
2022. június 21-25-ig 7. osztályos tanulóink a Bethlen Gábor Alapkezelő által támogatott 

Határtalanul pályázat keretein belül Erdélybe utazhattak. 

A kiránduláson a kunadacsi Szent Margit Katolikus Általános Iskola tanulóival vettünk részt.  

 

              1. nap / Nagyvárad  

Hajnal fél 5 körül indultunk Szakmárról. Kunadacs felé vettük az irányt, hiszen az alacsony 

létszám miatt az ottani 7. osztállyal közösen mentünk Erdélybe. Kunadacsról rövid ismerkedés 

után 6.15 körül folytattuk utunkat. A határ előtt egy benzinkútnál rövid pihenőt tartottunk, majd 

nemsokára elhagytuk az országot. Első úticélunk Nagyvárad volt. Egy nagyon kedves 

idegenvezető fogadott minket, aki rendkívül élvezetes előadást tartott. Először a Római 

Katolikus Püspöki Palotát néztük meg, amiről megtudtuk, hogy 1771-ben Mária Terézia 

magyar királynő a fiával József főherceggel ide látogatott. 1773-ban a palota leégett, de a 

következő kinevezett püspök az eredeti terveknek megfelelően azonnal helyreállíttatta. A 

néphit úgy tartja, hogy az épületnek 365 külső ablaka az év napjaira emlékeztet. Három szintjén 

összesen 90 szoba és három díszterem található. 

Ezután a Fekete Sas Palotát tekintettük meg. A Fekete Sas Szálló a Sas Fogadó helyén épült 

1907-1909 között. A fekete sast ábrázoló színes ólmozott ablaküveg, amely a város szimbóluma 

lett, a Neumann nagyváradi műhelyben készült. 

 Végül ellátogattunk a várba. A középkori püspökvár helyén épült fel a 16. században az a vár, 

amelyre a törökökkel szembeni harcok miatt volt szükség. Az Oszmán Birodalom több nagy 

támadás után 1660-ban tudta bevenni és csak 1692-ben foglalták vissza. Ettől kezdve 

a Habsburg Birodalom védelmi vonalának részévé vált, és 1857-ig működött. A 18-19. 

században kaszárnyaszerűen átépítették.  

             



 

1. nap/ Kolozsvár  

 

Kolozsvárra a tervezettől később értünk, ezért sietősen néztük meg a Mátyás király emlékéhez 

fűződő legfontosabb épületeket.  

A kolozsvári Szent Mihály-templom Erdély legkorábbi csarnoktemploma és második 

legnagyobb alapterületű temploma. Egyik különlegessége a kétorsós csigalépcső, úgynevezett 

királylépcső, amelyen ketten közlekedhetnek egyszerre úgy, hogy nem találkoznak egymással.  

A Mátyás-szoborcsoport híres uralkodónk, Hunyadi Mátyásnak, Kolozsvár szülöttének 1902-

ben állított szobra. A szoborcsoportnak az 1900-as párizsi világkiállításon a zsűri a rendezvény 

fődíját ítélte oda. 

Mátyás király szülőháza Kolozsvár legrégebbi emeletes háza. Az idők során ez a ház volt 

foglyok átmeneti szállása, katonakórház, múzeum, de kollégium is, ahol szegény sorsú fiatalok 

tanulását segítették.  

 

           

 

Miután ezeket megtekintettük, elindultunk az első szállásunkra, ami a tervezettől eltérően nem 

magánház, hanem egy motel volt. A mellette lévő étteremben vacsoráztunk, majd elfoglaltuk a 

szobáinkat, ahol mindenki kipakolt és még sokáig ismerkedtünk, beszélgetünk a többiekkel. A 

gyerekek már az első napon barátokra leltek a másik iskolából, nagyon jól érezték magukat. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1r


2. nap /Tordai Hasadék 

 

A 2. napunk egy kiadós reggelivel kezdődött. Az égiek velünk voltak, mert gyönyörű idő volt, 

így összepakolás után elindultunk a tordai sóbányához. A belépésre kicsit várni kellett, de az 

elénk táruló látvány mindenért kárpótolt minket. Kolozsvártól 32 km-re a Rákos-patak és 

az Aranyos folyó összefolyásánál épült a sóbánya. Már a rómaiak is bányásztak itt sót. 

