
Erdélyben jártunk… 

A Határtalanul pályázat keretein belül október 2-tól 7-ig eltölthettünk 

egy csodálatos hetet Erdélyben. Gimnáziumunk 3 osztályából vettek 

részt a kiránduláson: a 10. A, a 11. A és a 11. B osztály néhány tanulója. 

Rengeteg szép helyen jártunk és sok emlékkel gazdagodtunk, de ezek 

közül most kiemelnénk néhányat, amelyek osztályainknak a legjobban 

tetszettek. 

A legtöbb diáknak a dévai Böjte Csaba Gyermekotthon nyújtotta az 

egyik legmaradandóbb élményt. Lehetőségünk nyílt arra, hogy elláto-

gassunk egy-két itt élő családhoz, ahol 2-3 óra alatt közel kerültünk a 

gyerekekhez. Betekintést nyerhettünk az életükbe és mindenkinek ta-

nulságosak voltak az itt töltött percek. A másik legnagyobb élmény a 

szászrégeni iskola diákjaival való találkozás volt. Nagy F. Attila tanár 

úr rövid idegenvezetést tartott a városról, majd a Petru Maior Líceum-

ban megemlékeztünk az Aradon kivégzett vértanúkról közösen, egy 

verses-táncos műsor keretében. A rövid együtt töltött idő ellenére szo-

ros barátságokat kötöttünk és alig vártuk az újabb találkozást Magyar-

országon. Utazásunk során sokat barangoltunk a természetben is. Er-

dély nagyon gazdag természeti kincsekben, ezek közül a legszebbeket 

tekinthettük meg. Ilyen volt a Békás-szoros, a Gyilkos-tó, a különleges 

heliotermikus Medve-tó Szovátán, Tordai-hasadék és a monumentális 

sóbánya. Szívesesen megnéznénk ezeket a gyönyörű helyeket újra! A 

tanulmányi kirándulás során iskolánk névalapítója II. Géza király és a 

Hunyadiak „nyomába eredtünk”.  Megnéztük Vajdahunyad és Déva vá-

rát, Székelyudvarhelyen a Haáz Rezső múzeumban interaktív foglalko-

zás segítségével jobban betekinthettünk közös történelmünkbe. A ter-

mészeten kívül Erdély meghatározó városai közül is ellátogattunk né-

hányba, Nagyszebenbe, melyet II. Géza király alapított, Segesvárra, 

Aradra, Csíksomlyóra, ahol a magyarság zarándokhelyén a gyönyörű 

kegytemplomot tekintettük meg, Korondon pedig a népi fazekasok 

munkáival ismerkedtünk. Koszorúkkal és szavalatokkal emlékeztünk 

meg jeles elődeinkről Aradon, Fehéregyházán, Farkaslakán, Nagysza-

lontán, tiszteletünket kifejezve. Mégis ezek közül Kolozsvár volt az, 



amit kiemelnénk. A hatalmas város, Mátyás király szülővárosa minden-

kit lenyűgözött. Egy meghitt, esti sétát is tehettünk itt Pálffy Pál tanár 

úr idegenvezetésével, aki itt született.  

Hazatérésünk után alig vártuk, hogy ismét láthassuk a Szászrégenben 

megismert diákokat. Hamarosan, október 10-én megérkeztek Magyar-

országra, a településünkhöz közeli Szálkán kaptak szállást. Másnap Bá-

taszékkel ismerkedtek a vendégek, Sümegi József igazgató úr tolmá-

csolásában a templomot, a romkertet, majd később a tájházat tekintették 

meg.  A pénteki napon délután tanárainkkal együtt kimentünk a Moly-

hos tölgyhöz, ahol egy közös pikniket szerveztünk. Csapatépítő játé-

kokkal, tánccal és közös énekléssel még közelebbi kapcsolatot terem-

tettünk az erdélyi tanulókkal. Másnap a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen 

egy megrendítő bemutatóban volt részük, majd a Szent Miklós vízima-

lom és a Siklósi Vár meglátogatása következett. A tanulmányi út ne-

gyedik napján Pécsre látogattak a külhoniak, ahol a Világörökségi hely-

színeken rendhagyó történelem órán vehettek részt, majd Pécs gyö-

nyörű belvárosával, és a Zsolnay-Negyeddel ismerkedtek. Az ötödik 

napon Szekszárdon Babits Mihályra emlékezve nézték meg a Szülőház 

értékeit, majd egy városi séta következett. Bár az előre betervezett prog-

ramokban nem szerepelt, de a délutánban egy Bátaszék-Szászrégen fo-

cimeccset is sikerült megszerveznünk. Ezután bemutattuk a közös szel-

lemi terméket, a  ppt-t II. Géza király tevékenységéről Bátaszéken és 

Szászrégenben. A közös játékos vetélkedő során felidéztük a látottakat 

és a tanultakat. A szászrégeni diákok egy zenés-táncos előadást tartot-

tak az október 6-i műsor kiegészítésére. Közös vacsora után az általuk 

hozott zenekari berendezés segítségével egy fergeteges hangulatú tán-

cos est következett. A búcsúzkodás nehéz és megható volt. A könnyes 

búcsú közben megígértük, hogy nem most láttuk egymást utoljára.  

Köszönjük szépen osztályfőnökeinknek, Wernerné Győri Andrea és 

Pulai Erzsébet tanárnőknek, hogy megszervezték nekünk ezt az isme-

retekben és élményekben gazdag, felejthetetlen utazást, Pálffy Pál tanár 

úrnak az idegenvezetést. Reméljük lesz még ilyen tanulmányi kirándu-

lásban részünk! 

Patonai Viktória és Csötönyi Pál (11. A osztály) beszámolói alapján 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 


