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Szakmai beszámoló 
„Hősök, tündérek és csodák nyomában Háromszéken” 

HAT-17-01-2017-00190 

A hetedik évfolyam tanulmányi kirándulása Erdélyben 

 

 
Az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola 20 tanulója 2 pedagógus kíséretében a 

Határtalanul! program keretében járt 2017. augusztus 26-30-ig az erdélyi Háromszéken. Az 

EMMI célja már évek óta az, hogy a magyarországi gyerekek megismerjék a határon túli 

magyarság történelmét, kultúráját, szokásait és jelenét.  

A kirándulást az intézmény gondosan előkészítette. Első lépésként a gyermekek szüleit 

tájékoztattuk a Határtalanul! pályázat célkitűzéséről, a pályázat lebonyolításáról, a várható 

programról. Írásban kértük a szülőktől a nyilatkozatukat, hogy elengedik őket a 

tanulmányútra. Erdélyi testvériskolánkkal, az Apáczai Csere János Általános Iskolával is 

kapcsolatot teremtettünk, mert a program keretében szerettük volna őket is meglátogatni. A 

Sepsibükszádi Mikes Ármin Általános Iskolával pedig együttműködési megállapodást 

kötöttünk. 

A tanulókat is felkészítettük a programokra. Előkészítésként beszéltünk nekik a határon 

túli magyarság helyzetéről, jelenéről ppt segítségével. Számba vettük a kirándulás fontosabb 

helyszíneit, természeti értékeit. Előzetesen el kellett olvasniuk néhány Benedek Elek mesét, és 

Mikes Kelemen levelei közül néhányat. Okos telefonjukra fel is kellett tölteni a MEK 

oldaláról kiválasztott szövegeket, amiket vittek magukkal. 

2017. augusztus 26-án indultunk útnak a tanulókkal reggel háromnegyed hatkor.  Út 

közben megálltunk Máriaradnán, láttuk a solymosi és a dévai várat is., így már az első 

napon is sok szép emlékkel gazdagodtunk.Tizenkét órás út után érkeztünk meg Segesvár 

érintésével Sepsibükszádra. Rövid időre megálltunk a segesvári emlékműnél, ahol az erdélyi 

hadjárat 1848/49-es csatáira és az elesettekre, Petőfi Sándorra emlékeztünk. Sepsibükszádra 

délután érkeztünk, és egyből a Sólyomkő Panzióba mentünk, hogy lepakoljunk. A szállás 

elfoglalása könnyen és gyorsan ment, mert a kettő és négy ágyas szobák beosztását már előre 

elkészítettük. Mind a diákok mind pedig a kísérőtanárok nagyon elégedett voltak a 

körülményekkel. Nagyon tiszta és hangulatos volt a szállás. Miután végeztünk a 

berendezkedéssel, egy kifejezetten ízletes és gusztusos háromfogásos vacsorával vártak 

minket. Az ellátás a kirándulás teljes ideje alatt hasonlóan remek volt, mindig változatos, 

kiadós reggelivel kezdtük a napot, ami mellé mindig kaptunk egy jól összeállított úti 

csomagot is. A nap végi étkezéssel kivétel nélkül elégedett volt mindennel. 
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A második napon a helyi iskola és a község történetével ismerkedtünk meg, majd lovas 

szekerekkel a helyi diákok kíséretével a település határán magasodó hegyen a pásztorok életét 

és a sajtkészítést szemléltük meg, kóstolással egybekötve. Ebéd után a kürtöskalács készítés 

helyi fogásainak megismerése következett. A készítési folyamatot is kipróbáltuk. (Kóstolással 

egybekötve) A Kis-Sólyomkő kilátóhoz kürtöskalácssal felpakolva indultunk el 

A harmadik napon Kisbacon nevezetességeinek megismerése következett (vízimalom, 

tájház, ismerkedés Benedek Elek életével) Ez után Vargyas községben a Dániel kastélyt 

jártuk végig és történetével ismerkedtünk, majd gyalogtúra következett a Vargyas-szorosban 

barlanglátogatásokkal egybekötve. 

A negyedik napot Zágon településen a Mikes-Szentkereszty kúria megtekintésével 

kezdtük. Ellátogattunk a Mikes tölgyekhez is. Ez után Kézdivásárhelyen Gábor Áron 

szobránál az ő életútját elevenítettük fel. A perkői Szent István kápolnához vezető utat 

gyalogosan tettük meg. Innen a torjai Büdös–barlanghoz vezető meredek gyalogút 

következett, útba ejtve az Apor lányok feredőjét. A Szent Anna-tó szépsége mellett, távolban 

egy medvebocs látványa okozott számunkra felejthetetlen meglepetést. Innen a Mohos-

láphoz mentünk, ennek élővilágával és kialakulásával ismerkedtünk. 

A negyedik nap élményekben gazdag programja után jól esett a finom vacsora. A 

vacsorát követően a helyi diákokkal beszélgettünk, és fúvószenekaruk előadást tartott a 

tiszteletünkre. 

A helyi idegenvezető a programok alatt végig rengeteg plusz információval szolgált a 

környékről. 

 Az ötödik napon, a hazaúton, még volt lehetőségünk megállni Apáczán, ahol 

testvériskolánk diákjai szeretettel fogadták kedves, régi barátaikat. Máriaradnán is 

eltöltöttünk egy kis időt a nemrégiben felújított templomnál.  



Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 
Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola 

6931 Apátfalva, Hunyadi u. 22. 

 
Tel.: (62) 520-045  E-mail: iskola@dgyamk.hu 

 

 


