
 

A Bajza Lenke Általános Iskola 2016-ban pályázott az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő által kiírt Határtalanul! elnevezésű programra. A nyertes pályázat 

eredményeként az iskola 7. osztályos tanulói 2017. május 24-től 27-ig ismerkedhettek meg 

Erdély szépségeivel.  

Az úticél Gyimesközéplok volt. Az 5300 lelkes településen 99 %-ban magyarok élnek, őrizve 

a történelmi és kulturális örökséget.  A kirándulás első napján a Király- hágótól Gyimesig 

átszeltük Erdélyt, közben megannyi jellegzetes tájegységen haladtunk át. Kolozsváron 

megállva Mátyás király szülőháza és a Szent Mihály templom megtekintése közben 

felelevenítettük történelmi ismereteinket. A második napot teljes egészében a 

gyimesközéploki 7. osztályos gyerekekkel és tanáraikkal töltöttük. Az ismerkedés és a helyi 

iskolában tett látogatás után együtt kirándultunk el az ezeréves határhoz, amely történelmileg 

és társadalmilag egyaránt Erdély határa. A Rákóczi- vár romjai és a 30-as őrházban 

berendezett múzeum jól szemléltette Erdély aranykorát és az anyaországtól való elszakadást. 

A helyi Skanzenben már közelről is megismerkedhettünk a csángó hagyományokkal, az 

építkezési szokásoktól a népviseletig. Délután a zsámboki és gyimesközéploki gyerekek 

táncházat tartottak, ahol bemutatták a saját népviseletüket illetve zsámboki és csángó táncokat 

tanítottak egymásnak rendkívül jó hangulatban. A harmadik napon egy hosszabb utazással 

megcsodálhattuk a Békás- szoros és a Gyilkos- tó fantasztikus természeti adottságait. Az 

időjárás ekkor nem fogadott kegyeibe bennünket, de az eső sem szegte kedvünket és ámulva 

sétáltunk végig a Békás- szoroson.  

A kirándulás utolsó napján nehéz szívvel indultunk haza. Az út során még megálltunk számos 

szép helyen, csak azért, hogy készíthessünk néhány fotót emlékül, és magunkba „szívhassuk” 

az erdélyi tájak csodáját. Hosszabb megállót tartottunk a Tordai- hasadéknál és 

leereszkedtünk a Tordai- sóbányába is, ahol a gyerekek elképedve tapasztalták meg, hogy a 

föld mélyében milyen titkok rejlenek. A négy nap során felejthetetlen élményekkel 

gazdagodtunk. A gyerekek olyan tapasztalatokat szerezhettek, amelyeket egyetlen történelem- 

vagy földrajzkönyv sem tud átadni. Vendéglátóink jóvoltából megismerhettük a híres erdélyi 

vendégszeretetet, ami valóban nem ismer határokat. Az együtt töltött idő, a frissen szövődött 

kapcsolatok és a közös emlékek mind- mind azt az érzést erősítik meg bennünk, hogy 

összetartozunk, és élhetünk ugyan földrajzilag más országban, de mindannyian magyarok 

vagyunk. 

 

Zsolnai Nagy Zsuzsa  

 
Május 24. 
Hajnali 4 órakor indultunk el a zsámboki buszfordulóból V. 24-én. A buszban minden 
gyereknek két ülése volt, hogy tudjanak aludni a legalább 700 km hosszú úton. Átlagosan 2 
óránként álltunk meg levegőzni, mosdóba menni. Szerencsére a határnál nem időztünk 
sokat, mert nem volt dugó. A Királyhágón, majd Kolozsváron álltunk meg körülnézni. A 
hosszú út után megérkeztünk a Muhos Pataki Fürdőbe, ami Gyimesközéploktól „kis 



távolságra” volt. A szállás egy dombon egy kis folyó mellett állt. Nekem tetszett az ellátás, 
mivel minden szobában volt mosdó, ebédre és vacsorára főtt ételt kaptunk és a szobák sem 
voltak kicsik. 
Május 25. 
Reggel 7 órakor kelés, 7:30-kor reggeli, 8-kor indulás a tanulókhoz. Az iskoláig majdnem fél 
óra az út, ezért az ottaniakat is iskolabusszal szállítják. Az ajándékozás után Power Point 
bemutatkozás mindkét féltől. A két 7. osztály megnézte a közeli 1000 éves határt, majd egy 
tájházban nézett körül. Visszamentek a zsámbokiak ebédelni a szállásra, de pár óra múlva 
már mentünk vissza az iskolába bemutatni a népi szokásainkat. Az erdélyi viselet nem olyan 
színes, mint a miénk, azt is mondták, hogy nem is olyan kényelmes.  
Lányok: Bőrszínű (legalábbis hasonló) szoknya, mellény. 
Fiúk: Fekete kalap, csángóing, csizma. A színe hasonló. 

A két óra ismerkedés után mentünk 
vacsorázni, később aludni. 
 
Május 26. 
A mai napra az volt a terv hogy 
elmegyünk a Békás - szoroshoz és a 
Gyilkos - tóhoz, majd délután 
elmegyünk focizni az erdélyiekhez 
(persze csak ha az idő engedi).  El is 
indultunk a Békás - szoroshoz, ami 
gyönyörű volt. Esett az eső, de nekem 
így még jobban tetszett ködösen a kb. 
800 m- es "szikla". Voltak ott árusok is, 
és lehetett venni mindenfélét. Ezt 

követően visszamentünk a buszba és elindultunk a Gyilkos - tóhoz. Az is nagyon szép volt és 
egyben érdekes is a vízből kiálló fatönkök miatt. Mivel esett az eső, sajnos nem mehettünk 
az erdélyiekhez, hanem visszamentünk a szállásra. Ott szabadfoglalkozás volt, meg 
dézsafürdő, amit én nem próbáltam ki, de a többiek véleménye nagyon pozitív volt róla. Este 
még megvacsoráztunk, beszélgettünk és mentünk aludni! 

 
Május 27. 
Sajnos elérkezett a hazaindulás napja... 
Reggel nagyon korán keltünk, hogy hamar el 
tudjunk indulni. A reggeli után elköszöntünk 
Zsoltitól (aki mindvégig nagyon kedves volt) 
és elindultunk. Útközben megálltunk a Tordai 
- hasadéknál. Nincsenek szavaim arra a 
látványra... Egy álmom volt, hogy lássam 
végre, és most teljesült. Ezt követően 
elmentünk egy sóbarlangba, ami szintén 
nagyon szép volt! Felültünk páran az 
óriáskerékre is, így még jobban beláttuk a 

területet! Ezután már csak vacsorázni álltunk meg illetve a célban, Zsámbokon! Köszönjük, 
hogy eljuthattunk ezekre a gyönyörű helyekre. Köszönjük Melinda néninek a pályázást, 



Zsuzsa néninek, Márti néninek, Györgyi néninek és Évi néninek, hogy vigyáztak ránk! És végül 
a két sofőr bácsinak, hogy elvittek minket ezekre a gyönyörű tájakra!  

Ui: Szerintem felvásároltuk az erdélyi árusok összes Fidget Spinnerjét!  

 

 

Csapó Előd, Tóth Bibiána 7. osztály 


