
Határtalan idegenforgalom címmel, 2014-2015-ben megvalósított projekt 

Előkészítő óra 

2014. október 07-én szerveztük meg az első előkészítő órát. Az előzetes felmérés alapján 

azok a diákok vettek részt, akik részvételi szándékukról nyilatkoztak. Az iskolában tanító tör-

ténelem és földrajz tanárok előadásokat tartottak Erdély, Székelyföld természeti és földrajzi 

adottságairól, egy kísérőtanár alapvető közigazgatási információkról, majd az idegenforgalmi 

szakmai tantárgyakat tanító tanár az utazással kapcsolatos szakmai dolgokról beszélt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakultatív előkészítő óra 

A fakultatív óra keretében a diákok az előkészítő órákon hallottak dolgozták fel prezentáció 

formájában. Ezt az órát csoportos munkában szerveztük meg. Előre kiosztottunk csoportok-

nak feladatokat, ezekről a diákok felkészültek, majd mint egy idegenvezetői gyakorlat, meg-

mutatták előre prezentáció formájában diáktársainak, mi vár rájuk az út során. Emellett az 

előkészítő órán hallottakat qvíz-kérdések–válaszok formájában dolgozták fel a diákok. 



 

 

 

 

 

 

 

1.út  

Az első utazás alkalmával a székelyudvarhelyi diákok utaztak Bajára 2014. október 13-án 

és itt töltöttek 5 kellemes napot. Minden nap bajai diákok vettek részt a székelyudvarhelyi 

diákokkal együtt kirándulásokon. Minden helyszínen a magyar diákok voltak az idegenve-

zetők, akik előre felkészültek a látogatott helyről és ezt elmondták az ide látogató gyere-

keknek. 

1. nap: Székelyudvarhelyről indulva első állomásként a diákok Szászsebes város központjá-

ban található erődített templomot látogatták meg, diák-idegenvezetés magyar diákok által 

elkészített útinapló alapján. A következőkben Marosillyén megtekintették Bethlen Gábor 

erdélyi fejedelem szülőházát, majd továbbutaztak Aradra, ahol megtekintették a Szabadság-

szobrot és a vértanuk emlékművét. A Szabadság-szobornál elhelyezték a megemlékezés ko-

szorúját. Nagyon késői megérkezés után találkoztak a fogadó iskola pár diákjával, a szállás 

éttermében rövid bemutató és beszámoló tartottak Székelyudvarhelyről, majd a szervezők 

egyeztették a következő napot.  

 



 

2. nap: Reggeli indulás után a magyar diák ide-

genvezető bemutatta a mohácsi csata helyszí-

neit és közösen felkeresték a mohácsi Törté-

nelmi Emlékhelyet, ahol a csata minden mo-

mentumát megfigyelhették. A diákok Pécs vá-

rosának legnevezetesebb látnivalói látogatták 

sorba: Cella Septichora Látogató Központ, késő 

római ókeresztény temető, Jakovali Hasszán 

dzsámi, Minaret, Széchenyi tér, Kászim pasa 

dzsámija, majd végezetül a pécsi lakatfalon el-

helyezték a Baja- Székelyudvarhely barátságot 

szimbolizáló díszlakatot. Hazaérkezés után a 

diákok közösen társasjátékoztak és beszélget-

tek. 

 

 

 

 

 

 



 

3. nap: Ezen a napon a diákok Budapestre 

utaztak, ahol a délelőtt folyamán a budai 

várban sétáltak, kiállításokat, a Mátyás-

templomot is megtekintették. További sétát 

tettek a Városligetben, az Állatkertben és a 

Hősök terén, majd a délután folyamán meg-

ismerkedtek a Citadella erőd történetével.  

 

 

 

 

4. nap: A magyar diákok és a székelyud-

varhelyi diákok közösen fát ültettek isko-

lánk udvarában a Baja-Székelyudvarhely 

barátság emlékére. Az iskola bejárása és 

bemutatása után első terv szerint a diá-

kok előre egyeztetett programra Paksra 

utazott volna, de az utazás előtt 3 nappal 

a Paksi Atomerőmű technikai problémák-

ra hivatkozva lemondta a fogadást, ezért 

más úticélt kellett keresnünk. Ezen a na-

pon a diákok a Bácska területén található 

palicsi állatkertbe és Szabadkára utaztak, 

ahol megtekintették a város nevezetes-

ségeit. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. nap: A korai indulás után a diákok meglátogatták a korondi származású Lőrincz Márton 

olimpiai aranyérmes birkózó bajnok tölgyfáját, ami 1937-től emlékfa. A hazafelé vezető úton 

a csapat megállt Ópusztaszeren, ahol meglátogatták az Élményparkot, megismerkedtek a 

Csodaszarvas legendájával és a milleniumi Árpád - emlékmű történetével. Továbbutazva 

megálltak még Szegeden, ahol a belvárosban tettek egy rövid sétát, megtekintették a Vár-



kertet, a Sóhajok hídját, megkóstolták a gyógyító hatású vizet az Anna-kútnál. A Kluzál-téren 

megtekintették a Kossuth Lajos szobrot, a Kárász-házat. A szegedi zenélő óránál meghall-

gatták az aktuális zenedarabot. Késő éjszaka érkeztek haza Székelyudvarhelyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. út 

A második út alkalmával a bajai diákok utaztak 2015. április 13-17 között Székelyudvar-

helyre, ahol ugyancsak 5 felejthetetlen napot töltöttek el. Minden nap a kiránduláson részt 

vettek székelyudvarhelyi diákok is a magyar diákokkal, hazaérkezés után beszélgetésekkel, 

mesélésekkel fejeztük be napot. Minden helyszínen az előre kijelölt és a témában felké-

szült magyar diák idegenvezetést tartott a résztvevőknek. 

