
A Határtalanul! program keretében a Báthory Anna Református Általános Iskola két 7. 

osztályának tanulói erdélyi tanulmányi kiránduláson vettek részt szeptember közepén.  

A pályázat készítője és kísérő tanárunk Fehér Ádám tanár úr volt, valamint osztályfőnökeink, 

Nagy Bernadett tanárnő és Világosi László tanár úr. A négynapos, kiválóan megszervezett 

kirándulás során gyönyörű helyekre látogathattunk el.  

Utunk első napján Nagyváradra indultunk, ahol megtekintettük a barokk stílusban épült 

Székesegyházat, valamint az Ady Endre Emlékmúzeumot. Számunkra hasznos információkkal 

gazdagodtunk. Következő állomásunk Nagyszalonta volt, ahol az Arany János-emlékév 

jegyében a költő szülőházában egy igazán érdekes előadást hallgathattunk. Szabadidőnket 

Nagyszalontán egy kreatívan megépített játszótéren töltöttük, hiszen a játszótér a Toldiból 

egy részletet ábrázolt, mikor Toldi Miklós egy petrencés rúddal a kezében Buda irányába 

mutat. Estére megérkeztünk Kalotaszentkirályra, a szálláshelyünkre. A finom vacsora után az 

izgatottságtól még sokáig nem tudtunk elaludni.  

Második nap reggeli után, a szállást elhagyva Bánffyhunyadra utaztunk, ahol a helyi 

református templomot tekinthettük meg. Előadást hallhattunk e templom történetéről, s 

gyönyörködhettünk a templom csodás, kazettás mennyezetében is. Ezt követően utunk 

Sztánára vezetett. Sztána egy eldugott kis falucska Kalotaszentkirály közelében. Lovas 

szekéren és gyalogosan megközelítve,  a  napot egy óriási lovas tanyán töltöttük, ahol 

lovagolhattunk és íjászkodni is megtanultunk. Ebédre igazi tanyasi bográcsgulyással kínáltak 

a vendéglátóink. Nagyon megható volt számunkra az itt élő emberek kedvessége, 

vendégszeretete. Szálláshelyünkre, Torockóra indultunk, ahol már meleg vacsorával vártak a 

Sziklakert panzióban. Nagyon érdekes volt ez a tájjellegű panzió, élmény volt felfedezni a 

területét.  

A harmadik napot a helyi falumúzeumban indítottuk, sok érdekességet láthattunk és 

hallhattunk Torockó több száz éves történetéről. Ezt követően, a programtervünk szerint 

Nagyenyedre látogattunk. A város igazán csodás, európai nagyváros. A nagyenyedi Bethlen 

Gábor Református Kolléguimban már vártak minket, s nagy szeretettel fogadtak tanárok, 

diákok egyaránt. Bepillantást nyerhettünk az iskolában folyó munkába, sőt egy matekórába 

is bekapcsolódhattunk. A városban még eltöltöttünk egy kis időt, vásárolgattunk, sétáltunk a 

napsütéses időben. Innen Gyulafehérvárra tartottunk, úti célunk a város történelmi 



központja, a vár volt, melyet a 18. században épült fal vett körül. Itt található az Érseki 

székesegyház is, melynek óriási méretei teljesen lenyűgöztek minket. Innen ismét Torockóra 

indultunk, s akik még kedvet éreztek, megmászhatták a Székelykőnek nevezett kopár 

hegycsúcsot, amelyről csodás kilátás nyílt a falura.  

Tanulmányi kirándulásunk utolsó napjának délelőttjét a felújított tordai sóbányában 

töltöttük. A bánya napjainkban már csak turisztikai látnivaló és gyógyhely, bányászati 

munkálatokat már nem folytatnak. Érdekes információkhoz juthattunk a sóbányászat 

folyamatairól, eszközeiről. Az alsó szinten egy igazi játszótér nyújtotta számunkra a 

felejthetetlen élményeket: óriáskerékre ülhettünk, pingpongozhattunk, biliárdozhattunk, sőt 

csónakázhattunk is. Tordát elhagyva utolsó helyszínként Erdély történelmi központjába, 

Kolozsvárra érkeztünk. A város kulturális öröksége páratlan.  A főtéren megtekintettük a 

Szent Mihály katolikus templomot, mely előtt Mátyás király szobra áll. Itt időzhettünk kicsit, 

majd ebéd után hazaindulunk Erdély legnépesebb városából. Tanulmányi kirándulásunk 

során kiselőadások formájában készültünk Erdély történelmi, irodalmi és földrajzi értékeiből, 

így mi magunk voltunk az idegenvezetők is.  

Páratlan élményekben gazdagon, szerencsésen hazaérkeztünk. Csodás érzés volt az erdélyi 

magyarok vendégszeretetét érezni, a történelmi helyszíneket látni, Erdély értékeit felfedezni. 

Köszönjük tanárainknak a lehetőséget, a türelmet és a felejthetetlen élményeket! 
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Szegedi Máté, Bulyáki Levente, Nagy Zsófia, Czakó Gréta, Koleszár Sándor és Erdélyi Kristóf 7. 
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