elindultunk utolsó napi útvonalunkon.

Az út első állomása Kolozsvár volt. Rövid sétát tettünk a belvárosban: láttuk a
Szent Mihály Plébániatemplomot, Mátyás király lovas szobrát, szülőházát.
Még a kolozsvári bíró mondáját is eljátszottuk!

Az izraelita imaházban gyertyát gyújtottunk a II. világháborúban elhurcolt
zsidók emlékére, most mélyebben megérthettük, mit is jelent a holocaust.
Ezután a botanikus kertben barangolva tartottunk rendhagyó biológiaórát.
Legtöbbünknek a húsevő virág tetszett a legjobban.

Útban Csucsa felé felelevenítettük, kiegészíthettük az Ady Endréről
hallottakat. Csucsát elhagyva a Királyhágónál pihentünk egy kicsit, mielőtt
utunkat tovább folytattuk volna.

Nagyváradon a Körös partján és a városközpontban sétálva megemlékeztünk a
város hányattatott sorsáról, elhelyeztük koszorúnkat Szent László szobránál,
jártunk a püspöki székesegyházban és a zsinagógában.

Hamarosan elértük a határt. Nagyon megható volt utoljára elénekelni a
székely, majd ismét Magyarországra jutva a magyar Himnuszt. Este 11 óra
körül értünk haza. A szüleink az iskola előtt vártak. Boldogan, élményekkel
teli, de mégis kicsit szomorúan tértünk haza.
Kár, hogy ilyen hamar vége lett!

LEZÁRÓ, ÉRTÉKELŐ SZAKASZ

1. NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS - HATÁRTALANUL!
TÉMANAP
2012. október 17.
Az utazásról hazatérve -már aznap éjjel- csak meséltünk és meséltünk…
Olyan sok emlékkel gazdagodtunk, hogy nem is tudtuk, miről beszéljünk
először!
Igazán jó ötletnek tartottuk mi magunk is, hogy ismereteinket egy témanap
keretében rendszerezzük.
Ezen a napon mi kirándulók már reggel egy külön osztályba vonultunk, hiszen
egy számunkra összeállított külön órarend szerint tanultunk a teljes tanítási
napon.

Minden órán csak az utazáson átélt élményekről, tanult ismeretekről
beszéltünk.
Ezen a napon készültünk fel arra a kiállításra is, amelynek a megszervezése
szintén a mi feladatunk lesz. Fogalmazásokat írtunk, ppt bemutatókat és
tablókat készítettünk, meghívókat szerkesztettünk. Volt, hogy csoportokban
dolgoztuk, volt, hogy egyénileg.
Még egyszer átnéztük az útvonalat, amelyen a Határtalanul! A pályázatnak
köszönhetően öt napon keresztül haladhattunk. A tanórákon megoldott
feladatlapok segítségével gondolatban még egyszer végigjártunk minden
helyszínt, örökre emlékezetünkbe vésve, ezt a csodás kalandot.

2. HATÁRTALANUL BEMUTATÓ ELŐADÁS
2012. október 24.
A mai nap megint nagyon izgalmas volt számunkra: ma tartottuk a
Határtalanul! tanulmányi kirándulásunkat lezáró kiállítás megnyitóját.
Iskolánk aulájában paravánokat állítottunk fel, melyre az Erdélyben készült
legszebb fotók, valamint a végigjárt helyszínek szókártyái, s a mi rajzaink és
élménybeszámolóink kerültek.

Délután halk zeneszóval (Kodály Zoltán: Székely fonó) fogadtuk iskolánk
valamennyi tanulóját, tanárát és meghívott vendégeinket. Két lány székely
népviseletbe öltözve, Erdélyből hozott cukorkával kínálta a megjelenteket.

A megnyitót Évi néni köszöntő szavai kezdték, majd Weisz Gerda utazáson
részt vett tanuló szavalta el Wass Albert: Erdély című költeményét.

Vali néni megköszönte a támogatók segítségét, megemlítve a jelen nem lévő
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-t is, amelynek ezeket a csodás élményeket
köszönhettük.
Ezután Power Point vetítéssel mutattuk be irigykedő társainknak, hogy hol
jártunk, mit is láttunk. Papp Edina (szintén a kiránduláson részt vett tanuló)
egy élménybeszámolót olvasott fel.

Végezetül szüleinkkel, barátainkkal a paravánok között sétálva személyes
élményeinket, sztorijainkat osztottuk meg.

3. HATÁRTALANUL ÉRTÉKELŐ ÓRA
2012. október 25.
Sajnos egyszer minden véget ér, így ezt a kirándulást is végleg le kellett
zárnunk… persze az itt szerzett emlékek örökre elkísérnek.
Még egyszer utoljára összeültünk gyerekek és felnőttek, hogy értékeljük az
elmúlt két hónap eseményeit.

Hosszú, sokszor fáradságos felkészülés előzött meg egy-egy programot.
Készülnünk kellett a tanulmányi kirándulásra, de helyt kellett állnunk az
iskolában is. Hazatérve pótolnunk kellett azt a tananyagot, amelyen nem
voltunk itt. Mégis azt mondhatjuk, megérte!!!
Emlékezetes, gyönyörű volt ez az út.

" Az emlék olyan virág, amely nem hervad el soha,
Eső nem tépi el, szél nem hordja tova,
Gyűjtsél tehát csokorba, amennyit csak lehet…”
Végezetül már csak annyi dolgunk maradt, hogy tiszta szívből, őszintén
megköszönjük szüleinknek, akik lehetővé tették, hogy részesei lehessünk
ennek a csodának, valamint tanárainknak, azoknak a felnőtteknek, akik olyan
sokat dolgoztak azért, hogy minket felejthetetlen tudással és élményekkel
gazdagítsanak.

KÖSZÖNJÜK!

