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Kirándulás Erdélybe 

Részletes beszámoló a megvalósított tanulmányi kirándulásról 

Az előkészítő szakasznak három fókuszpontját jelöltük meg, ezek megvalósítására 2 

osztályfőnöki és egy informatikaórán került sor. 

Az első órán a tanulók információkat szereztek a Magyarország határain túl élő magyarság létszámáról; 

az államhatáron kívüli elhelyezkedés történelmi okairól; az erdélyi magyarság történetéről, jelenéről; 

a Romániában élő összlakosság etnikai összetételéről. Az információkat kiscsoportokban keresték, 

gyűjtötték össze, beszámolót készítettek belőle, majd a szerzett ismereteket megosztották egymással. 

A második alkalommal a tanulók csoportmunkában megismerkedtek azokkal a helyszínekkel, ahova a 

kirándulást terveztük. Az osztály 4 csoportban dolgozta fel a megtekintendő települések, emlékhelyek 

földrajzi, történelmi és néprajzi vonatkozásait, legendáit. A feldolgozás során minden csoport 

PowerPointos bemutatót készített, melynek segítségével kiselőadás formájában beszámoltak a 

gyűjtött anyagról. 

A harmadik rész célja a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályainak tudatosítása volt - különös 

tekintettel a kirándulás célállomásain élő vendéglátók, fiatalok értékvilágának tiszteletben tartására. 

Ezen túl sor került a buszos utazás etikai kódexének a tanulókkal való megismertetésére is. 

Az értékelő óra keretében a gyerekek megosztották egymással tapasztalataikat, élményeiket. 

Értékelték a megvalósított programot, valamint saját és társaik viszonyulását különböző 

értékdimenziók alapján. Beszámolót készítettek az elvégzett feladatokról csoportmunkában, szöveges 

és képes formában. A csoportok készítettek egy kisfilmet is, amelyet a kirándulás során rögzített képek 

és videók felhasználásával hoztak létre. A prezentációt bemutatták diáktársaiknak. 

 

A megvalósított program ismertetése 

 

1. nap Utazás Felsősófalvára kisebb megállókkal - Nagyvárad, Királyhágó, Kőrösfő - 890 km 

 

Az első nap utazással telt. Felvettük Zalaszentgróton, a ZalaCo pékségben a megrendelt reggelit, amit 

az első pihenőhelyeken fogyasztottunk el.  

A tervezettnek megfelelően, Magyarországon, Berettyóújfaluban 

rendeltünk ebédet.  

Erdélyben a Királyhágónál tartottunk hosszabb pihenőt, a többi 

helyen az előírásoknak megfelelően pihentünk.  

Estére érkeztünk a szállásunkra, a Sóvidék Panzióhoz Felsősófalvára. 

Házigazdáink bőséges, finom vacsorával vártak bennünket. A 

vacsora után mindenki elfoglalhatta a kényelmes szobákat. 

 



2. nap Ismerkedés a Sóvidékkel - 80 km 

 

Délelőtt Parajdra utaztunk, ahol tettünk egy rövid sétát a 

központban, majd busszal lementünk a sóbányába. Idegenvezetőnk 

részletesen megismertette velünk a parajdi sóbányászat történetét, 

majd beszélt a sóbánya jelentőségéről napjainkban. A gyerekek 

számos új információval gazdagodtak.  

 

Ezután visszautaztunk Felsősófalvára, pontosabban a Só-szoroshoz. Itt találkoztunk először a parajdi 

Áprily Lajos Általános Iskola felsősófalvi hetedikeseivel. A két osztály tanulói közösen fedezték fel a Só-

szoros különlegességeit.  

 

A túra után visszamentünk a szálláshelyre, ahol a helyi diákok beszámoltak a székelyudvarhelyi Fiatal 

Fórum által szervezett, Green Game környezettudatos vetélkedőn szerzett tapasztalataikról, a verseny 

feladatairól, az elért eredményekről, valamint megnéztük a versenyre készített videófilmjüket is. Az 

egyik tanuló pedig részletesen bemutatta a Só-szoros élővilágát. A zalabériek a Kutató Gyerekek 

Tudományos Konferenciája versenyre eddig készített pályamunkáikról, elért eredményeikről 

számoltak be a résztvevőknek. 

A közös ebéd után Korondra buszoztunk, ahol megcsodálhattuk a helyi fazekasok kézműves termékeit. 

Ezután megcéloztuk a hegytetőt, azon pedig egy lovardát, amit zegzugos utakon értünk el. A lovardától 

egy izgalmas körtúrát tettünk a csodálatos kilátást biztosító fennsíkon - méghozzá lovasszekérrel.  

 

 

A szekerezés után még egy különleges élményben volt részünk: meglátogattunk egy taplászmester 

házaspárt. Aprólékosan bemutatták, hogyan készülnek a taplógombából használati tárgyak, kézbe 

vehettük az anyagokat, eszközöket, majd vásárolhattunk az egyedi kézműves termékekből.   

A nap zárásaként a helyi - alsó- és felsősófalvi - fiatalokkal mérték össze tudásukat a fiúk egy 

futballmérkőzésen. 



3. nap Kirándulás a Békás-szorosba és a Gyilkos-tóhoz - 190 km 

 

Az utazás harmadik napján a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szorosba kirándultunk. Útunk első állomása 

Gyergyószentmiklós volt, ahol az örmény templomot szerettük volna megtekinteni, de ez rendezvény 

miatt nem volt lehetséges. "Kárpótlásul" viszont megnézhettük az örmény gyűjteményt, és 

megismerkedhettünk e nemzetiség helyi tradícióival, viseleteivel.  

