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Iskolánk  2021-ben is sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő által kiírt „Határtalanul” 

programra. A tanulmányi kirándulás ideje május 23-27. volt. Úti cél: Románia, mottója: A 

csángók földjén – a hagyományok útján. A program  megvalósult a magyar kormány 

támogatásával. 

Hétfőn kora reggel nagy izgalommal vágtunk neki az útnak. Többórányi utazás után 

megérkeztünk az első helyszínre, Nagyváradra. Itt a Petőfi parkban leróttuk tiszteletünket a 

magyar költészet nagyjai előtt, majd tovább indultunk Erdély irányába. Az Erdély kapujának 

nevezett Királyhágón rövid pihenő következett, ezután folytattuk utunkat a Gyimesekbe, a 

szálláshelyeinkre. 

Estére jól elfáradva értünk vendéglátóinkhoz, ahol vacsorával vártak bennünket. Ezt követően 

elfoglaltuk szállásainkat, és alig vártuk már a jól megérdemelt pihenést. 

Kedden a Gyimesekben barangoltunk. Gyimesfelsőlok központjában található a Bagolyvár 

nevű szikla. A tetején boltíves 2. világháborús, felrobbantott bunkert találunk. Ezt „vettük be”, 

jutalmunk pedig a mesés kilátás volt, mely innen nyílik a Gyimes-völgyre. Később a 

borospataki Skanzenbe látogattunk, ahol a Gyimesek minden szegletéből származó, értékes, 

régi házak láthatók, hagyományos eszközökkel, népi bútorokkal berendezve. Megnéztünk egy 

150 évesnél is öregebb, működő vízimalmot. Ebédre az egyik szálláshelyre visszatérve 

megkóstolhattuk a helyben készült termékeket: sajtokat, tepertőkrémet, szalonnát, lekvárt, 

túrót. Jóllakottan indultunk neki a délutáni programunknak, a lovas szekerezésnek. Egy 

hagyományos, önellátó gyimesi nyári szállást, vagyis esztenát látogattunk meg.  

A nap végén rengeteg csodálatos élménnyel gazdagodva megérkeztünk szállásainkra, ahol a 

gyerekek kipróbálhatták a hegyoldalba épített csúszkát, focizhattak, ping- pongozhattak.  

Szerdán Gyimesbükkbe látogattunk megnézni a Rákóczi-várat, majd a Kontumáci-kápolnát. 

Az ezeréves határon felelevenítettük a tatárbetörések emlékét, valamint a 2. világháború 

eseményeit és a Sebő Ödön vezette 32-es határvadász zászlóalj hősies helytállását. Utána 

Moldvába, Pusztinára utaztunk. Felkerestük a legkeletibb Szent István templomot, ahol 

Nyisztor Ilona Magyar Örökségdíjas énekesnő egyházi énekeket adott elő. Ezt követően a helyi 

Magyar Házban hagyományőrző előadást mutattak be számunkra a délutáni magyar oktatásban 

részt vevő diákok. A lebilincselő műsorban helyet kapnak népdalok, hangszeres zenék, mesék 

és népi tréfák is.  

Fáradtan, de újabb csodálatos élményekkel gazdagodva tértünk vissza a Gyimesekbe a 

szállásainkra, ahol finom vacsora várt bennünket. 

Csütörtökön meglátogattuk a híres zarándok helyet, a Csíksomlyói Kegytemplomot, ahol 

megpillanthattuk az 500 éves Mária-szobrot. Odaérkezésünkkor éppen szentmise zajlott a 



templomban, így nem mehettünk a szobor közelébe, messziről csodálhattuk csupán a szépségét. 

Így is mély benyomást tett ránk az épület szelleme és különlegessége. Tovább haladva 

megálltunk Székelyudvarhelyen: Székelyföld fővárosának gyönyörű főterén sétáltunk, ahol a 

legnagyobb székely, Orbán Balázs szobra látható. Kihagyhatatlan látnivaló volt a Történelmi 

Szoborpark, itt megpihentünk kicsit. Szejlefürdőn felkerestük  Orbán Balázs sírját, elhelyeztünk 

rajta egy kis koszorút, mindeközben végig haladtunk a híres székelykapukon. Átsétáltunk a 

Mini Erdély Parkba, amelyben több mint kilencven erdélyi történelmi épületet és középkori vár 

makettjét csodálhattuk meg.  Farkaslakán megálltunk a Tamási-emlékmű előtt leróni 

kegyeletünket, majd egy korondi rövid megálló (vásárlási lehetőség) után a Sóvidékre értünk, 

ahol a fehér arannyal ismerkedtünk. A parajdi sóbányában izgalmas látogatást tettünk, 

megcsodáltuk a bánya különleges kialakítását, szépségét, levegőjét. Este értünk Szovátára, az 

utolsó szálláshelyünkre, egy gyermekotthonba. Itt kedvesen fogadtak és vacsorával vártak 

bennünket, majd sétálni indultunk a Medve-tóhoz. Ennek különlegessége, hogy a só 

kitüremkedések érdekes felszíni formákat hoztak létre, valamint a tó formája állítólag medvére 

hasonlít, innen a neve. 

Pénteken elérkezett a hazaindulás napja. Ezt megelőzően azonban még várt ránk egy 

városnézés Kolozsvárott. Megtekintettük Mátyás király szülőházát, a Szent Mihály templomot, 

körülötte a magyar múltról (és jelenről) mesélő nagy polgárházakat, Fadrusz János alkotását, a 

híres Mátyás-szobrot; a Sárkányölő Szent György szobra által vigyázott Farkas utcai református 

templomot, ahol más nagyságok mellett I. Apafi Mihály és felesége, Bornemissza Anna, illetve 

II. Apafi Mihály és felesége, Bethlen Kata kriptája is található. 

Egy jóleső ebéd után indultunk tovább. Körösfőn megállunk a kirakodóvásárban, ahol a 

csodálatos kalotaszegi szőttesekből, kerámiákból tudtunk vásárolni az otthoniaknak. Hazafelé 

felmentünk Sebes várába, ahonnan gyönyörű kilátás tárult elénk a Kalota-havasra.  

Alaposan elfáradva, ugyanakkor hatalmas élményekkel indultunk el haza, hogy otthon 

elmesélhessük és képekben megmutathassuk mindazt, amit 5 napon keresztül ebben a 

csodálatos erdélyi környezeteben tapasztalhattunk, láthattunk, megélhettünk.  

Azóta is mindannyian visszavágyunk ide, erre az egykor Magyarországhoz tartozó, szépséges 

vidékre. Bízunk abban, hogy lesz még lehetőségünk látni ezt a csodálatos, számunkra nagy 

történelmi jelentőséggel bíró vidéket. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



       

     



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


