
HATÁRTALANUL 2018.06.04-06.08.  

„Rólad álmodtam, Erdély” (Szent László királyunk nyomában 

Szakmai beszámoló 

 

HÉTFŐ (2018.06.04.) 

 Indulás autóbusszal 7.00 órakor 

 Nagyvárad: séta a belvárosban, Római Katolikus Székesegyház, Szent László hermájának 

megtekintése 

 Király-hágó: Erdély kapuja panorámája 

 Csucsa: Boncza kastély látképe, Ady Endréről tanultak felelevenítése 

 Kőrösfő: népi vásár, Református templom meglátogatása 

 Bánffyhunyad: Református templom megtekintése 

 Érkezés Tordaszentlászlóra, ismerkedési est 

KEDD (2018.06.05) 

 Koszorúzás a hősi emlékműnél, megemlékezés a nemzeti összetartozás napja alkalmából 

 Kirándulás Torockóra 

 Tordai Sóbánya megtekintése 

 Városnézés Tordán, megemlékezés a vallásszabadság kikiáltásának 450. évfordulójáról 

 Jákob lajtorjája-emlékmű 

 Tordai hasadék megmászása, szent László pénzek gyűjtése 

 Szent Lászlóhoz kapcsolódó mondák felelevenítése 

SZERDA (2018.06.06.) 

 Kirándulás Kolozsvárra: 

- Házsongárdi temetőben nyugvó nagyjaink sírhelyeinek felkeresése 

- Városnézés: Farkas utcai templom, Szent György szobor, Mátyás szobor, Szent Mihály 

templom, Bánffy palota, Mátyás szülőháza, Bólyai Egyetem 

- Történeti Múzeum kiállításai: Egyiptom kiállítás, Az első világháború története képekben 

- Közös játék a városi parkban, Kolozsvár látképe a fellegvárból 

 Kürtős kalács-party, melyhez a szentlászlói szülők készítették a friss, meleg kalácsot 

CSÜTÖRTÖK (2018.06.07.) 

 Közös sportprogram a szintén a Határtalanul program keretében ideérkező solti Vécsey 

Károly Általános Iskola tanulóival 

 „Iskola másképp” projektnap a helyi iskola diákjaival 

 A helyi Kalotaszeg Múzeum megtekintése 

 Foci a műfüves pályán. 

 A hét eseményeinek összefoglalása: Totó, vetélkedő, búcsúest. 

PÉNTEK (2018.06.08.) 

 Búcsú a vendéglátoktól: közös fotó a Szent László szobornál 

 Kőrösfőn rövid pihenő 

 Nagyvárad (Szent László városa): Váradi vár megtekintése 



 Hazautazás Érkezés 19.00 órakor 

Az általunk eltervezett programot minden elemében sikerült megvalósítani. A kirándulás során 

rengeteg élménnyel gazdagodtak tanulóink. Számos ismeretet szereztek a térség, különösen 

Kalotaszeg kultúrájáról, természeti és tárgyi értékeiről. A megszerzett élményeken és ismereteken felül 

óriási értékkel bírnak azok az emberi kapcsolatok, barátságok, melyek itt kötődtek, vagy az áprilisban 

nálunk járó gyerekekkel tovább erősödtek. 

Mindannyiunk számára életre szóló élményekkel szolgált ez a kirándulás. 

 

 

Tác, 2018. 06. 12. 

 

 

Kovács Gáborné                                                  Kicsi Edina 

 

Szervező pedagógusok 

 


