
2019./2020. tanévkezdés előtt sikerrel pályáztunk a Határtalanul 

Hetedikeseknek pályázatra, így állami támogatással jutott el Erdélybe 

a 7. évfolyam, közel 80 gyerek és kísérőik, 2019.08.26-30. között. 

Erdély és Székelyföld megismerésében Kristály Bea és Máthé Levente 

idegenvezetők voltak segítségünkre, akik nagyszerűen végezték 

munkájukat! Köszönjük a lehetőséget; kollégánknak, Láng Istvánnak, 

a szervezést; a bőséges erdélyi ételeket, varázslatos helyeket, örök 

élménnyel gazdagodtunk az itt töltött napok által! 

 

Most pedig következzen a 7. osztályosok beszámolója: 

 

ERDÉLY 

 

 1. nap (a 7.a osztályosok tolmácsolásában) 

2019. augusztus 26-án 5.15-kor gyülekeztünk a Mária Valéria híd lábánál. A 

névsorolvasás után 6-kor indultunk el Erdély irányába. 

Nagyvárad 

Ez volt az első megállóhelyünk, ahol felvettük idegenvezetőinket Leventét és 

Beát, akik a továbbiakban mindig velünk voltak. Itt még megnéztük a várat, 

amiről Bea sokat mesélt, majd elmentünk felfedezni a várost. 

Ezt követően újra felszálltunk a hűvös buszra (aminek következtében a 

harmadik napra többen meg is fáztak), és meg se álltunk a Körösfői 

Református Templomig, ahol láthattuk a sok szép varrottast. 

Végül következhetett a jól megérdemelt pihenés Kolozsváron egy hallássérült 

kollégiumban. A vacsora nagyon finom volt, és az ott dolgozók is nagyon 

kedvesek voltak. 

 2. nap (a 7.c osztályosok tolmácsolásában- versbe szedve) 

Halláskárosult testvéreink otthonában ért a reggel, 

Amit reggelire kaptunk, azzal bendőnk megtelt. 



Hálás szívvel búcsúztunk el tőlük, hogy induljunk, 

Hisz várt Kolozsvár, nagyon izgultunk. 

 

A főtéren Mátyás várt ránk lova nyergében, 

Régóta szobrozik ott, nem vágtat túl serényen. 

Kis füzetben térkép várt ránk kedves vezetőktől, 

Melyből megtaláltuk, Mátyás s Bólyai hol nőtt föl. 

 

A város szép utcáin sétáltunk, s mert szomjasak voltunk, 

Egy sarki boltban vizet vásároltunk. 

A nagytemplomba sajnos nem jutottunk be, 

De sok kalandra vágyván... buszra szálltunk fel. 

 

A Tordai sóbánya nagyon híres. Egy hegy belsejében található, lépcsőkön 

kell leereszkedni 13 emelet mélységbe. 

Lent egy hatalmas teremben sporteszközök voltak: minigolf, ping-pong, teke, 

egy óriáskerék és egy csónakázótó. 

A barlang sós levegője gyógyhatású, ezért javasolják ott a sportolást. 

 

A sóbánya sókőzetben van. A sókőzet helyén régen tenger hullámzott. 

A tenger vize elpárolgott és visszamaradt a só, ami egy üledékes kőzet. 

Régen a bányában lovak is dolgoztak, ők mozgatták a bányagépeket. 

A lovak az állandó sötétség miatt megvakultak. 

A sóbánya falai mindenhol sóból vannak. 

 

Ebéd után elmentünk kirándulni a Tordai-hasadékba. 

Nagyon szép és izgalmas túra volt. Sziklákon és fahidakon kellett 

közlekedni. Az idegenvezetőink itt is sok érdekességet meséltek. 

A hegy belsejében lévő barlangok és víznyelők beszakadtak, majd egy patak 

vájta ki a hasadékot. 

A hasadékhoz fűződik egy legenda: amikor Szent László üldözte a tatárokat, 

a tatárok aranypénzt szórtak ki, 

hogy a magyarok megálljanak és felszedjék az érméket. A sereg meg is állt, 

de Szent László imádkozott, hogy az aranypénz váljon kővé. 

Kérése teljesült, és a sereg tovább üldözte az ellenséget. A legenda szerint 

ezek a kövek pár év múlva visszaváltoznak. 

 



 3.nap (a 7.b osztályosok tolmácsolásában) 

Harmadik nap a Szovátán, Medvetónál, és a Sószorosnál voltunk. 

