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A „Határtalanul” tanulmányi kirándulás középiskolásoknak 
program keretén belül lehetőségünk volt arra, hogy a 
Romániában lévő magyarlakta területekre elutazhassunk 
2019.március 14-16 között. 

Az első napon megismertük Székelyhíd települést és a Petőfi 
Sándor Elméleti Líceum diákjait. Bemutatták városukat és az 
iskolájukat, majd mi is tartottunk előadást Kunhegyesről és 
iskolánkról. Utána sétáltunk a városban, s közben hallgattuk 
Tiponucz Tibor idegenvezetőnk ismertetőjét Székelyhídról. 
Sokat mesélt a szálláshelyünket biztosító Stubenberg-kastély-
ról, amely most gyermekotthonként üzemel. Ellátogattunk az 
Ady Endre Művelődési Központba, ahol betekintést kaptunk a 
székelyhídi Ér hangja rádióadások működésébe és a halászattal 
kapcsolatos kiállítást is megnéztük. Egy félórás szabadprogram 
után a szállásunkra mentünk, ahol a gyermekotthon vezetője 
kedvesen fogadott minket.

Másnap, reggeli után elindultunk a Király-hágóra, ahol 
gyönyörködtünk a tájban, majd láttuk a Tordai-hasadékot, 
melynek keletkezéséről az idegenvezetőnk két legendát is 
elmesélt. Az egyik, hogy Szent László király Torda mellett a 
kunokkal harcolt, ám a túlerő miatt vissza kellett vonulnia a 
hegy irányába, de a kunok üldözőbe vették a magyar sereget. 
Szent László feltekintett az égre, és Istenhez fohászkodott, 
ebben a pillanatban a hegy kettéhasadt. Állítólag Szent László 
lovának patkónyomai a hasadék felett ma is látszanak.

Ezután megérkeztünk a Tordai Sóbányához. Lementünk a 
bányába és megtudtuk, hogyan zajlott régen a só bányászatának 
folyamata. Láttuk a régi segédeszközöket és a kiemelő 
szerkezetet, melyet lovak hajtottak. Kipróbáltuk a bányában a 
sportolási lehetőségek közül a minigolfot, és felültünk az 
óriáskerékre. Lesétáltunk a bánya legaljára, ahol egy tó volt, 
melyen lehetett csónakázni is.

A Sóbánya után Torockó következett. Egy kis érdekesség: 
Torockón a Nap kétszer kel fel. Először korán reggel megjelenik 
az égbolton, a Székelykőtől balra, majd elbújik a Székelykő 
mögé, és csak később emelkedik olyan magasra, hogy 
bevilágíthassa az egész falut.

Megnéztük a Népművészeti Múzeumot, ahol idegenvezetőnk 
segítségével betekintést nyerhettünk a torockói emberek 
életébe, szokásaikba és hagyományaikba. Megcsodáltuk a 
Székelykövet is, páran szerették volna megmászni. Egyébként a 
hegy megmászása a kijelölt túraútvonalon nem igényel 
különleges felkészülést,  ám egy általános edzettség 
mindenképpen kell a feljutáshoz. Napunkat a hegymászás 
helyett városi sétával zártuk, megnéztünk pár Europa Nostra-
díjjal kitüntetett hagyományos, egyedi népi építészeti házat is.

Az utolsó napon Nagyváradra, Szent László városába 
látogattunk. Először a Római Katolikus Székesegyházat néztük 
meg, az épület kívül és belül egyaránt csodálatos barokk 
stílusban pompázott, ez a legnagyobb barock stílusú templom 
Romániában. I. Mária Terézia királynő adta át a bazilikát és egy 
orgonát ajándékozott a hívőknek. A székesegyház előtt látható 
Szent László szobra is, mely eredetileg a főtéren állt. Ezután 
rövid séta következett a belvárosban, az olaszos hangulatot 
tükröző Bemer téren és Szent László téren. Megnéztük a Fekete 
Sas Palota, a Városháza és az Állami Színház épületét is. Végül 
a kirándulást egy nagyváradi plázázással zártuk.

Köszönjük mindazok munkáját és segítségét, akik lehetővé 
tették, hogy egy emlékezetes élmény részesei lehettünk.

Ördög Patrícia
a KSZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma
10.A osztályos tanulója

A Nagy László középiskola tanulói évről évre kiemelkedő 
sportsikereket érnek el fiú és lány vonalon egyaránt 
röplabdában és tornában. Nem volt ez másként ebben a 
tanévben sem.

A 2018/2019-es tanév az előző tanévekhez képest meglehető-
sen sok kihívást állított az iskola tornászai elé. Ebben a tanév-
ben, két kategóriában is tudtak nevezni a fiú tornászokkal diák-
olimpiai versenyekre, most „A” és „B” kategória, (régen kezdő 

és haladó tornaversenyek) és még a Nagykun Diák Sportvia-
dalra való felkészülése is ránehezedett a tornászok vállaira. Az 
előző év mennyiségi és minőségi javulása tornaedzéseken 
szerencsére ebben a tanévben is folytatódott. Mindezek 
végeredményeként a tanévben elért eredményeik a következők 
lettek: „B” kategória megyei döntő első helyezés, országos 
döntő hatodik országos döntő ötödik helyezés, „A” kategória  
helyezés, .Nagykun Diák Sportviadal első helyezés


