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A Covid-19 járvány okozta veszélyhelyzet révén a nyertes 

Határtalanul! pályázatunk, mely az akkori Neumann János Gimnázium, 

Technikum és Kollégium kilencedikes nyelvi előkészítős diákjaira íródott, végül 2022. májusában 

valósulhatott meg.  

A projekt célja az volt, hogy Gábor Áron alakjának megismerésével a diákok történelmi tudását 

bővítsük, Tamási Áron és Ady Endre életútjának és munkásságának felfedezésével irodalmi 

ismereteket közvetítsünk, a sóvidék felkeresésével természettudományos ismereteinket felidézzük, a 

Csiki-medence természeti értékeinek felkeresésével kulturális értékeket adjunk át, illetve a 

szentegyházai Gábor Áron Líceummal felvett kapcsolat révén a nemzeti összetartozást erősítsük.  

Az utazásra 2022. május 8-12. között került sor, a diákok már előzeteses ismeretekre tettek szert az 

előkészítő órán nem csak a fent említett írónkról, költőnkről, a földrajzi tudnivalókról, hanem a 

történelem egyes vonatkozásiról, mint Gábor Áron alakjáról és szerepéről a Szabadságharcban, vagy 

éppen a mádéfalvi veszedelemről.  

 

 

Az utazás első napján Nagyvárad utcáin sétálhattak diákjaink kísérőtanáraikkal, és az Ady Endre 

Emlékmúzeumban tett látogatással közelebb kerültek nagy költőnk munkásságához. A nap gyönyörű 

helyszínekben bővelkedett, hiszen Királyhágón Erdély máris megmutatta lenyűgöző szépségét még a 

borongós idő ellenére is. Kolozsváron egy kis séta után megcsodálhatták a Szent Mihály templomot és 

az előtte álló Mátyás szobrot. 

 



A második napon Szentegyházára látogattak diákjaink, ahol a Gábor Áron Líceumban nagy szeretettel 

fogadta a csapatot az igazgató asszony, 2 pedagógus kollégája, illetve 14 diák, és velük is töltötték az 

egész napot, hiszen ez a nap az együttműködésről szólt. Tankó Csilla igazgató asszony előadást tartott 

az intézmény oktatási formáiról, körülményeiről, majd az iskola előtt álló Gábor Áron szobornál az egri 

diákok előadták rövid műsorukat, szavaltak és énekeltek, majd elhelyezték a koszorújukat Gábor Áron 

szobránál. 

 

 

Ezután egy kisebb, barátságos focimérkőzést játszottak a vendéglátó tanulókkal az intézmény két 

sportpályájának egyikén. Ezután fogadott kísérőikkel együtt elindultunk buszukkal Gyimesbükk felé. 

Útközben megálltak Gyimesközéplokon, illetve a borospatakai skanzenben, gyönyörű helyen ismerték 

meg a székely múlt hagyományait. Ezután az ezeréves határon megtekintették a Rákóczi várat is, majd 

szentegyházai társaiktól elbúcsúzva a kadicsfalvai szállás felé vették az irányt diákjaink. 

 

Május 10-én Farkaslaka volt az első cél. Itt megkoszorúzták Tamási Áron sírját, és a Tamási Áron 

Emlékházban megismerték, hogyan mutatja be ismert írónk a székely ember világát, az ország mesés 

természeti kincseit. A következő állomás Parajd volt, ahol a sóbánya varázslatos világát csodálhatták 

meg. Szovátán a sótavakat: A Medve-tavat, a Mogyorósitavat, a Zöld-tavat, a Vörös-tavat járták körbe. 

Az utolsó kitérő Korond volt, ahol a helyi népművészeti keramikusság termékeit csodálhatták meg, és 

még az időjárás is napsütésbe váltott át délutánra. 



 

 

Az utolsó előtti napon Csíkszereda varázsolta el a diákok lelkét, majd Mádéfalván álltak meg, és az 

emlékműnél elhelyezték koszorújukat. Gyergyószentmiklóson az örmény templom szépsége volt 

elbűvölő. Ezután a Gyilkos-tó és legendája nyűgözött le mindenkit, majd a Békás szoros szépségében 

merülhettek el az egyre fáradtabb, de még lelkes lányok, fiúk. 

 

 



Május 12-én aztán a kora reggeli órákban indult a csoport haza, de még megálltak a Tordai-hasadéknál, 

és így ennek a különlegesen érdekes geológiai képződménynek a csodálatos látványával búcsúztak el 

a sok élményt adó Székelyországtól. 

 

A kirándulás lezárásaként egy értékelő órán vettek részt a diákok, illetve élményeiket az érdekesség 

kedvvért mindenféle sajtóműfajban – mint például beszámoló, utazási ajánló, bűnügyi tudósítás vagy 

éppen az 1912. március havi személyre szabott horoszkóp – írták meg, és így szinte minden helyszín és 

az élmények is megjelentek valamilyen formában. 

 

 

 

 

 

Szücsi Tímea 

pályázati koordinátor 

 

 

  


