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Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek a Határtalanul 

pályázat keretében 

Négynapos utunk első reggelén bizony elég korán kellett felkelni, mivel korán indult a 

busz. Mindenki elköszönt a szüleitől, és 2019. 10. 02-án reggel elindultunk Erdélybe. Amikor 

már az autópályánál voltunk, láttuk a gyönyörű napfelkeltét. Azt páran le is fotózták. 

Nagyszalontán végre megálltunk, és kiszálltunk a buszból. 

Megnéztük a főtéren álló csonka toronyban az Arany János 

Emlékmúzeumot, amiben ott volt pár írása saját kezével írva, 

gyönyörű festmények róla, a könyvtára és a karosszéke, amiben 

az utolsó perceit töltötte. Nagyon érdekes volt, ahogyan 

meséltek róla. 

Majd megint egy kis buszozás következett egy medve barlanghoz. Útközben láttunk 

cigánypalotákat, régi, de szép épületeket, és gyönyörű tájakon mentünk keresztül.  A medve 

barlang egy cseppkőbarlang volt. Nagyon gyönyörű és különleges. Sok cseppkőoszlopot 

láttunk. Voltak egészen hatalmas oszlopok is, köztük olyanok, amik össze is nőttek. Olyanok is 

voltak, mintha gombák lettek volna benne. Az idegenvezetőnk sokat beszélt róluk. Minden 

vizes volt. Egy medve csontvázát is megmutatták nekünk. Emiatt kapta a barlang a nevét.  

A barlanglátogatás után nem volt más hátra, mint hogy a szállásra érkezzünk. Az a 40 

perc már meg sem kottyant nekünk. Amikor végre megérkeztünk, szerintem mindenki örült. 

A szállás több családi ház volt, amik egy nagy udvaron álltak. 6, 4, 8 ágyas szobák voltak. A 

szállás nagyon tetszett, főleg a fürdőszobánk, ami fekete-fehér márványmintás volt. Amikor 

elfoglaltuk a szobáinkat, finom meleg vacsorát kaptunk.  

Vacsora után mindenki bemehetett mások szobájába is vagy a sajátjába. 9-kor viszont már 

mindenki csak a saját szobájában tartózkodhatott. Akkor még tv-t néztünk egy kicsit, majd 

lefeküdtünk aludni. Este rendesen kialudtuk magunkat a hosszú nap után. Nyugodt éjszakánk 

volt, azt leszámítva, hogy egy kicsit féltünk, hogy az éjszaka ránk rúgja egy medve az ajtót, 

mert ugye Erdélyben vannak medvék. 

Az első napunk csodásan sikerült, mivel a programok és a szervezés is jó volt. Az ottaniak 

is kedvesek és szimpatikusak voltak.  
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Az első szálláson elfogyasztott svédasztalos reggeli után 

utunk a körösfői református templomhoz vezetett. Itt az 

idegenvezetőnk mesélt a fiatornyos épületről, a templom 

kazettás mennyezetéről, az írásos hímzésekről. A fiatorony 

építésével a falu gazdagsását kívánták jelezni. A templom falait 

sok helyen díszítik egyféle színnel készült hímzések, melyekről azt 

tudtuk meg, hogy minden mintát előre megrajzoltak az 

asszonyok és az egyes szimbólumoknak külön jelentése volt. 

Mivel a mintát előre 

megrajzolták viszont a 

jelentésük később 

feledésbe merült, ezért úgy 

tartották, hogy a „körösfői 

asszonyok írni tudnak, de olvasni nem”.  Nekem nagyon 

tetszett a templom, mert korábban még nem láttam 

hímzésekkel díszített templomot.  

A templom után a körösfői bazársoron vásárolhattunk, majd Torda felé vettük az irányt. 

Távolról megszemléltük menet közben a tordai hasadékot. Az ebédünk egy tordai pizzériában 

volt, ahol virslis pizzát ettünk, ami meglepően finom volt, és helyi ásványvizet is 

fogyaszthattunk.  

