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Az elmúlt évekhez hasonlóan ismételten beadtuk pályázatunkat a „Határtalanul” 

programra, melynek alapvető célja a magyar-magyar kapcsolatok ápolása. A 

karácsonyi készülődés közepette nagy örömmünkre érkezett a jó hír, miszerint 

pályázati anyagunk sikeres volt. 

A pályázatot Bárányné Nagy Katalin intézményvezető-helyettes írta a 

Csillagösvény Utazási Iroda Kft. együttműködésével. A határon túli tanulmányi 

kirándulásra pályázati forrásból 2 217 170 Ft- támogatást kaptunk, mely egy 

diákra levetítve megközelítette a 60 000 forintot (pontosan 59.924 Ft/diák). 

Ezt a pénzösszeget minimális szülői támogatás egészítette ki.  

A téli szünet után rögtön elkezdtük a szervezését. Egy előkészítő foglalkozás 

keretében, március 18-án részletesen megismerték a diákok a 4 napos kirándulás 

programját. Ezután 5-6 fős csoportokban anyagot gyűjtöttek, rendszerezték, 

készítettek 1-1 plakátot és bemutatták egymásnak munkáikat. A kész munkákat 

elhelyeztük az aulában, hogy a többi diákunk is értesüljön a jó hírről. 

Április 4-én, a hajnali órákban 37 diákunk négy pedagógus kíséretében elindult 

Erdélybe, hogy részesei lehessenek egy csodálatos kirándulásnak. 

A hosszú utazás után megérkeztek Nagyváradra, ahol találkoztak az 

idegenvezetővel, Judit nénivel. A római katolikus székesegyház megtekintése 

után a Királyhágó felé vették útjukat. Itt gyönyörű panoráma fogadta őket. A 

rövid pihenő, és az elmaradhatatlan fotózások után kissé fáradtan megérkezett a 

csapat Székelyszentlélekre.  



Itt szállásadójuk, Edit néni nagyon kedvesen várta őket. A finom vacsora 

elfogyasztását a következő napi program megbeszélése követte, majd rövid 

beszélgetés után mindenki lepihent.  

A következő napokat kisebb-nagyobb kirándulásokkal töltötték. Ellátogattak a 

Sóvidékre, rácsodálkoztak a Sószoros különleges formáira. majd 200 

lépcsőfokon leereszkedve eljutottak a parajdi sóbányába. Sétáltak a Medve-tó 

partján, Szováta és Korond utcáin, ahol megkóstolták az igazi kürtös kalácsot, 

valamint a kirakodóvásárban kisebb emléktárgyak, ajándékok vásárlására is sor 

került. Ellátogattak Farkaslakára, ahol leróva kegyeletüket, megkoszorúzták 

Tamási Áron síremléként. Felkapaszkodtak a Madarasi-Hargitára is.  

Az utolsó napon Fehéregyházán megnézték a Petőfi kutat, majd megkoszorúzták 

az emlékművet, és elindultak a Nagyküköllő parján fekvő Segesvárra, melynek 

történelmi központja 1999. óta a kulturális Világörökség része Itt mókás, de 

tanulságos csapatjáték során sok érdekes információhoz jutottak diákjaink. 

Városnéző túrát az elmaradhatatlan fotózás zárta. I 

Itt búcsúztak el az idegenvezetőtől, Judit nénitől, és kezdetét vette a hosszú út 

hazáig. Utazás közben diákjaink pihentek, zenét hallgattak, vagy éppen 

beszélgettek az elmúlt napok eseményeiről. A kora esti órákban mindenki épen és 

egészségesen, sok-sok élménnyel gazdagodva érkezett meg Ászárra, illetve 

Keréktelekire.  

A kirándulás utáni héten tartottunk egy értékelő órát, melyen a gyerekek 

személyes élményeiket mesélték el, meghallgattuk véleményüket, összegeztük a 

látottakat, hallottakat.  

Április 17-én következett, mondhatjuk, hogy a program zárásaként a témanap. 

Ezen a kiránduláson résztvevő diákjaink az aulában bemutatták a tanulmányi 

kirándulás állomásait fényképekkel és személyes élménybeszámolókkal 

fűszerezve. Ezután minden osztály a témához kapcsolódva foglalkozásokat 



tartott, játékos sport versenyen és kosárlabdázásban mérték össze ügyességüket 

és kitartásukat. Így zártuk a Határtalanul tanulmányi kirándulás projektjét.  

A honlapunkon keresztül is szeretnék köszönetet mondani Önöknek, kedves 

Szülők, hiszen megbíztak bennünk, és támogatták gyermekeiket. Szintén nagy 

respect jár pedagógusainknak, - Deák Annamária, Garas Mariann, Nagyné 

Farkas Mariann, Oláhné Vida Marika kollégáknak-, akik türelmes és áldozatos 

munkájukkal hozzájárultak a tanulmányi kirándulás eredményes 

megvalósulásához.  

Végül, de nem utolsó sorban köszönettel tartozunk a pályázat kiírójának, a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága megbízásából a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, a Csillagösvény Utazási Irodának, illetve 

az utaztatást lebonyolító Wolf Bt-nek. 

Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket arról, hogy az idei évben is 

megpróbálkozunk a pályázással. Mivel kevés az itteni létszám kevés, kooperálunk 

a Rédei Általános Iskolával. Az ott tanuló hetedeik osztályosokkal kiegészülve 

remélhetőleg sok-sok örömet tudunk okozni jövendő hetedikeseink számára. 

 

Ászár, 2019.05.07. 

Bárányné Nagy Katalin 

 


