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Határtalanul hetedikeseknek! 2019 

Kirándulás Kalotaszegre és környékére 

     Az előző tanévben tavasszal lehetőségünk nyílt arra, hogy pályázhassunk a Határtalanul 
hetedikeseknek! kirándulásra.  A pályázat célja határon túli kirándulás támogatása annak érdekében, 
hogy a Magyarország határain kívül élő magyarságot megismerjük, a magyarországi és a külhoni 
magyar fiatalok között kapcsolatok alakuljanak ki, illetve erősítsük kapcsolatainkat. 

     Pályázatunkat befogadták, majd támogatásban részesültünk. Úticélunknak Kalotaszeget és 
környékét választottuk, ezen belül Kalotaszentkirályt. A kalotaszentkirályi Ady Endre Iskolával közel 
tíz éve alakult ki testvériskolai kapcsolat. Úgy gondoltuk, hogy a kialakult testvériskolai kapcsolat jó 
alapja lesz a pályázati cél megvalósításának. 2019. szeptember 25-től 28-ig lehettünk az iskola 
vendégei.  

    A kalotaszentkirályi iskola nagy szeretettel fogadott minket. Az iskola kollégiumában tölthettünk 
három éjszakát, és itt kaptunk finom reggeliket, ebédeket és vacsorákat.  

1.nap 

    Szeptember 25-én reggel 7 óra után indultunk el autóbusszal az iskolánktól. Néhány órai utazás 
után értünk el első állomásunkra, Nagyváradra. A Szent László római katolikus templomot néztük 
meg. A bejáratnál Oláh Margit felolvasta a „Szent László utolsó győzelme” című népmondát. Majd a 
hatalmas templomot belülről is megcsodálhattuk. Sajnos az időjárás nem kedvezett csoportunknak, 
mert egyre jobban esett az eső. Így a Zichy- barlang látogatása elmaradt. Délutánra megérkeztünk a 
szállásunkra, ahol elfoglaltuk szobáinkat és felvittük a sok csomagot (bőröndöket, népviseleteket, 
ajándékokat). Vacsora előtt sétáltunk egyet a faluban, ahol néhány nevezetes helyen- Ady 
emléktábla, Gyarmathy Zsigmond szobor, Kalota- patak- megálltunk. Becsjanszki Zoé ismertette 
megállóhelyeink nevezetességeit, ő ugyanis már visszatérő vendég Kalotaszentkirályon. A finom 
vacsora után a szobákba siettünk. Lefekvés előtt beszélgettünk még a bentlakó kollégistákkal.  

  
Szent László katolikus templom A templom előtt 
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2.nap 

    A második napot a kalotaszentkirályi hetedikesekkel töltöttük. Reggeli után Okos-Rigó Dénes 
igazgat úr bemutatta az iskolát. Mesélt az iskola történetéről, múltjáról, jelenéről. Majd a hetedik 
osztállyal és osztályfőnökükkel találkoztunk. Átadtuk az igazgató úrnak, a hetedikeseknek és 
osztályfőnöküknek a szülők által felajánlott ajándékokat. A tornateremben fociztunk a 
kalotaszentkirályi 5. és 7. osztályos fiúkkal. Majd Kapitánylabdáztunk a hetedikesekkel. Az iskola 
könyvtárában a két hetedik osztály személyesen is bemutatkozott egymásnak. Móritz Petra 
népdalcsokrot énekelt, majd bemutattuk a zsámboki népviselet lány és fiú ruhadarabjait. A 
kalotaszentkirályi hetedikesek is bemutatták lány és fiú népviseletük ruhadarabjait, majd 
meglepetésül táncoltak is. Bemutatták kis népművészeti kiállításuk tárgyait, fafaragásokat, 
hímzéseket, festett tányért. Végül a mi osztályunk énekelt egy dalcsokrot, amihez a 
kalotaszentkirályiak is csatlakoztak. A hetedikesek termében kézműves foglalkozáson mindkét osztály 
egy őszi kabalafigurát készített Langer Márta pedagógus irányításával. Edéd utáni tervünk- a közös 
kirándulás a Havasrekettyei vízeséshez- módosult az időjárás miatt. Magyargyerőmonostor és 
Kőrösfő református templomait látogattuk meg. Csak a helyszín változott, a közös kirándulás 
megvalósult, mert együtt kirándult a két hetedik osztály. Idegenvezetőnk a kalotaszentkirályi 
hetedikesek osztályfőnöke, Péter Mónika-Mária mindkét templom történetéről, történelméről, az 
épületek jellegzetességeiről részletes és érdekes ismeretekkel szolgált. Magyargyerőmonostoron 
megtekintettünk egy XVIII. századi egysejtű házat, amelyet a templomkertben állítottak fel újra a 
helyiek. Kalotaszentkirályon az Ady emlékműnél Becsjanszki Zoé és Mezei Melinda elmondta Ady: A 
Kalota partján című versét, majd koszorút helyeztünk el az emlékműnél. Idegenvezetőnk segítségével 
meglátogattuk a Tájházat és az Ady emlékszobát. 