A Magyar Királyság megalakulásának elején Torda sóbányászata előtérbe került. Torda volt az 

összes erdélyi sóbánya adminisztratív, irányító központja, melyet sókamarának, később 

sóhivatalnak neveztek. 

  

Ezután a Tordai-hasadékot néztük meg. A Tordai-hasadék egy mészkő hasadék a Torockói-

hegységben, Erdélyben, nem messze Torda városától. 1938 óta védett terület. A Tordai-

hasadék egy hegylánc, tetejétől a talpáig kettérepedve. A két átelleni meredek fal kiálló sziklái 

és mélyedései még most is egymásba illenek. Voltak nagy sziklák, amik nagyon csúsztak. Volt 

egy olyan rész is, ahol olyan keskeny úton mentünk, hogy egy drótkötélbe kellet kapaszkodni, 

hogy ne essünk le. 

 

           

   

 

A hasadékban egy patak folyik, ami meglepően tiszta vizű. 



A kirándulás után megebédeltünk. Választani lehetett a helyi specialitás a miccs hús vagy 

mititeli közt. Azt hiszem, egyik sem lett a kedvenc eledelünk. 

Ez volt az Erdélyi kirándulásunk 2. napja. Szállásunk Mezőmadarason volt. Mi a lányokkal és 

néhány szakmári fiúval egy nagyon szép házban, tiszta, igényes szobákban voltunk 

elszállásolva. Érkezés után tettünk egy rövid sétát a településen. Szállásadónk nagyon kedves 

volt, mindenben készségesen állt rendelkezésünkre. Finom vacsorával várt minket, majd 

hosszasan beszélgettünk.  

             

 

3. nap/ A Csíki Székely Múzeum  

 

A harmadik napot a Csíki Székely Múzeum megtekintésével kezdtük. A múzeumot 1930-ban 

alapította a Csíki Székely Múzeum-egyesület.  Az első kiállítást 1931-ben nyitották meg 

pünkösd napján, amely 13 teremben zajlott, 130 néprajzi és képzőművészeti tárgyat 

tartalmazva. A gyerekek szájtátva hallgatták a tárlatvezető előadását. Nagyon sok érdekes 

információval gazdagodtunk. 

A Mini Erdélyi Park 

2012-ben nyitották meg az első székelyföldi rajzfilmstúdiót. A céljuk, hogy bemutassák Erdély 

építészeti sokszínűségét. A bemutatott épületek és egyéb alkotások között vannak olyanok, 

amelyek ma már nem léteznek, vagy erősen romos állapotban találhatóak. Így makettek 

segítségével próbálják ezeket az épületeket fénykorukra emlékeztető állapotukban szemléltetni. 

 



Csíkszereda  

Csíkszereda székely város Romániában, Hargita megyében. Csíkszék, majd 1878-tól Csík 

vármegye, ma Hargita megye székhelye. Környéke már a bronzkor idején is lakott volt. 1891-

ben hozzácsatolták Csütörtökfalvát és Martonfalvát a Mikó-vár környékével. 

       

 

3. nap/ Marosvásárhely  

 

A napot Marosvásárhely nevezetességeinek felfedezésével folytattuk. Marosvásárhely Erdély 

középső részén fekszik. Átszeli a Maros folyó, úgy ahogy a Duna Budapestet. A város a vidék 

ipari és kulturális központja. Az egyik legrégebbi épülete a várban található református 

templom, ami a XV. században Hunyadi János idején épült. A várat is megnéztük, melynek hét 

bástyája van. A különlegessége, hogy mindegyik bástyának más neve van, amit a céhek 

építettek fel.  

Ezután a Kultúrpalotát tekintettük meg, melyben a Tükörterem található. Ennek ablakait 

székely balladák jeleneteit ábrázoló üvegfestmények díszítik. Ezek az egész vidék egyik 

legszebb alkotásai. A hangversenyteremben láthattuk az orgonát, ami ma is a harmadik 

legnagyobb az országban.  

Meglátogattuk a könyvtárat, a Teleki Tékát, ami az egyik legjelentősebb kulturális örökség. 

1802-ben báró Teleki Sámuel létesítette. A könyvtár több ősnyomtatvány kéziratot, sok régi 

könyvet és könyvritkaságot őriz. Megkoszorúztuk a Székely vértanúk emlékművét. Ez a város 

elsőként felavatott és egyben legrégebbi máig álló köztéri műalkotása. 6 méter magas és 

gránitból készült. Ezen a helyen kivégzett három erdélyi emlékére állították. Láthattuk még a 



Városházát és a Közigazgatási Palotát, amit csak sokan Cifra Palotának hívnak a szokatlan 

díszes teteje miatt. Valamint megnéztük még az előtte álló Latinság emlékművet. Ezt az I. 

világháborút követően Olaszország ajándékozta Romániának. 

