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IRÁNY ERDÉLY!



Iskolánk sikeresen pályázott 
határon túli tanulmányi kirándulásra.

A „HATÁRTALANUL!” 
elnevezésű program keretén belül

5 napra Erdélybe utaztunk.



1. nap
Reggel 6-kor jókedvűen 
indultunk az iskola elől. 
Gyorsan bepakoltuk a 

csomagjainkat, 

felszálltunk, s izgatottan 
vártuk a nagy utazást.



A méhkeréki határon mindenki izgult egy kicsit, 

amikor a határőr feljött a buszra, de szerencsére 

nem volt semmi gond és mehettünk tovább. 

Romániában előbb esteledik, így az órákat 

átállítottuk egy órával.



Király-hágó = Erdély kapuja 
Az 580 méter tengerszint feletti magasságban 
kanyargó hágó századokon át nemcsak Bihar és 
Kolozs vármegye, hanem 1557-től 1867-ig 
Magyarország és Erdély határa is volt.





Nagyszalontai élményeink
Nagyszalonta jelképe a 
Csonka-torony, melyben a 
város híres szülöttének, 
Arany János emlékére, 
múzeumot alakítottak. A 
Csonka-torony egy, a 
törökdúlás után ide 
telepített hajdúk által 
épített, védelmi célokat 
szolgáló torony, amelynek 
építését 1636-ban 
fejezték be.



Arany János 

szülőházát tekintettük 

meg Nagyszalontán, 

ahol koszorút 

helyeztünk el.





Az idő rövidsége miatt a buszon tartottunk rendkívüli 
irodalom órát Ady Endréről, majd rövid városnézéssel 
megtekintettük a „Körös-parti Párizsnak” Nagyváradnak a 
legjellemzőbb épületeit.



Tordai-hasadék
Távolról tekintettük meg, 
mert a térség felett heves 
villámlással kísért 
zivatarzóna vonult el. A 
biztonság érdekében 
programmódosítás történt, 
a Rhédey-kastélyt 
tekintettük meg.
A buszban felidéztük Szent 
László királyunk mondáját.



Erdőszentgyörgy, Rhédey-kastély





Szováta

Körülsétáltuk a Medve-tavat, mely az 5 

sós tó legnagyobb tava. Felmásztunk a 
Sósziklához, megnéztük a Zöld-tót, majd 
a Vörös-tót, amit vörös színű sórákok 
festenek be, innen kapja vöröses színét.







Este 8-ra elfoglaltuk a szállásunk 
Marosfőn.



2. nap: Parajdi sóbánya 
(120 m)

Lementünk 177 lépcsőn 
a sóbányába, melyet 
napjainkban szórakozásra 
használnak.

Európában ez a 2. olyan 
sóbánya, amelynek a 
sótartalma 98%.





Meglátogattunk egy mini sómanifaktúrát, 
ahol megmutatták, hogyan dolgozzák fel a 
sót. Készítenek belőle fürdősót, szappant, 
autó illatosítót, sólámpát, de fűszeres 
étkezési sót is.



Korond
Első utunk egy fazekas 
műhelyhez vezetett, ahol 
egy házaspár bemutatta 
az agyag feldolgozását. 
Ők ma már csak 
dísztárgyakat készítenek, 
például vázát, 
dísztányért, gyertyatartó. 
Diákjaink kipróbálhatták 
az írókázást, melyben 

nagyon ügyesek voltak.



Vízimalom
Egy eredeti 

állapotban lévő 
vízimalmot láthattunk 
mely működőképes, 
de sajnos a patakban 

lévő kevés víz nem 
képes meghajtani a 
lapátokat.



Taplász
Taplógombát dolgozza 
fel, készít belőle kalapot, 
karkötőt, táskát, 
maszkot, hűtőmágnest. 
Elmondta, hol szerzi be a 

taplógombákat, és 
bemutatta annak 

feldolgozását. 
Kipróbálhattuk a tapló 
nyújtását.



Korondi vásár
Népművészeti 
tárgyakat, 
szőtteseket, ruhákat 
árulnak az út két 
oldalán, mely Erdély 
népművészetét 
mutatta meg nekünk.



Farkaslaka

Meglátogattuk 
Tamási Áron sírját, 
ahol tiszteletünk 
jeléül koszorút 
helyeztünk el nagy 
írónk sírjánál. 



Szejkefürdő

16 székelykapun keresztül jutottunk el Orbán 

Balázs, a legnagyobb székely író 

síremlékéhez. Wass Albert ezeket a kapukat 

az élet-halál kapujának nevezte el.





