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A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kap-
csolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, 
elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le 
konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nem-
zeti összetartozás operatív programja. Keretében 
magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával 
osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos orszá-
gok magyarlakta területein, így személyes tapasztaláso-
kat szereznek a külhoni magyarságról.  

Egy dal, ami körbeöleli a világ  
magyarságát 

 
Itt vagyunk ismét, most már sokadjára 

Leültünk kicsit együtt, de még nem dőlhe-
tünk hátra 

Hiszen van még dolgunk a világban, bőven 
van mit tennünk 

Hogy megmaradjon köztünk, ’miben mindig 
muszáj hinnünk 

Gyönyörűen beszéltek, öröm hallani a 
hang’tok 

És remélem, hogy reméltek még jobbat, mi-
ben vagytok 

Mert nincsen határ ottan, ahol egy nyelvet 
beszélnek 

És testvérnek hívják az embert, adjunk hálát 
az égnek  

Megtanulom, megőrzöm 
Tanítom, továbbadom 

A szüleim nyelvét a gyerekeim hangján 
Elkopni nem hagyom 

 
Megtanulom, megőrzöm 
Tanítom, továbbadom 

A szüleim nyelvét a gyerekeim hangján 
Elvenni nem hagyom  

 

Sikeres Határtalanul! pályázataink 
Nagy magyarjaink nyomában a Felvidéken 
Híd az Alföld és a Kárpátok között 
Határtalanul! 2018 – Magyarság hegyen völgyön vízen át 
„Arany János verseinek hatása a magyar fiatalokra” - 2018. tavasz 
"A víz szalad, a kő marad" - magyarságunk építőkövei, 2017 tavasz 
Szentek, fejedelmek, tudósok nyomában Erdélyben című nyertes pályá-
zatunk megvalósítása 2016. május 26 – 29. 
Közös irodalmi projekt a nagyenyedi Bethlen Gábor Református Kollé-
giummal 2015. április-június - Beszámoló 

„Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem 
az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta.” (121. zsoltár 1-2) 



7. osztályosok 

Nagy magyarjaink nyo-
mában a Felvidéken 

Határtalanul pályázat 7. osztály  
2018. április 19-22 

 Gyönyörű tájak, kalandos 
találkozások, vadregényes várak, ba-
rátok, vidámság, elcsendesedés, játék, 
versek, templomok, erdei ösvények…
ezek a szavak jutnak az eszünkbe, ha 
a felvidéki kirándulásunkra gondo-

lunk!  
 Ötödikesek voltunk, amikor 
a hetedikesek megmutatták nekünk, 
hogy merre kalandoztak a határtalanul 
pályázat keretében és akkor eldöntöt-
tük, hogy az ’a’ és a ’g’ osztály ösz-
szefogva, mi is megpróbáljuk megírni 
a pályázatot! Már a készülődés, álmo-
dozás is nagy élmény volt! Énekórán 
felvidéki népdalokat tanultunk, föld-
rajzórákon Szlovákia természeti 
adottságaival ismerkedtünk, magyar-
órákon verseket gyűjtöttünk Arany 
János, Petőfi Sándor, Mécs László és 
Márai Sándor legszebb írásaiból. Az 
előkészítő órák képei Pozsonyról, 
Nyitráról, Alsósztregováról szépek 
voltak, de még távolinak tűntek!  
 Az indulás végre elérkezett! 
Nagyon gyorsan elrepült az idő és 
máris Pozsonyban róttuk a macskakö-

ves utcákat. A pozsonyi várról az 
idegenvezetőnk annyi érdekességet 
mesélt, hogy már azt elraktározni is 
elég lett volna egy nap! De ez még 
csak a kezdet volt!  
 A dévényi várban a panorá-
ma, a nagy folyók találkozása tetszett 

a legjobban és azok a romantikus 
történetek, amelyekkel az idegenveze-
tő színesítette a programot! Dévény-
ből újra Pozsonyba mentünk, ahol egy 
kis szabad program, városnézés várt 
ránk. Nagyszombaton megnéztük az 
egyetem épületeit, majd élményekkel 
telve érkeztünk meg a szállásunkra, 
amely csak arra várt, hogy belakjuk, 
berohangáljuk, felfedezzük! Több 
épületrész, focipálya, játszótér, kápol-
na tette izgalmassá a szálláshelyünket 
Alsóbodokon.  
 A második nap délelőttje 
felejthetetlen lesz! A nagycétényi 
iskolások olyan szeretettel vártak 
bennünket, amely meghatott és igazi 
’baráti-testvéri-szeretet’ találkozássá 
varázsolta az ottlétünket! Először a 
vendéglátóink mutatkoztak be, utána 
mi verseltünk és játszottunk a gyere-
kekkel. Megismerkedhettünk a vidék 
népviseleteivel, majd Arany János: A 
tölgyek alatt versével dramatikus fog-
lalkozást tartottunk állóképekkel és 
vers-improvizációkkal.  
 A rózsákat megmetszették, 
de mi elénekeltük Nyitragerencséren 
a Gerencséri utca című népdalt. Alsó-
csitáron Kodály emléktáblája előtt 
hajtottunk fejet és koszorúztunk, éne-
keltünk. Délután Nyitrán megmásztuk 

a Zobor hegyet. Olyan szép tavaszi 
rétet láttunk, amelyen annyi virág 
nyílt, hogy nem győztük számolni és 
magunkba szívni a tavaszi illatokat! 
A hegytetőn álló emlékmű alapja ma-
radt csak meg és az egyik lebombá-
zott turul madár a szálláshelyünkön 
volt felállítva.  