A Medve tó 

 a világ legnagyobb heliotermikus tava.  

Alakja kiterített medvebőrre hasonlít. Legmelegebb rétegében 80°C-t is 

mértek. Vizének sókoncentrációja mélységtől függően változik. Itt az egyik 

kép hibás, gondolkodjatok rajta nyugodtan a harmadik nap pptje végéig, aki 

eltalálja adunk neki nápolyit. Itt fizetni kellett, de a Rigó tónál ingyenes volt 

a fürdés itt fürödtünk mi is.  

Sószoros 

A Sószoros Természetvédelmi Terület Parajd határában, ami egy sótömbnek 

a teteje. Méretei nem elhanyagolhatóak, gyökere 3 kilométer mélységig 

hatolnak, átmérője eléri az 1,4 kilométert. Ez a mennyiség több mint 100 

évig elláthatná egész Európa sószükségletét. A Sószoros lényegében a 

Korond-patak szurdokvölgye, a Sóhát délnyugati részén terül el. Itt a patak 

átvágta a sóhegyet és a felszínre került sósziklák hófehér csipkéket hagytak 

maguk mögött. A Sószoros kialakításában az emberi tényező is közrejátszott: 

a só kitermelésére irányuló ásás során kialakult gödrök, lyukak esővízzel 

teltek fel, amely kioldotta a sót, ezáltal állandóan szélesítve a gödröket. Itt 

találhatók sódolinák 

A szorosban egy 1 kilométer hosszú tanösvény van kialakítva, amelyet 

információs táblákkal és jelzésekkel láttak el. Itt kb egy 1-2 órás túrát tettünk 

a nagy melegben, nagyon kevés volt az árnyék, ezért mindenképpen legyen 

nálatok víz.  

Mi ide vittünk magunkkal játékokat is, amiket dobáltunk. Itt az egyik 

osztálytársunk belelépett a sárba és a cipője benne is maradt, láttunk medve 

lábnyomokat is.. 

 Tamási Áron sírja 

Tamási Áron Kossuth-díjas író sírhelye, - mely két cserefa között található. 

Erdélyben a tölgyfát cserefának hívják. Tamási Áron végrendeletében kérte, 

hogy ne állítsanak cserefát a sírja elé ezért fogták megfordították a sírját és a 

cserefát mögé tették. 

Korond 

Hargita megye egyik legnagyobb települése. A városában fazekasság a 

legrégibb mesterség. Főutcáján állandó jellegű a kirakodóvásár. A fazekasság 

kitűnően eltartja a lakosságot, innen napjainkban sem vándorolnak el az 



emberek. Emlékezetes kirándulás volt, élményekben gazdagodtunk. Erdély 

történelmébe, hagyományaiba, hétköznapjaiba nyertünk betekintést. 

 

4.nap (a 7.a osztályosok tolmácsolásában) 

Miután felkeltünk és megreggeliztünk elindultunk a Békás-szorosba, amin 

keresztül lesétáltunk a Gyilkos-tóhoz. A szoros kicsit ijesztő volt a fölénk 

tornyosuló falaival, de legalább nem kellett a tűző napon sétálnunk. A 

Gyilkos-tónál szabad programunk volt, így az utolsó napon még tudtunk 

ajándékokat venni. 

A Gyilkos-tó után következett Csíksomlyó, ahol nem csak kívülről, belülről is 

megcsodálhattuk a kegytemplomot, és benne a híres Mária szobrot. 

Csíkszeredába is tettünk még egy kis kitérőt, és a székelykapuknál csináltunk 

egy utolsó csoportképet. 

Este Székelyudvarhelyen megettük a finom vacsorát, és elmentünk lefeküdni, 

mert másnap reggel korán kellett kelnünk, és indulnunk vissza, Esztergomba. 

 

5. nap: Hazautazás 

 

 

 

 

Nagyon jól telt el ez az öt nap, sok új élménnyel, és ismerettel gyarapodva 

kezdtük el az új tanévet! Köszönjük a kísérőtanárainknak ezt a lehetőséget! 

 

 

Az összefoglalóban közreműködtek:  

Veres Kamilla, Feczkó Márton és Fibó Máté 7.A 

Marsi Eszter, Zséfár Sára és Székely Sámuel 7.B 

Tóth Luca, Aknai Benedek és Hulkó Simon 7.C 


