
           

 

HATÁRTALANUL! SZÉKELYFÖLDÖN 2021 

BESZÁMOLÓ A MEGVALÓSULT PROGRAMOKRÓL 

Székelyföld kincsei – Sóvidék csodái 

HAT-20-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 

Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Utazás időpontja: 2021. 09.06-10.  

Létszám: 40 diák + 5 kísérő tanár  

(tervezett létszám: 42 diák + 5 kísérő tanár) 

KÖTELEZŐ PROGRAMOK: 

1. nap 

A Király-hágón keresztül elérkeztünk Székelyföldre. Első hosszabb megállónk Nagyváradon 

volt, ahol már fogadott minket a helyi idegenvezető. Nagyvárad múltjáról és jelenéről szóló 

előadás után felkerestük az Ady Múzeumot, majd Nagyvárad Fő terét jártuk be. 

A nap végén elérkeztünk Mezőmadarasra, ahol a szállásunk volt. (Két szálláshelyet 

biztosítottak nekünk, a csoport egy része Mezőmadarason maradt, a másik része 

Marosvásárhelyre ment.)  

 



2. nap 

Mezőmadarason a református templomban tartott számunkra a helyi plébános áhítatot, 

majd megtekintettük az Orbán-kúriát és a helyi néptánccsoport próbáját. 

 

Következő helyszínünk Marosvásárhely volt. Itt találkoztunk idegenvezetőnkkel. A 

városházát és a Kultúrpalotát csodálhattuk meg. 

 

Nyárádszentlászlón  az Árpád-kori templom volt a következő megállónk, amely 

lenyűgöző látvány mutatott. 

 



Utunkat Szovátán folytattuk, a sós vízű Medve-tónál  körtúrát tettünk. 

 

A parajdi sóbánya nyitva tartása szeptembertől megváltozott, mire odaértünk – sajnos – 

zárva találtuk, így ezt a programot a következő napra halasztottuk.  

Felcseréltük a másnap délelőtti és az aznap esti programot. Így Farkaslakára mentünk. 

Tamási Áron sírjánál koszorút helyeztünk el. A híres író méltatása mellett énekkel 

tisztelegtünk emléke előtt. 

 



A Trianon Emlékműnél meghallgattuk idegenvezetőnk érdekes és személyes beszámolóját 

arról, mit jelentett Erdély életében Trianon, milyen történelmi események következtek a 

békeszerződés után, illetve hogyan élték meg az emberek az elszakadást. Megkoszorúztuk 

az emlékhelyet, énekeltünk és verssel emlékeztünk történelmünk fájdalmas eseményére. 

 

3.nap 

Az előző napon elmaradt sóbányai látogatást pótoltuk Parajdon. 

 



A sóbánya után Korondra mentünk, ahol egy fazekasműhelyben tettünk látogatást, Ilyés 

Vészti Mihályéknál. Itt megismerkedtek a gyerekek a híres korondi népművészet 

fortélyaival. 

 

Érdekes előadásban volt részünk, amikor a sóvágó mesterséget „tanulmányoztuk”. 

 

Délután Csorgó-kútra túráztunk. Nemcsak a vízesésben gyönyörködtünk, hanem 

felkapaszkodtunk a vízesés fölötti erdőbe, ahol egy mesebeli vidékre leltünk. A kirándulás 

feledhetetlen élményt jelentett. 

Este meglepetés-vendégek érkeztek, a Boróka együttes személyében. Fergeteges táncestben 

volt részünk. 

4.nap 

Szejkefüdőn ellátogattunk a „legnagyobb székely” Orbán Balázs sírjához. Megcsodáltuk a 

székelykapukat, meghallgattuk Orbán Balázs életútjáról és munkásságáról szóló előadást. 



 

Élve a fakultatív programok egyik lehetőségével ellátogattunk a Mini Erdély parkba. Itt 

nemcsak a kiállított épületekre csodálhattunk rá, hanem kisvasutazhattak is a gyerekek.

 

 



Székelyudvarhellyel ismerkedünk. Idegenvezetőnk a város történetéről mesél: 

 

Délutánra került az a program, amelyet már nagyon vártak a gyerekek és a kísérők is. 

Traktor vontatta, fedett szekéren utaztunk, először a kürtőskalács készítő műhelybe, ahol 

megnézhettük, hogyan készül a valódi erdélyi kürtőskalács. 

 

 



Izgalmas utazás várt ránk fel a Madarasi Hargitára. Fölfelé kapaszkodva lenyűgöző 

látványban volt részünk. A traktorút során próbáltuk megörökíteni a hargitai hegyek és 

erdők világát.  

 

 

Utazásunk – sokak szerint – legszebb epizódja következett. Felmentünk a Madarasi 

Hargita tetejére. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, ragyogó napsütésben végigjártuk a 

kopjafák borította hegytetőt. Énekeltünk és imádkoztunk együtt. Akkor, ott a Hargita 

tetején, minden gyerek és felnőtt megrendülten állt körbe, és gondolt a régiekre, 

mostaniakra, hazaiakra és az elszakított országrészekben rekedt magyarokra. 

 



 

 

 

Vidám traktorút következett lefelé sok énekkel és nevetéssel. 

3. nap 

Utunk már hazafelé vezetett. Segesvárt – amely valóban egy ékszerdoboz a száz városok 

között – bejártuk helyi idegenvezetőnk segítségével. 

 



Élményekkel teli, fárasztó, de emlékezetes kirándulásunkat sokat emlegetjük. Nemcsak 

Erdély nevezetességei vésődtek szívünkbe, hanem csapatunkat úgy összekovácsolta a sok 

élmény, hogy reméljük nemcsak a nyolcadik osztály végéig, hanem sokkal tovább is 

meghatározó emlék marad. Hálával gondolunk a szervezőkre, idegenvezetőkre, 

szállásadókra és buszvezetőnkre, akik végigvezettek minket ezen a kalandos úton. 

Október 22. Projektnap 

Emlékeinket többször felidéztük, elmeséltük. Beszélgettünk történelemről, érzésekről, 

hagyományokról, hagyatékról. Együtt készültünk október 23. megünneplésére, amikor a 

próbák során a szövegeket tanulmányozva a magyarságunkkal néztünk szembe. 

Szeretnénk olyan emberekké válni, akik méltó követőik elődeiknek, akik kiállnak 

értékeink mellett, büszkén vállalják nemzeti identitásukat.  

 Ünnepségünk zárásaként az Ismerős Arcok együttes „Egy vérből vagyunk” dalával 

búcsúztak a nyolcadikosok.  Felállva, egymás kezét fogva énekelte az egész iskola a 

szereplők vezetésével.  

 

 

 



Jelenetek az előadásból 

 

 

 

 


