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Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola



A  Lajosmizsei  Fekete  István  Sportiskolai  Általános  Iskola  az  Emberi  Erőforrások

Minisztériuma által kiírt Határtalanul! pályázat keretében 2022. június 27. és július 02. között

részt  vett  egy  hatnapos  (5  éjszakás)  erdélyi  kiránduláson.  Utazásunk  céljának  a  Erdély

irodalmi  és  történelmi  nevezetességeit,  valamint  a  hozzájuk  kapcsolódó  személyiségek

megismerését tűztük ki. A projekt címe: Erdély kincseinek felfedezése

Célunk  Erdély,  Székelyföld  történelmi  emlékhelyeinek  megismerése.  Fontosnak  éreztük,

hogy  a  programban  résztvevő  diákok  nyitottak  legyenek  a  határon  kívül  élő  magyarság

történelme, kultúrája, mindennapi élete iránt.

Az  utazás  előtt  az  iskola  dísztermében  előkészítő  órát  tartottunk.  Itt  térkép  segítségével

megismerkedtünk  az  útvonallal  és  az  úticélokkal.  Történelmet  tanító  pedagógusaink

felidézték  tanulóinknak az erdélyi  magyarságot  érintő történelmi eseményeket,  döntéseket.

Diákok  önkéntes  vállalás  után  felkészültek  azokból  a  nevezetességekből,  helyekből,  amit

célul  tűztünk  ki.  A  történelmi,  irodalmi  érintettség  mellett  rámutattak  Erdély  természeti

szépségeire, sőt gasztronómiai sajátosságaira is.

A tanulók tájékoztatása mellett a fentiekhez hasonlóan megtörtént a szülők tájékoztatása is.

1. nap

2022. június 27-én reggel 5 órakor indultunk neki a nagy kalandnak. A határon a sofőrnek

köszönhetően viszonylag rövid időn belül, minden gond nélkül átengedték a csoportot. Első

úticélunk Arad volt, ahol megnéztük az aradi vértanuk emlékművét. Itt csatlakozott hozzánk

az idegenvezetőnk is. Hamarosan elértünk a Sólyomvár lábához, amit azonban a korábbi idő

esőzései  miatt  nem  tudtunk  bevenni.  Építésének  történetét  és  a  só  fontosságát,  értékét

érdeklődve  hallgatták  a  diákok.  Vajdahunyadvára  olyan  volt,  mintha  a  mesében  járnánk.

Beleképzeltük magunkat a hajdan itt élt emberek életébe. A gótikus lovagterem méretén és

hűvösségén mindannyian  elámultunk.  Sajnáltuk,  hogy a tűzvész  miatt  korábban elpusztult

várból  már  nagyon kevés  az,  ami  eredeti.  Időben alaposan  megcsúszva  haladtunk  tovább

Székelykeresztúr és Segesvár irányába. Útközben az idegenvezető részletesen mesélt Petőfi

Sándor itt tartózkodásáról, körtefájáról, utolsó éjszakájáról, eltűnéséről. 

További  hosszú  buszút  során  teljesen  elgyötörve  érkeztünk  meg  Székelyszentlélekre,  a

szálláshelyünkre.  Vacsora  után  vendéglátóink  elvittek  bennünket  a  településen  található

különböző vendégházakba, ahol gyorsan nyugovóra is tértünk.



2.nap

A reggelit a Becsali panzióban fogyasztottuk el. Felvettük a hideg csomagunkat és elindultunk

a  hosszúnak,  de  gazdagnak  ígérkező  programunkra.  Farkaslakán  megkoszorúztuk  Tamási

Áron sírját,  akit  kérésére a „cserefák” alá  temettek.  Az idegenvezető mesélt  kalandba illő

hazahozataláról  és  temetéséről.  Itt  a  téren  megtekintettük  a  2020-ban  elkészült  Trianon

emlékművet  is.  A buszba  visszaszállva  hallhattunk  a  szénégetés  mesterségről,  a  Galonda

tetőről, és a „Jó és a rossz” legendájáról.

