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A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry 

Kollégium 10.b osztálya a Határtalanul! pályázat 
keretében utazott Erdélybe. Az eltöltött 6 nap alatt sok 
élvezetes programban vehettünk részt és rengetek jó 
emlékkel is gazdagodtunk. 

Az első napunk túlnyomó része utazással telt, azonban 
a hosszú út során sok településen megálltunk. Elsőként 
Aradon, ahol megnéztük a vértanúk vesztőhelyét, 
megkoszorúztuk az emlékművüket majd pedig a 
hódmezővásárhelyi Tóth Sándor kopjafáját is. 
Marosillyén ellátogattunk iskolánk névadójának, Bethlen 
Gábor erdélyi fejedelem szülőházába, Gyulafehérváron 
megtekintettük az érseki székesegyházat. Estére értünk 
célállomásunkra, aznapi szállásunkra, Tordára.  

Másnap délelőtt elindultunk 
Torockóra, ahol a végleges 
szállásunk volt és ahonnan 
tökéletes kilátás volt a hely 
nevezetességére, a 
Székelykőre, aminek 

megmászását az osztály nagyrésze hősiesen véghezvitte.  
Harmadik nap az előző nap megpróbáltatásait nem 
teljesen kipihenve, indultunk a következő városba, 
Kolozsvárra. Programunkban szerepelt a Házsongárdi 
temető, Mátyás király szülőháza illetve a botanikus kert. 
Ezen a napon látogattuk meg testvériskolánk diákjait is, 
akikkel a közös műsorunkra készültünk. 
Negyedik nap újra találkoztunk a testvériskolánk diákjaival Nagyenyeden. Végighallgattunk 
egy református istentiszteletet a helyi vártemplomban, majd pedig annak történetéről is 
tudomást szerezhettünk. Tökéletesítettük a műsort, majd pedig előadtuk azt. Ezután 
csapatépítésképpen nem maradhatott el a hegymászás, ami a Székelykőhöz képest nem volt 
megterhelő. Ezután összegyűltünk a tornateremben és egy barátságos kosárlabda-mérkőzésre 



került sor, ahol a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 10.b és 
10.c osztálya mérkőzött meg az enyedi diákokkal. 

Ötödik nap visszamentünk az 
előző napi szállásunk helyére, 
pontosabban a Tordai-hasadékhoz 
és annak végigjárására 
vállalkoztunk. Mászás közben 
nem győztünk csodálkozni azon a 
gyönyörű tájon, ami elénk tárult. 
A napnak még nem volt vége 
ugyanis még megcsodáltuk a 
szintén Tordán található 
sóbarlangot, aminek tavában a 
csónakázást is ki lehetett próbálni. 

 
 
A hatodik napon 
visszaindultunk 
Magyarországra, de ez sem 
történt eseménymentesen, 
hiszen pont úgy, mint az oda 
utunkon most is sok 
településnél megálltunk. 
Csucsán a Boncza-kastélyt 
látogattuk meg, ahol híres 
magyar költőnk Ady Endre élt 
szerelmével, Csinszkával 
haláláig és nyerhettünk egy kis 
betekintést az életükbe.  

Nagyszalontán Arany János szülőhelyére 
mentünk el és tudtuk meg, hogy a szülőház 
megnevezés valójában téves, mert az a ház 
amiben született leégett. A Csonkatoronyban 
egy előadáson vettünk részt Arany János 
életéről, majd pedig folytattuk utunkat 
Hódmezővásárhelyre immár megállóhely 
nélkül. 

  
 
 

Összességében egy nagyon eseménydús és élvezetes kiránduláson vehettünk részt, ami egy 
nagyon szép, örök emlék marad mindannyiunknak.  
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