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Ebben a  tanévben  iskolánk 7. osztálya  rendhagyó osztálykiránduláson vehetett  részt. 
Amint arról már korábban beszámoltunk, nyertünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
kiírt „Határtalanul!” – Tanulmányi kirándulás 7. osztályosoknak című pályázaton. 

A  kirándulást  megelőzően  is  sok  feladatunk  volt:  az  osztály  részt  vett  előkészítő 
órákon,  melyeken  megismerkedhettek  a  határon  túl  élő  magyarok  történelmével,  jelenlegi 
helyzetével,  a  Kárpátmedence  erdeinek  és  barlangjainak  élővilágával.  Áttekintettük  a  víz 
felszínformáló erejéről tanultakat, felelevenítettük az udvarias viselkedés szabályait, sőt még 
néhány kalotaszegi  tánclépést  is elsajátíthattak a hetedikesek. Az órák anyagából az  indulás 
előtti  napokban  egy  vetélkedőt  is  rendeztünk  az  osztályban.  Ezen  kívül  egy  délután 
ajándékcsomagokat is készítettünk a kalotaszentkirályi Ady Endre Iskola hetedikeseinek.

2015.  április  23án  (csütörtökön)  reggel  7  órakor  indultunk  Zsámbokról.  Hosszú 
utazás után keltünk át a határon Ártándnál, majd megálltunk Nagyváradon. Megtekintettük a 
nagyváradi  római  katolikus  székesegyházat,  igaz,  csak  kívülről,  mert  éppen  mise  volt  a 
templomban. 



A  Nagyváradra  tervezett  növényhatározást  későbbre  kellett  halasztanunk,  mert  már  vártak 
minket a vendéglátóink, testvériskolánk hetedikes diákjai és pedagógusaik Rév községnél. Itt 
találkoztunk, hogy közösen nézzük meg a Királyerdőhegység egyik gyöngyszemét, a Zichy
barlangot. 

Kalandos úton, a SebesKörös  festői partján  jutottunk el a barlang bejáratához. A gyönyörű 
cseppkövek látványa és a meredek lépcsőkön való kapaszkodás mellett hatalmas élmény volt, 
hogy testközelből szemlélhettük meg a barlang lakóit, a denevéreket.

 



 A vállalkozó kedvűek még a Révi vízeséshez  is elsétáltak, de a  legtöbben már alig várták, 
hogy megérkezzünk Kalotaszentkirályra.

Vacsorára érkeztünk az Ady Endre Kollégiumba, ahol elfoglaltuk a szállást.



Este SzászZsiga Alíz és Péter Bianka helybéli diákokkal (és egy kedves barátjukkal) 
falunézésre  indultunk. Meséltek  nekünk  a  néhány  évvel  ezelőtti  árvízről,  amikor  a  Kalota
patak elmosta a Lógóhidat, megmutatták a település zentelkei és a szentkirályi részét, a szép 
parkokat,  a művelődési  házat  és  a  templomokat. Bizony,  itt  a  falu  kis mérete  ellenére  több 
temploma  is  van  a  településnek,  mert  békességben  élnek  itt  reformátusok,  baptisták  és 
ortodox keresztények is! Séta közben érdekes dolgokat tudtunk meg az ortodox szokásokról, 
az  iskolai  és  a  kollégiumi  életről,  a  falusiak  hétköznapjairól.  Végül  megérkeztünk  az 
úgynevezett Lakodalmas Házba, ahol a helyi fiatalok egy fantasztikus közösségi teret hoztak 
létre  és működtetik  azt  sikeresen.  Irigykedtünk  is  ezért  rájuk!  Egy  közös  pingpongcsatával 
zártuk a napot, hisz másnap nagy erőpróba várt ránk.

Pénteken  délelőtt  átadtuk  a  hetedikeseknek  az  ajándékcsomagokat,  amit  a  gyerekek 
által behozott magyar édességekből,  írószerekből állítottunk össze. Ekkor adtuk át  azt  a kb. 
200  kötetnyi  magyar  nyelvű  szépirodalmi  témájú  könyvet  is,  amelyet  a  tanév  során 
Zsámbokon  erre  a  célra  összegyűjtöttünk. Majd  a  Föld  napja  jegyében  tujákat  ültettünk  az 
iskola udvarán.



 Miután megnéztük az iskolát, diákjaink a kalotaszentkirályiakkal vegyes csapatokban Föld
napi vetélkedőn vettek részt, majd megtekintettük az Ady Endre Emlékszobát a helyi óvoda 
épületében. 