A harmadik napon megnéztük az 
alsóbodoki múzeumot, amelyet az 
idegenvezetőnk alapított a feleségé-
vel. Utána a gimesi várat már sokkal 
könnyebb volt megmászni, mert az 
előző napon megedződtünk! Sokan 
nem láttunk még ekkora várromot! 
Az úton felfelé kaptatva hálát adtunk 
az Istennek a kirándulásunkért és 
imádkoztunk együtt az otthoniakért.  

Az utolsó napunk is élményekben 

gazdag volt. Selmecbányára elmen-
tünk, a bányászati múzeumba. Az 
András-aknába úgy ereszkedtünk le, 
mint egy elvarázsolt hadsereg sárga 
sapkában.  

A bányászok sorsáról, hétköznap-
jairól hallva úgy éreztünk, hogy mi 

lehetünk a legboldogabb gyerekek a 
világon, nincs nehéz életünk. Alsó-
sztregován a Madách- kúriában töb-
ben megfogadtuk, hogy elolvassuk 
Az ember tragédiáját!  

 
Hálát adunk az Úrnak, hogy ezt a 

négy napot együtt, határon túl tölthet-
tük!  
 7.a és 7.g osztály tanulói 
 



Határtalanul- Irány Szlovákia!  
 Nagy várakozás előzte meg a szlovákiai utunkat. 

Mielőtt elindultunk, min-
denki nagyon izgatott volt 
már, hiszen több hetes elő-
készítő munka előzte meg a 
tanulmányi kirándulást. A 
buszban nagyon gyorsan 
repült az idő; jókedvűen 
értünk oda Pozsonyba.  
 Ott megnéztük a 
pozsonyi várat, amely na-

gyon varázslatosnak és izgalmasnak bizonyult. Ezután to-
vábbutaztunk Dévénybe, ahol ugyancsak egy várat tekintet-
tünk meg. Az idegenvezető megismertette velünk a fontos 
információkat és különleges helyeket mutatott. Ezt követő-
en Pozsonyban városnéző sétát tettünk. Ott volt időnk egy 
kis kikapcsolódásra, ajándékok vásárlására. A hosszú, él-
ménygazdag nap után megérkeztünk a szállásra, ahol va-
csora fogadott bennünket. Habár elcsigázódtunk, de maradt 
még egy kis erőnk a mókára.  
 Elérkezett a második nap, amikor is a nagycétényi 

iskolába látogattunk el. 
Nagyon nagy szeretet-
tel fogadtak minket. A 
helyi népviselteről, az 
iskola történetéről, a 
településről és a ma-
gyarságról beszéltek 
nekünk. Az iskola 
megvendégelte a csa-

patot ebéddel is. Fájó szívvel búcsúztunk tőluk. Délután 
túráztunk egyet a Zobor hegyre. Amikor megmásztuk, a 
legtetején nagyon csodás és meseszép kilátás fogadott. A 

sok-sok izzadtság cseppért kárpótolt minket a látvány. A 
nap végén visszamentünk a szállásra.  
 A harmadik nap egy túrával kezdődött, ami az 
egyik legjobb program volt számomra. Felmásztunk egy 

hegy tetejére és ott állt előt-
tünk a Gímesi vár. Szétnéz-
tünk az építmény belsejében, 
miközben az idegenvezető 
figyelemfelkeltő beszámolót 
tartott. Majd délután vissza-
utaztunk a szállásra. Nagyon 
jól éreztem magam ezen az 
estén is, hiszen még közelebb 
kerültem a barátaimhoz.  

 Sajnos elérkezett az utolsó nap. Fájó szívvel vet-
tünk búcsút Szlovákiától, de erre a napra is maradt látniva-
ló. Első megállónk Selmecbánya volt, ahol a bányát tekin-
tettük meg védőfelszerelésben. Nagyon élvezetes volt ez a 
program is. Ezt követően a Madách Imre múzeumba láto-
gattunk el, majd az emlékműnél koszorúztunk. Eljött a ki-
rándulás legszomorúbb része: elindultunk haza Szolnokra.  
 Habár az utunk véget ért, de az út emléke örökre 
bennünk él. Szívesebben őrzöm a következő szavakat, me-
lyeket az iskolásoktól kaptunk útravalóul:  
„Magtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom! A szüle-
im nyelvét a gyerekeim hangján elkopni nem hagyom!” 
      
    Hellvig Liza 7.g 
 

Ami nagyon tetszett a kirándulásból, az a nagycétényi iskola meglátogatása volt. Jó volt megismerni az iskolájuk 
történetét. Jók voltak a közös programok.  
 A túrák is jók voltak, láttunk sok szép vidéket. Igaz, fárasztó volt, de azért szerintem jó volt. A városnézéseket 
nagyon élveztem, nagyon szép volt.  
          Rontó Emese 7.g  

Határtalanul pályázat 

2018. április 19-22. 