 

 

         

 

 

                            4.nap/ Medve-tó, Farkaslaka és Tamási Áron 

 

A harmadik nap délutánját a Medve-tó felfedezésével folytattuk. A Medve-tó, ami egyben 

fürdőhely is,  1875-ben keletkezett és a világ legnagyobb heliotermikus tava. Vize a helioterm 

jelenség következtében 35°C-ra is felmelegszik 2 méter mélységig; de a tó kialakulásakor 

legmelegebb rétegében 80°C-ot is mértek. Hőmérséklete a beömlő édesvíz és a fürdőzők miatt 

csökkent.  Medve-tónak azért hívják, mert egy kiterített medvebőrre hasonlít az alakja. 

Miután körbejártuk a tavat, Farkaslaka felé vettük az irányt, ahol megkoszorúztuk Tamási Áron 

síremlékét.  A hagyomány szerint a közeli erdőkben sok farkas lakott, amelyek néha a faluba is 

bemerészkedtek, és az őrizetlenül hagyott lovakat megtámadták. Így a farkas lakta névből 

eredhet a Farkaslaka név. Az író születésének 75. évfordulóján avatták fel a falu temetőjének 

erre a célra kialakított, később parkosított, majd a főút felől székelykapuval ellátott részében a 

Tamási Áron sírkertet.  

Erdély első Trianon-emlékművét a Tamási Áron síremléke melletti téren állították fel. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1875
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C


 

 

 

 

 

3. nap/ Szelykefürdő 

 

Szejkefürdő Székelyudvarhely városrésze Hargita megyében. Székelyudvarhelytől 4 km-re 

északnyugatra, a Sós-patak kies völgyében fekszik. Neve, a „szejke” a néprajzosok 

szerint zavarost jelent, és szürkés, tengervízhez hasonló gyógyvizéről kapta. 1850-ben már 

vesszőfonatos fürdőmedence állt itt, melyet 1871-ben Orbán Balázs vett meg és korszerűsített, 

melegfürdőket, vendéglőket, szállodát építtetett. 

 Orbán Balázs (1829-1890): a legnagyobb székely író, történész, etnográfus, publicista és 

közéleti személyiség sírhelye és emlékműve a Borvízoldalban van. Végrendelete szerint az 

egykori birtokon, Szejkefürdőn temették el. Sírja elé székelykapu-sort állítottak, amelyekből az 

utolsó kapu az övé volt.  

 

4. nap/ Csíksomlyó 

 

Erdélyi kirándulásunk negyedik napján utunk Csíksomlyó felé vezetett. Megtekintettük a híres 

Csíksomlyói kegytemplomot, ami a magyarság egyik legnagyobb zarándokhelye és 



kultúrtörténeti emléke. A katolikus vallású székelyek híres Mária-kegy-

helye, búcsújáróhelye és szellemi életének több évszázados központja. Minden pünkösdkor itt 

zajlik a híres csíksomlyói búcsú. E helynek legértékesebb része a Szűz Máriát kis Jézussal 

ábrázoló kegyszobor, ami 2,27 méteres magasságával a világ legnagyobb ismert kegyszobra.  

E kegyszobor előtt zarándokok fejezik ki hódolatukat és megérintik lábát úgy, hogy közben 

kívánhatnak valamit. Rövid imádság után mi is ezt tettük.  Ezután a csoport egyik része a 

Csíksomlyói kegytemplom mögötti területen lévő fürdőt nézte meg, amelyet Barátok 

feredőjének neveztek.  

A csoport másik fele pedig a Csíksomlyói Kálvária, közismertebb nevén a Jézus-hágója 

állomásait járta végig. Ezeket az állomásokat XX. századi domborművek díszítik. Az éles 

kövekkel borított meredek stációs út minden vállalkozó szellemű mászót alaposan 

megizzasztott.  

