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1.) A kirándulás előkészítő szakasza 
Interaktív foglalkozás(2018. 09.06.) keretében zajlott a trianoni békekötés 
feltételrendszerének, azok következményeinek bemutatása. A határon túli magyarság 
helyzetének, életviszonyainak ismertetése, az út során érintett városok nevezetességeinek 
bemutatása. Gyakorlati tudnivalók megbeszélése. 
 

2.) A kirándulás rövid bemutatása  
1. nap 
2018. szeptember 13-án indultunk, 68 diákkal és 6 tanárral. Debrecen érintésével, ahol a 
Student Lines utazási iroda idegenvezetője csatlakozott hozzánk. Ártándnál hagytuk el az 
országot. A délelőtti órákban érkeztünk Nagyváradra, ahol a Szent László székesegyházban 
berendezett egyházművészeti kiállítást tekinthettük meg, tárlatvezetéssel, két csoportban. 
Sétát tettünk a belvárosban (szecessziós paloták, Fekete Sas palota, Városháza, Körös-part). 
Ady Endre nyomdokain haladva, megtekintettük a Holnaposok szoborcsoportját, ennek 
apropóján a századforduló Nagyváradának pezsgő irodalmi életéről beszélgettünk. 
Továbbindulva még alkalmunk volt megállni a történelmi Erdély kapujában, a Királyhágón, 
majd a Sebes-Körös festői völgyében, a csucsai Boncza-kastély és a bánfihunyadi „cigodák” 
mellett elhaladva késő délután érkeztünk meg a „kincses” Kolozsvárra. Kolozsvárott a Szent 
Mihály templomot, a történelemkönyvünkből már ismerős Mátyás szobrot, és Mátyás 
szülőházát tekintettük meg. 
A Házsongárdi temetőben tett sétánk során felkerestük Szenczi Molnár Albert sírját is.  
Első éjszaka Magyarfenesen szálltunk meg. 
 
2.nap 
Székelyföldön áthaladva első állomásunk a híres fürdő- és üdülőhely Szováta volt. A Medve-
tó, -Európa egyetlen heliotermikus tava,- megtekintése után, megkoszorúztuk Petőfi Sándor 
szobrát. Aznapi második megállónk Parajd, a Kárpát-medence egyik legfontosabb 
sóbányászati helyszíne volt. A bányába leereszkedve nem csak az itteni levegő jótékony 
hatását, de a bánya hatalmas barlangtermében felépített kalandpark örömeit is nagyon 
élvezték a diákok. Aznapi utolsó uticélunk Korond a székely kerámiák élő múzeumfaluja volt, 
ahol nem csak meglátogattunk egy fazekasműhelyt, hanem a diákok maguk is kipróbálhatták 
a kerámiakészítést. A szállás, Csíkrákos felé tartva, útba ejtettük Farkaslakát, ahol Tamási 
Áron sírjánál helyeztük el a koszorúnkat. 
 
3. nap 
A napot (bőséges reggeli után) a Fogarassy Mihály Általános Iskola meglátogatásával kezdtük. 
Az itteni diákok lelkesen kalauzoltak körbe bennünket az iskolájukban, és sokat meséltek az 
iskolai életről. Majd közös beszélgetés következett a trianoni békeszerződés feltételeiről, 



annak következményeiről. Végül barátságos focimérkőzéseken mérhette össze erejét a két 
iskola. 
Az iskolalátogatás után sétát tettünk a Gyilkos tó, Erdély egyik legszebb torlasztava körül, 
majd gyalogosan bejártuk a Békás-szorost. 
 
4.nap  
Többórás buszozás után érkeztünk meg Vajdahunyad várához. Erdély legimpozánsabb és 
legszebben megmaradt gótikus várkastélya (palota, lovagterem, Mátyás-loggia, várkápolna) 
lenyűgöző látvány. Természetesen a tömlöcöt, a kínzókamrát és a török rabok által ásott 
várkutat sem hagytuk ki. Utunk utolsó állomására Aradra érkezve megkoszorúztuk az "aradi 
13 vértanú" emlékhelyét. A hazafelé buszozás közben egy kis kvízjáték során ellenőrizhettük, 
kinek mennyi maradt meg az út során tanultakból. Végül Nagylaknál átlépve a határt, a késő 
esti órákban érkeztünk vissza Budapestre. 
 

3.) Az eredetileg tervezett programban bekövetkezett változások 

Az eredetileg tervezett önálló szervezésű program 5 napra tervezett programokat, 

csillagtúraszerűen egyetlen szálláshelyről.  A tényleges szervezőmunka során szükségessé vált 

egy utazási iroda a Student Lines kft bevonása. A program így 4 naposra módosult, és néhány 

eredetileg tervezett helyszín Csíkszereda, Kalotaszeg, Nagyszeben valamint a Szent Anna-tó 

kimaradt a programból, de a főbb helyszínek és a program alapkoncepciója sértetlen maradt. 