Nagy magyarjaink nyomában a Felvidéken 

 

Barangoló füzet 

________________________ 



Gyimesi diákok Magyarországon 

A gyimesi diákok április 4-én, szerdán érkeztek hozzánk. Na-

gyon későn érkeztek meg, így köszönteni nem tudtuk őket sze-
mélyesen, de másnap reggel, csütörtökön megismerhettük egy-
mást. Délelőtt a suliban ők szétnéztek, megtekintették az isko-

lánkat, a helyet, ahol a mindennapjainkat töltjük, később pedig 
pár segítő osztálytársunk és a tanáraink segítségével körbevezet-

tük őket Szolnokon. Megmutattuk kedvenc helyeinket: a Szigli-
geti Színházat, a parkjainkat, a híres  Rózsakertünket a Béres-
cseppel, majd a Művésztelepünket. Ezen a napon előadtuk kö-

zös műsorunkat is: együtt elszavaltunk egy Arany János-verset, 
mi jászkunsági néptáncokat adtunk elő, ők pedig hegedű- és 
gardon-kísérettel autentikus csángó néptáncokat mutattak be. A 

műsor végén együtt táncolt szolnoki és gyimesi fiatal az iskola 
tornatermében. 

Délután közösen 
ellátogattunk a Rep-
tárba, ami kifejezet-

ten tetszett gyimesi 
barátainknak. Meg-
nézhették régi va-

dászgépeinket, kü-
lönböző helikopte-

reinket, ülhettek szimulátorba, mely olyan élménnyel gazdagít, 
mintha egy vadászgépben ülnénk. Este a szálláson megvacsoráz-
tak, mi már ekkor nem csatlakoztunk, hisz másnap nekünk már 

iskola volt. De így is csodásan zárult az első együtt töltött nap. 
A 3. napon lehetőségünk nyílt közösen ellátogatni Ópusztaszer-
re, ahol a Nemzeti Emlékparkot tekinthettük meg és múzeum-

pedagógiai órán vehettünk együtt részt. Megnéztük a Feszti 
Körképet, majd a skanzen többi részét önállóan tekinthettük 

meg.  Mindezek után Szegedre utaztunk el.  Itt körülnéztünk a 
városban, végigsétáltunk a rakparton egészen a Szegedi Dómig, 
ahova be is tekinthettünk. A programok után szabadon dönthet-

tünk, mit csináljunk, így mi a pláza mellett döntöttünk. Itt el 
tudtunk menni, enni, és a gyimesi diákok tudtak kis ajándékokat 
venni.  18 óra körül hazaérkeztünk Szolnokra, megvacsoráztak a 

gyimesi diákok, majd este 19 körül együtt táncoltunk, megmu-
tatták tánctudásuk és biliárdoztunk velük a szálláshelyükön, a 

Tulipán Szállóban. Nagyon jól telt ez a nap!  
A 4. napon Pestre látogattunk el közösen. Busszal utaztunk, 
majd gyalog felmentünk a Budai várhoz és a Köztársasági Elnö-

ki Palotához is. Ezután lesétáltunk a hegyről, és a hegy lábánál 
megláthattuk a 0. km követ, ahonnan számítjuk Magyarországon 
a kilométereket.  A Lánchídon átkelve bementünk a Magyar 

Tudományos Akadémiába egy Arany Jánosról szóló kiállítást 
megtekinteni. Itt elmesélték nekünk, hogyan is épült fel hazánk 

egyik leghíresebb Akadémiája, illetve szó volt Arany Jánosról is. 
Végezetül pedig elmentünk a Parlamentbe, melyet kívül-belül 
megtekinthettünk egy idegenvezető segítségével. Ezután vásárlás 

és szabadprogram következett, melynek nagy részét egy plázá-
ban töltöttük el.  Este elmentünk Szolnokon egy pizzériába, 

vacsora után 
pedig elmentünk 

a Tisza-partra 
beszélgetni és egy kicsit szórakozni. Így zárult a szombat esténk 
együtt. 

Az 5. napon a gyimesi diákok reggel szentmisén vettek részt a 
Belvárosi Nagytemplomban, majd búcsút vettünk tőlük, és in-
dultak haza, Gyimesfelsőlokra. Este későn értek haza. Nagyon 
emlékezetes öt napot töltöttünk el együtt! Nálunk, Szolnokon 
megismerhették, hogyan élünk mi, milyen az iskola, hogyan 
telnek a hétköznapjaink.  
 

 

  

 

10.a osztályosok 



Szolnokról Gyimesfelsőlokra – 
2018. június 6-10.  
Avagy: Szolnoki fiatalok Gyimes-
felsőlokon 
 

1. nap: 06.06.  
Reggel 5.45-kor az osztály és a kísérő ta-
nárok izgatottan várták a busz, hogy minél 
előbb indulhassunk Gyimesfelsőlokra és 
újra találkozhassunk az Árpádházi Szent 
Erzsébet Római Katolikus Líceum tanára-
ival és diákjaival, akik áprilisban nálunk 
töltöttek 5 napot. Gyors bepakolás után el 
is indultunk. Egy rövid magyarországi 
megálló után megérkeztünk Nagyváradra, 
majd Kolozsvár felé vettük az irányt. Út-
közben megálltunk a Királyhágón, mely 
Erdély kapuja és ezután Marosvásárhelyen 
tettünk egy rövid pihenőt. Buszos város-
nézés keretében megnéztük a Rózsák 
terén álló szecessziós stílusú Kultúrpalo-
tát. Ezután a híres Sóvidék felé folytattuk 
utunkat. Áthaladtunk Parajdon és Koron-
don, majd megálltuk Farkaslakán, ahol 
megemlékeztünk Tamási Áronról. Ezt 
követően Székelyudvarhely és Csíkszereda 
érintésével megérkeztünk a Gyimesi-
szorosba, ahol a gyimesi csángók élnek. 
Összesen 800 km-t tettünk meg ezen a 
napon. Az időjárás nagyon változatos 
volt: napsütés és heves záporesők válto-
gatták egymást. 19.30-kor érkeztünk meg 
a szállásra, a Picnic panzióba. Itt már vár-
tak minket a csángó fiatalok és a tanárnő, 
nagy örömmel üdvözöltük egymást. 
Gyors kipakolás után elfogyasztottuk a 
finom vacsorát, majd mindenki nyugovóra 
tért a hosszú utazás után. 
 

