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A 2019-es Határtalanul program keretében a „Királyok és fejedelmek útján Erdélyben 

túrázással a Tordai hasadékban” projektben vettünk részt.  

 

A kirándulás előtti hetekben több fakultatív programmal készültünk fel az utazásra. 

Internetes munkát végeztünk, hogy jobban megismerjük az erdélyi kultúrát, illetve a 

programtervben szereplő helyekről is információkat gyűjtöttünk. A rajzóra keretei 

között „HATÁRTALANUL” plakátot készíthettünk az erdélyi helyek szokásairól. 

Történelem előkészítő órákon kvízeket és gondolkodtató feladatokat kaptunk 

megoldásra. A Trianoni-döntésre több órát szántunk. Megtanulhattuk előzményeit és 

következményeit. A békeszerződés máig tartó hatásait is ismertette a tanár úr. A 

helyszínekhez igazodva különös hangsúlyt fektettünk Szent László korára, 

megemlítettük a nevéhez köthető legendákat is. Erdéllyel kapcsolatban természetesen 

nem hagyhattuk ki a Hunyadiakat sem. Beszéltünk a nagy törekvőről, Hunyadi 

Jánosról, illetve fiáról a Kolozsváron született Hunyadi Mátyásról.  

A földrajzi előkészítő órán a Kárpát-medence főbb földrajzi jellemzőit vettük górcső 

alá: kialakulása, domborzata, vízrajza és legfőképpen nagytájait. A térképek 

segítségével végignéztük a tervezett útvonalat településről-településre, ismerkedtünk 

az ottani látnivalókkal, itt a digitális tábla és az internet segítségét is igénybe vettük), 

valamint a települések etnikai összetételével, hiszen a települések lakossága vegyes, 

elsősorban románok és magyarok lakják őket. Megbeszélésünk természetesen kitért a 

domborzati, éghajlati és mezőgazdasági különbségekre is 

Az osztályfőnökünk nagyon felkészültnek mutatkozott, ppt-t mutatott be a korábbi 

kirándulásokról. Többször elmondta, hogy fog lezajlani a pályázat 4 napja. Ismertette a 

teendőket, felkészített minket a túrákra, próbált minden információt megszerezni a 

kirándulás előtt, amely szükségünkre lehetett. Átbeszéltük, hogy hogyan 

csomagoljunk, és melyek azok a dolgok, melyekre feltétlenül szükségünk lehet. Az 

osztályfőnök felhívta a figyelmünket arra, hogy az egész napos programok miatt 

mindenki hozzon magával az utazótáska/bőrönd mellett egy kisebb táskát is, valamint 

az utazás napjára szendvicsekkel és folyadékkal is készülnünk kell. A kinti programok 

miatt, pedig esőkabátot is tegyünk a táskánkba. 



 

 

  



2022.április 20. szerda 

1.nap 

Reggel korán, 5:15-kor gyülekeztünk Székesfehérváron, az iskolánk előtt. Fél 6-kor 

indultunk el a nagy útra. A határon váló átkelés előtt először Ártándon álltunk meg egy 

benzinkúton. Viszonylag gyorsan átjutottunk Romániába, ahol rövid utazás után 

elértünk Nagyváradra, ahol csatlakozott hozzánk Hunor, az aranyos, beszédes 

idegenvezetőnk. Ő sok érdekességet mesélt Szent László királyról, akinek a szobrát 

meg is koszorúztuk. Miután meghallgattuk a katolikus székesegyház történetét, meg is 

nézhettük belülről a különlegesen szép díszítésekkel, freskókkal teli épületet. Ez 

mindannyiunkat szinte elvarázsolt. Ezután sétáltunk egyet Nagyvárad belvárosában, 

megnéztük a Fekete Sas Palotát, a Városházát, a Bémer teret és a Körös-parton is 

sétáltunk egy keveset, ez érdekes volt számunkra.  

Következő megállónk az Erdély kapujának nevezett Király-hágó volt, ahonnan mesés 

panoráma nyílt a történelmi Erdély területére.  Én és a barátaim csináltunk pár közös 

képet emlékbe ezen a csodálatos helyen 

Ezután Körösfőre utaztunk, ahol meglátogattuk a református templomot. Itt kazettás 

mennyezetet, szép, hímzett szőtteseket és egy török szőnyeget láttunk. Nem maradtunk 

sokáig Körösfőn, indultunk tovább Torockóra, ahol az első két éjszakát töltjük majd. 