A  délutáni  gyalogtúra  előtt megebédeltünk. Örök  élményünk marad  az  ebédre  kapott  fánk, 
ami bearanyozta ezt a napunkat! 

Szükség is volt az energiára, ugyanis 7 km gyaloglás várt ránk, hogy megpillanthassuk 
a  Rekiceli,  vagy  más  néven  a  Havasrekettyei  vízesést.  A  túrára  Dénes  bácsi  és  Edit  néni 



vezetésével és a szentkirályi hetedikesek kíséretében indultunk. A vízeséshez vezető út mesés 
volt.  Mellettünk  csobogott  a  Stanciu  patak  fenyvesekkel  és  fehér  mészkőszirtekkel, 
sziklahasadékokkal körülvéve. Mintegy 2 óra séta után tárult elénk a gyönyörű látvány, a 30 
m magasról lezúduló vízesés. 

Rövid  pihenés  után  megfigyeltük  a  patak  partján  tenyésző  növényeket,  Zsuzsa  néni 
vezetésével  megvizsgáltuk  a  vízminőséget,  majd  felkapaszkodtunk  a  vízesés  tetejére.  Nem 
váltotta ki osztatlan lelkesedésünket, hogy visszafelé is meg kell tennünk a 7 kilométeres utat. 
Néhányan teljesen kidőlve érkeztek meg a buszhoz, de a kollégium udvarán fáradt  lábaikról 
elfeledkezve hatalmas focimeccset vívtak a gyerekek. 



Vacsora  után  a  művelődési  házban  a  helyi  néptánccsoport  oszlopos  tagja,  Póka 
Tivadar próbálta megtanítani a zsámbokiaknak a kalotaszegi táncok egyszerűbb lépéseit. 

Hát,  ez  nekünk  egyáltalán  nem  volt  könnyű!  Aztán  mi  is  megismertettük  őket  néhány 
zsámboki alaplépéssel, és örömmel tapasztaltuk, hogy bizony a gyakorlott kalotaszentkirályi 
táncosok  is  megizzadtak!  Ezek  után  a  felnőttek  reménykedve  tekintettek  az  éjszaka  elé 
(„Talán most majd alszunk!”), de az alvás a második éjszakán is igen későn következett be.

A  harmadik  napon  Kolozsvárra  kirándultunk  12  szentkirályi  gyerek  és  2  tanáruk 
kíséretében.  (A  többi helyi  tanuló  természettudományi versenyen vett  részt  aznap.) Délelőtt 
meglátogattuk a BabesBolyai Tudományegyetem Arborétumát, majd az egyetemen rendezett 
érdekes fizikai kísérleteket bemutató nyílt nap rendezvényeibe pillantottunk be. 



Ebéd  után  meglátogattuk  a  Szent  Mihálytemplomot,  a  Mátyásemlékművet  a  Főtéren, 
valamint felkerestük Mátyás király szülőházát és a Házsongárdi temetőt. 



Az  esti  órákban  két  református  templomot  látogattunk meg: Magyargyerőmonostoron  (ez  a 
templom Kalotaszeg  legrégibb egyházi műemléke, mely még a  tatárjárás előtt  épült gótikus 
stílusban)  és  Magyarvalkón  (ezt  a  templomot  Erdély  egyik  legfestőibb  román  kori 
templomának tartják, 1261ben épült). 



Fáradtan, de teli élménnyel érkeztünk meg a kollégiumba, ahol az elmaradhatatlan focimeccs 
következett a helyi ellenfelekkel. 

Az utolsó nap reggelén már kissé szomorkás volt a hangulat, hisz tudtuk, hogy ezen a 
napon  hazautazunk.  Még  egyszer  megízleltük  azt  az  isteni  lekvárt,  amely  megédesítette  a 
reggelijeinket,  aztán  bepakoltunk  a  buszba,  elbúcsúztunk  vendéglátóinktól,  és  hazafelé 
indultunk. 

Kis  kitérőt  tettünk  Körösfőre,  ahol  sétáltunk  egyet  a  faluban,  felkerestük  a  Körös  forrását 
jelző kőépítményt, vásároltunk néhány ajándéktárgyat, majd tovább utaztunk. 