2. nap: 06.07. 
Reggel gyönyörű kilátásra ébredtünk, 
megtapasztaltuk a hideg gyimesi reggelt is. 
A környező hegyek párába burkolózva 
várták a napfelkeltét. Bőséges és finom 
reggelit kaptunk, tojásrántottát, házi vajat, 
sajtot, szalonnát, sonkát, lekvárt, paradi-
csomot, retket, uborkát. Hozzá finom 
erdei gyümölcsös teát ittunk. A hideg 
ebédcsomag felvétele után gyalog indul-
tunk az iskolába, ahol Berszán Lajos atya, 
az iskola alapítója fogadott bennünket. 
Mesélt röviden az iskola történetéről, a 
diákokról, a hagyományokról és a csángók 
életétől. Majd a tornaterembe kísért ben-
nünket, ahol rövid felkészülést követően 
előadtuk közös műsorunkat az iskola di-
ákjainak. Először Arany János A világ 
című versét adtuk elő közösen, majd rövid 
néptánc bemutatót tartottunk, ezek után 
elénekeltük a Ha én rózsa volnék kezdetű 
dalt. A vendéglátó diákok különféle csán-

gó néptáncokat adtak elő és a végén 
valamennyi diák együtt táncolt. A közös 
műsor után körbejártuk az iskola épüle-
tét, betekintettünk néhány osztályterem-

be. Az iskola látogatást követően a külho-
ni diákokkal közösen ellátogattunk a Bo-
ros skanzenbe, ahol különféle tájházakba 
nézhettünk be és megcsodálhattuk a kör-
nyéken élő emberek használati tárgyait, 
bútorait, életkörülményeit. A tájház után 
következett a nap leginkább várt program-
ja: utazás az ezeréves határhoz. Itt mind-
annyian átéreztük, hogy valaha itt húzó-
dott Magyarország határa és milyen válto-
zások történtek azóta, az itt élő csángó 
magyarok hogyan próbálják megőrizni 
magyarságukat a nehéz körülmények elle-
nére is. Itt tekintettük meg a Rákóczi-
várat és a 30. számú őrházat. Ezután felsé-
táltunk a Kontumáci kápolnához, meg-
néztük a kopjafákat. Útközben a vendég-
látó diákok meséltek a környékről. Dél-
után 17-kor értünk vissza a szállásra, ahol 
volt egy kis szabadidő. Ezután megvacso-
ráztunk. Vacsora után eljöttek hozzánk a 
csángó diákok és felejthetetlen közös estét 
töltöttünk együtt zenével, tánccal, mulat-
sággal. 2 fiú autentikus csángó zenét ját-
szott gardonon és hegedűn, mi pedig 
megtanulhattunk néhány csángó tánclé-
pést. Nagyszerű napunk volt! 
 

3. nap: 06.08. 
Ezen a napon reggeli után Csíkszeredára 
utaztunk a vendéglátó diákok egy részével 
együtt. A Mikó-várban megtekintettük az 
állandó kiállításokat a székelyek életéről, a 
csíkszeredai nyomda történetéről illetve 
magáról a várról. Érdekes kisfilmet mutat-
tak be a várbeli életről, szokásokról. Még 
korabeli ruhákba is beöltözhettünk. Ez-
után szabadprogram következett a város-
ban. Néhányan vásároltak, míg mások 
megkóstolták a Novák cukrászdában kap-
ható finom süteményeket. Utána kimen-
tünk Csíksomlyóra a ferences kegytemp-
lomba a híres zarándokhelyre, mely a pün-
kösdi búcsú ismert helyszíne Közép-
Európában. A templomból a borvíz for-
ráshoz mentünk, ahol megkóstolhattuk a 
számunkra szokatlan, kissé szénsavas, és 
nagyon vas ízű, de egészséges gyógyvizet. 
Megnéztük a „Barátok feredőjét”, ami egy 
kis medence volt, tele szénsavas vízzel. 
Csíksomlyóról délután 3-kor értünk vissza 
Gyimesfelsőlokra az iskolához, ahonnan 
azonnal indultunk tovább Erzsike néni 
kalibájához a hegyoldalba. Itt betekintést 
ejthettünk a sajtkészítés rejtelmeibe és 
meg is kóstolhattuk a félkész terméket. 
Két helybéli kislány fánkot sütött nekünk 
és felhozták a kalibához. Gyorsan elfo-
gyott a finomság. Közben jött egy kis 
vihar és mi mindannyian bemenekültünk a 
kalibába. Az eső elálltával hazafelé indul-
tunk. Vacsora előtt lehetőséget kaptak a 

gyerekek, hogy elmenjenek a helyi kisbolt-
ba vásárolni. Vacsorára gulyáslevest, töl-
tött káposztát és süteményt kaptunk. Ez-
után halk beszélgetéssel a közös helysé-
gekbe és a szobájukba vonultak a diákok. 
Élményekben dús napunk volt! 
 