4.) A projekt legfontosabb eredményei, tapasztalatai 
 
Az utazás során jól összeállított, a gyerekek számára érdekes és informatív programot 

valósítottunk meg. Igen hasznosnak bizonyult egy utazási iroda, a Student Lines kft. bevonása 

a szervezésbe. Az út során a kollégáknak nagy segítséget jelentett a helyszíneket jól ismerő, 

tapasztalt idegenvezető jelenléte. A program megfelelő arányban tartalmazta a komoly ill. 

vidám mozgásos, túrázós elemeket, és a csoport valóban betekintést nyerhetett az erdélyi 

magyarság életébe, mindennapjaiba. 

Nagyon fontos eleme volt a programnak a Gyergyószentmiklósi iskolásokkal való találkozás, 

beszélgetés. Az utólagos értékelés során kiderült, hogy sok diák azt a programot tartotta 

legjobbnak. Elképzelhető, hogy iskolánk hosszabb távú kapcsolatot is kiépít a 

gyergyószentmiklósi Fogarassy Általános Iskolával 

5.)  A tematikus útvonal összefoglalása 

a.)Régi magyar városok meglátogatása:Nagyvárad, Kolozsvár, Gyergyószentmiklós 
(Programelem 1 és 3) 
b.)Erdély természeti szépségeinek megfigyelése:Király-hágó, Békás-szoros,Gyilkos-tó, Medve-tó, 
(Programelem 5) 
c.)Erdélyi származású magyar írók és költők szülőföldjének meglátogatása:Farkaslaka, Csucsa 
(Programelem 6) 
d.)Látogatás a Fogarassy Mihly ltalnos Iskolában. A 7.A osztály tanulóinak kíséretében 
kiscsoportos iskolabejárást követően kötetlen beszélgetés az iskolai életről ,a két iskolarendszer 
összehasonlítása, egyezőségek, különbségek feltárása. Beszélgetés a trianoni események 
jelentőségéről. Barátságos fiúk- fiúk ill. lányok- lányok elleni focimérkőzés. 
(Programelem 2) 
e.)Az aradi vértanúk emlékművének megkoszorúzása (Programelem 4) 
 



5.) Szállásaink 
 

Első éjszaka: Csani Panzió, Szent Erzsébet vendégház, Bazsó Jolán vendégház, Nagy Rebeka 
vendégház -Magyarfenes 
Kettő-négy-öt és nyolc ágyas szobák fürdőszobával, kellemes berendezés, bőséges meleg vacsora 
és reggeli 
Második és harmadik éjszaka: Cserekert Fogadó, Diákszállás-Csíkrákos Két nagy ház, kettő, négy 
és hat ágyas szobákkal. Az étterem (maga a fogadó) 8-10 perc sétára, az étkezés változatos, 
bőséges és színvonalas. 
Mindössze két szálláshelyet vettünk igénybe. Magyarfenesen egy, Csíkrákoson két éjszakát 
töltöttünk. Mindkét szálláshelyen félpanziós ellátást és hideg ebédcsomagot kaptunk. 
Magyarfenesen 4 különböző helyen szállásolták el a 68 fős csoportot. A Szent Erzsébet 
vendégház kevéssé kényelmes, a 28 fiú és a két tanár úr egy légtérben aludt. A többi szállás 2-4-
6- ágyas szobákkal kényelmes volt. Az étkezés bőséges, ízletes volt. 
Csíkrákoson a diákszálláson szintén egy légtérben aludt a 28 fiú és két tanár. A többi szállás amit 
közvetlenül a Cserekert fogadó ad ki , rendben volt. A házigazdák szívélyesek, segítőkészek 
voltak, kérésünkre a hideg éjszakára való tekintettel be is fűtöttek. 
 
6.) Értékelő szakasz 

Csoportfoglalkozás keretében történt az úti élmények megbeszélése, legjobban sikerült fotók 
bemutatása a kivetítőn. Plakátversenyt hirdettünk. Négy-öt fős csoportok készíthettek kreatív 
plakátokat a nekik legemlékezetesebb legjobban tetsző helyszínről. Az elkészült plakátokat 
kiállítottuk. 

7.) Kommunikáció teljesítésének leírása 

1.) Plakátkiállítás megrendezése az iskola dísztermében, ill. bejárata előtt. A plakátokat a 
szünetben az iskola diákjai szabadon megtekinthették. 2018 nov. 19. 16.30-tól a résztvevő diákok 
szülei tekinthették meg a plakátkiállítást.(Programelem 6, és 7) 

2.) Rövid fényképes élménybeszámolót tettünk fel az iskola honlapjára. 

3.) A Szerb Antal Gimnázium Iskolaújságja a Toplap novemberi számában megjelent a 
gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Általános Iskola diákjaival készített interjú. 

www.szag.hu - Rövid fényképes élménybeszámoló 

Toplap a Szerb Antal Gimnázium Iskolaújságja-A gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Általános 
Iskola diákjaival készített interjú. 

 

Budapest, 2019. 02.19. 

Készítette:____________________________________ 

   Fritz Erzsébet 


