
Határtalan élmények Székelyföldön 

Hetedik osztályosaink augusztus közepén 6 napot töltöttek el Erdélyben. Schulteiszné Komsa 

Judit tanárnő szervezte meg a különleges kirándulást szülőföldjére, a Határtalanul Program 

pályázati támogatásának segítségével. A sikeres pályázatnak köszönhetően diákjaink ingyen 

jutottak el a hat napos osztálykirándulásra! A 2000 km-es út alatt számos történelmi, kulturális 

és vallási emlékkel találkoztunk. 

1. nap: 

Az első napot a tervek szerint sikerült megvalósítani. 

Első megálló a Kárpát Medencei Bakancslistán szereplő Marosillye ahol Bethlen Gábor erdélyi 

fejedelem született. Itt a gyerekek átismételték Bethlen Gábor munkásságát.  

 

Második megálló szintén bakancslistás, a Kőműves Kelemen balladájában megénekelt Déva 

vára. A dévai várnak nem csak történelmi jelentősége van, hanem szépirodalmi vonatkozása 

is igen jelentős.  

 



Harmadik megálló az első napon a Hunyad megyében található Vajdahunyadi vár. A vár egy 

olyan történelmi múlttal rendelkező látnivaló, amelyről túlzás nélkül azt mondhatjuk, hogy 

kihagyhatatlan, ha valaki Erdélyben jár.  

 

A nap végén Nagyszebenig haladunk és ott értük el a szállásunkat (Rubin Hotel), melyet 

félpanzióval foglaltunk.  

2. nap: 

A második napot a terveknek megfelelően kisebb változással sikerült megvalósítani.  

Indulás a reggeli után Nagyszebenből Csíkszereda felé reggel 8 órakor. Utunk első fele 

(Nagyszeben-Meggyes-Segesvár) az erdélyi szászok területén halad, ami azért különleges 

számunkra mert van némi hasonlóság a szászok betelepítése és a dunamenti németek 

(svábok) betelepítése között, csak a szászok az XII. század végén, mintegy 500 évvel korábban 

kerültek betelepítésre mint a svábok. A buszon erről kaptak tájékoztatót a gyerekek. Első 

megállónk Segesvár volt, ahol megtekintettük a történelmi belvárost (Óratorony, Drakula ház, 

Diáklépcső, stb.).  

 



Sajnos Fehéregyházán a Petőfi Múzeum zárva volt, ezért ezt a programot a hazafelé útra tettük 

át, mert ezen az útvonalon mentünk haza is.  

Következő megálló a Székelyderzs és Bögöz ahol a megismerkedünk a két település unitárius 

és református templomával melyeket a bakancsilista is ajánl. Szent László legendáját a székely 

mesehős Szőr Manó segítségével mesélték el.  

 

Székelyudvarhely megállónnál megtekintettük a Mini Erdély Parkot és itt ismerkedtünk meg a 

város történelmével.   

 

Székelyderzs, Bögöz és Fehéregyháza tervezett látnivalóinál sajnos nem tudtak számlát adni a 

belépőkről ezért ezt önerőből finanszíroztuk. 

A kimaradt Fehéregyháza miatt fakultatív programként bevettük az út mellett lévő 

Hargitafürdő nevezetes természeti kincseit a mofettákat és a gyógyító borvízforrásokat. A 

források közül a Vallató forrásban (7-8 C fokos) sikerült kizökkenteni a gyerekeket a 

komfortzónájukból, itt tettük próbára őket. Ezt a különleges programot a helyismeret miatt 

sikerült megvalósítanunk, a program ingyenes volt.  



 

Szállásunk a terveknek megfelelően Csíkszeredán a Prince Hotelben volt. 

3. nap: 

A nap programját felcseréltük, mert testvértelepülésünk Mikóújfalu polgármestere 

meglepetésprogrammal készült. Először látogattunk el a Szent Anna tóhoz, menet közben 

sikerült találkoznunk az út mellett rendszeresen „kéregető” medvével, aki egy fél sávot 

elfoglalva nyugodtan feküdt az út szélén. A tó után az egyedülálló mohos tőzeglápot 

tekintettük meg magyar idegenvezetéssel, ami lenyűgözött minden résztvevőt. A 

medveveszélyre figyelmeztetéseket mindenki komolyan vette, mert itt is láttunk messzebbről 

a bocsaival sétáló anyamedvét…   

 

 Következő megálló már testvértelepülésünk Mikóújfalu volt. Az iskolában részt vettünk egy 

rendhagyó történelem és irodalom órán az ottani hetedikesekkel és az iskola igazgatójával. A 

Mikóújfalusi polgármester meglepetéssel készült, ezért a Kisbaconi kitérőnket elhagytuk, 

Benedek Elekről az iskolában beszéltünk és meséltünk. A közös ebédet Mikóújfalun 

fogyasztottuk el, majd meglepetésprogramként együtt kirándultunk el a felújított Bedő 

borvízforráshoz.  