Korond a fazekasság és taplász mesterségről híres. Az árusoknál megnéztük és hallhattunk a

zománcos és zománc nélküli kerámia születéséről. A korondi kerámiát fel lehet ismerni szín-

és formavilágáról.  A taplász mesterség idegenül hangzott  a diákoknak. Megtudták, hogy a

taplógomba a bükkfa egy betegsége. Ezt leszedik, bedöglesztik, külső kemény kérgét leveszik

és puha belsejéből elsősorban dísztárgyakat készítenek. 

Korond  végén  lehetőségünk  volt  betekinteni  a  sóvágó  munkájába.  A  Parajdról  hozott

sótömböket itt vágták apróra és történt meg a feldolgozásuk kozmetikai, konyhai termékekké,

sőt még dísztárggyá is.

Parajd  sóbányájáról  híres.  1200  méter  hosszan  egy  csuklósbusszal,  majd  184  lépcsőn

jutottunk le a 120 méter mélyen lévő bányaszintre. Tanulóink elámultak a bánya méretein és

az ott található programokon, egészségügyi szolgáltatásokon.



Következő állomásunk Szováta volt.  Megkerültük  a formájáról  elnevezett  Medve tavat  és

felmásztunk  a  128  méter  magas  kilátóba  is.  Innen  ráláttunk  az  alattunk  kanyargó  Kis-

Küköllőre is.

Szejkefürdőn - áthaladva a 16 különböző székelykapun – tiszteletünket tettük Orbán Balázs

sírjánál.  Orbán  Balázs  3  kötetben  írta  meg  Székelyföld  antológiáját:  történelmét,

természetrajzát és néprajzát. Ugyancsak itt megcsodáltuk a Mini Erdély park makettjeit.

Napunkat  Székelyudvarhelyen  fejeztük  be,  ahol  hallottunk  az  iskolaváros  történetéről  és

annak fontosságáról.

3. nap

Ezt a napot Madéfalván kezdtük. Felelevenítettük a történelemórán tanult 1763-as madéfalvai

veszedelem  történetét  és  fejet  hajtottunk  az  áldozatok  emlékére  állított  emlékmű  előtt.

Hallhattunk  az  ekkor  „elcsángált  székelyekről”,  akikből  lettek  a  bukovinai  és  moldvai

csángók.

Buszunk ezek után elhaladt a Szépvízi víztározó előtt, melynek színe vetekedett a tengerével.

Mindannyian kíváncsian vártuk, hogy elérjük az ezeréves határt.  Itt  található a legkeletibb

határőr-bódé,  ami  egykoron,  Trianon  előtt,  még  a  Magyarországhoz  tartozott.



Felkapaszkodtunk a Rákóczi vár romjaihoz. 1920 előtt innen egyik irányba nézve román, a

másik irányba nézve magyar földre tekinthettek az itt élők.

Csíksomlyón először a 2 tornyú templomnál álltunk meg. Ebben a kegytemplomban található

1515-1520 körül készített Mária szobor. A hársfából készült szobor a főoltáron található. A

hívők rendszeresen keresik fel a szobrot, mert azt tartják, hogy aki megsimogatja Mária lábát,

az meggyógyul a betegségéből.  Mi is megsimogattuk.  A hűvös templom után a Kálvárián

megindulva, a keresztek és a stációk között meredeken kapaszkodtunk fel a kis Somlyóra,

majd onnan le  a híres nyeregbe.  Itt,  a  hármas oltárnál  szokták tartani  pünkösdkor a  híres

Csíksomlyói  búcsút,  misét,  ahol  már  350  ezer  ember  is  volt  egyszerre.  A  hegy  lábához

visszajutva megkóstoltuk a borvizet is.

Csíkszeredára beérve megpillantottuk a 2 év alatt felépült Márton Áron iskolát. Anno annak

idején  ebben  az  intézményben  200  diák  kezdett  el  tanulni  365  helyiségben.  A  napot  a

sétálóutcán szabad programmal zártuk.

Vacsora után mindannyian részt vettünk egy táncházban, ahol a tájegységre jellemző zenével,

tánclépésekkel, hangulattal ismertettük meg a tanulókat.

Ismét egy tartalmas, gazdag programmal teli napot hagytunk a hátunk mögött.



4. nap

Ismét meleg reggelre ébredtünk. Ezen a napon a Gyilkos tó és a Békás szoros volt a fő úti cél.

Útközben rövid időre megálltunk Zetelakán az Y alakú víztározónál, majd a kőbányánál. 