 

  
Igazgató úr beszél az iskoláról Közös játék 
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Népviseleti bemutató 

 

 
Kézműves foglalkozás 
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Koszorúzás az Ady emlékműnél 

 

 

 

  
Magyargyerőmonostori református templom Kőrösfői  református templom 
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3.nap 

    A Tordai Sóbányát néztük meg, ahol három órát töltöttünk. Lenyűgöző látvány a hatalmas belső 
tér. Érdekes volt a sórétegek és rétegminták változatossága, a sócseppek, a csónakázótó. A belső 
térben való közlekedés, a lépcső és a panorámás lift is újdonság volt számunkra. Délután a festői 
Torockóra látogattunk, ahol először a hatalmas Székelykő tűnt fel előttünk. Egy kis keresgélés után 
megtaláltuk a Néprajzi Múzeumot. A múzeum idegenvezetője Torockó történelméről, az ott élő 
székelyekről és szászokról, a vasbányászatról, az iparos és kereskedő tevékenységről, az építészetről, 
a népviseletről mesélt nekünk. A falu épített öröksége (a XIX. század végén épült szász stílusú, 
hangulatos fehér házak) az európai örökség része. 

 
Pihenő a Tordai Sóbányában 

 

 
Torockói utcakép a Székelykővel 
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4.nap 

    A kirándulásunk utolsó reggelén hosszasan búcsúzkodtunk a vendéglátóinktól, majd fél tízkor 
elindultunk hazafelé. Rövid utazás után Csucsán a ma Octavian Goga nevét viselő, előzően Boncza 
birtokon álltunk meg. Itt megtekintettük az Ady Emléházat. Az első világháború végén itt töltött 
néhány esztendőt az akkor már nagy beteg Ady Endre és Boncza Berta. A birtokon egy szép 
épületben számos Boncza Miklós és Boncza Berta festményt nézhettünk meg. A kertben egy kis 
ortodox fatemplom és egy kolostor áll. A Királyhágónál, Erdély kapujánál megállva körültekinthettünk 
a varázslatos hegyes-völgyes tájon. Nagyszalontán a Csonka torony meglátogatása előtt Becsjanszki 
Zoé tolmácsolásában meghallgattuk a Nagyszalontai Toldiak című székely népmondát. A Csonka 
toronyban az Arany János Emlékmúzeum öt szinten mutatja be Arany Jánost. Sok Arany-portrét 
láthattunk. Érdekes és szép a dolgozószoba berendezése. A legfelső emeleten játékos formában 
tanulhattunk Arany János életéről és költészetéről. A méhkeréki határátlépőnél léptünk újra 
Magyarországra. Este 19 óra után értünk haza, ahol már a szülők nagy izgalommal vártak minket. 

 
Csucsa, Ady Emlékmúzeum 

 

Csucsa, Boncza kastély  A Királyhágónál 
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A Csonka torony bejáratánál 

 

    Iskolánk diákjainak tovább adjuk élményeinket. Az alsósaknak meséken-és azokról rajzokon 
keresztül, a nagyobbaknak képes-beszámolókkal. 

Köszönetnyilvánítás 

    Köszönjük a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának, a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt-nek, hogy anyagi támogatásukkal lehetővé tették az utazásunkat, a Dunakeszi 
Tankerületi Központnak, hogy iskolánkat segítette a pályázat elkészítésében, a szülőknek, hogy 
támogatták gyermeküket az utazásban, a felajánlásaikkal segítették az ajándékozást. A 
kalotaszentkirályi Ady Endre Iskola pedagógusainak és diákjainak a kedves vendéglátást. Okos-Rigó 
Dénes igazgató úrnak az iskola bemutatását, Péter Mónika-Mária osztályfőnöknek a részletes és 
gazdag történelmi, irodalmi, néprajzi kalandozást, Kolcsár Attila gondnoknak az otthonos szállás és 
étkezés biztosítását. Szilágyiné Márkus Mária tanárnőnek, a kalotaszentkirályi kapcsolatok 
kiépítőjének a program lebonyolításában végzett munkáját. Langer Márta pedagógusnak a kézműves 
foglalkozás vezetését. Köszönjük mindkét pedagógus kísérőnknek a sok-sok segítséget a 
kirándulásokon, a bemutatókon, az estéken, az éjszakákon, a fotózásokban. Köszönjük a szülők közül 
Soósné Nagy Máriának az ajándék felajánlásait, az ajándékok díszcsomagolásában nyújtott 
segítségét; Zászkaliczky-Móritz Dóra és Szabó Veronika ajándék felajánlásait. Köszönjük Horváth 
Melinda tanárnő közreműködését az ajándékok szervezésében. Drabos Sándorné tanárnőnek a 
pályázati program ötleteiben nyújtott segítséget. Simon Szabolcs tanár úrnak a földrajzi és néprajzi 
ismereteket. Zsolnai Nagy Zsuzsa tanárnőnek a hetedikeseknek készült személyes ajándékok 
készítésében nyújtott segítséget, és az előkészítő órai fotózást. Az iskolavezetésnek, Szigetiné Simon 
Rozáliának és Őszi Erikának a pályázat írása során nyújtott segítségét és támogatását. 

Lapu Márta 
osztályfőnök 