Másfél óra buszozás után érkeztünk meg ide. Amikor megérkeztünk ide, 

mindannyiunkat lenyűgözött a falu fölé magasodó Székelykő látványa. Az egész 

település hagyományos, régi házakból állt, ettől nagyon jó hangulata volt. Miután 

felsétáltunk a busztól a szállásig, elfogyasztottuk a vacsorájáig, ami húsleves és töltött 

káposzta volt, valamint kaptunk fahéjas kalácsot is. Ezek a legtöbbünknek ízlettek. 

Ezután négy részre bomlott a csoport, és elfoglaltuk a vendégházakat. A szállásunk 

tiszta volt, azonban többször is elment az áram. Ettől először megrémültünk, később 

viszont már szinte mókás volt. Aztán mindenki letusolt és nyugovóra tért, hisz még 

három fárasztó, de élményekkel teli nap várt ránk. 

 

 



  



2022.április 21. csütörtök  

2.nap 

Reggel korán keltünk, megreggeliztünk és indultunk is a nap első programjára, ami 

Kolozsváron való séta volt. A torockói sétát a rossz idő miatt kihagytuk. Megnéztük a 

Szent Mihály templomot és az előtte álló, Mátyás királyt ábrázoló szobrot. 

Megtekintettük Mátyás király és Bocskai István szülőházát. Itt Hunor, az 

idegenvezetőnk hosszasan beszélt a hely történetéről. A Farkas utcai templomhoz is 

elsétáltunk. Az idegenvezetőnk sok érdekes tényt mesélt nekünk a város 

nevezetességeiről, és mindannyian élveztük a sétát a hangulatos városban.  

Ezután következett az a program, amit mindannyian a legjobban vártunk: a Tordai 

sóbánya megtekintése. Először a bánya fentebbi termeit jártuk be, és kipróbáltuk a 

visszhangunk erősséget is. Amikor leereszkedtünk a hosszú lépcsősoron a legnagyobb 

tárnába, mindannyian meglepődtünk a lélegzetelállító látványtól. A hatalmas terem 

fényei és a benne lévő óriáskerék miatt még nagyobbnak tűnt. Itt megnézhettük a 13 

emeletnyi lépcsővel mélyebben lévő tavat és kipróbálhattuk a játékokat, vásárolhatunk 

szuveníreket. Mindenki számára a Tordai sóbánya meglátogatása volt az egyik legjobb 

élmény a kiránduláson, bár a program végére mindenki kellően elfáradt.  

A következő úti célunk a Tordai-hasadék volt.  Miután elindultunk a túrára, az 

idegenvezetőnktől megtudtuk, hogy mit tegyünk, ha egy medvével találkozunk. 

Szerencsére ez nem történt meg, de hasznos információkat hallottunk. A Tordai-

hasadék lenyűgöző sziklafalai mindenkit lenyűgöztek. A kellemes erdei környezetben 

tett túra jó élmény volt számunkra. Miután kiértünk a hasadékból, volt egy kis 

szabadidőnk vásárolni vagy enni valamit a helyi büfékben.  

Ezután elindultunk Torockóra, a szállásunkra. A vacsora elfogyasztása után ezen a 

napon is beszélgettünk a szobáinkban, élveztük, hogy együtt lehet az osztály.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2022.április 22. péntek 

3.nap 

Ezen a napon korábban keltünk, hogy össze tudjuk készíteni a bőröndjeinket az 

indulásig. 9 órára már megreggelizve, a buszba bepakolva indultunk el az első 

program helyszínére: Nagyenyedre. Itt sajnos elég hideg volt az idő, emiatt mindenki 

dideregve hallgatta az idegenvezetőnk előadását a Bethlen Gábor által alapított, az ő 

nevét viselő kollégiumról. A kollégium udvarán láthattuk azt a két fűzfát, amit Jókai 

Mór történetéből ismerhettünk. Megemlékeztünk a román felkelők által megölt több 

mint 800 emberről, akiknek márványtáblát állítottak.  

Ezután Gyulafehérvárra látogattunk, ahol az eső már eléggé intenzíven esett. A 

székesegyház épületében misét tartottak, ezért először sétáltunk egyet a hangulatos 

óvárosban. Itt egy gazdagon díszített kapu alatt meghallgattuk a székesegyház és a 

város történetét. Volt egy kevés időnk még, ezt arra használtuk ki, hogy vegyünk 

magunknak egy emléktárgyat vagy egy kürtőskalácsot. Mire bejutottunk a 

székesegyház hatalmas épületébe, a nap is kisütött. Bent sok híres történelmi személy 

síremlékét láthattuk.  