A madéfalvi vérengzés vagy madéfalvi veszedelem a székelyek egy csoportja ellen elkövetett 

tömeggyilkosság volt 1764-ben, Mária Terézia királynő uralkodása alatt. A bécsi udvar 1763-

ban Erdélyben három székely és két román határezred megszervezését tette kötelezővé. A 

székelyek azonban meg akarták őrizni évszázados katonáskodási hagyományukat, 

kiváltságaikat, és ellenálltak a székely ezredek erőszakos felállításának. Egy havas tél éjszakán 

vad ágyútűzzel indított támadásban mintegy 200 embert mészároltak le. 

 

 

                

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Katolicizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelyek
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria-kegyhelyek
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria-kegyhelyek
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAcs%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCnk%C3%B6sd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%ADksomly%C3%B3i_b%C3%BAcs%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%ADksomly%C3%B3i_kegytemplom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelyek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1764
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria_Ter%C3%A9zia_magyar_kir%C3%A1lyn%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/1763
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nok


4. nap/ Gyilkos-tó 

 

A Gyilkos-tó egy természetes torlasztó a Hagymás-hegységben, a Keleti-Kárpátokban, Hargita 

megye északkeleti részén. 1837-ben keletkezett egy közeli hegyről lecsúszó törmelék 

következtében. Megszemlélhettük a tavat és a mögötte elhelyezkedő Kis-Cohárd irdatlan nagy 

sziklatömbjét. A tóban lehetett csónakázni, de voltak, akik csak nézelődtek, vagy sétáltak a 

partján.  

A Gyilkos-tótól nem messze helyezkedik el a Békás-szoros, ahová szintén ellátogathattunk. A 

Békás- szoros egy szurdokvölgy, a Békás-patak völgyében. 

Az odavezető utat busszal jártuk meg, aztán leszálltunk, hogy gyalog folytassuk utunkat. 

Miután libasorba rendeződtünk, megkezdtük a túrázást, sokszor megálltunk, hogy fényképezni 

tudjunk. Mindeközben mellettünk folyt a Békás-patak. Amikor felértünk már ott várt minket a 

busz. 

Este megérkeztünk Kalotaszentkirályra, Kunadacs testvértelepülésére. Érkezés után 3 csoportra 

szakadtunk, és 3 különböző szállásra vonultunk, melyek igen közel voltak egymáshoz. Mi egy 

nagyon kedves, idős házaspárhoz kerültünk. Egy régi, egyszerűen berendezett házban laktunk. 

Nekünk nagyon tetszett, hiszen mindannyiunkat – még a gyerekeket is – a nagyszüleinkre 

emlékeztetett.  Rendkívül finom vacsorával vártak minket, jól tele is tömtük a bendőnket. 

Este a fiúk fociztak a helyi hetedikesekkel, mi pedig lelkesen szurkoltunk nekik. 

 

     

 

5. nap/ Kalotaszentkirály 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Torlaszt%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hagym%C3%A1s-hegys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keleti-K%C3%A1rp%C3%A1tok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hargita_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hargita_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/1837


 

Reggel szomorúan bújtunk ki az ágyból, hiszen ez volt kirándulásunk utolsó napja. Miután 

megreggeliztünk, beraktuk a buszba csomagjainkat, aztán elsétáltunk az iskolához. Egy kedves 

tanárnővel megtekintettük az Ady-emlékszobát, majd a református templomot. Aztán két 

csoportra osztottak minket, ugyanis az aznapi program közé tartozott egy jó kis pancsolás a 

tanmedencében vagy mozgás a sportpályán.  

13 óra körül elérkezett a búcsú ideje. Vidáman, de egyben szomorúan mentünk vissza a 

járműhöz, hiszen véget ért a kirándulás. Hazafelé volt, aki aludt, volt, aki csak csöndben nézte 

az utat, de voltak olyanok is, akik beszélgettek vagy énekeltek.  Az út egy részén az ő dalaik 

dobták fel a hangulatot. Ez különösen akkor jött jól, mikor a kecskeméti reptér mellett elhaladva 

elkapott minket egy kisebb vihar jégesővel fűszerezve.  

Kunadacson Ricsi bácsi várt ránk, hiszen ő szállított minket Szakmárra. Elbúcsúztunk a 

kunadacsi gyerekektől, kollégáktól és már nagyon vártuk, hogy hazaérjünk.  

Mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy egy nagyon jól megszervezett, élvezetes, tartalmas 

kiránduláson vettünk részt. Köszönet mindenkinek, aki ezt lehetővé tette számunkra! 

 


