
 

„Határtalanul” osztálykirándulás 

 

Az Adonyi Szent István Általános Iskola és AMI 7. évfolyamos diákjai 2017. 05.05 - 09-ig 

erdélyi kiránduláson vehettek részt a „Határtalanul” pályázat keretében. 

A tanulók és a kísérő pedagógusok is nagy izgalommal várták a kirándulás napját. A korai 

indulás után hosszú utazás vette kezdetét, és az első megállónk Marosillyén volt, ahol Bethlen 

Gábor erdélyi fejedelem szülőházát tekinthettük meg. Egy rendkívüli történelemóra keretében 

rengeteg ismeretet szerezhettek a tanulók, akik reneszánsz korabeli jelmezben, interaktív 

módon, feladatlapon bizonyíthatták tudásukat. Az előadás után dokumentumfilm mélyítette el 

érzéseinket „Erdély kapujáról”, a magyarság értékeinek megmentéséről. A következő állomás 

Gyulafehérvár volt, ahol a történelmi belvárosban gyönyörködhettünk, majd a Szent Mihály 

székesegyházban a Hunyadi család szarkofágjait tekinthettük meg számtalan érdekesség 

kíséretében. Késő este érkeztünk meg a szállásunkra, Tusnádfürdőre. 

 

A következő napon a Szent Anna-tó környékét barangoltuk be idegenvezető segítségével. 

Felelevenítettük a tóhoz kötődő mondát, és számos érdekességet is megtudhattunk a 

környékről. A Mohos-tőzegláp különleges növényvilágát is megismerhettük, tőzegáfonyát, 

tőzegrozmaringot, kereklevelű harmatfüvet, gyapjúsást láthattunk. 

 



Kézdivásárhelyen a céhes múzeum előtt pihentünk meg, majd megnéztük Gábor Áron szobrát 

is. Kovászna megyében, Csernáton Haszmann Pál Múzeuma volt a következő állomás. A 

nagy kapun belépve az udvarra, mindenki megtorpant egy pillanatra, hiszen szeme elé tárult 

egy gyönyörű park, közepén a nemesi kúriával, tőle jobbra a szabadtéri múzeum, beépített 

székely házakkal, balra a temető. Élvezetes előadást is hallhattunk a székely emberek 

világáról, a magyarságuk megőrzéséről. 

Harmadik napon Csíkszeredára érkeztünk a Mikó-várba. Jelenleg a Csíki Székely Múzeum 

található az épületben. A gyerekek korabeli öltözékbe is belebújhattak, és érdeklődésüket 

felkeltő előadást, filmeket tekinthettek meg 

.  

A Hargita megyei Máréfalván is megálltunk, ahol a falu 95 jellegzetes székelykapuja közül az 

egyik legdíszesebb előtt készíthettünk fotókat. Ezt követően szemünk elé tárult a sóvidék, 

majd a felszín alatti parajdi sóbánya, ahol egy földalatti világba csöppentünk. Itt 

megpihentünk, és magunkba szívhattuk a tiszta, friss levegőt. Hazafelé úton megálltunk a 

korondi vásárban, majd Farkaslakán, ahol Tamási Áron sírhelyén helyeztünk el koszorút. 

Negyedik napon látogatást tettünk a tusnádfürdői Jókai Mór Általános Iskolában, ahol a 

pedagógusok és tanulók is nagy szeretettel fogadtak bennünket. Bepillanthattunk a 

mindennapi iskolai életükbe, és közös játékra is volt lehetőség.  

 

Ezután Csíksomlyó felé vettük az irányt, de előtte megnéztük a Nyergestetőn található 

„kopjafaerdőt”, amely az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó székelyföldi 

színhelye. Ezután a csíksomlyói Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonát látogattuk meg. 

Végezetül a híres csíksomlyói búcsú helyszínét is láthattuk: a kegytemplom és a nyereg 

szépségeiben is gyönyörködhettünk. 



 

A kirándulásunk utolsó napja is bővelkedett látnivalókban: Vajdahunyad vára után Déva vára 

következett, majd pedig Máriaradna gigantikus temploma - benne az oltárképpel -

felejthetetlen látnivalókkal gazdagította élménytárunkat. A határhoz közeledve pedig Aradon 

az aradi vértanúk emlékhelyénél helyeztük el koszorúnkat, és tettük tiszteletünket.  

Fáradtan, de életre szóló emlékekkel tértünk haza Adonyba. 

 

    

 

 