Ebéd után a tordai sóbányába látogattunk 

el, amely kirándulásunk egyik legérdekesebb és 

legizgalmasabb pontja volt. Megnézhettük a 

gazdagok lépcsőjét, megtudhattuk, hogy régen 

hogyan bányászták és szállították a felszínre a sót 

és hogy a bányászok monogramjukkal jelölték az 

általuk kifejtett tömböket. A bánya alján nagyobb 

méretű tó található, mely mesebeli látványt 

nyújtott és rajta csónakázni is lehet. A bányában 

lévő só értéke miatt azt letördelni szigorúan tilos, de azért arra is volt lehetőségünk, hogy 

megnyalogassuk a falat, ám ezen kívül is sok különleges emlékkel gazdagodhattunk itt.  

Délután érkeztünk meg Kolozsvárra, ahol 

egy általános iskolában vártak minket. Először a 

könyvtárban tartott ismertetőt az ottani 

történelem tanárnő, majd csapatokra oszlottunk 

és a helyi gyerekek segítségével ismerkedhettünk 

meg Kolozsvár nevezetességeivel. Jártunk Mátyás 

király szülőházánál és lovas szobránál, láttuk a 

Szabók bástyáját majd újra az iskolában vártuk 

össze a többi csapatot. Ide is szívesen 

visszatérnék a családommal, mert a sok felújítás 

miatt biztosan sokat szépül majd a város.  
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Az éjszakát egy kolozsvári kollégiumban töltöttük, ahol meleg vacsorát kaptunk.   

A harmadik nap reggelén elindultunk a szállodából és meglátogattuk a Tordai-

hasadékot, ahol túráztunk. A története, hogy Szent László lova által ketté nyílt a hegy és 

létrejött a hasadék. A séta után megebédeltünk. Ebédre egy román tradicionális ételt ettünk 

a miccset, ami bőr nélküli kolbász volt.  

Délután Gyulafehérvárra mentünk, ahol megnéztük a várat. A várban megtalálható a 

Püspöki Palota, amiben Szapolyai Jánosnak, testvéreinek és más embereknek is síremlék van 

felállítva.  

Ezután Déva vára alá mentünk, ami egy nagy hegy tetején található, ahova csak 

felvonóval lehet feljutni. A várat nagyon régen Szapolyai János adta jegyajándékul jegyesének, 

Izabellának.  

Az Erdélyi utazás utolsó napján elmentünk Vajdahunyad 

várához, ahol egy kérdőívet kellett kitölteni, amit az 

idegenvezetőnktől kaptunk. Utána Bethlen Gábor 

szülőházához mentünk, ahol megtudtunk sok dolgot, például, 

hogy a ház helyén régen egy bástya állt.  

Ezután elmentünk Aradra, ahol megemlékeztünk az 

1848-as vértanukról, és megkoszorúztuk az emlékművüket.  

Örültem nagyon, hogy eljuthattam ide. Nagyon 

szívesen visszamennék. Tényleg sajnálhatja, hogy nem jött 

el, aki itthon maradt! 

A Pécsi Jókai Mór Általános Iskola tanulói köszönik a 

lehetőséget, hogy ezen a szép és emlékezetes úton részt 

vehettek.  

 

( A cikket írta: Opauszki Ágnes 7.b, Vezmárovics 

Márk 8.c, 7.a utazó tanulói, Zámbóné Sandó 

Szilvia) 
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Interjú Kosztolányi Rózával a Tulipános Tilinkóból 

Bizonyára sokan hallottatok a Fölszállott a páva vetélkedőről, s arról, 

hogy egy pécsi trió, a Tulipános Tilinkó is részt vett a versenyen, s eljutottak 

egészen a középdöntőig. A trió egyik tagja Kosztolányi Róza (4.a) iskolánk 

tanulója, s vele készített interjút Jurik Emese (5.b). 

- Mikor kezdtél el a népzenével és a 

néptánccal foglalkozni? 

- Néptánccal elsős korom óta, 

népzenével már óvodás korom óta 

foglalkozom. Énekelni azóta tudok, 

amióta beszélek. 

