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Előkészítő óra 

Ismertettük a diákokkal a Partium, Székelyföld, Udvarhelyszék, a szászok 

történelmét, a meglátogatandó terület etnikai arányait, a külhoni magyarsággal 

kapcsolatos tudnivalókat. Bemutattuk a székelyföldi sóbányászat történetét. 

Megbeszéltük a kirándulás részleteit, az egyes helyszínekkel kapcsolatos 

tudnivalókat, a kirándulás és a buszos utazás alatti helyes és felelősségteljes 

viselkedést. 

 

   

 

1. nap 

Kirándulásunk első állomása Nagyvárad volt. A barokk stílusú székesegyház és az 

itt működő Szent László Egyházművészeti Múzeum megtekintése után a 

belvárosban tettünk sétát érintve a Bémer és Szent László tereket, a Fekete Sas 

Palotát, a Városházát. 

 

   

 



Megálltunk Erdély kapujában, a Király-hágón gyönyörködni a káprázatos 

panorámában. Utunkat Kolozsvárra folytattuk, ahol a Szent Mihály templomot, a 

téren található Mátyás király szobrot tekintettük meg és elsétáltunk Mátyás 

szülőházhoz. 

 

   
 

2. nap  

A napot Zetelakán a Dr. Boros Fortunát Középiskola meglátogatásával kezdtük, az 

iskola igazgatója mesélt az iskoláról, majd megmutatta a tantermeket és az udvart, 

ahol a tanulókkal is találkoztunk. 

 

   

 

Ezek után a Madarasi-Hargita tetejére túráztunk úgy, hogy Ivóból traktorral tettük 

meg az út felét. 

 

   



Befejezésül Zetelakán egy barátságos focimeccset játszottak a fiaink a helyi futball 

csapattal. 

   

 

3. nap  

Erdély egyik legnevezetesebb természeti látnivalójához, a több száz méteres 

sziklafalak közt kanyargó Békás-szoroshoz utaztunk. Majd a szoros bejárata előtti, 

legendákkal övezett, hegyomlás által keletkezett Gyilkos-tónál tettünk még sétát. 

 

   

 

Látogatást tettünk egy esztenán, egy hagyományos állattartónál, ahol házi 

finomságokat ebédeltünk és megnéztük az állatokat. A napot a Bokréta néptánc 

együttessel zártuk, akik körtáncokat tanítottak nekünk a szálláson. 

 

   

 



4. nap  

A napot a gyerekek által nagyon kedvelt Törcsvári kastélynál kezdtük felelevenítve 

a kastély magyar vonatkozásait. Utunkat az erdélyi szászok régi központjába, 

Brassóba folytattuk. A vár megmaradt falainak megtekintése után az egykori 

Magyarország legnagyobb templomaként ismert Nagyboldogasszonynak szentelt 

Fekete templomot néztük meg. 

 

   

 

Délután Közép-Európa egyedüli épen maradt vulkáni tavához, a Szent Anna tóhoz 

sétáltunk. Következő állomásunk Csíksomlyó volt, a katolikus vallású székelyek 

híres Mária-kegyhelye, búcsújáróhelye és szellemi életének több évszázados 

központja. Madéfalván koszorúzással folytattuk a napot. Zárásként Lövétére 

mentünk, ahol egy különleges természeti ritkaságot a sóskutat tekintettük meg. 

 

   
   

   
 

 



5. nap  

A Sószorosi sétával kezdtük a napot, majd meglátogattuk a parajdi sóbányát. A 

Medve-tó körüli sétával folytattuk utunkat. Alakja kiterített medvebőrre hasonlít, 

innen származik a neve. 

 

   

Korondon a kerámiakészítést tekintetettük meg, Józsa János, a Magyar 

Népművészet Mestere műhelyében. Farkaslakán - A székelység nagy írója Tamási 

Áron szülőházában tettünk látogatást, ahol az író hozzátartozója mesélt az íróról. 

Ezután Tamási Áron emlékművét koszorúztuk meg. 

 

   

 

Utunkat Szejkefürdőre folytattuk, a 14 székelykapu alatt áthaladva értünk el Orbán 

Balázs sírjához, ahol az íróra, néprajzgyűjtőre emlékeztünk. Székelyudvarhelyi 

látogatása után visszatértünk a szállásra. 

 

   



6. nap 

Hazafelé koszorút helyeztünk el Fehéregyházán az Ispánkútnál, a költő 

feltételezett elestének helyén felállított Petőfi-emlékműnél. Segesváron 

ellátogattunk az UNESCO által világörökség részeként nyilvántartott történelmi 

belvárosba. 

 

   
 

Értékelő óra 

A tanulók az utazás során készített képekből bemutatókat készítettek, amit 

közösen megnéztünk, majd a beszélgetéssel felelevenítettük az emlékeket. 

Az iskolai sportnap keretén belül az utazáson részt vett tanulók megtanították a 

Boróka táncegyüttes által tanult körtáncokat a 7. és 8. évfolyamos diákoknak. 