4. nap: 06.09. 
Ezen a napon Gyergyószentmiklós felé 
vettük az irányt. Először áthaladtunk a 
Csiki-medencén, majd a Gyergyói-
medence következett. Gyergyószentmik-
lóst elhagyva magas hegyek között folytat-
tuk az utunkat, melyeket hatalmas fenyve-
sek borítottak. Először a Gyilkos-tóhoz 
mentünk. Az egyik felsőloki kislány elme-
sélte a tó történetét. Nagyon érdekesek és 
egyben félelmetesek a vízből kiálló farön-
kök. Pár perces szerpentin út következett 
és máris a „Pokol kapujában” találtuk 
magunkat: két szikla között, ahol csak 1 
jármű fér el. A hegyről leérve kiszálltunk 
az autóbuszból és gyalog végigsétáltunk a 
Békás-szoroson. Lélegzetelállító látványt 
nyújtottak a hatalmas mészkősziklák az út 
két oldalán. Séta közben vásárlásra is volt 
lehetőség. Az árusoknál sokféle ajándék-
tárgyból lehetett választani, mindenki 
megvette az otthoniaknak szánt ajándéka-
it. A Békás-szorosból Csíkszentdomokos-
ra mentünk, ahol megtekintettük Márton 
Áron, egykori erdélyi püspök szülőházát. 
Nagyon részletes előadást hallottunk az 
életéről, a gyerekkoráról, a papi hivatásá-
ról, a meghurcoltatásáról és az életkörül-
ményeiről. Innen Csíkkarcfalvára men-
tünk, ahol egy erődtemplomot néztünk 
meg. Az erődtemplom egy különleges 
templom, mely várfallal van körülvéve 
védelem céljából és egy hegytetőre épült. 
Este 6-kor érkeztünk haza a szállásra, 
majd rövid pihenő után megvacsoráztunk: 
tyúkhúsleves és erdélyi flekken ettünk, 
desszertként fánkot kaptunk. Ez volt az 
utolsó esténk, így ez volt a mi búcsúesténk 
a vendéglátó diákoktól.  
 

5. nap: 06.10. 
A reggeli után elbúcsúztunk vendéglátó-
inktól, és elindultunk haza. Először Ko-
rondon álltunk meg, ahol elköltöttük a 
maradék pénzünket. Mindenki vett valami 
kis ajándékot az otthoniaknak: teát, áfo-
nyalekvárt és más finomságokat. Ezután 
Kolozsváron álltunk meg, ahol megnéztük 
Mátyás király szülőházát, a Szent Mihály 
templomot és a Mátyás-lovasszobrot. 
Majd továbbutaztunk, és még egy rövid 
megállónk volt Magyarországon. Este 7-re 
fáradtan, de élményekkel gazdagon meg-
érkeztünk!  
NAGYON JÓ VOLT MINDKÉT KI-
RÁNDULÁS! 
Köszönjük szépen tanárainknak, hogy 
megszervezték nekünk ezt utazást.  
 

10. a osztály útja  



 10. g osztály 

Határtalanul program - Híd az Alföld és a Kár-

pátok között 

Gyergyószentmiklós-Szolnok 

2018. május 9-20. 

 
Május 9-én szerda reggel izga-
tottan vártuk, hogy végre elin-
dulhassunk. Az út a határig 
zökkenőmentes volt és sze-

rencsére a határon is egész 
gyorsan átjutottunk. Első 
megállónk a Király-hágónál 
volt, ahol megcsodálhattuk a 

csodálatos panorámát és lehetőségünk nyílt kicsit 
kinyújtóztatni magunkat. Legközelebb Körösfőn 
álltunk meg. Az első souvenireket megvásároltuk 
(pl.: titokdoboz, hímzett terítők illetve blúzok). Ez-

után a Székely- medencén keresztül és a Keleti-

Kárpátokon átvágva magun-
kat estefelé meg is érkezett a 
szolnoki busz Gyergyószent-

miklósra. Itt tárt karokkal 

várt bennünket a testvérosz-
tályunk, majd elkísértek ben-
nünket vacsorázni és aztán a 

fáradság miatt gyorsan ágyba 

is bújtunk. 
 
Május 10-én, csütörtökön nagy meglepetés ért ben-
nünket, mert minden diák székely népviseletbe öl-

tözve jött iskolába. Kiderült, hogy azon a napon 
tartották hagyományőrző napjukat. Az egész napot 

az iskolában töltöttük a testvérosztállyal és osztály-
múzeumokat tekinthettünk meg. Ezen kívül sokat 

néptáncoltunk és szórakoztunk. Este elmentünk az 
örmény templomba, ahol orgonáztunk és együtt 

énekeltünk.  
 
Május 11-én, pénteken a testvérosztályunkkal el-

mentünk Csíksomlyóba, ahol megnéztük a Mária 

szobrot és a szerze-
tesek régi fürdőhe-
lyét. Ezután meg-

néztük a csíkszere-
dai székely múzeu-
mot. Harmadik 
megállónk a mohosi tőzegláp volt. Mielőtt megnéz-

tük volna tartottunk egy ebédszünetet. A tőzegláp 
után a Szent-Anna tóhoz mentünk. Szerencsénkre 
itt még egy medveboccsal is találkoztunk. Ezután a 
kedves-sokkoló élmény után a közeli kápolnába 

látogattunk el. 
 
Május 12-én, szombaton mentük túrázni a Gyilkos-
tóhoz, de előtte még a gyergyószentmiklósi piacra 
beugrottunk helyi termékeket vásárolni. A tónál 
megmásztuk Puskás-szikláját, ami igen nehéz fel-

adatnak bizonyult, de sikeresen megbirkóztunk ve-

le. Ezután egy kis kerülővel 
végig mentünk a Békás-
szoroson, majd visszatértünk 

a szállásra. Itt vacsora előtt 

csináltunk egy gyors próbát, 
majd előadtuk műsorunkat az 
erdélyieknek. Vacsora után 

közösen sütiztünk, az osztály-
lyal megkoszorúztuk Erős Zsolt és Salamon Ernő, 
szobrát. Lefekvés előtt volt egy kis kimenőnk a vá-
rosba, melyet sokan örömmel ki is használtak. 