- Miért szerettél volna indulni ezen a 

versenyen? 

- Anyukám volt osztálytársának a lánya 

és a barátnője a Bartina néptánc 

együttes tagja, s az ő hatásukra 

kezdtük el ezt.

 

- Mesélj! Történik valami érdekes a 

kulisszák mögött? 

- Forgatnak, ügyelők vannak ott. 

- Mióta énekeltek együtt a Tulipános 

Tilinkóban? 

- 3 és fél éve. 

- Honnan ered a névválasztás? 

- A tanárunk és a szüleink gondolkodtak 

az óvodás jelekben. Az én jelem volt a 

tulipán. Mindhárman furulyázunk, 

innen a tilinkó. 

- Nagyon izgultok, amikor ki kell lépni a 

színpadra? 

- Az elején izgultunk, de utána 

megnyugodtunk. 

- Van-e hobbid? 

- Tornázok és fuvolázok. 

- Van-e háziállatod? 

- Igen egy nyulam van. 

Köszönöm az interjút. 
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Segédlet a Gimnáziumválasztáshoz 

A Jókai mindig is Pécs legjobb iskolái közé tartozott, így én is Pécs négy legjobb 

négyosztályos gimnáziumát fogom bemutatni. 

 Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 

A város egyik legismertebb gimnáziuma, mely magát a legjobb tanulmányi- és 

versenyeredményekkel rendelkező iskolaként határozza meg – méghozzá megalapozottan. 

Ennek az az oka, hogy ez az iskola mind a diákoktól, mind a tanároktól a legjobb teljesítményt 

várja el. És az, hogy a legjobb, legelszántabb diákokat veszik fel. 

Eredményeik ellenére az iskola épülete nem a legjobb, apró, és nincsen minden eleme 

felújítva, nincsen saját menzája. 

A Janus leginkább az emelt matematika szakjáról híres, nemrég indított azonban egy 

matek-infó szakot is, melyről a visszajelzések eddig pozitívak. Ezen kívül az iskola nyújt még 

egy angol, és egy német nyelvi szakot is. 

 Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 

Bár eredményeiben nem marad el sokkal a Janustól, a Nagy Lajos magát elsősorban 

keresztény iskolaként definiálta, és ez megmutatkozik mindenben, amit tesznek. 

Megpróbálnak egy összetartó és egymást segítő keresztény közösséget teremteni, ami sikerült 

is. Így, heti egy misén felül, az egész oktatás a keresztény értékek szerint történik. Ezért 

tanárait elsősorban vallásuk és értékrendjük alapján válogatták. 

Maga az iskola jól fel van szerelve, tágas, nagy sportcsarnokkal rendelkezik és az 

elektromosság egy részét napenergia adja. 

A Nagy Lajos több jó szakot is nyújt. A matematika-informatika és a biológia-kémia szakok 

a természettudományosak, ellenben például a Janus emelt matek szakjával, mindkettő 

specifikus. Másik kettő egy kettéosztott nyelvi osztály, a fele angol, fele német. És van még 

egy általános szak is, amely annyira nem erős. 

 Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 

Ez az iskola nyújtja a legtöbb fajta természettudományos képzést, a felsoroltak közül és ezt 

jó színvonalon teszi. Bár Pécs harmadik iskolája, eredményeiben le van maradva a Janustól és 

a Nagy Lajostól. Eredményei vannak, csak, mint az iskola szakjai, több területen szétszórva. 

Az elérhető szakok: matek-infó, matek-fizika, biológia-kémia, angol és német nyelvi szak, 

egy két tannyelvű nemzetiségi német szak, ami nem nagyon érinti a Jókaisokat, és egy öt éves 

francia képzés. 

 PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma 

A Babits legfőbb tulajdonsága, hogy az egyetem iskolája, ahol a leendő tanárok tanítási 

gyakorlatukat végzik. E körül forog minden, ami abban az iskolában történik. Például, az 

oktatás ezért színvonalas, és a közösség nyitott, elfogadó. 

