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A pályázat keretein belül iskolánkból 13 hetedik és
nyolcadik osztályos tanuló és 2 kísérő pedagógus
utazott Erdélybe. Az 5 napos kirándulás alatt számos
olyan történelmi és kulturális helyszínt látogattunk meg,

melyről már sokat hallottunk és tanultunk. Megismertük
Erdély természeti kincseit, és bepillantást nyertünk egy

magyar iskola életébe is.





1. nap - Nagyszalonta

A határt átlépve első állomásunk Nagyszalonta volt. Itt született
Arany János. Az emlékmúzeum a Csonka-toronyban kapott

helyet, ide sajnos nem tudtunk bemenni. Költőnk szülőházának
helyén tájház működik.



1. nap – Király-hágó  
Király-hágón – melyet Erdély kapujának is hívnak - pihentünk, gyönyörködtünk a kilátásban.



1. nap – Bánffyhunyad, Cigodák
Bánffyhunyadon a cigányok palotákat építettek. Közülük sokan Írországban és Nagy-Britanniában 
dolgoznak. A paloták egyértelműen a hivalkodásról, rongyrázásról szólnak. 



1. Nap - Kolozsvár

Szállásunk Kolozsváron, egy református központban volt. A 3 ágyas szobák nagyon szépek voltak, 
külön fürdővel felszereltek.   



2. nap - Kolozsvár
A napot kolozsvári városnézéssel kezdtük: a Mátyás király tér, a Szent-Mihály templom, és Mátyás
szülőházának megtekintése volt a program. A lovasszobor a győztesen bevonuló, seregszemlét
tartó uralkodót ábrázolja. Felújítás miatt a Szent-Mihály templom sajnos nem volt látogatható.



2. nap - Torda

Tordán megnéztük a sóbányát. Itt már a rómaiak is bányásztak sót.
A bánya a 17. századtól 1932-ig működött. A második
világháborúban légvédelmi búvóhelyként használták, később
pedig sajtot érleltek a járatokban. Az 1990-es évek eleje óta
látogatható.



2. Nap - Szováta
Szováta a Székely-Sóvidék központja, európai hírű üdülőváros. Sóstavairól és sószikláiról nevezetes.

A környéken már a rómaiak is bányásztak sót, majd a középkorban is folytatódott a kitermelés. A

régi mélyedéseket idővel csapadék és folyóvíz töltötte ki, így keletkeztek az első sóstavak.

Megnéztük a Medve-tavat, mely a világ legnagyobb heliotermikus tava.



2. nap - Korond

Korond az erdélyi fazekasság és a népművészet legnagyobb központja. Józsa János fazekas munkáiban 
gyönyörködhettünk, és vásároltunk tányérokat, edényeket, apróbb kézműves termékeket.



2. nap - Farkaslaka

Farkaslaka a székely nép legnagyobb írójának, Tamási Áronnak szülőhelye. Itt található az író
emlékháza, sírja, illetve egy, az emlékét őrző emlékmű is. Koszorúzással, verssel emlékeztünk
rá.



2. Nap - Oroszhegy

Oroszhegyen egy gyönyörű vendégházban szálltunk meg. A kilátás a házból nagyon szép volt, az
egész környékre ráláttunk. Két éjszakát aludtunk itt. Finom vacsorákkal és bőséges reggelivel kínáltak
bennünket. A második este ballagást ünnepeltek szállásunkon, hatalmas zenés mulatság
kerekedett. A 2. éjszaka leszakadt az ég, a vihar hatalmas széllel, jégesővel érkezett. Az ítéletidő és a
folyamatos harangozás miatt nem sokat aludtunk aznap este.



3. nap – Gyilkos-tó, békás-szoros

A nap folyamán a Békás-szoros lenyűgöző sziklái között sétáltunk. A Békás-patak és mellékvizei
vadregényes, meseszép szurdokokat vájtak a mészkőbe.A Gyilkos-tó 1837-ben keletkezett, a nagy
esőzések miatt a hegyről lecsúszó törmelék elzárta a patakok folyását.
A tónál piknikeztünk, és isteni finom kürtőskalácsot ettünk.



3. nap – Csíksomlyó
A délutáni órákban Csíksomlyón megtekintettük a Mária kegytemplomot, majd
felgyalogoltunk a hármas oltárhoz. Itt tartják minden évben Pünkösdkor a
székelyek középkori eredetű fogadalmi zarándoklatát, amely 1990-től kezdődően
mára már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. Útunk
lefelé a Salvator-kápolnától indult, és a keresztút meredek, köves lejtőin
folytatódott. Néhány kisebb sérülést eltekintve (  ) sikerült épségben lejutnunk a
hegyről.



4. nap – Oroszhegy,

Szejkefürdő
Oroszhegyen a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója
bemutatta nekünk az iskolát, találkoztunk a 7. és 8 osztályos
gyerekekkel, majd megajándékoztuk őket sportszerekkel,
könyvekkel. Szejkefürdőn megnéztük a székely kapukat,
megemlékeztünk Orbán Balázs író és néprajzi gyűjtőről.



4. nap - Segesvár
Segesvár középkori városkomplexuma az UNESCO Világörökség része. Megnéztük az óváros
nevezetességeit (a vártornyokat, az óratornyot, a Diáklépcsőt, a Szarvasos házat). A Petőfi
szobornál verssel, koszorúval emlékeztünk költőnkre.



4. nap - Gyulafehérvár
Gyulafehérváron az Érseki Székesegyházat látogattuk meg. Itt

található számos püspök, valamint a Hunyadiak, többek között
Hunyadi János síremléke is.



4. nap –
Csernakeresztúr

Utunk utolsó estéjén Csernakeresztúron, egy vendégházban szálltunk
meg. Finom húslevessel és Bolognai spagettivel vártak bennünket. Az

esti program: busztakarítás és szerelés volt.



5. nap – Déva vára 
A dévai Várhegyen (250 m magas) már az ókorban is volt erődítmény, a
tatárjárás után IV. Béla építtette újjá. Legismertebb régi birtokosai
Hunyadi János, Szapolyai János, Bethlen Gábor és Bocskai István.

Kőmíves Kelemen népballadája többszáz éves történet, mely Déva
várának építését meséli el. Falai csak akkor maradhattak állva, ha egy
asszony hamvaival erősítik azt meg, vagy testét belefalazzák.

Épp restaurálták a várat, így sajnos csak lentről csodálhattuk azt meg.



5. nap –
Vajdahunyad vára

A monumentális középkori vár a tatárjárás után épült fel,

melyet Zsigmond király adományozott Hunyadi János
apjának, Vajknak, 1409-ben.



5. nap - Arad

Aradon verssel, koszorúzással emlékeztünk meg a vértanúkról. A hazafelé út alvással majd közös 
énekléssel telt. A kora esti órákban, sok-sok élménnyel gazdagodva érkeztünk haza 
Magyarmecskére.