 
Május 13-án, vasárnap igen fáradtak voltunk, tekint-
ve, hogy hajnali 4-re a líceumba kellett érjünk regge-

lizni. Ötkor indultunk és meg sem álltunk Kolozs-

várig. Itt sok érdekes látnivalót megtekintettünk, 

mint például Szent György szobrát, Mátyás szobrát, 
a Szent Mihály templomot és a középkori várfala-
kat. Visszafelé ismét megálltunk Körösfőn. Majd 6 

óra körül meg is érkeztünk Szolnokra, ahol szüleink 

tárt karokkal vártak vissza bennünket. 
 



Székelyek Szolnokon 

2018.05.16.(szerda) 

Este 6 órakor megérkeztek gyer-
gyói testvéreink és kísérőtanáraik 
Szolnokra. Aznap este a Tulipán 
Panziónál fogadta őket az osztá-

lyunk (10. G). Elkísértük őket a 
suliba, ahol finom vacsorával vár-
ták őket az iskola menzáján. Az 
étkezés után kezdett csak igazán 

összerázódni a két osztály… Elvit-
tük őket a Tisza-partra, ahol sok-
sok információcsere és ízes nevet-
gélés után szinte teljesen egybe 

olvadt a társaság. Nehéz is volt a 
búcsú este, de be kellett látni, hogy 
másnap egy izgalmas és igen hosz-
szadalmas nap fog ránk várni. 

2018.05.17.(csütörtök) 

Reggel fél nyolckor ketten az osz-

tályból elmentek a testvéreinkért a 

panzióba, hogy elhozzák őket a 
suliba megreggelizni. 
Reggeli után az osztá-

lyunk felének vezetésé-

vel tovább indultunk a 
székelyekkel egy város-
néző túrára, ahol bemu-

tatásra kerültek Szolnok 

nevezetes pontjai. A 
Kossuth-tér volt az 
utolsó helyszín, ahon-

nan egy röpke kávézás 

után visszaindultunk az iskolába. 
Visszaértünk után gyorsan körbe-
vezettük őket. Az iskolánk a gyer-

gyói osztály egy humoros és izgal-

mas produkcióval kápráztatta el az 
iskola diákjait és tanárait egyaránt. 
A műsoruk után mi is előadtunk 

egy székely-magyar hangvételű 

produkciót. A fellépések után a 
szolnoki Reptárba vezetett 
utunk. Sok érdekes gépezetet 

tekinthettünk meg, valamint szá-
mos hasznos információval gazda-
godtunk, az idegenvezetőnek kö-
szönhetően. Legvégül a 4D-s mo-

zival zárult a tárlatvezetés. Az estét 
pedig egy hangulatos beszélgetés-
sel zártuk a panzióban. 

2018.05.18. (péntek) 

Ezen a napon a testvérosztályunk 
Szeged és Ópusztaszer felé vette 

az irányt. Mi itt sajnos nem vol-

tunk jelen iskolai kötelességeink 
miatt, viszont 10. B-s barátaink 

részvételének köszönhetően egy 
percre sem maradtak egyedül a 

székelyek. Nagyon tartalmas nap-

nak lehettek részesei. A Feszty-
körkép, a golf-kocsis kaland és a 
szegedi látványosságok felejthetet-

lenné tették a napot! (pl.: szegedi 

dóm). Este 7 óra körül vissza is 
értek a nagy túrából és a panzióba 
kipihenve magukat készültek az 
izgalmas szombati utazásra, az 

utolsó napra. 

2018.05.19. (szombat) 

Szombaton kezdetét vette az utol-

só együtt töltött nap. Az úti cél 
Budapest volt. Útközben jókat be-
szélgetve egyre közelebb és köze-
lebb kerültünk egymáshoz. Majd 

egy másfél óra után megérkeztünk 
első állomásunkhoz, ami a Halász-
bástya és a budai várnegyed volt. A 
történelmi emlékek megcsodálása 

után tovább haladtunk a(z )MTA-

ra, ahol egy érdekes előadás fül- és 
szemtanúi lehettünk. Ezután to-
vább haladva a Parlamentbe egy 

érdekes idegenvezetésnek 

lehettünk részesei. Pár 
óra szabadidő után vissza 
indultunk Szolnokra, 

ahol kezdetét vette a bú-
csúest. Épp akkorra érez-
tünk rá, hogy nem csu-
pán ismerősök va-

gyunk…ez annál több. 

Testvéri szeretet és szo-
ros barátságok fonódtak 
egymás között. Felejthe-

tetlen volt. 

2018.05.20. (vasárnap) - Hajnal-

ban haza felé vette az irányt a szé-
kely busz. Sok-sok emléket hátra 
hagyva olyan 3-4 körül visszatértek 

otthonukba, Gyergyóba. 