Első úticélunk a Gyilkos-tó volt, amit körbejártunk. Közben a gyerekek figyelmesen hallgatták 

idegenvezetőnket, és igyekeztek megörökíteni a látnivalókat, különösen a tó közvetlen közelének 

növény- és állatvilágát.  

Ezután busszal felmentünk a Békás-szorosba, majd gyalog sétáltunk lefelé a felejthetetlen élményt 

jelentő úton.  

 

 

Visszafelé pedig Szovátán töltöttünk időt, a Medve-tó környékét fedeztük fel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az este ismét a helyi diákokkal közösen telt, részben a szálláshelyen, részben a focipályán. 

 

 



4. nap Kirándulás Farkaslaka – Székelyudvarhely – Székelyderzs - Kőrispataka - 150 km 

 

Érdekes program várt bennünket a negyedik napon is. Először Farkaslakára utaztunk, megtekintettük 

a Tamási Áron Múzeumot, egyik diákunk részletet olvasott fel az író Ábel a rengetegben című 

regényéből, majd - tiszteletünk kifejezéseként - koszorút helyeztünk el az író síremlékénél.  

 

 

 

 

 

Innen Szejkefürdőre folytattuk utunkat, megnéztük az Orbán Balázs Múzeumot, végigsétáltunk a 

csodálatosan díszített székelykapuk alatt. Megcsodáltuk a Mini Erdély Parkban a lenyűgöző 

épületmaketteket. 

 

 

 

Székelyudvarhelyen tettünk egy sétát a központban, majd az Emlékezés Parkjában 

koszorút helyeztünk el, és meghallgattuk egyik diákunk előadásában Petőfi Sándor 

Magyar vagyok című versét. 

 

Ebéd után ismét csatlakoztak hozzánk a felsősófalvi hetedikesek. Úticélunk 

Bözödújfalu, a vízbe süllyedt település helyén kialakított víztározó, illetve az itt 

létrehozott 

emlékhely volt. 

 

 

 

 



A délutánt a kőrispatakai Szalmakalap Múzeumban zártuk, ahol a kiállítás megtekintése mellett 

bepillantást nyerhettünk a szalmafonás és eszközkészítés fortélyaiba is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közös vacsora előtt átadtuk a helyi diákoknak ajándékainkat, az elsősorban magyar írók 

tizenéveseknek szóló könyveit tartalmazó csomagot. 

Közös játék, beszélgetés, sportolás zárta a napot. 

 

 

 

5. nap Utazás haza kisebb megállókkal - Kolozsvár - rövid városnézés - 890 km 

A hazautazást Kolozsvárott szakította meg egy 

hosszabb megálló: a városközpontban tettünk 

sétát, megcsodálva a felújított Szent Mihály 

templomot és Mátyás szobrát.  

Berettyóújfaluban pedig egy kora esti vacsorát 

fogyasztottunk el. 

 

 

 

 

A tudatosan megtervezett és megvalósított utazási program csodálatos látnivalói jelentették a 

tanulmányi kirándulás egyik pillérét. Ezek kiegészültek azokkal a történelmi, földrajzi, irodalmi, 

néprajzi, művészeti ismeretekkel, amelyeket a tanulók az előzetes kutatómunka és a megélt élmények 

során összegyűjtöttek, egy részüket talán el is raktározták. Mindenesetre ezek bármikor előhívhatók 

számukra, hiszen sok-sok fényképet, videót készítettek - mintegy útinaplóként is -, illetve ezeket meg 

is osztották egymással egy Google drive felületen.  

Nem elhanyagolható az a tudás sem, amit a számukra idegen élethelyzetben kellett megtapasztalniuk: 

önuralom, egymásra figyelés, tolerancia, tisztelettudó viselkedés, mások kultúrájának a megbecsülése, 

stb. Írom ezt azért is, mert magatartás, illem szempontjából erősen kifogásolható viselkedésű gyerekek 



is járnak az osztályba, és komoly próbatétel volt számukra az értékeknek való megfelelés, amit sikerrel 

teljesítettek. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy a tanulmányi kirándulás során azok az élmények voltak túlsúlyban, 

amelyek képesek "közel hozni" a múzeumot, a történelmi emlékhelyet, egyéb látnivalókat a tizenéves, 

akár kevésbé érdeklődő korosztály tagjaihoz is. Az egyes helyszíneken olyan embereket ismerhettünk 

meg, akik nem egyszerűen egy érdekes, élményszerző programot biztosítottak a gyerekeknek, hanem 

eközben hatalmas mennyiségű, de követhető, megélhető információkkal is ellátták őket. Kiemelem itt 

házigazdánkat - idegenvezetőnket, a szalmakalap-múzeum alapítóját, a lovasszekér hajtóját vagy akár 

az örmény múzeum vezetőjét. 

Mindezekkel együtt e kirándulás legfontosabb elemének ítélem meg azt a kapcsolatot, ami a zalabéri 

és a felsősófalvi hetedikesek között elindult. Az első találkozástól kezdve nyitottak voltak egymás iránt, 

érdeklődéssel tisztelettudóan fordultak a másik felé, folyamatosan tudtak egymással kommunikálni a 

közös programokon. Az itt kialakult baráti kapcsolatok egy része most is élő a közösségi oldalakon. 

 

 