 



4. nap: 

Reggeli után első megállónk a szomszédos Csíksomlyó, ahol a századok folyamán az iskola, a 

templom és kolostor a katolikus székelyek művelődési, szellemi központja volt. Tanulóink 

megismerkedtek a hely szellemi és történelmi örökségével, majd a templomban közösen 

imádkoztunk. Sajnos a záporeső miatt nem tudtunk felgyalogolni a nyeregbe.  

 

Utunk következő része az Ezeréves határhoz vezetett Gyimesbükkre. Megtekintettük a 30-as 

őrházat és a felette elhelyezkedő Rákóczi vár maradványait. A magyar és a székely himnuszt 

elénekelve koszorút helyeztünk el az emlékkőnél. Egyik diákunk dédnagypapája ezen a 

határon szolgált és itt ismerte meg a későbbi feleségét, diákunk dédnagymamáját. A 

nagymama kérésének megfelelően, megismerkedésük történetét, ott Gyimesbükkön olvasta 

fel csoportunknak. A koszorúzás miatt több magyar turista csatlakozott hozzánk, akik szintén 

végighallgatták a történetet. Nagyon megható volt. Az érzelmi hullámvasút után mindenkinek 

jólesett egy kis kikapcsolódás a Gyimesi nyári bobpályán.  

 

A helyismeretnek köszönhetően uzsonnánkat egy kivételes helyen, a Szellő tetőn 

fogyasztottuk el, ahonnét gyönyörű kilátás nyílt a környékre. Körülöttünk legeltető juhászok, 

kolompoló tehenek, és maradékért könyörgő juhászkutyák. 

Úton Gyergyószentmiklós felé megálltunk Madéfalván, ahol tanulóink átismételték a 

Madéfalvi veszedelemről tanultakat. A történelmi emlékhely szintén szerepel a bakancslistán. 

Gyergyószentmiklósi szállásunk és meleg vacsoránk az erdőn volt, a gyilkos tó felé vezető úton.  



 

5. nap: 

Reggeli után az utazó osztály osztályfőnöke bemutatta szülővárosát Gyergyószentmiklóst, 

ahol élt forradalom kirobbanásáig 1989-ig. Az osztály felkereste a tanárnő iskoláját, 

megkeresztelésének és elsőáldozásának templomát, majd elsétáltak együtt arra a jégpályára, 

ahol a tanárnő gyakran töltötte szabadidejét.  A belváros megismerése után utaztunk el a 

szomszédban fekvő Gyilkos tóhoz és a Békás szoroshoz.   

 

A tervezett feladatot különleges módon sikerült teljesíteni. Egész délutános, dzsipptúrára 

indultunk a hegyekbe. Túravezetőnk bemutatta a Gyergyói havasok növény és élővilágát. 

Bevitt minket a málnásba, szedtünk áfonyát, megnéztük a második világháború frontvonalát 

jelző bunkereket és lövészárkokat, és a bátrabbak felmászták a Vit-havasok csúcsára. 

 



Este tábortűz mellett beszéltük át a kirándulásunkat, ez élményeket. Szállásadóinkkal közösen 

vacsoráztunk.  

 

6. nap: 

Korai reggeli után indulás haza Gyergyószentmiklósról. Hazafelé menet a tervezett Parajdi 

sóbányát nem tudtuk megtekinteni, mert víz alatt volt. Ennek tudatában szerveztük úgy a 

hazamenetelt, hogy útba ejtettük Korondot, Farkaslakát és az ideútról elmaradt Petőfi 

Múzeumot Fehéregyházán. A múzeumban meg lehetett ismerkedni Petőfi egész életével és 

egy nagyon jól szemléltetett maketten nyomon lehet követni a költő utolsó napját. A múzeum 

megtekintése után koszorút helyeztünk el Petőfi Sándor szobránál.  

 

Az Erdélyi Fejedelemség egykori gazdag, virágzó fővárosát, Gyulafehérvárt már csak a buszból 

sikerült megnéznünk. 

Tartalmas, élményekkel teli, különleges kirándulást sikerült szerveznünk tanulóinknak. 

Köszönjük a BGA Zrt-nek a támogatást, a nyugodt, balesetmentes utazást a BUSZRENT-nek! 

    

 



 


