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2013. május 27-31. TÉMAHÉT Fakultatív Előkészítő tevékenység  

Nagyon örültünk, amikor megtudtuk, hogy az Ági néni által benyújtott „ Az ezer arcú Erdély” című 

pályázatot megnyertük és így lehetőségünk lett rá, hogy életünkben először kijussunk különböző 

csodálatos erdélyi helyszínekre és hogy megismerkedhessünk Erdély történelmével, földrajzával, 

állatvilágával, kultúrájával.  

Történelem órán a trianoni békeszerződéssel ismerkedtünk meg Flasch Péter Gusztáv tanár úr 

előadásainak köszönhetően. Ebéd után pedig Nagyné Baráth Ágnes igazgató asszony és Árvai 

Zsigmond tanár úr a megnyitó keretein belül előadást tartott az erdélyi népviseletekről és a néptáncról. 

 

  

  

A témahét keretén belül, mindannyian diashowkat készítettünk egy – egy témához kapcsolódóan: 

Vass Csilla tanárnő: Erdély természeti értékei, Agócs Miklósné tanárnő: Erdély növényei, állatai 

 

Erdély természeti értékei, Előadó: Vass Csilla

          

Erdély növényei, állatai 

 



 

 

Lőrincné Szilágyi Erzsébet Judit      Nagyné Baráth Ágnes 

Erdély művészettörténete     Erdély történelme 

   

Rácz Edit – Korond      Mező Viktória – Barokk kori művészet 

Tanulói prezentációk

  

Prezentáció a barokk korról, Mező Viktória

 

Ujj Viktória – Szecesszió     Fekete Nikolett – A Gyilkos tó 

Prezentáció a szecesszióról, Ujj Viktória

  

Prezentáció a Gyilkos-tóról, Fekete Nikolett

 

Váradi Boglárka – Marosvásárhely    Mága Amália – Parajd 



Prezentáció Marosvásárhelyről, Petőfi Sándorról, Váradi Boglárka

  

Prezentáció Parajdról, Mága Amália

 

Suki Géza – Szt. László legenda    Mága Ágnes – Tamási Áron élete 

Prezentáció a Szent László legendáról, Suki Géza

   

Prezentáció Tamási Áronról, Mága Ágnes

 

2013. június 4. kedd  

Alig vártuk, hogy végre elérkezzen ez a nap! 

Még egy utolsó puszit adtunk szüleinknek, 

integettünk nekik és útra keltünk.  A hosszú 

utazás alatt felelevenítettük az aznapi 

látnivalókhoz kapcsolódó ismereteinket.  

 

Ártándnál léptük át a határt.  

Az első település a Szent László által alapította 

Nagyvárad volt. Meglátogattuk a Püspöki 

Székesegyházat, gyönyörű volt. Nagyon 

tetszett, amit a pap bácsi beszélt. Szent László 

koponyacsontjának egy darabját nagyon 

érdekes volt látni. Láttuk a sok kegytárgyat.  

 

 

 

 

 

 

 

Az udvaron megnéztük a Püspöki Palotát és 

egy gyönyörű Szent László szobrot, ami az 

épület kertjében volt.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy pár óra után felértünk a Király hágóra, 

nagyon szép volt a kilátás.  

 

 

 

 

 

Nagyon sokat mentünk, amíg oda nem értünk 

Szovátára. Letettük a csomagjainkat és utána 

mentünk a templomba, ahol előadtuk a 

Trianoni emlékműsort.  

 

 
 

Sok síró embert láttunk, majd a templom 

udvarán játszottunk az erdélyi gyerekekkel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megemlékezés után pénzt kaptunk egy aranyos, kedves nénitől, mert szépen szerepeltünk, amiből 

Ági tanár néni fagyit vett nekünk. Aztán körbe sétáltuk a Medve tavat és elmentünk aludni. 

 

2013. június 5. szerda 



Reggel 6 órakor felébredtünk, megreggeliztünk, aztán Csíksomlyóra mentünk, ahová minden évben 

nagyon sokan elzarándokolnak.  

 

 

 

 

Útközben megálltunk Farkaslakán, ahol koszorút vittünk Tamási Áron sírjára. 

  

 

A koszorúzás után tovább indultunk 

Csíksomlyóra. A pap bácsi misét tartott, mi 

meg énekeltünk. A fiúk ministráltak, majd 

kegytárgyakat vásároltunk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dél körül elindultunk a Gyilkos tóhoz. A buszon Niki beszámolt a Gyilkos tó legendájáról. Nagyon 

kanyargós úton elértük a Békás szorost és visszagyalogoltunk a Gyilkos-tó felé.  