Sándor Eszter és Szabó Rózsa 10.g 

10. g osztály 



 11.b osztályosok 
Az 1. Nap Nagyvárad, Királyhágó, Nagy-

enyed (május 11. péntek) 

Az első napunk igazán kellemesen indult, a kora 
reggeli napsütés mindenkit feldobott és nagy 
örömmel vágtunk neki a hosszú útnak. Először 
Nagyváradon álltunk meg. A busz leparkolt, mi 
pedig nekivágtunk felfedezni a várost gyalog. A 
püspöki palota kertjében készültek el a kirándulá-
sunk első fotói. A városnézés után elindultunk, 
hogy megnézzük a híres Királyhágót. Megérkez-
tünk Nagyenyedre. A kollégium előtt parkolt le a 
buszunk, ahol a nagyenyedi diáktársaink már vár-
tak ránk. Egy csodás és egyben fárasztó nap után 
hamar elmentünk aludni és alig vártuk, hogy a 
következő nap milyen meglepetéseket tartogat 

számunkra.  

Fogalmazást 
készítette: Ba-
csik Ágnes 

 

2. nap Torda, tordai sóbánya, tordai hasadék (május 12. szombat) 

Az előző nap fáradalmait kipihenve 
vágtunk neki Tordának. A buszon 
ülve csodálkoztunk, hogy milyen 
gyönyörű ez az ország, ezek a hegyek, 
a dombok. Az idegenvezetőnk érde-
kes és fontos dolgokat mondott és 
mutatott nekünk a bányával kapcso-
latban. A következő állomás a hasa-

dék volt, ami a bányához közel helyezkedett el. Amikor megláttuk a 
magas hegycsúcsokat és a sziklákat, kissé megijedtünk, mert nehéz túrá-
nak ígérkezett. Amikor elindultunk, mindenki frissen és üdén mászott, 
sétált és közben szép képeket csináltunk a tájról. Végül a nehézség eltör-
pült a látványvilág mellett. A nagyenyedi diákok is velünk túráztak. Sokat 
beszélgettünk és meséltek a helyi szokásokról, az iskolájukról és a nagy-
enyedi életről. Alig vártuk a holnapot. 

A 3. Nap Gyulafehérvár (május 13. vasárnap) 

Miután mindenki jóllakott, egy kis pakolászás után elindultunk 
Gyulafehérvárra. Útközben bőséges beszámolót kaptunk a hely 
jellegzetességeiről, történelméről, látványosságairól az osztálytár-
sainktól és tanárainktól. Amikor odaértünk, a várba indultunk. 
Megnéztük az obeliszket és a vár kapuját, utána elindultunk a 
Szent-Mihály székesegyházhoz, hátha egy kis betekintést nyerhe-
tünk egy igazi erdélyi magyar nyelvű katolikus mise liturgiájába. 
Mi is elhelyeztük Hunyadi János sírjára az otthonról hozott ko-
szorút, adóztunk a nagy történelmi személyiség emlékének. Ezt 
követően ellátogattunk az Ortodox katedrálisba, amelynek éneke 
az egész teret betöltötte. Ezt követően ismét felszálltunk a busz-
ra, és elutaztunk egész a remetei ortodox kolostorig. Ezután elindultunk a remetei sziklaszoroshoz.  A túra nagyon izgalmas 
volt, és biztos vagyok benne, hogy még jobban összekovácsolta az osztályunkat. Új barátságok köttettek a testvérosztályból és 
még az osztályon belül is.  

A 4. Nap Torockószentgyörgy, Torockó, Székelykő (május 14. 
hétfő) 

A negyedik napunk reggelén kellemes hűvös időre ébredtünk. A reg-
geli megadta az erőt a na-
punkhoz, bár még nem 
tudtuk, mennyi is kell pon-
tosan. Reggeli után buszra 
szálltunk, és egyenesen To-
rockószentgyörgy felé vet-
tük az irányt. Nem kellett 
sok idő, és meg is érkeztünk 
Torockószentgyörgyre, 
ahonnan megkezdtük a 
Székelykő megmászását. 

Azért a látványért bármikor visszamennék, és megmásznám még 
egyszer. Este gyors készülődés és vacsora után ismét indultunk vissza 
Nagyenyedre, ahol előadtuk a bemutatkozó programunkat. Többen 
azt mondták, hogy ez a rövid idő volt pont az utolsó együtt töltött 
napon, amin úgy igazán összerázódtunk, és megszerettük egymást. 

Az 5. Nap Kolozsvár, hazautazás (május 15. kedd) 

 Szomorú keddre ébredtünk. Reggel senkinek nem volt 
kedve kikelni az ágyból. Nagyon sűrű, programokban 
gazdag hetünk volt, és nem akartuk még, hogy vége le-
gyen, mert megkedveltük egymást a testvérosztállyal és 
szívünk szerint még maradtunk volna, de eddig tartott az 
utunk, és haza kellett indulnunk, hogy felkészüljünk a 
fogadásukra. Utunk Kolozsvárra vezetett, ahol megnéz-
tük a Mátyás-szobrot és Mátyás király szülőházát, sétál-
gattunk egy keveset a városban.  



 
 
 
 

A nagyenyedi diákok látogatása  
Szolnokon 
 
2018. 05. 30-án érkeztek Szolnokra a nagyenyedi diákok. Miután 
megérkeztek, elkísértük őket a szállásukra, ahol  kicsit lepihen-
tek, majd indultuk Szolnok város felfedezésére.  