Következő látnivaló, amit megtekintettünk, Vajdahunyad vára volt, a „várak királya". 

A díszes, jó állapotban fennmaradt vár képe már mindannyiunk számára ismerős volt a 

Budapesten lévő hasonmása miatt. A várban megcsodáltuk a kilátás és a sok korabeli 

fegyverrel, ruhával, használati tárggyal berendezett kiállítótermet. Sétáltunk egyet a 

vár előtti téren is.  

A nap utolsó látnivalója Déva vára volt, aminek a nevét Kőműves Kelemen 

balladájából ismertük. A várba fölfelé menet egy hosszú kaptatót és lépcsősort kellett 

megmásznunk, de a látvány, ami fentről tárult a szemünk elé, kárpótolt a fáradtságért. 

A hegytetőről ellátunk a Kárpátok hófödte hegycsúcsáig is. Ez a vár kívülről és 

belülről sem tartogatott sok érdekességet, ezért nemsokára indultunk a szállásunkra, 

ami Déván volt. Itt elfogyasztottuk a vacsorát, majd az egyik osztály legtöbb tagja 

átutazott a 13 kilométerrel arrébb található szállásra. Mivel ez volt az utolsó éjszakánk 

a kiránduláson, mindenki sokáig ébren volt. 



 

 

 

  



2022.április 23. szombat 

4.nap 

Utolsó nap reggel mindenki fáradtan ébredt. Miután elfogyasztottuk a reggelinket, 

bepakoltunk és beszálltunk a buszba. Először a Dévai Szent Ferenc Alapítványba 

látogattunk. A tavaszi szünet miatt kevés diák volt, de átadtuk nekik adományainkat, 

beszélgettünk, körbe vezettek minket. A nap második programja a marosillyei 

Bethlen-kastély, Bethlen Gábor szülőházának megtekintése volt.  Benti részére nem 

tudtunk bemenni, valamint itt is hűvös idő volt, ezért gyorsan továbbindultunk Aradra. 

Itt a Megbékélés parkban álló Szabadság szobrot néztük meg, ami emléket állít az 

aradi vértanúknak. Ezt követően az idegenvezetőnk elbúcsúzott tőlünk, és elindultunk 

haza, Székesfehérvárra. Hosszú utunk volt, a határon való átkelésre sokat vártunk, de 

végül 19 órára már otthon voltunk. Összességében mindannyiunk számára jó élmény 

volt ez a kirándulás, kiváló lehetőségünk nyílt általa megismernünk Erdély szépségeit. 

A programunk talán túlságosan is sűrű volt, kevés szabadidőnk maradt, de ennek 

ellenére élveztük a legtöbb nevezetesség megtekintését. A torockói szállásunkon az 

árammal és a fűtéssel voltak problémáink, viszont itt is jól ki tudtuk használni az 

együtt töltött időt, valamint itt mindenki kedves és segítőkész volt velünk. Fáradtan, de 

emlékezetes élményekkel gazdagodva értünk haza. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Értékelő óra: 

Először mi meséltünk az élményeinkről a kiránduláson készült fotók felhasználásával.  

Ezután az osztályfőnökünk értékelte a megvalósított programokat, valamint a közösség 

szempontjából való hasznosulást. A harmadik részben az előkészítő órán is részt vevő 

szaktanárok segítségével a szakmai programelemek megbeszélése történt. 

 

 

  



Témanap: 

Egész napot felölelő témanapot tartottunk. Vetélkedővel indítottuk, kis csoportokra 

oszlottunk és a külföldi magyarsággal és erdélyi kultúrával kapcsolatos kérdésekre 

válaszoltunk. Az utazáson készített képekből kiállítást szerveztünk, körbejártuk az 

iskolát és a saját élménybeszámolónk megtartása után képeket mutattunk az érdeklődő 

osztályoknak. A 4-5-6. tanórában Torockói-hegység: Az ötödik szék titka című filmet 

nézhették meg iskolánk tanulói. Ezután az emlékév kapcsán ismét megemlékeztünk 

Trianonról és a témanap keretei között átismételtük a békeszerződés által teremtett 

gazdasági, földrajzi és társadalmi viszonyokat. A program zárásaként az iskolai 

Vasvári domborműnél koszorút helyeztünk el. 

Összességében nagyon jó hangulatban telt el ez a nap és sokak érdekesnek találták a 

beszámolónkat, illetve magát a témát. 

 

Gyenes Fanni 7.B, Jungbluth Fanni 7.A, Hegedűs Lara 7.A 

  



 

 

 

 

 

 