A következő  állomásunk Sebesvárnál  volt.  Felkapaszkodtunk  a  romvárhoz, majd  az  emberi 
találékonyságon  ámulhattunk  el  a  vízimalomhoz  épített  természetes  és  energiatakarékos 
„mosógépet” megtekintve. 

Utolsó  állomásunk  Erdélyben  Csucsán  volt,  ahol  az  Octavian  Goga  nevét  viselő 
múzeumparkban Ady Endre emlékei után kutattunk. 

Végül a Királyhágón átkelve elhagytuk ezt a csodálatos vidéket kicsit szomorkodva, de már 
várva  arra,  hogy  otthon  megoszthassuk  az  élményeinket  a  szeretteinkkel.  Egy  rövid 
nagyváradi pihenő és a zökkenőmentes határátlépés után néhány óra múlva hazaérkeztünk. 



Remélem,  hogy  minden  résztvevőnek  egy  életre  szóló  kalandként,  fontos 
tapasztalatként marad meg ez a kirándulás. Örülök, hogy osztályfőnökként  részese  lehettem 
ennek az élménynek, és hogy a Határtalanul program segítségével egyrészt erősíthettük a két 
iskola  közötti  kapcsolatot,  másrészt  a  diákjaim  személyes  kapcsolatokat,  kezdődő 
barátságokat  tudtak kiépíteni a kalotaszentkirályi gyerekekkel,  az ottani  tanárokkal,  akiknek 
nem  lehetünk  elég  hálásak  a  kedvességükért,  segítőkészségükért.  Sokat  tanultunk  tőlük! 
Köszönjük!

Köszönetnyilvánítás:

Az  osztály  tanulói  nevében  szeretnénk  köszönetet  mondani  azoknak,  akik  nélkül  nem  lett 
volna ilyen színvonalas a kirándulásunk, és nem éreztük volna ilyen jól magunkat:

A kalotaszentkirályiaknak:

 Lakatos András igazgató úrnak a szíves vendéglátásért;
 OkosRigó  Dénes  tanár  úrnak  a  programszervezésben  való  segítségért,  a  látnivalók 

„kimerítő” bemutatásáért;
 Lovász  Edit  tanárnőnek,  a  hetedikesek  osztályfőnökének  a  kedves  fogadtatásért,  a 

programszervezésért és a szakszerű idegenvezetésért;
 Péter MónikaMária magyartanárnőnek az Ady Endre Emlékszoba bemutatásáért;
 Kolcsár Attilának, az isjola és a kollégium gondnokának csoportunk kalauzolásáért, az 

elszállásolásunkban való segítségéért, ügyeink zökkenőmentes intézéséért;
 Póka Tivadar hetedik osztályos tanulónak az alapos néptánc oktatásért;
 Az iskola valamennyi pedagógusának és diákjának a szíves fogadtatásért, azért, hogy 

igyekeztek mindenben a kedvünkben járni;
 A konyhás néniknek a finom ételekért (a fánkot azóta is emlegetjük!), mosolyukért és 

türelmükért.



A magyarországi segítőknek:

 Irmalós  Gáborné  Anita  néninek  és  Tóth  Máténak  a  néptánc  oktatásban  végzett 
türelmes munkájáért;

 Szilágyiné Márkus Mária tanárnőnek a programok szervezésében nyújtott segítségéért, 
a tanulóink Földnapi pályázaton való részvételének koordinálásáért;

 Nagy Zsuzsa  tanárnőnek a pályázat szakmai munkájának irányításáért, a biológiai és 
földrajzi ismeretek elmélyítéséért;

 Szigetiné  Simon  Rozália  igazgatónő  szervezőmunkájáért,  az  előkészítésben  nyújtott 
segítségéért;

 Inges  Attila  autóbuszvezetőnek  türelméért  és  a  gyerekekhez  való  pozitív 
hozzáállásáért;

 Kovácsné  Holtzer  Györgyi  szülőnek  azért,  hogy  méltó  ajándékkal  tudtunk 
kedveskedni az Ady Endre Iskola nevelőtestületének;

 Majzikné Pintér Ildikó szülőnek a szépen kidíszített ajándék mézeskalácsokért;
 Valamennyi  résztvevő  diák  szüleinek,  amiért  adományaikkal  hozzájárultak,  hogy 

megajándékozzuk a kalotaszentkirályi hetedikeseket;
 Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a pályázatban való  részvétel  lehetőségéért 

és a megítélt anyagi támogatásért.

      Drabos Sándorné
a 7. osztály osztályfőnöke


