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Beszámoló  

a Határtalanul! tanulmányi kirándulás HAT-19-03-0180 azonostójú pályázatának 

megvalósulásáról 

 

A tanulmányi útra 2022. augusztus 22-26. között került sor, 43 diák és 4 kísérő tanár 
részvételével. Az út rendben megvalósult, súlyos, illetve említésre méltó probléma, panasz sem 
a résztvevők, sem a szolgáltatók részéről nem történt. Fizikai sérülések, megbetegedések nem 
történtek – bár tény, hogy negyedik, ötödik napra többen torokfájásra ébredtünk.  

Az előzetes programhoz képest apróbb módosítások voltak – de nem a programelemeket 
tekintve, hanem azok sorrendjében. A módosítás volt, hogy a szervezők részéről történt, illetve 
néhány esetben az idegenvezető javaslatára – ez utóbbi esetében közös egyeztetéssel, 
beleegyezéssel – az időjárást, a körülményeket, az ésszerűséget mérlegelve. 

Óriási köszönet illeti a csoportunk két nélkülözhetetlen támpillérét: a sofőrünket, Sulyok 
Istvánt és az idegenvezetőnket, Miskolczi Endrét. Mind emberileg, mind szakmailag a 
maximálisat nyújtották. 
 
 
Augusztus 22., hétfő 

 
A tervezett 5 órai indulás megtörtént, a határátlépés, az utazás minden zökkenő nélkül 

folyt – a számított 21 órára sikerült a szálláshelyekre érkezni. A diákok és kísérőik 3 
szálláshelyen voltak elhelyezve Gyimesközéplok – Hidegségben – kettő a falusi turizmus 
keretein belül magánszálláshely (Györicze Emma, Antal Emma vendégházai), egy pedig kb. 8 
km távolságra egy panzió volt (csángó Panoráma Szálló). Röviddel az érkezés után 
mindannyian megkaptuk a vacsorát, majd berendezkedtünk szobáinkban. 
 
 
Augusztus 23., kedd 

 
Reggelizés után mosdószünet-vásárlási lehetőség mellett még dél előtt érkeztünk a 

moldvai csángókhoz, Pusztinába. Nyisztor Ilona fogadott bennünket, aki a Szent István 
templomban mutatta be a helyi csángók életét, történetét – mind szavaival, mind énekével 
mindannyiunk lelkét megérintette.  

A program a magyar házban folytatódott, ahol négy, a délutáni magyar oktatásban részt 
vevő kisdiák műsorát tekintettük meg – énekeltek, különböző hangszereken játszottak és 
szavaltak. Egy dalt is megtanítottak nekünk, amit aztán később is (a buszon ill. a szekerezéskor) 
énekeltünk.  

A pusztinai program után a borospataki skanzenben töltöttük az időt, ahol bemutattak 
egy-két épületet, a múzeumot és ismertették a vízimalom működését; szabad idő is volt a többi 
épületet megtekinteni. 
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Viszonylag korán érkeztünk szálláshelyeinkre, így a korai vacsora után mindenki 
kedvére tölthette a szabad idejét: a szálláshely feletti domb megmászása, focizás, különböző 
társasjátékok, beszélgetés lehetőségei közül választhattak többek között.  
 
 
Augusztus 24., szerda 
 

Az éjjel erősen esett, így az indulást kicsit későbbre tettük, hogy száradjon a fű, a talaj. 
A reggeli után úti célunk Gyimesbükk volt – a szorost, az ezer éves határt fentről vettük 
szemügyre, jártunk a Kontumáci kápolnánál, az egykori vasúti őrháznál és a Rákóczi-vár 
romjainál. 

Gyimesbükk után „hazamentünk” Gyimesközéplokra, ahol a csoportot 4 lovas szekér 
várta. A szekerezés közvetlen célja a Jávárdi-vízesés volt – de ezen túl maga a szekerezés 
élménye is mély nyomot hagyott bennünk. A bennünket körülvevő kultúr- és természeti táj 
pedig örökre belopta magát a szívünkbe. 