  

 



Gyönyörű tájat láttunk. Éppen leértünk a buszhoz és eleredt az eső. Szakadó esőben láttuk a Gyilkos 

tavat és indultunk vissza a szállásunkra ahol meglepetéssel várt Ági néni bennünket.  

A vacsora után, aki akart elmehetett a helyi Wellness fürdőbe. Hatalmasat úsztunk és jót 

szórakoztunk. Kellemesen elfáradva tértünk vissza a szállásra, ahol nyugovóra tértünk 

 

. 

 

 

 

 

 

 

2013. június 6. csütörtök 

Reggel 6 körül ébredtünk fel. Felöltöztünk és 

utána lementünk az étkezőbe. Közösen 

megreggeliztünk és imádkoztunk János 

atyával. 7 óra 30 perc körül elindultunk 

Parajdra a sóbányába. Az utazás alatt Vivi, 

Hugi, Gizi, Böbe, Domokos, Bandi, Ádám és 

én együtt énekeltünk egyházi dalokat. Mikor 

megérkeztünk Parajdra egy busz vitt le 

bennünket a sóbányába. Azután, amikor 

kiszálltunk a buszból kellemetlen illat csapott 

meg bennünket. Ezután 600 lépcsőt megtéve 

leérkeztünk a sóbánya „szívébe”. Itt rengeteg 

játék fogadott minket, amiket ki is próbáltunk. 

Laura, Patrik, Peti és Kornél fizettek 10 lei-t 20 

percre egy felfújható légvárra, ahol 

csúszdázhattak, ugrálhattak stb. Ismét korán 

keltünk, reggeliztünk és indultunk Parajdra a 

sóbányába. Lenn a bányában csoportokra 

oszlottunk. Mi a kalandparki részen időztünk, 

ahová Lali és Csabi bementek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ez idő alatt én találkoztam egy kislánnyal és az 

anyukájával, akik nagyon kedvesek és 

aranyosak voltak. Annak ellenére, hogy nem 

beszéltek magyarul én játszottam a kislánnyal. 

Vivi oda jött hozzám és mondta, hogy a 

sóbánya fala mellett sódarabok vannak. 

Odamentünk és egy zacskóba elkezdtük 

szedegetni. Miközben szedegettük a 

sódarabokat, meghallottuk, hogy egy bácsi 

tornázni hívja az embereket. Hugi, Gizi, Ági 

tanárnéni és Ági tanárnéni férjével együtt 

tornáztunk, ami nagyon jó volt. 11 órakor 

Parajdról Korondra indultunk.  

Amikor megérkeztünk Korondra volt egy óra 

szabadidőnk. Mi: Böbe, Gizi, Anita, Hugi és 

Böbe néni együtt mentünk szétnézni  a 

vásárokon.  

 

 

 

 

 

 

 

1 óra múltán újra buszra ültünk és elindultunk 

Segesvárra de útba ejtettük Fehéregyházát., 

ahol Petőfi Sándor emlékművét néztük meg. 

Ági tanár néni és G. Nagy Péter megkoszorúzta 

a sírt.. Elénekeltük a Himnuszt és elszavaltuk a 

Nemzeti dalt.  

 

 

Segesváron az óratornyot néztük meg. Végig 

kellett mennünk a diáklépcsőn, hogy felérjünk 

a templomhoz. Bementünk a templomba és egy 

idegen vezető néni mesélt nekünk a 

templomról: a freskókat régen fehérre 

meszelték, most meg lekaparták a falat és ami 

freskó megmaradt az látható most.  

 

 



 

Az együttműködés 

Ezek után visszaindultunk Szovátára, ahol az 

ottani gyerekek már vártak minket az 

iskolájukban. Kis mézes puszedlivel és 

üdítővel fogadtak bennünket. Beszéltek a jeles 

napjainkról, fűzfából sípot készítettek. Ezután 

az erdélyi gyerekeknek néptánc és szamba 

bemutatót tartottunk.  

 

 

A produkciók után egy rövid vetélkedőn 

vettünk részt. Vegyes csapatok voltak, de végül 

mi nyertünk. A nyereményünk egy tábla Tibi 

csoki volt. Ezután visszamentünk a szállásra, 

megvacsoráztunk és lepihentünk.  

 

 

 

 

 

2013. június 7. péntek 

Reggel 6.30 körül ébredtünk fel. Felöltöztünk, 

majd levittük a bőröndöket és az utazó táskákat 

az előtérbe és leadtuk a 6 ágyas szobánk 

kulcsát, miután leadtuk a kulcsot, lementünk a 

buszhoz és a sofőrbácsi bepakolta a 

csomagokat a buszba. Miután mindenki 

beszállt, elindultunk.  