Zeteváraljai víztározó



3. nap: Madéfalva
Madéfalvai vérengzésre 
emlékeztünk, a székelyek 
egy csoportja ellen 

elkövetett 
tömeggyikosságra.

Itt ezen a napon 

elsőáldozás zajlott, 
melyen a gyermekek és 
szüleik székely 
népviseletben jelentek 
meg.





Csíksomlyói élményeink
Csíksomlyón részt vettünk a vasárnapi 
szentmisén a kegytemplomban.



Itt őrzik a világ egyik 
legnagyobb méretű (227 cm) 
kegyszobrát, a csodatévő 
Mária-szobrot. 

A szobor többször is 
figyelmeztette már a 
székelyeket a veszélyre 
könnyeivel, és csodálatos 
gyógyulások is fűződnek 
hozzá. Sok kicsi köszönő 
táblácskát láttunk a falon, a 
hívek hálája jeléül, mert 
segített rajtuk. Nagyon szép a 
templom, nem hiába tartott 
több, mint hetven évig a belső 
díszítése.



Hármashalom oltár 
Makovecz Imre által 
tervezett oltáron 
tartják pünkösdkor a 
szentmisét, melyre 
többszázezernyi 
zarándok gyűlik össze.
Ez a pünkösdi búcsú a 
legnagyobb méretű 
katolikus rendezvény 
Erdélyben.



Hunyadi János 
idejében épülő 
kápolnát néztünk meg 
a dombtetőn.





Nyerges-tető
„Tisztelet a hősöknek!”
Nyerges- tetőre érve 
megálltunk az 
emlékműnél, ahol 
annak a kétszáz 
székely vitéznek 
állítottak emléket, 
akik Tuzson János 
vezetésével 
feltartóztatták a cári 
sereget.





Kézdivásárhelyi élményeink
Neve arra utal, hogy már a középkorban vásáros hely
volt. A szó előtagja (kézdi) arra emlékeztet, hogy az
itteni székelyek Szászkézd vidékéről valók.
Kézdivásárhely nevezetes arról, hogy fennmaradt
úgynevezett udvarteres városszerkezete. A főtér
körül több mint 70 udvartér található.

Gábor Áron szobrát kerestük fel, aki az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc legendás ágyúöntője
és tüzértisztje volt, majd a csatamezőn vesztette el
életét.





Csíkszereda
Makovecz Imre által 
tervezett katolikus 

templomot néztük 
meg útközben.





4. nap: Felmásztunk az Olt 
folyó forrásához (1266 m)
A Maros és az Olt folyó a legenda szerint testvérek voltak, tündér 
édesanyjuk változtatta őket folyóvá, hogy meglátogassák a Fekete-

tengerhez száműzött édesapjukat.





Békás-szoros

Gyönyörködtünk a táj 
szépségében és 
felidéztük a hozzá 
kapcsolódó 
mondákat. 
Szétnéztünk a 
hagyományos vásáron 
útközben.



Gyilkos-tó



5. nap: Székelykeresztúr
Megnéztük a 
Gyárfás-kúriát, 
melynek udvarán 
lévő körtefa alatt 
írta meg Petőfi 
Sándor utolsó 
versét.



Fehéregyháza, Petőfi emlékház



Segesvári élményeink
A városban az UNESCO világörökség 
részét képező óvárost néztük meg. 
A parkolóból felsétáltunk az 
Óratoronyhoz, majd az óváros utcáin 
haladva megcsodáltuk az egykori 
kereskedők jellegzetes házait.





Diáklépcső
1642-ben épült, fából 
készült, fedett 
lépcsősor. Nevét 
onnan kapta, hogy a 
Vártemplom melletti 
iskolába minden 
reggel ezen a 
lépcsőn mentek (és 
mennek ma is) a 
segesvári diákok.



Csucsa
Ady Endre és Csinszka legendás szerelmének helyszínét tekintettük meg, 
a volt Boncza-kastély ma már Octavian Goga Múzeum.



Elbúcsúztunk a hegyektől



Este 7-kor érkeztünk iskolánk elé, ahol a 

szülők már nagyon vártak minket. 

Kipakoltuk csomagjainkat és mindenki 

elindult haza, hogy a rengeteg szép 

élményt megossza családjával, barátaival.



A feszített program ellenére
nagyon élveztük a kirándulást,

köszönjük szépen!