A nap az egyik csoport szálláshelyén folytatódott, ahol az egész csapat ebéd gyanánt 
falatozáson vett részt – sajt, szalonna, tojáskrém, helyi lekvár és vaj, kenyér, forrásvíz volt a 
„menü”. Az ostor kipróbálása, kismacskák simogatása – rövid szusszanás után jött a nap újabb 
fénypontja: séta (kisebb túra) a Györicze család ismerősének hegyen lévő kalibájába. Sokunk 
számára vitalizáló volt ez a felfelé gyalogolás. Nem tartott soká, míg felértünk, mindösszesen 
fél óra volt. A kilátás, a kaliba, a sajtkészítés menetének megismerése azokat is kárpótolta a 
„mászásért”, akik különben nem rajonganak érte. 

A nap kötött programjainak sora ezzel véget is ért – s a korai (18 órai) vacsora célja 
ezúttal a csapatépítő események elősegítése volt. Miután a falatozás során megismertünk a 
családnál történt elszállásolás előnyeit, eljött az ideje, hogy azok, akik a panzióban kerültek 
elhelyezésre „vendégül lássák” a többieket. Hogy ez megvalósulhatott – nagy köszönet illeti 
egyrészt szállásadóinkat, valamint a sofőrünket, aki előírt munkáján kívül vállalta a csapat oda- 
és visszaszállítását. A panziós szállásnál közös sportolásra is volt lehetőség: fedett helyen ping-
pong asztal, valamint a kisebb focipálya a domb alatt. Ameddig lehetett, gurult a labda, csak a 
leereszkedő sötétség vetett véget a meccseknek (de 10 perces játékidőkkel a 3 vegyes, tanár-
diák, fiú-lány, kevert szálláshelyű csapatoknak így is sikerült megegyezni a helyezésekben). 
 
 
Augusztus 25., csütörtök 

 
A megszokott reggeli és ebéd-szendvicsek készítése után bepakolás a buszba, búcsú a 

szálláshelyektől – sajnos eljött az ideje (a program szerint), hogy elhagyjuk Gyimes zöldjét, 
hegyeit és embereit. Fájó szívvel tettük.  

Az ereszkedő hangulaton a Skigyimes bobpálya emelkedő terepe és adrenalinlökete 
segített felülkerekedni. A hazai bobpályákat ismerő diákjaink elismerően nyilatkoztak a 
terepről, miszerint az rendkívül hosszú és meredek – erről többen, többször is meggyőződtek.  
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Hangulatában teljesen más programok következtek a nap során: a csíksomlyói 
kegytemplom Mária szobránál többen elmondták fohászaikat.  

Székelyudvarhelyen a városnéző rövid séta során megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc 
szobrát. További fél óra alatt lehetőségünk volt vásárolni, a városközpont rejtett részeit 
felfedezni, vagy csak pihenni.  

Az utazás következő megállója Farkaslaka volt, ahol megemlékeztünk Tamási Áronról 
és megkoszorúztuk a sírját. A településen szintén kaptunk egy kis szabadidőt a népi termékek 
megtekintésére és vásárlására.  

Korondi megállónk célja sem egyedül a vásárlás volt, hanem közösen megtekintettük 
az egyik helyi kézműves műhelyét, ahol a kész és félkész termékek mellett megleshettük, 
hogyan készülnek az agyagedények és azok festése. 

Kolozsvár – a késő délutáni-kora esti városnézés vitathatatlan előnye volt, hogy már 
nem a csúcsforgalomban kellett buszunknak araszolnia, nekünk pedig a melegben koncentrálni 
és befogadni a nap immáron sokadik kulturális és információkkal teli élményét. Farkas utca, 
Szent Mihály templom, Mátyás király szülőháza – néhány az általunk is megtekintett 
nevezetességek közül.  

Magyarvistán, a szálláshelyünkön 21 órakor már a vacsorával vártak bennünket. A 
szobák elfoglalása, takarodó – míg végül a ház elcsendesedett. 
 
