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Az ERDÉLYI tanulmányi kirándulás
2019.május 7.-első nap
Az indulás reggelén, negyed 7-től izgatott szülők és gyerekek gyülekeztek az iskola előtt. Az autóbusz pontos
megérkezése után bepakoltuk a csomagokat, a gyerekek elbúcsúztak a szülőktől, majd a névsorolvasás és az
úti okmányok ellenőrzése után útnak indultunk. A gyerekek lelkesen és várakozással telve beszélgettek. Az
utazást kis pihenőkkel megszakítva Vállajnál léptük át a határt.
Első állomásunk Nagykároly volt. Itt várt bennünket az idegenvezetőnk, Polacsek Tamás, kolozsvári
pedagógus, aki a 4 nap során kísért bennünket. Az egykori Aranyszarvas fogadónál felidéztük Petőfi Sándor
és Szendrey Júlia találkozását, egy diák felolvasta a költő Júliához című versét. A szépen felújított Károlyi
kastélyt belülről is megcsodálhattuk. A Károlyi család történelmi szerepéről hallhattunk információkat az
idegenvezetőnktől.
Érmindszenten Ady Endre szülőházánál jártunk. A diákok rövid ismertetőt kaptak Ady életéről,
munkásságáról. Koszorút helyeztünk el a költő emlékoszlopánál, majd a gyerekek csoportosan oldottak meg
feladatokat.
A szemerkélő esőben érkeztünk meg Almásgalóra a Sárkányok kertjébe. Sáros séta keretében fedeztük fel
a homokkő képződményeket és tapasztaltuk meg az erózió hatását a sziklaképződményeken.
Vacsoraidőben, este 7 óra után érkeztünk meg kolozsvári szállásunkra a Bethlen Kata Diakóniai Központba.
A szobák beosztása után a gyerekek lepakolták csomagjaikat és az ebédlőben gyülekeztünk. A vacsora
háromfogásos és finom volt. Az esti pihenő előtt felelevenítettük a nap történéseit, hogy a naplóíráshoz
segítséget nyújtsunk. A következő nap programját is ismertettük a diákoknak. Kaptak a gyerekek egy kis
munkafüzetet, amely kérdéseket és feladatokat tartalmazott a kirándulás minden programpontjáról.
Csoportokban kellett megoldaniuk még az este folyamán a naphoz kapcsolódó feladatokat. Az első
napizgalmai sokáig ébren tartották a gyerekeket.
2019. május 8.-második nap
A második nap Kolozsvár felfedezéséről szólt. Látogatást tettünk a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban.
Az igazgatóhelyettes egy kisfilm segítségével mutatta be az iskola történetét, az itt folyó nevelő-oktató
munkát, a diákság életét. Utána egy rövid sétát tettünk a hatalmas, régi épületben. Majd diákjaink
csoportokat alkottak és az ottani hetedik osztályos tanulók segítségével és vezetésével járták be a város
nevezetességeit. Miközben a munkafüzet feladatait is megoldották, sokat beszélgettek kísérőikkel,
kikérdezték őket életükről, az iskoláról. Egy megadott időpontban találkoztunk a Mátyás emlékműnél, ahol
elbúcsúztunk kísérőinktől. Ebéd után a Házsongárdi temetőben folytattuk a nap programját.
Idegenvezetőnk ismertetője után a csoportoknak kellett a munkafüzet feladata alapján híres személyek
sírját megtalálni. Magasztos élmény volt fejet hajtani e nagyszerű személyiségek előtt. Koszorút helyeztünk
el Dsida Jenő sírjánál. A városi parkban egy órácska szabadprogramra volt még idő, mielőtt visszatértünk

szállásunkra. A vacsoránál lehetőségünk volt helyi ételt, a csorbalevest is megkóstolni. A napi történések
felelevenítése és a következő napi program ismertetése után a gyerekek a szobáikban naplót írtak és a
munkafüzetben oldották meg a megmaradt feladatokat.
