
Határtalanul – Erdély  

Hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola  

2022. szeptember 5-9. 

 

Iskolánk 7. évfolyamos tanulói 2022 őszén Erdélybe, Székelyföldre utaztak a Határtalanul 

pályázat jóvoltából. Az utazás előkészületei kapcsán megismerkedtünk Erdély 

mondavilágával, helytörténeti és természeti értékeivel. Az utazás során minden helyszínhez 

készítettünk tablókat, melyen a legfontosabbnak vélt érdekességeket, látnivalókat tüntették fel 

a gyerekek.  

        

2022. szeptember 5-én végre elérkezett a várva várt nap! Hajnalban elindultunk hosszú 

utunkra, az ismeretlen, azonban mégis ismerős vidék felé. Sokan most voltak először ilyen 

távol a családjuktól, otthonuktól. Több órás utazást követően, Királyhágón töltöttük az első 

hosszabb pihenőidőnket. Ezután a csoport a Tordai hasadékhoz látogatott, melyet a kedvező 

időjárásnak köszönhetően végig túráztunk. Itt, tanulóink által, megismerkedtünk a helyhez 

kapcsolódó mondával is. 

    

 



Késő este érkeztünk szálláshelyünkre, Székelyszentlélekre, ahol az Edit vendégházban 

szeretettel és finom vacsorával vártak minket. Minden nap a közös reggelit követően innen 

indultunk tanulmányutunk különböző helyszíneire.  

     

 

Utunk során ellátogattunk Szovátára, ahol a heliotermikus Medve tavat jártuk körbe. A 

tanulók kiselőadás keretében beszámoltak a tó különleges összetételéről, gyógyító hatásáról 

is.  

    

  



 

Székelyszentlélekről terepjárókkal, a hegyen keresztül közelítettük meg a Jézus- szíve kilátót, 

amelyre felérve az elénk táruló panoráma lélegzetelállító volt.  

     

A Tordai sóbánya nagysága lenyűgöző volt mindannyiunk számára. Gyalog mentünk le a 

bánya alsó szintjére, amely még inkább érzékeltette velünk nagyságát. 

    

  



 

A képzőművészetéről híres Korondon is jártunk, ahol a fazekasságnak ősi hagyományai 

vannak.  

Farkaslakán, ahol a méltán híres Tamási Áron sírjához és szülőházához is ellátogattunk. 

Koszorúzással emlékeztünk meg egykori írónkról. 

    

Szejkefürdőn a legnagyobb székelyként ismert, Orbán Balázs síremlékénél tettük 

tiszteletünket, ahol a különböző székelykapukat is megcsodálhattuk. A Mini Erdély Parkban 

több mint hatvan erdélyi történelmi épület és középkori vár makettjét láthattuk.  

    

  



 

Nyergestetőn az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékhelyét tekintettük meg. Ezen a 

kiemelkedő, történelmi jelentőséggel bíró emlékhelyen tanulóink Kányádi Sándor: 

Nyergestető című versével emlékeztek meg a hősökre.  

    

Csíksomlyónál kisebb túra keretében érkeztünk meg a Makovecz Imre által tervezett 

Hármashalom- oltárhoz.  

    

  



 

Kirándulásunk során ellátogattunk a legendájáról híres Gyilkos- tóhoz, illetve a Hagymás – 

hegységben elhelyezkedő Békás szoroshoz is.  

    

Hazautazásunk napján Kolozsvár volt az utolsó kirándulóhelyünk. itt megnéztük Mátyás 

király szülőházát, a főtéren található lovasszobrot, illetve lehetőségünk nyílt a mögötte álló 

templomba is betekintést nyerni. 

    

Haza érkezésünk után személyes tapasztalatainkat, élményeinket is megosztottuk egymással. 

Az utazás során készített fényképekből, videofelvételekből különböző összeállításokat 

készítettek tanulóink, ezek segítségével tekintettük át az elmúlt 5 napot. 

Minden egyes nap rengeteg élményben volt részünk. Biztos vagyok abban, hogy ez a 

tanulmányút minden felnőtt és gyermek számára, egy életre szóló élménnyel bír! 



 

 

 

 

 

 

 

 


