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HATÁRTALANUL 

 
Megvalósított feladat célja:  
A program célja a határon túl élő magyarság megismerése, valamint a magyarországi és a külhoni 
magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése. Az út során diákjaink megismerkedjenek 
az Erdélyben élő lakosság kultúrájával, a jellegzetesebb nevezetességekkel, látnivalókkal, és 
tisztelegjenek a múltat idéző emlékművek előtt. 
 
Megvalósult program konkrét időpontja: 
2022. 05. 16- 2022. 05. 20. 
 
Helyszín: Románia, Erdély 
 
Megvalósult programok: 
1. nap: kora reggeli indulás a Zombai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola parkolójából 
(05:00). Folyamatos utazással a déli órákban elértük a Király-hágót, itt elfogyasztottuk az otthonról 
hozott ebédünket majd folytattuk utunkat Kolozsvárra. A városnéző sétánk során megtekintettük a 
kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemet, majd ezt követően a csodás főtéren a Szent Mihály 
templomot. Sétánkat folytattuk a Farkas utcán keresztül, végül eljutottunk Mátyás király szülőházához. 
Délután folyamán tovább utaztunk Tordaszentlászlóra. A Tamás Bisztróban szállásfoglalás után közös 
vacsora következett, majd szabadprogrammal zártuk a napot. 
2. nap: a reggeli elfogyasztása után, 8 órakor már csomagjainkat bepakoltuk, és útra keltünk a Tordai 
sóbányához mely, a közelmúltban a világ 25 leghihetetlenebb látványossága közé választott helyszín. 
A föld alatt nemcsak a természet páratlan só-csodáival, de óriáskerékkel, csónakázótóval, fürdésre 
alkalmas barlangi sóstavakkal is találkozhattunk. A kb. 2 órás bányalátogatást követően, 
elfogyasztottuk a hideg étkezési csomagjainkat, és tovább utaztunk a Székely - Sóvidék központjának 
is nevezett Szovátára. Megnéztük a jellegzetes nyaralóépületeket, majd sétáltunk a Medve-tó partján. 
Idegenvezetőnk segítségével apró gyógyvizeket is megtekinthettünk, amelyek iszapjaiba a gyerekek 
szabadon belenyúlhattak. A vezető elmondása szerint ezek gyógyhatása magas, a helyi központban is 
terápiás kezelésekre alkalmazzák. A nap végén Korondra szerettünk volna még ellátogatni, de az 
időjárás miatt ezt a programot elhalasztottuk. Zárásként elérkeztünk következő szállásunk helyszínére, 
Borzont település mellet elhelyezkedő Anna panzióba, ahol további 3 éjszakát töltöttük. A bőséges 
vacsora elfogyasztása után szabadprogram következett. 
3. nap: a változatos reggeli elfogyasztása után, ismét kicsit később indultunk a Gyilkos-tó és Békás-
szoroshoz. Ezen a napon is rengeteg természeti szépséget sikerült megtekintenünk. Könnyed sétával 
bebarangoltuk a természet ezen csodáit. Kezdtük a Békás-szorossal, végigsétáltunk a kanyargós úton 
egészen az aljáig, majd meglátogattuk a Gyilkos-tó partját, ahol plusz szabadidőt is kaptunk a természet 
csodáinak felfedezésére. A visszafele vezető úton, Madéfalván koszorút helyeztünk el a madéfalvi 
vérengzés emlékművénél, majd Csíksomlyón a ferences kegytemplomnál tettünk rövid  látogatást. Itt 
őrzik a világ egyik legnagyobb méretű kegyszobrát, a csodatévő Mária-szobrot, melyet a gyermekekkel 
is megtekintettünk. Ismét egy rövid buszozást követően Szejkefürdőn felsétáltunk „a legnagyobb 
székely”, Orbán Balázs sírjához, amelyhez 12 gyönyörű, faragott székelykapun át vezetett az út. Utolsó 
programunkként megálltunk Székelyudvarhely központjában, és megtekintettük a II. világháború 
hőseinek tiszteletére állított emlékművet. Késő délután visszautaztunk előző esti szálláshelyünkre, ahol 
meleg vacsora várt minket, majd szabadprogram. 



 
4. nap: A reggelit követően 8 órakor túrafelszerelésben elindultunk a „székelyek szent hegyére” a 
Madarasi Hargitára. Buszozást követően a hegy lábától az utolsó kilóméterig traktorokkal vittek fel 
bennünket, mely egy plusz élményt nyújtott számunkra. A túrázást követően tapasztaltuk is, hogy 
rengeteg kopjafa díszíti a hegycsúcsot, innen körbenézve láthattuk a Keleti Kárpátok vonalát. Gyönyörű 
tiszta idő volt. Ebédünket a buszhoz visszaérve elfogyasztottuk, majd utaztunk tovább Farkaslakára, 
ahol Tamási Áron 2 cserfa között lévő, Szervátiusz Jenő által faragott gránittömbbel jelzett sírjánál 
róttuk le tiszteletünket, és a legnagyobb székely népi íróra emlékeztünk. Ezen a napon pótoltuk egy 
elmaradt programunkat. A délután folyamán elértük a méltán híres Korondot, ahol elsősorban a 
székely népi fazekasság portékái közül válogathattunk kedvünkre. A kirakodóvásárban ugyanis 
lehetőség nyílt Korond iparművészeti remekeinek megvásárlására is. A szálláshelyünkre a kora esti 
órákban visszatértünk, és felkészültünk a másnapi korai kelésre, összepakoltunk, majd a vacsorát 
követően szabadprogramot biztosítottunk a gyerekeknek. 
5. nap: Nagyon korai kelést követően már 6:30-kor elfogyasztottuk a reggelit, utána csomagjainkat 
bepakoltuk, és útra keltünk. A hazafele vezető úton egy megállónk volt Aradon, ahol az Aradi vértanúk 
emlékművénél koszorút helyeztünk el. Kora délután értük el újra Magyarországot. A szerencsének is 
köszönhető, hogy a határon hamar átjutottunk, így a kora esti órákban érkeztünk meg iskolánkhoz. 
 
Programon részt vett személyek: 

Zombai Általános Iskola osztályai: 
 7. osztály: 21 fő 
 8. évfolyam: 33 fő 
Tengelici Általános Iskola: 
 7-8. osztály: 16 fő 
Pedagógusok: 6 fő 

 
Szálláshelyek: 

1. éjszaka: Tamás bisztró (Tordaszentlászló) 
A gyerekek és felnőttek gyönyörű, autentikus, tiszta, 2-3-4 ágyas szobákban kerültek elhelyezésre. 
Minden szobához tartozott külön fürdő és WC. Az étkezés egy nagy teremben zajlott, bőséges vacsorát 
és svédasztalos reggelit fogyaszthattunk el. 

2., 3., 4. éjszaka: Anna panzió (Borzont) 
Az előző szálláshelyhez képest modernebb építésű, de hangulatban egyaránt barátságos. A gyerekek 
szintén 2-3-4 ágyas szobákban voltak elszállásolva. A fiúk mivel 2 nagybusszal érkeztünk a panzió 
melletti két rönkházban kaptak szállást, de nem volt semmi probléma. A szobák szintén jól felszereltek, 
és mosdókkal illetve mellékhelyiséggel ellátottak voltak. Az étkezés az első naphoz hasonlóan szintén 
meleg vacsora volt, 2 fogással, és olyan ételek, melyeket a mai gyerekek szájíze szerint készítettek. A 
reggeli változatos, bőséges svédasztalos volt.  
 
 