 
Augusztus 26., péntek 
 

A ránk váró hosszú út ellenére nem kellett embertelenül korán kelni és reggelizni – 
köszönhetően a jól átgondolt és megtervezett programmódosításnak, vagyis annak, hogy 
Kolozsvár megtekintését az előző napra helyeztük át. Utunkat így egyből folytathattuk 
nyugatnak és egy rövidebb buszozás után Kőrösfőn álltunk meg.  A fő cél a református templom 
megtekintése volt, de itt is sikerült időt szorítani bolt, mosdó, kirakodóvásár meglátogatására. 

Utazásunk utolsó külhoni megállója Nagyvárad volt, ahol a közös városnézést fél órás 
szabad program követte.  

Utazásunk értékelő „óráját” részben itt Nagyváradon tettünk meg, ezen kívül még a 
buszon hangzott el összegzés, összefoglalás, valamint a diákok is leírták véleményeiket egy 
értékelő lapra. Idegenvezetőnk és egyik diákunk az elhangzottakkal, megéltekkel kapcsolatban 
kvízkérdéseket tett fel, a helyes válaszokat romániai csokoládékkal, édességekkel jutalmazták.  

A határátlépés, az út hazai szakasza is fennakadás nélkül zajlott, így 21 órára Móron 
lehettünk, ahol a szülők már várták a gyerekeket.  
 
 
 
Összegzés 

 

A pályázat valamennyi kötelező feltétele megvalósult.  
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Június 3-án került sor a témanapra, amely során 6 munkatárs előadását hallgathatták 
meg, nem csak az utazó diákok, hanem az egész gimnáziumi közösség (témák: erdélyi 
sportolóink, művészet, népművészet, történelem, földrajz, mindennapi élet). 

Június 15-én tartottuk meg az előkészítő órát, mely során az utazásra készítettük fel a 
részt vevő tanulókat (hová megyünk, kiket látogatunk meg, kik azok a csángók, milyen erkölcsi 
szabályok követendőek, egyéb praktikus ismeretek).  

Mindkét eseményen valamennyi utazó diákunk részt vett. 
 Az utazáson mind a 43 fő diák és 4 kísérő részt vett, így az értékelő órán is.  
 Mivel a járvány következtében utazásunk időpontja az eredetileg tervezett 2020. 
március óta többször módosult, a nyár végi megvalósítás miatt a tervezett találkozó iskolai 
csoporttal nem valósulhatott meg. További nehézséget még annyiban okozott az augusztusi 
időpont, hogy a személyes kapcsolattartásra a nyár során kevésbé volt lehetőség – így zömében 
elektronikusan és telefon útján történt mindez a pályázat valamennyi érintettjével. 
  
 Az utazás során mindannyian gazdagodtunk – a gyimesi és moldvai csángók életébe 
belepillantva rengeteget tanultunk az élet nehézségeiről, szépségeiről, toleranciáról; igazi 
értékekről. Nagyon sokan az utazás hatására immár „második hazájuknak” tekintik Erdélyt – a 
tanulmányi utunk egyik legfontosabb célja valójában ez is volt.  
 
Végezetül néhány idézet a diákok értékelésből: 

 

„A kirándulás minden percét élveztem. A legjobban Gyimes környéke tetszett. Csodálatos 
környék, ilyen szép helyen még nem voltam. Az itteniek mind kedves, aranyos és közvetlen 
emberek voltak. Remélem, egyszer még eljutok ide, nagyon örültem ennek a lehetőségnek”. 
Kovács Helga 

 
„Minden pillanatát élveztem ennek a kirándulásnak. Megmutatta, hogy mekkora összetartás, 
szeretet, jóindulat van az emberekben mint mi, magyarokban. Örültem neki, hogy a határon 
kívül is találkozunk magyar emberekkel, csoda értékekkel. Köszönöm szépen ezt az élményt”. 
Máriaföldi Edina 

 
„Összességében nekem nagyon tetszett a kirándulás. A kedvenc programom pedig a Pusztinai 
Magyar ház meglátogatása volt”. Varga Balázs 

  
Összeállítottá a kísérő tanárok:  
 
Beleczné Fazekas Katalin  Fiedler Albert   Nagy Andrea  Nagy Lívia  
 
Lejegyezte:  

Nagy Andrea, projektvezető 


