
   

 

HATÁRTALANUL HAT-18-01-0005 
„Székelyföld kincsei” pályázat 

2019. május 5-10. 

42 tanulóval, 5 kísérő tanárral (Mészáros Gyuláné, Kovácsevicsné Horváth Valéria, Németh Attila, 

Elmájer Tiborné, Deákné Bodor Éva) és 5 szülővel indultunk útnak. 

1. nap: Indulás Sellyéről a Kiss Géza Általános Iskola elől 5.00-kor. Baján át Nagylak határátkelővel érkezés az 

első városba, Nagyváradra. Itt program a Sas-palota, a színház, a városháza megtekintése; látogatás a Szent 

László templomba; séta a Sebes-Körös hídján;  Adyra emlékezve az írók szoborcsoportjának megtekintése után 

séta Ady kávéházához , ahol Lédát megismerte. Végül a görögkeleti székesegyház, a  „holdas templom” 

megtekintése. Kolozsvárott séta a városban. A Fadrusz János által alkotott Mátyás szoborcsoport megtekintése, 

séta a gótikus stílusú Szent Mihály székesegyház(renoválják) mellett; megemlékezés Mátyás szülőházánál. 

Szállás és vacsora Torockón a Sziklakert Panzióban. 

 

2. nap: A reggelit követően a Tordai Hasadék tövében séta, a szemközti hegytetőről a kilátás megtekintése, 

majd látogatás a Tordai Sóbányába. Itt a visszhang meghallgatása után, liftezést követően a bánya nagy 

csarnokának megtekintése, az óriáskerék kipróbálása, a lenti csónakázó tó megcsodálása.  Innen Nyárádselye, 

Sellye testvértelepülésének kultúrházában találkozás az iskolásokkal és a megjelent lakosokkal. Itt ebéd, közös 

program: kölcsönös bemutatkozás, ismerkedés.  Szovátán a Medve-tó megtekintése. Korondon szállás és 

vacsora 

 

 

 

 

 



3. nap: A reggelit követően a Gyilkos-tóhoz utaztunk, majd a Békás-szorosban sétáltunk. Madéfalván a 

Székelyek emlékoszlopánál hajtottunk fejet az ártatlanul megölt székelyek előtt. Rövid látogatást tettünk 

Csíkszereda belvárosába, sétáló utcájába, majd megnéztük a Makovecz Imre által tervezett templomot, belső 

terében megpihenve megcsodáltuk a faszerkezetet. Szállás és vacsora Gyimesközéplokon. 

 

4. nap: Megreggelizve Gyimesbükkön az általános iskolába látogattunk, ahol kölcsönös bemutatkozás után 

ismerkedtünk. Ezeréves határ-vasúttörténeti kiállítás; Rákóczi- vár látogatás, szemben az emlékhelyek 

megtekintése volt a program.  Csíksomlyón a Mária-kegytemplomba zarándokoltunk. Megmásztuk a 

Nyergestetőt. Szállás és vacsora itt, Böjte Csaba ferences szerzetes kollégiumban, ismerkedés, labdarúgás, 

gazdaság megtekintése. 

 

5. nap: A reggelit elfogyasztva Farkaslakára utaztunk, Tamási Áron sírjához. Fehéregyházán Petőfi utolsó napját 

idéztük fel az emlékmúzeumban. Segesváron megmásztuk a diáklépcsőt, megnéztük a várat, annak szép gótikus 

templomát, megálltunk Drakula gróf szobránál. Gyulafehérváron az Érseki Székesegyházban a Hunyadiakról 

emlékeztünk meg, sétáltunk a várban a bronzszobrok között, majd megtekintettünk egy különleges ortodox 

templomot. Szállás és vacsora Torockón a Sziklakert panzióban. 

 

 

 

 

 



6. nap: Reggeli után a Vajdahunyad várát vettük be, ahol megcsodáltuk a gótikus lovagtermet, Mátyás 

szobáját, középkori konyhákat, a  vadásztermet, a kínzókamrákat, a női sírleletet. Déván a várat láttuk, majd 

Aradon koszorút helyeztünk el a Vértanúk Emlékoszlopánál. Sellyére este 10-kor érkeztünk. 

 

Az út során említésre méltó probléma nem volt, mindannyian élményekben gazdagodva 

szerencsésen haza érkeztünk. 