Mégis a legtöbben azért mennek oda, hogy az emelt angol szakra járhassanak, amely a 

városban a legjobb. Ezen kívül az iskolában elérhetők a német, matematika-informatika, 

biológia-fizika, humán tantárgyak-művészetek, sportágismereti-kosárlabda szakok is. 

Békési-Marton György 8.a  
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Felejthetetlen élmény 

Izgatottan és örömmel vártuk új tanévünk első színházlátogatását. Charles Dickens író 

regényéből készült Oliver című musicaljét láthattuk. 

A történet az árva Twist Oliver életéről szólt, hogyan lett a szomorú, hányatott sorsú 

kisfiúból boldog gyermek. A jó a gonoszságot legyőzheti és minden szép lesz. Örülnünk kell, 

hogy nekünk biztos és szebb életünk van, mint az abban a korban élő gyerekeknek. 

A sok szereplő, zene, dalok, jelmezek és a színpadi háttér felejthetetlen délutánt adott 

minden nézőnek, diáknak és felnőttnek egyaránt. Nekem legjobban a tánc tetszett a 

darabban. 

Szilvássy Lilla Zsófia 3.c 

A 3. c-ben Somogyi Boróka megkérdezte néhány osztálytársát a színdarabról. Válogatás 

a válaszokból: 

Saját válasz: 

 A legjobban az tetszett, amikor lelőtték a gonoszt. 

Siklér Csenge: 

 A zsebtolvajok tetszettek, de volt pár ijesztő rész. 

Villant Vanda: 

 A repetázó rész tetszett leginkább. 

Csökli Gergő: 

 Nekem a lövöldözős rész tetszett. 

Pap Dániel: 

 Az éneklés tetszett. 

Kvell Kata: 

 Ez volt a legjobb színház! 

Fuchs Jázon: 

 A lövöldözős és verekedős részek tetszettek. 

Suvák Bernadett: 

 Az 1. felvonás vége volt a legjobb szerintem. 

Fülöpné Bognár Edit tanítónő válasza: 

 Legjobb rész szerintem, amikor Olivér megmenekül.  
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Hópehely 

A hó nem csak akkor szép, ha belepi a tájat, vagy hóembert építünk, hanem akkor is, ha 

megvizsgálunk csupán egy darab hópelyhet. 

A hópelyhek úgy alakulnak ki, hogy a felhőkben lévő apró vízcseppek általában 

porszemekhez tapadva elkezdenek megfagyni.  

A tapasztalatok azt mutatják, hogy körülbelül -2 és -35 °C közötti hőmérsékleten kialakul 

egy jégmag, amihez kapcsolódhatnak a további páracseppek. A jégkristály azért kezd el hízni, 

mert a környező páracseppek a jégkristályhoz jobban vonzódnak. Attól függően, hogy a 

vízcseppek milyen sűrűek a felhőben, a jégkristály képes több milliméternyi növekedésre is. A 

meghízott, általában hatszög alakú kristályok elegendő tömeggel rendelkeznek ahhoz, hogy 

elkezdjenek lehullani. Eközben egymással találkozva összeakadnak, illetve egymáshoz 

tapadnak, amely tovább növeli a méretüket.  

A Guinness Rekordok Könyve szerint, a világon eddig a legnagyobb lemért hópelyhet az 

Amerikai Egyesült Államokban 1887. év januárjában mérték. A megmért hópehely állítólag 38 

centiméter átmérőjű volt. Az összehasonlítás miatt említem, hogy a 38 cm, több mint ennek a 

lapnak a hosszúsága! (Aki nem hinné el –először én sem hittem– nézze meg az Országos 

Meteorológiai Szolgálat http://www.met.hu/ oldalán.) 

Mindig csodálattal néztem a hópelyhek formáját, különböző méretét. Kicsi annak az 

esélye, hogy két hókristály azonos kinézetű legyen, mivel egy tipikus hópehely legalább 10 

quintillió (1 után még 19 nullát kell elképzelni) vízmolekulát tartalmaz. A vízmolekulákat érő 

különböző környezeti hatások miatt, változatos formában és mintázatban alakulhat ki a 

hópehely.  

