
 

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében 

Iskolánk 7. osztályos tanulóival 2013.május 29-től június 3-ig 6 felejthetetlen napot 
töltöttünk Erdélyben. Ezt az utazást a Határtalanul pályázat elnyerése, amelyet a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt támogatott és a szülők anyagi segítsége tette lehetővé. A sikeres 
pályázattal 495 648 Ft-hoz jutott az osztály, amely az utazást és a szállás költségét fedezte. 
Utazásunkat a Rumi Önkormányzat és a Claudibusz jelentősen segítette. A gyerekeket 
Molnárné Virág Szilvia tanárnővel kísértük el az útra. 

Szerdán éjszaka indultunk útnak és a székelyudvarhelyi szállásig több nevezetességet 
is megnéztünk. Első megállónk a Sebes-Körös völgye fölött elhelyezkedő Király-hágónál 
volt, amely a történelmi Erdély egyik nyugati kapuja. Csucsán a Boncza-kastélyt látogattuk 
meg, ahol Ady Endre az I. világháborúban feleségével, Csinszkával (Boncza Bertával) élt. 
Körösfőn a református templom kazettás mennyezetét és a varrottasokat csodáltuk meg. A 
templom közelében Vasvári Pál emlékét emléktábla őrzi. Hosszabban időztünk Kolozsváron. 
Főterét a gótikus stílusban épült Szent Mihály templom uralja, mellette Mátyás király lovas 
szobra áll, aki a város híres szülötte. A Farkas utcai református templomba, Mátyás király 
szülőházához és a Házsongárdi temetőbe is ellátogattunk. Kolozsvártól még több órás út 
vezetett Székelyudvarhelyre. Fáradtan és éhesen érkeztünk meg a Palló Imre Művészeti 
Szakközépiskola kollégiumába, ahol nagyon szívélyes fogadtatásban volt részünk.  

Második napunkon a finom és bőséges reggeli után Homoródfürdő borvízforrásaiba 
kóstolhattunk bele. Csíkszeredán a négy sarokbástyás Mikó-várba látogattunk el. A vár előtt 
Petőfi Sándor szobra áll. Továbbhaladva a csíksomlyói barokk stílusú kegytemplomot néztük 
meg. Csíksomlyó a székely és csángó magyar katolikus hívek híres búcsújáró helye. A 
pünkösd szombati zarándoklatnak kb. fél millió résztvevője volt. Ebédre Csíkszenttamásra 
voltunk hivatalosak, ahol egyik tanulónk rokonai élnek. Megható találkozás volt. A falu 
nevezetességeihez is elsétáltunk. Vacsora után Székelyudvarhelyen végeztek kutató munkát a 



gyerekek. Feltérképezték a város nevezetességeit, érdeklődtek történelme, lakossága, 
életmódja és híres szülöttei felől is. Este közösen megbeszéltük a tapasztalatokat. 

Harmadik napunkat vendéglátó iskolánk meglátogatásával kezdtük. Megismerhettük 
mindennapjaikat és gondolkodásukat. Utána a zeteváraljai víztározó és környezetének 
szépségeit csodáltuk meg. Ivónál bátorságunkat összeszedve traktorra ültünk és elindultunk az 
1801m magas Madarasi-Hargitát meghódítani. A hegy lábánál napsütéses időben volt 
részünk, de a hegytetőt már jégesőben másztuk meg. A zord időjárás sem akadályozott meg 
bennünket abban, hogy egy kopjafára felkössük emlékszalagunkat. Egy vendégházban erőt 
gyűjtöttünk és visszazötyögtünk a faluba. Esténk elázott felszerelésünk szárogatásával telt. 

Szombaton Máréfalva 95 székely kapujából néhányat lefényképeztünk, hogy este 
útinaplónkba a rajtuk díszelgő mintákat le tudjuk rajzolni. Kora délelőtt Románia leghidegebb 
településének, Gyergyószentmiklósnak örmény katolikus templomát néztük meg 
idegenvezetőnkkel. Ezután izgalmas utazásban volt részünk a szerpentines utakon a 
varázslatos szépségű Békás-szorosig. A Kárpátok legismertebb szurdokvölgye 5 km hosszú, 
ahol helyenként a mészkőfalak 300 méter magasra emelkednek a patak fölé. Lenyűgöző a 
látvány. A Békás patak völgyében 1837 nyarán keletkezett a Gyilkos-tó. A tó vizéből 
fenyőcsonkok állnak ki. Megismertük a tó keletkezésének legendáját és hiteles történetét is. A 
visszaúton rövid kitérőt tettünk Szárhegyre a Lázár-kastélyba és Ditrón a neogótikus 
templomnál is fényképeztünk. 

Vasárnap is rengeteg látnivaló várt bennünket. Szejkefürdőn megkoszorúztuk Orbán 
Balázs sírját, aki író, néprajzi gyűjtő és híres székelyföldi kutató volt. A parajdi sóbányába a 
többi látogatóval együtt busszal jutottunk le. A felszín alatti hatalmas sótermekben történeti 
ismertető, játszótér, kötélpálya, ökumenikus kápolna és még étterem is van. Sokan járnak ide 
légúti betegségeiket kezelni. A kutatások alapján a bányában még 2 milliárd tonna só 
található. Szováta sókarszttavai közül a legnagyobb a Medve-tó. Sótartalma rendkívül magas, 
250g/l, itt épített strand várja a fürdőzőket. A kis tavak között sétálva esőbarázdálta 
sósziklákat is felfedeztünk. Farkaslakán Tamási Áron szülőfalújában a sírjánál koszorúztunk 
és a parkban összeszedtük a szemetet. Késő délután a fazekasságáról nevezetes Korondon 
elköltöttük maradék pénzünket ajándékokra. 

Hatodik nap reggel elbúcsúztunk vendéglátogatóinktól és megígértük, hogy még 
visszatérünk Erdélybe. Hazafelé úton a Tordai-hasadéknál tettünk 2 órás sétát. A határhoz 
közeli Nagyváradon a katolikus püspöki székesegyházat és palotát csodáltuk meg, a köztük 
lévő téren áll Szent László szobra. Innen gyorsan megérkeztünk az ártándi határátkelőre. 
Budapesten áthaladva este 23 órakor érkeztünk meg Rumba. Mindenki vidáman szállt ki a 
buszból és örömmel üdvözölte családtagjait.  

Felejthetetlen élményekkel lettünk gazdagabbak. Remélem, hogy az utánunk 
következő osztályok is eljutnak Erdélybe és még mi is visszamehetünk oda. 

     Hajósné Molnár Hajnalka (osztályfőnök) 
  