2019.május 9.-harmadik nap
A kolozsvári szállásunkat elhagyva a Tordai sóbánya meglátogatásával kezdtük a napot. Az
idegenvezetőnktől részletes és érdekes előadást hallottunk a sóbánya kialakulásával, a só lerakódásával, a
só történelmi szerepével kapcsolatban. Hosszú sétát tettünk a bányában, majd szabadidő következett a
mélyben. Lehetett játszani, óriáskerekezni, csónakázni. A napfényre kiérve gyönyörű tájon buszoztunk
tovább. Elénk tárult a Tordai-hasadék vonulata. Az ebédünket is ezen a festői helyen költöttük el.
Hagyományos erdélyi ételt ettünk: micset és desszertnek kürtőskalácsot. Kellet is az energia, ugyanis 2 órás
sétát tettünk a Tordai-hasadék vadregényes völgyében. A túra során megismerkedtek a gyerekek a Tordaihasadék kialakulásával és a tájhoz fűződő Szent László legendával.
A nap következő állomása Torockó volt. A Székelykő lábánál meghúzódó ékszerdobozban-ahol kétszer kel
fel a nap- először a Néprajzi Múzeumbot tekintettük meg. Itt helyi idegenvezető kalauzolt végig a termeken,
mesélve a régi tárgyakról, emberekről. A gyerekeket megérintette a Kis Szent Teréz Gyermekotthonban tett
látogatásunk, ahol az egyik nevelő mesélt a hozzájuk kerülő, hányattatott sorsú gyerekekről. Szerény
ajándékot, több doboznyi írószert és édességet vittünk segítség gyanánt az ottani gyerekeknek.
Vársonkolyosi szállásunk felé haladva buszból megtekintettük a körösfői népművészeti vásárt. A Hostel
Perla Albastra szálláshelyen a szobák elfoglalása után az ízletes vacsora elfogyasztása következett. A
szokásos esti programmal- a nap történéseinek felelevenítésével, a következő napi program ismertetésével,
naplóírással és a munkafüzeti feladatok megoldásával – ért véget a nap.
2019. május 10.-negyedik nap
Esős reggelre ébredtünk, pedig a délelőtti programunk túrázás volt a révi Zichy-barlangba. A robogó
sodrású Sebes-Körös melletti meredek ösvényen haladtunk a barlang felé. A szemerkélő esőben is lehetett
gyönyörködni a táj háborítatlan szépségében és állatvilágában, foltos szalamandrákat is láthattunk.
Ügyelnünk és vigyáznunk kellet, nehogy óvatlanul megcsússzunk a keskeny ösvényen. De megérte a
sárdagasztás és az elázás! Gyönyörködhettünk a vízesésben, a patakban. A barlangba kisebb csoportokba
lehetett csak bemenni fejlámpás sisakban és elemlámpával, mert a világítást szerelik. Így még érdekesebb
és izgalmasabb volt a rövid túra, mert nagyon közelről szemügyre vehettünk a falon csüngő denevéreket az
érdekes, látványos cseppköveket. Sárosan, ázottan érkeztünk a buszhoz.
Utolsó úticélunk, Nagyvárad előtt ebédeltünk, majd a várost már ragyogó napsütésben fedezhettük fel. Az
idegenvezetőnk mesélt a város alapításáról, szerepéről, Szent Lászlóról, majd csoportos városi séta
következett. Miután a csoportok visszaértek, a munkafüzetek ellenőrzése következett. A három legjobb
eredményt elérő csapat ajándékot kapott. Ezután elbúcsúztunk kísérőnktől és elindultunk a magyar határ
felé Ártándra. A gyereke hazafelé a négy nap történéseiről, emlékeiről beszélgettek. Este fél 9-kor értünk
vissza az iskola elé, ahol a gyerekek fáradtan, de élményekkel teli szálltak le a buszról.
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