 

 

 

 

 

 

 



Az első hely Marosvásárhely volt. Megnéztük 

a Kultúrpalota szecessziós épületét. Judit néni 

felhívta figyelmünket a szecesszió 

jellegzetességeire, majd bementünk és a 

földszint gyönyörűségét csodálhattuk meg. 

Megnéztük Jókai Mór arcképét az üvegen. 

 

 

 

 

Azután a Teleki könyvtár régi könyv 

gyűjteményét, majd a Bólyai János 

emlékszobát néztük meg. Végigsétáltunk a 

rózsák terén és körülálltuk a virágórát. A 

Rózsák terén, virágokból alakították ki a 

számokat. Itt elkezdett esni az eső, így gyorsan 

visszamentünk a buszba.  

 

 

 

A következő hely, ahol megálltunk Kolozsvár volt. Szemerkélő esőben indultunk megcsodálni 

Fadrusz János Mátyás szobrát, a Szent Mihály templomot majd a református templom előtt a 

Sárkányölő Szent György szobránál álltunk össze egy kép erejéig és ezek után elsétáltunk Mátyás 

király szülőházához.  

 

 

 

 

 

 

 



Ahogy a buszra szálltunk a búcsú percei kezdődtek. Először János atya, majd Ági néni, majd a 

sofőrök összegezték a 4 nap eseményeit. Azután a kvízjáték következett, ahol számot adtunk arról, 

hogy mit láttunk, és mire emlékezünk a látottakból. Azután hosszan énekeltünk és fél 10 körül értünk 

haza, ahol vártak a szüleink. Fáradtan, de tele élményekkel tértünk haza. 

 Gyorsan elrepült ez a 4 nap. Nagyon sok új ismeretet szereztünk és jó volt látni azokat a helyeket, 

melyek egykor Magyarország részei voltak és még mindig részei történelmünknek.  

 

Köszönjük a „Határtalanul” pályázatnak és kísérő tanárainknak, hogyha csak rövid időre is, de 

eltörölték számunkra a határokat. 

 

2013. június 12. Fakultatívan vállalt témanap 

Délelőtt:  

Élménybeszámolót tartottunk az iskola diákjainak. Levetítettük a kiránduláson készült fotókat és 

videókat. Érdekes volt összehasonlítani, hogy egyes gyerekek csak a tájat fényképezték, míg mások 

leginkább egymásról igyekeztek képeket készíteni. A legjobb képeket közzétettük a Facebook 

oldalunkon. Közösen elénekeltük a tanult dalokat. A kedvencünk „A három hegyen” című dalt volt. A 

kis csapatunk úgy énekelte, mint ha egy összeszokott kórus lenne. Ági tanár néni megnyitotta az 

Erdélyről készült fotókiállítást, mi pedig elmeséltük egy – egy kép kapcsán az élményeinket és 

örömmel ismertük fel azokat a helyeket ahol jártunk. A kiállítás megnyitóján minden osztályt 

fogadtunk, akik egymás után érkeztek, így az iskola minden diákja részére bemutattuk Erdély értékeit. 

A tárlatvezető minden alkalommal másik tanuló volt, így mindenki lehetőséghez és szóhoz jutott. Így 

eltelt az egész délelőtt. 

 

  

 

 



Délután: 

Meghívtuk szüleinket, tanárainkat és élménybeszámolót tartottunk nekik. Mindenki szóhoz juthatott 

itt is, mert az élménybeszámolót az tartotta, aki az előkészítő szakaszban a prezentációt készítette. 

Örültünk hogy a szüleink nagy kíváncsisággal és érdeklődéssel kísérték beszámolóinkat, melynek 

hatására néhányan eldöntötték, hogy a következő családi kirándulásuk helyszíne Erdély lesz. 

 

 

2012. június 13. Értékelő óra 

Az utazást követően itthon értékelő óra keretén belül feldolgoztuk a tanulók élményeit, hangsúlyozva 

a nemzeti összetartozás fontosságának megélését. Megbeszéltük a külhoni magyarokról szerzett 

ismereteinket. Gyűjteményt állítottunk össze, mely összegzi a tanulmányi kirándulás eszmei és 

gyakorlati hasznosságát. Az értékelő órára néhány szülő is bekéredzkedett, mert kíváncsiak voltak, 

hogy milyen volt az erdélyi utunk és hogy miket láttunk. Mindenki beszámolt élményeiről.  

  


