
Székelyföld kincsei – a Sóvidék csodái 

Iskolánk nyolcadikosai szeptember 20-25-ig erdélyi utazást tettek 

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a Határtalanul 

pályázat keretében. 

A két 8. osztály az osztályfőnökök vezetésével osztályfőnöki órán áttekintette a 

határainkon túl élő magyarsággal kapcsolatos tudnivalókat. A gyerekek kis csoportokban kutató 

munkát végeztek: térképen megnézték az érintett országokat, különös tekintettel Romániára, 

azon belül is Erdélyre; felidéztük történelmi ismereteinket, a trianoni döntés előzményeit és 

következményeit. Megismerkedtünk a kirándulás útvonalával, az egyes állomásokkal 

kapcsolatban a gyerekek kiselőadásokkal készültek, melyeket útközben adtak elő. 

Első nap 

Hat órás buszút után 

érkeztünk Nagyváradra, 

ahol csatlakozott hozzánk 

idegenvezetőnk. Egy órás 

sétát tettünk a város 

folyamatosan újuló utcáin, 

főterén és a Sebes-Körös 

partján.   



Utunk a Tordai-hasadék mellett vezetett, egyik tanulónk felolvasta az ehhez fűződő 

mondát. Torockón sétálva gyönyörködtünk az eredeti formában fennmaradt épületekben, a 

Székelykő mögött lemenő napban. Idegenvezetőnk mesélt nekünk a székelység történelméről, 

illetve a székely emberekről. Este érkeztünk Sinfalvára, első szálláshelyünkre.  

 

  



Második nap 

Újabb 6 órányi utazást követően érkeztünk Szovátára, ahol körbesétáltuk a festői 

Medve-tavat, majd ellátogattunk a Szent József gyermekotthonba. Az iskolából éppen 

hazaérkező gyerekek szívesen játszottak nyolcadikosainkkal. 

  

 

Az otthon vezetőjétől sok mindent megtudtunk az itt élő gyermekek életéről, sorsáról. 

A hallottak, látottak nagy hatással voltak mindannyiunkra. Az ismerkedés, beszélgetés és játék 

után átadtuk ajándékainkat, melyet nagy örömmel fogadtak a gyermekek is, és nevelőik is. 

 



Szovátáról Parajdra vitt az utunk, 

megtekintettük a sóbányát, majd rövid 

kirándulást tettünk a Sószorosban. Korondon 

megismerkedhettünk a sófeldolgozás 

különböző formáival, megnéztük, hogyan 

dolgozik egy sóvágó. 

  

 

Este érkeztünk második szálláshelyünkre, Székelyszentlélekre. Vacsora után a Boróka 

néptáncegyüttes táncház programját nagyon élvezték a gyerekek. A tánctanulás mellett 

lehetőségünk volt beszélgetni is a fiatalokkal. 

 



Harmadik nap 

Szentegyházán megnéztük, hogyan készül az igazi, parázs fölött sütött kürtőskalács, 

majd egy-egy frissen sült kaláccsal a hátizsákunkban indultunk a Madarasi Hargitára. Sajnos 

az időjárás nem kedvezett, szakadó esőben, majd a hegytetőhöz közeledve hóban utaztunk a 

traktor vontatta szekéren. Igazi ködös, téli idő fogadott minket, de az elmaradt panorámát 

pótolta a szeptemberi hócsata, és a menedékházban elfogyasztott forrócsoki. 

 

Az újabb 2 órás szekérút után átfagyva érkeztünk Szejkefürdőre, ahol felsétáltunk a 

legnagyobb székely, Orbán Balázs sírjához. 

 



Negyedik nap 

Első állomásunk Székelyudvarhely főtere volt, megtekintettük a Vasszékely 

emlékművét, és meghallgattuk a szobor történetét. Székelyvarságban a ma is működő vízi 

fűrészmalom tulajdonosa megmutatta a gyerekeknek, hogy hogyan készül a fazsindely. Útban 

a Csobogókő-vízesés felé elhaladtunk a falu iskolája mellett, ahol tanulóink összeismerkedtek 

a 16 oda járó gyerek közül néhánnyal. 

 

A túra után a bögözi református lelkész elmesélte a templom falán látható 

freskórészletekhez kapcsolódóan Szent Margit és Szent László király legendáját. 

  



Ötödik nap:  

Utazásunk utolsó napján Fehéregyházán ellátogattunk a Petőfi emlékhelyre, ahol a 

múzeum gondnoka mesélt munkájáról, a szórvány magyarság megmaradásáért végzett 

küzdelméről, majd fejet hajtottunk  a hősi halottak tiszteletére emelt emlékmű előtt. 

 

 

Hazaérkezve ismét osztályfőnöki órán elevenítettük fel utazásunk eseményeit, 

megtekintettük a készült fotókat. A gyerekek örömmel számoltak be élményeikről. A 

kiránduláson készült fényképekből a tanulók prezentációt készítettek. Az általuk összeállított 

kiselőadások alapján a bemutatóhoz szöveges beszámoló készült. A felső tagozat többi 

osztályának vetítéssel egybekötött élménybeszámolót tartottak a nyolcadikosok. A prezentáció 

elején felelevenítették a trianoni döntés körülményeit és térkép segítségével magyarázták el a 

kisebbeknek a döntés máig ható következményeit. 


