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Résztvevők:18 utazó tanuló és 2 kisérő tanár 

Előkészítő foglalkozás: 2021. 10. 04. 

Az előkészítő foglalkozáson szóesett a Határtalanul pályázat, és megvalósítandó programjaink 
céljáról, melyek a következők:  

-A Magyarország határain kívül élő magyarság megismerése                                                                          

-A magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése 

Bemutatásra került: 

• Románia történelme, mely a középkortól szorosan kapcsolódik Magyarország és a magyar 
nép történelméhez 

• Történelmi régiók Románia területén 
• Romániában élő összlakosság etnikai összetétele 
• Magyarország határain túl élő magyarság létszáma, az államhatáron kívüli elhelyezkedés 

történelmi okai 
• A tanulmányi kirándulás részletes programja       
• A meglátogatandó települések története 
• Látogatókra vonatkozó szabályok 
• Úticsomag (Hogyan pakoljunk?) 
• A toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályai 

 

1. nap: 2021.10.08. 
 

  6 órakor indultunk nagy izgalommal az iskola elől. A határátlépésnél figyelnünk kellett az egy óra 
óraidőeltolódásra. A határátlépés után megismertük az országrész, és az itt élő nemzetiségek 
szerepét a Rákóczi szabadságharcban. Az osztrákok szemében Erdély volt a kulcs magyarországi 
uralmukhoz. 
  Délelőtt a nagyváradi várban sétáltunk, amely vitathatatlanul az egyik legjelentősebb késő középkori 
építészeti műemlék Erdélyben. A 16. és a 17. században az Erdélyi Fejedelemség által az Oszmán 
Birodalommal szemben kidolgozott és kiépített védelmi rendszer egyik kulcselemévé vált, ily módon 
pedig a keresztény Európa egyik félelmetes bástyájává lett a muzulmán terjeszkedéssel szemben. 
Ezen minőségét két évszázadon keresztül megőrizte, és a kortársak is egyöntetűen elismerték. A 
nagyváradi várban II. Rákóczi Györgyre emlékeztünk, akit a szászfenesi csata után szállítottak a várba, 
és itt halt bele sérüléseibe.  
 Sétát tettünk a belvárosban, melynek során érintettük a Bémer és Szent László tereket. Megnéztük 
Nagyvárad gyönyörű szecessziós remekműveit, melyeknek kiemelkedő példája a Fekete Sas Palota, 
érintettük a Városházát, és sétáltunk a Körös-parton.  
Folytatva utunkat rövid fotószünet Erdély kapujában, a Király-hágón tartottunk, ahonnan káprázatos 
panoráma nyílt Erdélyországra. 
A következő pihenőnél a panzió játszóterén jót hintáztunk, míg a többiek a kerti tónál figyelték az 
éjszakázásra elbújó récéket.  
Későn érkeztünk Nyikómalomfalvára a szállásra, az Ersa panzióba, ahol nagyon finom vacsorával 
vártak minket. A gordon blue -t a helyi üzemben készült gordon sajt ízesítette. a vacsora alatt 
köszöntöttük Dorkát a születésnapján.  

 



2. nap: 2021.10.09. 
 

  A bőséges reggeli után kürtőskalácssütésre indultunk. A kész tésztát magunk tekerhettük fel, és 
sütöttük meg parázson. A mi magunk készítette kalácsokat vittük a Hargitára, ahová Szentegyházáról 
traktorral mentünk a menedékházig. Ezután gyalogtúra következett fel a csúcsra a Madarasi- Hargita 
tetejére, a kopjafákig.  
Délután Székelyudvarhelyen, a 96%-ban magyarlakta 40 ezres városban sétáltunk. Megnéztük a 
Vasszékelyt, a városházát,  és a szoborparkot, ahol megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc szobrát.  
Ezután Szejkefürdő következett, ahol Orbán Balázs sírjánál róttuk le tiszteletünket, melyhez 
székelykapuk során át gyalogoltunk fel a hegyoldalba. Orbán Balázs bejárta Székelyföldet. Eljutott 
minden településre, várromhoz, természeti ritkasághoz. Szorgalmasan jegyzetelt, fényképezett. 
Munkája eredményeként 1868–1873 között hat kötetben kiadta fő művét A Székelyföld leírását, mely 
azóta is egyedülálló alkotás Székelyföldről történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti 
szempontból.  
Ezt követően érkeztünk a szállásra, ahol várt minket a finom vacsora.  

