
Határtalanul! 
 

A 2017 októberében megkezdett Határtalanul! program következő állomása volt, amikor iskolánk 35 diákja és 4 
pedagógusa meglátogatta az erdélyi testvériskolát a Zajzoni Rab István Elméleti Líceumot. 

2018. június 6-án reggel indultunk útnak. Utunkhoz nem volt kegyes az időjárás, 
folyamatosan esett az eső, ezért több tervezett programunk elmaradt, illetve idő 
hiányában kénytelenek voltunk kicsit gyorsítani is.  
Az első állomásunk Nagyszalonta volt, ahol az Arany János Emlékmúzeumot 
tekintettük meg. Nem voltunk benne biztos, hogy sikerül, mert az első utazás során a 
testvériskola diákjai is megálltak itt, hogy megtekinthessék a kiállítást, akkor 
restaurálás miatt a kiállítás anyaga Pesten volt. Szerencsések voltunk, mert bár még a 
felújítás a legfelső emeleten zajlott, megtekinthettük a kiállítást. A diákok nagyon 

élvezték az interaktív lehetőségeket, így elég hosszan elidőztünk, s a kiállítás előtt a parkban is tettünk egy sétát, 
ahol megkoszorúztuk Arany János szobrát. Így kicsit késve indultunk, illetve ezután szinte végig szakadt az eső 
a hátralévő úton, emiatt szinte csak a kötelező pihenőkre álltunk meg, hogy minél hamarabb elérjük a célt. 
Négyfaluba így is csak este 10 után érkeztünk, ahol a vendéglátóink már nagy szeretettel vártak. A vacsora és a 
szállás elfoglalása után többen még megbeszélték az élményeiket. Diákjaink közül sokan most tartózkodtak 
először külföldön. 

   

   

   
A második nap a „kihívás napja” volt, az Alföldön felnövő diákság az egyik legmagasabb csúcsra szándékozott 
felmászni, hogy megnézzük a különleges sziklaképződményeket. Reggeli után a Bucsecs-hegyhez mentünk, ahol 
sajnos nem működött a felvonó karbantartás miatt, így terepjárókkal vittek fel bennünket a hegymászás 
kezdetéhez. A diákok egy részének már ez is komoly kihívás volt, hiszen nem szoktunk ilyen szerpentines 
utazáshoz, többen rosszul lettek a felfelé vezető kocsikázás közben. Majd a kocsiút végén mintegy 2-3 órás 
hegymászás után csodaszép kilátásban és különleges sziklaképződményekben gyönyörködhettünk. Az időjárás 
most kegyes volt hozzánk, nem esett az eső, illetve csak a végén kezdett szemerkélni a levezető úton. Mászás 
közben hófoltok mellett mentünk el, miközben itthon 35 fok hőségből indultunk, illetve megcsodálhattuk a 
havasszépe virágjaitól rózsaszínbe öltözött hegyeket. 

   



 
Pihenésképpen a túra után, Sinaian megnéztük a Peles-kastélyt, amely az első román király nyári rezidenciája 
volt, melynek nagyon szépen megőrizték eredeti fényét és pazar berendezéseit. 

   
Utunk záró eseménye volt a Tömösi-hágón található 1848/49-es emlékmű megtekintése, amelyet az iskola 
diákjai védenek, gondoznak. Itt az egyik diák tartott idegenvezetést, hogy mit kell tudni az itt lezajlott 
eseményről és mi az emlékmű története. Vacsorára már elcsigázottan és éhesen érkeztünk, az esőtől kicsit 
megázva, mégis kellemes fáradtsággal. 

   
A következő nap a kihívás folytatódott, mert Négyfalu határában található Hétlétra vízeséshez másztunk, fel, 
ahova először 1,5-2 órát hegyet másztunk, majd a szűk szurdokban hét, különböző hosszúságú létrán lehetett a 
zubogó vízesés mellett felmenni, majd újra leereszkedtünk a hegyről. A csodálatos látvány minden fáradtságot és 
fájdalmat megért. 

  



  
 
Ebéd után indultunk brassói városnézésre, ahol megtekintettük a Fekete templomot, a város főterét, a Katalin-
kaput és a cérna utcán is végigmentünk. Egy kis szabad program után egy vendéglőben vacsoráztunk a nap 
zárásaképpen. 

  

 



 
A negyedik nap már inkább szólt a pihenésről és a szórakozásról, a testvériskolánkban majálist rendeztek, ahová 
mi is hivatalosak voltunk, itt volt számháború, seprű-foci és főzőverseny is, amibe természetesen mi is 
beneveztünk. A diákok kötetlen formában tudtak együtt időt tölteni, ami a jobb megismerést mindenképp 
segítette, értékelhettük az együtt töltött napokat, és előkészíthettük a következő év utazását, amennyiben újra 
sikerül a pályázatunkkal nyerni. 

   

   
A napot közös búcsúvacsorával és beszélgetéssel zártuk. 

   
Vasárnap hazafelé menet újra az időjárás és az idő szorításába kerültünk, illetve a fáradtság egyre jobban 
kiütközött a fiatalokon, így kis megállóval folyamatosan utaztunk hazáig. 



  
Hazafelé összefoglaltuk, hogy mennyi mindent láttunk, és milyen élményekben volt részünk, s meghirdettünk 
egy fotópályázatot is. Az Erdélyben készült fényképekből öt kategóriában lehetett összesen öt képet feltölteni., 
amelyet az értékelő órán díjazunk. A díjazott képeket kiállítjuk az iskolában. 
 
Az első helyezett képek a következők: 
 
Emberek kategória: Makai Brigitta 

 
  



Látnivalók kategória: Lipcsei Alexandra 

 
  



Természetkép kategória: Kerekes Réka 

 
  



Tájkép-erdő kategória: Nagy Milán 

 
  



Tájkép-hegyek kategória: Nánási Anikó 

 
 
Újabb csodálatos úttal, rengeteg élménnyel és tapasztalattal lettünk gazdagabbak! 
 

Hidvéginé Kuliga Gyöngyi 
projektmenedzser 