Először a Református 
templommal ismerked-
tünk meg, ahonnan 
elmentünk a Szigligeti 
Színházhoz, amit kívül-
ről csodáltunk meg és 
mutattunk be pár mon-
dattal a diákoknak. A 
következő úti célunk a 

rózsakert volt, amit együtt körbesétáltunk és megnéztük a város 
újdonságát, a Szolnok feliratot. Ezek után elindultunk a Kos-
suth térre, ahol először a Verseghy Könyvtárhoz értünk, majd a 

Városházát és a Damjanich Múzeumot néztük meg. Ezek után 
volt egy kis idejük arra, hogy körbenézzenek a téren és megnéz-
zék a hangulatos szökőkutat. Majd továbbindultunk az Aba-
Novák Agóra Kulturális Központhoz.  Séta közben megnéztük 
a Tiszavirág hidat és a mi folyónkat, a Tiszát is. Majd bemen-

tünk az iskolánkba, ahol vacsorát kaptak a diákok és szétnézhet-
tek az iskolánkban. Vacsora után volt időnk megismerkedni 
egymással, elmentünk sétálni a városban és fagyiztunk is. A nap 
végén visszakísértük a szállásra a diákokat, ahol elköszöntünk 
tőlük, és hagytuk őket pihenni a mozgalmas nap után. 
A második napon délelőtt a Szolnoki Repülőmúzeumot tekin-
tették meg a vendégeink. A múzeum mindenkinek tetszett, ahol 
számos új információval gazdagodtak a repülés területén. A 
finom ebéd után újult erővel fogtak a bemutató előkészítéséhez. 
A 8. órában került sor a bemutatóra, melyre meghívtuk a 9.a 
osztályt is. Az osztályunk ismertette Arany János életét és a 
nagykőrösi balladai korszakát. A költő szakmai életútjának kö-

vetkező állomását a nagyenyedi diákok mutatták be. Ezt követő-
en kellemes sétára indultunk a Tiszaligetbe. A séta után szabad 
program következett, majd fél hétkor újból találkoztunk az isko-
lában. Ez alkalommal a vendégek mutatták be nekünk az iskolá-
jukat, majd egy zenés, táncos bemutatóval kedveskedtek ne-
künk. Végül az estet egy közös zenéléssel és énekléssel zártuk le 
a Tiszaparton. 
A következő nap délelőttjén a nagyenyedi diákok látogatást tet-
tek a Mustármag óvodában, majd egy alsó tagozatos testnevelés 

órát tekintettek meg. Délután együtt indultunk Nagykőrösre és 
Kecskemétre. Már a Nagykőrösre vezető út is vígan, zene hall-
gatással telt, ami még jobban összekovácsolt minket, szolnoki 
tanulókat a nagyenyedi diáktársainkkal. Nagykőrösre érve elő-
ször elsétáltunk az Arany János Kulturális Központhoz, ahol 
egy helyi vezető csatlakozott hozzánk. Bemutatta nekünk a fon-
tosabb helyszíneket, hallhattunk sok érdekességet Arany János-
ról. Jártunk Arany János egykori lakásánál, megnéztük a templo-
mot, a Hősök terét, illetve a zsinagógát.  
Nagykőrös után Kecskemétre látogattunk, ahol nagy sétát tet-
tünk a városban, és  megnéztük a főtéren található templomo-
kat, a címerdombot, a Cifrapalotát, a zsinagógát, illetve a Kato-
na József Színházat is.  
Az utolsó előtti nap Magyarország fővárosát  Budapestet láto-
gattuk meg. Városnézésünket egy kisebb túrával kezdtük a Bu-
dai Várhoz. Itt körbejárhattuk a várnegyed egész területét 
(Halászbástya, Mátyás-templom). Egy kis buszozás után az Or-
szágházhoz értünk, ahol egy idegenvezető által bepillantást kap-
tunk a parlament történetébe. Majd ezt követve egy kis shop-
pingolás a WestEnd bevásárlóközpontban. Ezután a Hősök tere 
és a Vajdahunyad vára következett, a nagy meleg nagyon megvi-
selte a csapatot, így hazafelé mindenki csak az esti pizzázásra 
tudott gondolni. Nagyon tartalmas és érdekes nap volt,  sok-sok 
élménnyel gazdagodtunk! 
Elérkezett az utolsó nap, vasárnap, amikor is elköszöntünk az 
erdélyi barátainktól. Reggel még mindenki tudott vásárolni egy 
kis ajándékot az otthoniaknak és lélekben felkészülni a hazafelé 
tartó útra. A csapat még egy utolsó képre összeállt a Pelikán 
Parkolóban az indulás előtt. Nagyon tartalmas, szép napokat 
töltöttünk Szolnokon is együtt! 

11. b osztály  



Nagyon sok szépet, izgalmasat és igazat láttunk: HÁLA ÉRTE!  

 

133. zsoltár Testvéri egyetértés 

1(Zarándokének – Dávidtól.) Nézzétek, 
milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek 
a testvérek!  
2Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely 

lecsordul a szakállra, lecsordul Áron szakál-
lára, palástja szegélyére.  
3Olyan ez, mint a harmat a Hermonon, 

mint a Sionra lehulló harmatcsepp, mert az 
Úr ott áldást ad: életet mindörökre.  

100. zsoltár Hálaadás 

1Ujjongjatok az Úrnak, országok, mind,  
2örömmel szolgáljatok neki, lépjetek színe elé vigadoz-
va!  
3Tudjátok meg, Isten az Úr! Ő alkotott minket, az övéi 
vagyunk. Az ő népe vagyunk, és nyáj a legelőjén.  
4Lépjetek be kapuin hálaénekekkel, előudvarába dicsőí-
tő énekkel! Adjatok hálát és áldjátok nevét,  
5mert jó az Úr, irgalma örökké megmarad, és hűsége 
nemzedékről nemzedékre.  