 
3.nap: 2021.10.10. 

 
 Látogatás a parajdi sóbányában. A parajdi sótelep Európa egyik legnagyobb sótartaléka, a sótömb 
maga 1,2 km × 1,4 km átmérőjű, enyhén ellipszis alakú és 2700 m mélységben gyökerezik. A parajdi 
sótömzs el tudná tartani egész Európát sóval 100 éven keresztül. A földalatti üdülőhelyen számos 
időtöltési lehetőség járul hozzá, hogy napi több órát eltöltsenek a légúti panaszokban szenvedők, 
elősegítve gyógyulásukat.  
 Délután parajdi Sószorosban sétáltunk, ahol a só különleges formáival ismerkedtünk meg, mint 
például a felszínen kialakult barázdák, a sókarok, valamint a borsós felszínű sókarfiolok.  
 Délután Szovát fürdőn, a Medve-tó körül túráztunk.. A sókarszton létrejött tó 1875-ben keletkezett, 
a világ legnagyobb heliotermikus tava. Alakja kiterített medvebőrre hasonlít, innen származik a neve. 
Sótartalma a felszínen 100 g/l, mélyebben 220-300 g/l. Vize a helioterm jelenség következtében 
35°C-ra is felmelegszik 2 méter mélységig; de a tó kialakulásakor legmelegebb rétegében 80°C-ot is 
mértek. Felmentünk a kilátóba is. 
A szállásra tartva a fazekasságról híres Korond főutcáján sétáltunk az állandó kirakodóvásárban. 
Megálltunk még Farkaslakán Tamási Áron sírjánál, ahol megemlékezünk az egyik legnagyobb népi 
írónkról. Koszorúztunk, majd megtekintettük Erdély első Trianon-emlékművet. Körülnéztünk a 
szemközti kirakodóvásárban, ahol környékbeli kézművesek portékáit lehetett megvásárolni. Ezután a 
szállásra tartottunk. az estét táncmulatsággal zártuk. 
 

4. nap: 2021.10.11. 
 

            Reggel bepakoltunk a buszba, és indultunk haza. 
 Útközben megálltunk Fehéregyházán. Megemlékeztünk nagy költőnkről a „Petőfi kútjánál”, ahol 
utoljára látták élve a költőt.  
Ezt követően Segesvár történelmi központjában felidéztük I. Rákóczi György fejedelemmé választását 
és II. Rákóczi Ferenc segesvári országgyűlésben kimondott trónfosztását. A város központjában 
napjainkig fennmaradtak a középkori szász építészet műemlékei. Megtekintettük Petőfi Sándor 
szobrát a Szent József római katolikus templom és a Csizmadia bástyák közötti kis parkban. 
Ismerkedünk az erdélyi szászok világával.  
Választható programként szerepelt a kalotaszegi Körösfő, utunk következő megállója, ahol 
megnéztük a 4 fatornyos, zsindelytetös, festett fakazettás mennyezetű, belső falfreskókkal és 



kalotaszegi szőttes díszítésekkel is büszkélkedő református templomot. Érdekes emléke a török 
időknek az ún. „Rákóczi szőnyeg”, amely a történészek szerint Erdélyben készített gördesz csomózású 
török imaszőnyeg. A néphagyomány szerint, amikor 1660. május 22-én II. Rákóczi György fejedelem a 
vesztes szászfenesi csata után sebesülten Várad felé menekült, Körösfőn megpihent, ahol Korpos 
György helybeli lakos látta el a fejedelmet. Rákóczi jóságáért egy török szőnyeggel ajándékozta meg, 
amelyet aztán utódai a református egyháznak adományoztak. Ezt bizonyítja a szőnyeg felirata is: 
„Körösfői curátor Korpos István ajándéka 1754, az Úr asztalára feleségével, Bálint Katával.” A 
tiszteletes úrnak átadtuk adományainkat a templom és magyar iskola segítésére. 
 
Értékelő óra 
2021.10.19.-én elevenítettük fel a négynapos út eseményeit, tanúságait. 
 
 
                                                                             Gyökeresné Kállai Mária, Nagy Jánosné kísérőtanárok 


