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A határ már nem akadály! Kirándulás Székelyföldre
2022. június 1-én iskolánk 35 tanulója 3 kísérő pedagógussal izgatottan várta az autóbuszt, amivel
tanulmányi kirándulásra indultak a történelmi Erdélybe, Székelyföldre.
A kirándulás első napján, Torockón a Néprajzi Múzeum és a Vízi malom meglátogatásával nyertek
betekintést tanulóink a helybeliek életébe, mindennapjaiba. Megismerték a vaskenyér fogalmát és
azt, hogy milyen szerepet játszott a torockói emberek életében.

Az út Nagyenyed felé folytatódott, ahol a híres Bethlen Gábor Kollégiumot és a Vártemplomot
látogatták meg. Itt rendhagyó irodalomóra keretében Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa című
elbeszélésének feldolgozásával, a város történelmi eseményeit elevenítették fel.
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Második nap a Csíksomlyói Kegytemplom meglátogatásával és a Kálváriadomb megmászásával a
Csíksomlyói Búcsú hangulatát tapasztalhatták meg. Ezt a hangulatot fokozta a szentegyházi
Mártonffi János Általános Iskola Passió előadása. A nap végén a híres Kürtőskalács sütés
technikájával ismerkedtek, mindenki elkészítette saját részre az uzsonnáját.

A harmadik napon a Parajdi sóbányában ismerkedtek a sóbányászat történelmével, a só történelmi
értékével, majd a Sóháton túrázva megfigyelhették a természet alakította sóhegyeket.
2

HAT-KP-1-2021/1-000245
A Trópusi Lepkeház is sok érdekességet tartogatott számukra. Délután Farkaslakán, Tamási Áron
szülőfalújában látogatták meg a nagy író szülőházát és a sírjánál koszorú elhelyezésével rótták le
tiszteletüket. A szállás is ebben a híres faluban, a Balla Panzióban volt.

3

HAT-KP-1-2021/1-000245

A negyedik napon Székelyudvarhely nevezetességeit járták végig. Szejkefürdőn Orbán Balázs
munkásságával ismerkedtek, majd sírjára helyezett mécsessel tisztelegtek a nagy világjáró előtt.
Bebarangolták a Mini Erdély makett gyűjteményt és a Borvízmúzeumban is sok új ismerettel bővült
tudásuk.
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Délután az összetartozás jegyében, a városi megemlékezésen koszorút helyeztek el a Milleniumi
Székely Emlékműnél, és az Emlékezés Parkjában újabb tudással bővült Erdély 12 ismert történelmi,
illetve mondabeli személyiségéről.

Ötödik nap hazafelé Gyulafehérváron a nagy múltú katedrális, a Szent Mihály-székesegyház és a vár
meglátogatásával bővítették ismereteiket. Déva váránál rendhagyó irodalomóra keretében Kőmíves
Kelemenről frissítették fel emlékeiket. Sajnos maga a vár felújítás miatt nem látogatható.

A kirándulás célja, a magyar nemzetiségű székely népcsoport mindennapjainak, szokásainak,
életmódjának megismerése volt, a témája pedig az összetartozás. A kirándulás elérte a célját, hiszen
az út során átélt személyes élményekkel az összetartozás tudatot sikerült erősíteni. A meglátogatott
helyek, a programok, az idegenvezetők előadásai mind a helybéliek történetét, szokásait, életmódját,
történelmét mutatták be. Az 5 napos kirándulás, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 3 752 150 HUF
pályázati támogatásából valósulhatott meg. Köszönjük szépen a lehetőséget és a támogatást!
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