1. nap: Hajnali órákban indultunk Bajáról, az első állomásunk Szalonta volt, ahol rövid belvá-

rosi városnézés után meglátogattuk az Arany János Emlékmúzeumot és szülőházat. Tovább-

utazás után Kolozsvárott megtekintettük a Mátyás király emlékművet, és a mögötte a Szent-

Mihály templomot. Egy rövid sétát tettünk a téren és továbbindultunk fogadó helyünkre. 

Késő éjszakai érkezés után nagyon röviden megismerkedtünk a fogadó iskola diákjai közül 



párral, nagyon röviden elmesélték az iskolájuk történetét. Röviden egyeztettünk a szerve-

zőkkel, majd elfoglaltuk szálláshelyünket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. nap: A 2. nap délelőttjén betekintettünk a fogadó iskola életébe, bejártuk a fogadó iskolát, 

elsétáltunk a város központjába, megtekintettük a város nevezetességit. Megtekintettük a 

Vasszékely szobrot és megnéztük az előző alkalommal örökbefogadott fánkat a városi park-

ban. Még a délelőtt alatt látogatást tettünk a helyi Küküllő három csillagos szállodában, majd 

továbbutaztunk Korondra, a vásári soron emléktárgyakat vásároltunk, majd megtekintettük 



a parajdi sóbányát, a barlangban megnéztük a kiállításokat majd továbbutaztunk a szovátai 

Medve-tóhoz, ahol egy körséta után megismerkedtünk a Medve-tó legendájával.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. nap: Erre a napra nagyon hosszú kirándulást terveztünk, egészen Brassó környékére utaz-

tunk, Brassó belvárosában a főtéren tettünk egy sétát, a várostól 25- km-re található Predeal 

hegyen egy kirándulást is szerveztünk a hegyre felfelé buborékfelvonóval, lefelé gyalogosan, 

de a felvonó az nap nagyon korán bezárt, így ez a tervünk meghiúsult. Továbbutaztunk az 

egykori Románia- Osztrák-Magyar Monarchia határvárosához, Sinaiaba. Ott megtekintettük 



a Peles-kastélyt, ami az osrszág egyik legrégebbi kastélya. Tölcsvár városában megtekintettük 

Tölcsvár várát, amit az emberek Dracula várának tekintenek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. nap: Ezen a napon a diákokkal a legnagyobb 

katolikus búcsújáróhelyet látogattuk meg Szé-

kelyföld szívében, Csíksomlyóban. Rövid sétát 

tettünk a domboldalon, majd a legismertebb 

magyar ferences kolostor és ferencesrendi 

kegytemplomot tekintettük meg, majd to-

vábbutaztunk a Gyilkos tóhoz, túráztunk a Bé-

kás-szorosban, megismerkedtünk a Gyilkos-tó 

kialakulásának legendájával és valós kialakulá-

sának történetével. 



 

5. nap: Az utolsó nap a hazavezető úton meglátogattunk egy második sóbányát, a Tordai 

sóbányát, amit a világ 25 legkülönlegesebb, leghihetetlenebb látványossága közé sorolt az 

amerikai Business Insider magazin. Késő éjszakai órákban érkeztünk haza Bajára. 

Értékelő óra 

Hazaérkezés után 2015. április 22-én 

értékelő órát szerveztünk, ahol be-

számoltunk az utazásról, bemutattuk 

az elkészített útikönyv, a hazahozott 

prospektusok áttanulmányoztuk. Az 

érintett helyszínekről, eseményekről 

prezentációval számoltunk be. A 

megismert történelmi helyszínek, 

események, irodalmi és képzőművé-

szeti alkotások bemutatása után 

élménybeszámolót tartottunk a fo-

tódokumentáció alapján. 



2015.április 23-án az iskola összes középiskolás 

részére bemutató foglalkozást tartottunk, ahol 

élménybeszámolókat, a fotókiállítást prezentáló 

bemutatókat szerveztünk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt lezárásaként 2015.május 14-én témanapot 

szerveztünk az iskolában. Több helyszínen, a kirándu-

láson részt vevő diákok és az összes szakközépiskolás 

diák jelenlétével emlékeztünk vissza a két kirándulás-

ra. Készített feladatlapokon újra felidéztük a legendá-

kat, látnivalókat, az interneten kutakodtunk adatok 

után, térképeken kerestük meg a részleteket. Újabb 

érdekes dolgokra hívtuk fel a diákok figyelmét. Játé-

kos vetélkedőt szerveztünk műveltségi témakörben,  



 

 

 

 

 

 

 