Karácsonykor szívesen készítek papír hópelyheket díszítésre, a hűtőszekrény- 

és légkondicionáló gyártók pedig a hideg fokozatainak jelzésére használják. 

Az igazi hópehely számomra a fehér telet jelenti, ami a tenyeremben elolvad, lábam alatt 

ropog, hóembert építhetek belőle. Minden télen azonban a legjobban a szánkózást várom! 

Írta: Rőder Ádám 3.b 

 
  

http://www.met.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%B1t%C5%91g%C3%A9p
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gkondicion%C3%A1l%C3%B3
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A hálaadás ünnepe 

Nagyon sok mesében és filmben találkoztam már a 

hálaadás ünnepével. Nagyon megtetszett, mert a családról és a 

szeretetről szól. Az ünnepi asztalnál pedig sok finom ételt, sült 

pulykát és áfonyamártást is esznek. Kicsit utánanéztem, hogy mi 

is ennek a szép ünnepnek az eredete. 

Angolul “Thanksgiving Day” észak-amerikai ünnep. A 

hagyományok szerint, az őszi betakarítások után adnak hálát a 

termésért Istennek. Az Amerikai Egyesült Államokban az egyik 

legfontosabb ünnepnek számít, november negyedik 

csütörtökén, Kanadában pedig október második hétfőjén 

tartják. Ilyenkor a közeli családtagok gyakran messziről 

hazautazva összegyűlnek, hogy együtt ünnepelhessék a 

hálaadást, melynek elmaradhatatlan része a hálaadásnapi vacsora. A pulyka és az áfonyaszósz 

mellett még krumplipürét, zöldbabot és sütőtöktortát is esznek. Sajnos mi magyarok nem 

ünnepeljük a hálaadást, pedig jó alkalom lenne arra, hogy együtt legyen a család. 

Írta: Fuchs Ruben 1.a 

Mikulás 

Mikulás Lappföldön él. Joulupukki a finn neve. Piros ruhája és 

sapkája van. Finnországban sok a rénszarvas és valószínűleg ezért 

választotta szánhúzónak a rénszarvasokat a Mikulás. 

A Mikulás legendája onnan származik, hogy Myra püspöke Miklós 

segíteni szeretett volna három szegény lánynak és az éj leple alatt a 

kéményen keresztül évente egy zacskó aranyat ejtett be nekik. A 

legkisebb lány pont akkor tette be a kandallóba száradni a harisnyáját, 

amikor Miklós püspök bedobta az aranyat, s beleesett a harisnyába. 

Az iskolában is ünnepeltük a Mikulást, a testvérosztályunk (az 5. b) eljött hozzánk 

ajándékkal és műsorral. Legjobban a tornázó rénszarvas tetszett. 

Írta: Deák Anna 1.b  
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Visszatekintés 

A 7. számban meghirdetett rejtvényre ötvennél is több helyes megfejtés 

érkezett. A beküldők jelképes ajándékban részesültek. Köszönet a 

Diákönkormányzatnak, hogy segítségükkel jutalmazhattuk a rejtvényfejtőket. 

Ezúton is köszönet szakköröseimnek a lelkes munkájukért. 

Szeretném kiemelni egyik új szakkörösünk 
nagyszerű eredményét. November 16-án a VII. 
Országos Szaxofonversenyen 1. helyezést ért el 
Kiss Hunor 3. b osztályos tanuló. 

Gratulálunk!  

FELHÍVÁS  

Ha úgy gondolod, hogy bármiben olyan eredményt értél el, ami 

megjelentetésre méltó, jelentkezz! Akár sportban, zenében, vagy bármi 

másban nagyon jól szerepeltél írj a virag.h@freemail.hu e-mail címre! 

Kívánunk mindenkinek áldott, 
békés karácsonyt és boldog új évet! 

Készült: 2019. december 

Jókai Mór Általános Iskola, Pécs 
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Közreműködtek: az újságíró szakkörre járó gyerekek 

mailto:virag.h@freemail.hu

