
Határtalanul Erdélyben 2018 

10.-es tanulóként nagyon örülünk, hogy részt vehettünk ezen a tanulmányi kiránduláson Erdélyben. 

2018. május 24-én reggel 6 órakor indultunk el iskolánk elől Schellenberger Csaba buszsofőrrel az úticél 

felé.  Az út nagyon kellemesen telt a korai indulás ellenére is. Útközben többször is megálltunk. Első 

megállónk a Király-hágó volt, ahol egy gyönyörű szép tájat csodálhattunk meg. Következő programként 

Kolozsváron álltunk meg, ahol megtekintettük a főtéren álló Mátyás király szobrot és a templomot. 

Ezután a parajdi szállásunk felé vettük az utat, ahova este negyed 8-ra érkeztünk meg Ambrus  Zoli 

bácsi vendégházába. A szobák elfoglalása után, amik nagyon otthonosak voltak, Ibike néni finom 

vacsorával várt minket. Másnap a marosvásárhelyi testvériskolánk ballagását tekintettük meg, ahol 

idegenvezetést kaptunk az iskola épületében Benedek Zsolt igazgatóúrtól. Ezek után a Bolyaiak sírjánál 

munkálkodtunk, ahol emlékfát ültettünk és újrafestettük a betűket a síron. Megnéztük a Kultúrpalotát 

ahol nagyon szép üvegablakokat láthattunk és a Vártemplomot is megtekintettük belülről is. Este 

visszaérkeztünk a szállásra ahol újra finom vacsorát kaptunk, majd a csoport egy része ellátogatott a 

helyi wellnes központba, itt az úszni tudók kiúszhatták magukat és még sófürdőt is vehettek. 

Szombaton Segesvár felé vettük utunkat. Nagyon megérintett minket mikor a 1849-es segesvári csata 

helyszínén állhattunk. Felmentünk a Nagy-Küküllő partján álló várba. Ezek után megtekintettük a 

Fehéregyházán lévő Petőfi emlékházat, majd megkoszorúztuk az ott álló Petőfi szobrot. Pihenőt 

tartottunk a székelyudvarhelyi szoborparkban. Következő megállónkon, Szejkefürdőn 14 székely kaput 

csodálhattunk meg, és megkoszorúztuk Orbán Balázs sírhelyét. Szállásra visszavezető utunk közben 

megálltunk Korondon és Farkaslakán, ahol megkoszorúztuk Tamási Áron emlékművét, majd 

vásárolhattunk a kirakodóvásáron. Esti programunk közös Bajnokok Ligája döntő nézés volt az 

étkezőben. Vasárnap a parajdi sóbányába mentünk le. Lent egy templom, egy kalandpark és tiszta 

levegő fogadott minket. Délután a szovátai Medve-tóhoz látogattunk. Az úszni nem tudóknak sem 

kellett félniük, mivel a tó sótartalma mindenkit fenntart a vízen. Parajdra visszaérkezve a szállásunkhoz 

közel eső Áprily Lajos emlékházban kaptunk egy rövid bemutatást az író életéről. Utolsó este a 

hagyományokhoz méltóan a lányok a szakácsnővel közösen sütöttek fánkot és kürtőskalácsot. A 

vacsoránk székely raguleves és töltött káposzta volt. Hétfőn reggeli után 9-kor hazafelé vettük utunkat. 

Útközben újra megálltunk a Király-hágón és Nagyváradon is, ahol a püspöki palota  templom kertjét 

körbejártuk és a templomba is bementünk. Este fél hétkor érkeztünk vissza iskolánk elé fáradtan. A 

résztvevők nevében köszönjük a lehetőséget iskolánknak és Bacsó Beáta tanárnőnek, hogy 

megvalósult ez az élményekben gazdag erdélyi út. 
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