Összefoglaló a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium 10.A osztályának Határtalanul – Nyitott
természetrajzkönyv Erdély és Észak-Magyarország gimnáziumi csereprogramjának első részéről

A Határtalanul program gimnáziumi csereprogramjának első szakasza, a 10. A osztály erdélyi
kirándulása 2019. október 14-18 zajlott.
Hétfő
A kora reggeli indulást követő hosszú buszozás után első
megállóhelyünk Nagyvárad volt. Meglátogattuk a Szent László
Székesegyházat, és gyönyörű egyházi gyűjteményét. Ezután a SebesKörös völgyében megfigyeltük a folyó szakasz jelleg megjelenési
formáit és a talpas völgyet. A Király- hágóhoz érve a közép-hegységi
formakincs példáival ismerkedtünk. A következő állomás Kőrösfő volt,
ahol a kalotaszegi népművészeti motívumokat figyelhettük meg.
Körösfőn meglátogattuk a gyönyörű, kazettás mennyezetű
református templomot. Ezután Torda felé indultunk. Megbeszéltük a
tengeri üledékképződés folyamatát, majd a Tordai-hasadék felszínalaktani megfigyelése mellett a
Szent László legendát is meghallgattuk.
Kora este megérkeztünk az első szállásunkra, a Székelykő lábánál fekvő festőien szép Torockóra.
Kedd:
A pihentető alvás és a bőséges reggeli után Torockóról Marosludas felé indultunk. Közben
megbeszéltük és megfigyeltük a Maros felszínalakító munkáját. Parajdra érve megismerkedtünk a
sóvidékkel és a sóbányászattal a sóbánya meglátogatása során.
Korondon a helyi kézműipar termékeit csodálhattuk meg.
Szovátára érve vízvizsgálatokat végeztünk a Medve-tónál,
tanulmányoztuk a sókarszt felszínformáit, majd elfoglaltuk a
Teleki Oktatási Központban a szállásunkat. Itt megismerkedtünk
a Domokos Kázmér Iskolaközpont tanulóival, akikkel a
cserekapcsolatot alakítjuk ki. Az estét ismerkedéssel töltöttük.

Szerda:
A szerdai reggeli után Székelyudvarhely felé indultunk. Máréfalván megcsodáltuk a változatos, régebbi
és kevésbé idős székelykapukat. Homoródfürdőre érve a vulkáni utóműködések típusait vettük számba
és a homoródfürdői borvízforrások vizét is megkóstoltuk.
Csíksomlyón betértünk a Csíksomlyói Szűz Mária és
kegytemplomba, ahol imádkoztunk is egy keveset szeretteinkért,
iskolánkért és a hazánkért. A következő állomás a Szt Anna- tó
volt. Megismertük a Szt Anna- tó legendáját és a kráter tavak
keletkezésének körülményeit. A nap legizgalmasabb része a
vulkáni utóműködések közül a torjai Büdös- barlang és a timsós
források megtekintése volt. A gáz magasságát a ráhelyezett
lufikkal mutattuk ki.

Utunk a Nyerges- tetőn át vezetett, ahol meghallgattuk Kányádi
Sándor: Nyergestető című versét. Farkaslakán Tamási Áron
síremlékének koszorúzása során megemlékeztünk az íróról és
műveiről, majd visszaérkeztünk Szovátára, ahol a testvérosztály
tanulóival töltöttük az estét.

Csütörtök:
Csütörtök a bőséges reggeli után rövid látogatást tettünk
Szovátán az iskolában. A testvérosztály tanulóival megtisztítottuk
a Mária-forrás környékét és egri árvácskákkal ültettük be az
előterét. Ezek után ismét útra keltünk, és útközben megismertük
a Maros és az Olt legendáját.
Gyergyószárhegy és a Tatárdomb legendájának meghallgatása
után
Gyergyószentmiklósra
érkeztünk.
A
város
nevezetességeinek bemutatása után meglátogattuk az Örmény
templomot, ahol a templom plébánosa részletesen bemutatta nekünk a templom és a városban élő
örmények történetét.
A Pongrác- tetőre érve bepillantást nyertünk a Kárpátok
szerkezetének alakulásába. Következő állomásunk a Gyilkos- tó
volt, ahol a tömegmozgásos tavak keletkezése, és Gyilkos-tó
legendájának
megismerése,
valamint
az
eutrofizáció
folyamatának megtekintése volt a feladat. Ennek a gyönyörű
programnak a megkoronázásaként sétát tettünk a Békásszorosban. A felszínalaktani megfigyelések során a felsőszakaszjellegű folyók munkáját követtük nyomon és a gyűrt
hegységszerkezet kialakulásának a nyomait. Visszaérve Szovátára a testvérosztállyal búcsúestet
tartottunk.
Péntek:
Péntek reggel elbúcsúztunk Szovátától és Marosludas felé haladva a suvadás folyamatával
ismerkedtünk meg és jellegzetes formáit is megfigyeltük a
terepen. Kolozsvárra érve meghallgattuk a város történetét és
a legfontosabb nevezetességeit. Sétánk során láttuk a Szt
Mihály templomot, és a híres Mátyás szobrot. Megtekintettük
Mátyás király szülőházát, a Farkas utcai református templomot
és a Szabó bástyát. Nagyon tartalmas hetet töltöttünk Erdély
gyönyörű nevezetességeit megismerve. Mindannyiunk
számára örök emlék marad ez a csodálatos utazás.