A Pongrác tető 1256 méter magasságával a legmagasabb pont, mely összeköti a Gyergyói-

medencét a Békással. Innen busszal leereszkedtünk a Békás-szoros elején található megállóig

a  Pokol  kapuján  átkelve.  Gyalog  sétáltuk  végig  a  szorost,  nem  győztünk  gyönyörködni

szépségében.  A  Békás-szoros  tektonikus  eredetű  szurdokvölgy  a  Hagymás-hegységben,  a

Békás patak völgyében. Fő részei: Pokol kapuja, Pokol tornáca és Pokol torka.

A Gyilkos-tó legendája Fazekas Eszterhez kapcsolódik, aki szerelmes lett egy legénybe. Örök

hűséget  fogadtak egymásnak, de a fiút  elvitték katonának. Eszter hűségesen várta,  de egy

zsiványvezér kiszemelte a lányt és elragadta. Eszter nem tudta elfelejteni szerelmét, emiatt a

zsivány feldühödött  és mennydördést,  ítéletidőt  küldött  a környékre.  Ennek következtében

rettenetes pusztulás lett. A leomló törmelék elzárta a völgyet és létrejött maga a Gyilkos-tó,

amit angolul Red Lake-nak is hívnak. Ma a tóban számtalan megkövesedett fatörzs található,

ami ennek a pusztításnak a maradványa.

Sajnos itt minket is utolért az ítéletidő, így a tervezett gyalogtúra a Kis Cohard-ra elmaradt.

A túra helyett megálltunk Ditró-ban. Ez egy község Hargita-megye északi részén, Szárhegy és

Salamás között. Megnéztük a településen található 2 tornyú Jézus Szent Szíve római katolikus

templomot.  Ezek  után  Mezei  Imre  kőműves  hobbiból  készített  makettjeit  csodáltuk  meg.

Ellátogattunk a tanyavilágban található, a környéken egyetlen még működő vízimalomhoz. A

hagyományőrzés szép példáját láthattuk: gyapjúmosás, csűrdöndölés és szövés formájában.

Visszaúton  a  fiúk  már  azt  tervezték,  hogy  ezt  a  tartalmas  napot  egy  focimeccsel  még

megfejelik. Ez így is történt! Mivel az iskolában nyári szünet volt, csak az utcán találkoztunk

diákokkal,  akik  közül  páran  szívesen  bekapcsolódtak  az  osztályok  közötti  focimeccsbe.

Szívesen meséltek hétköznapjaikról, aminek egy részét a ház körüli munka tett ki. Minden

diákunk  számára  tanulságos  és  példaértékű  lehet  egy  székely  diák  sokszor  felnőtteket

megszégyenítő kitartása, munkabírása. 



5. nap

Nyikómentén elindulva hallottunk a Nyikó-patak pusztító erejéről, ami áradáskor végig mosta

a partján található valamennyi települést, s ezzel nagy károkat okozott. Gyergyószentmiklósra

érve  megismerkedtünk  a  szászok  betelepítésének  és  meghonosodásának  történetével.  Itt

található az egyetlen olyan katolikus templom, ahol egy faloképen megjelenik az ördög is.

Segesvárhoz közelítve jól kivehető volt már messziről a vár szerkezete és a benne található

épületek. Maga a város ősidők óta lakott és rohamos fejlődésnek indult a szászok betelepítése

után. A várfal 930 méter hosszú, hajdani 14 bástyájából 9 ma is áll. Templomát 1352-ben

kezdték építeni, de csak 1509-ben fejezték be. Az Agancsos háztól indulva, felmentünk a 175

lépcsőből  álló  Diáklépcsőn  a  templomig.  Innen  ráláttunk  a  leprások  templomára,  ami  a

várfalon  kívül  áll.  Az  idegenvezető  részletesen  beszélt  a  korra  jellemző  és  pusztító

betegségről. Visszasétálva a kavicsos utcákon, megálltunk a vár leglátványosabb részénél, az

Óratoronynál. Hallhattunk a céhekről, a segesvári csatáról, Petőfi Sándorról és arról, hogy a

ma  itt  élő  emberek  hogyan  viszonyulnak  a  költőhöz.  A  vár  legimpozánsabb  része  a

Megyeháza.

Segesvárról  elindulva  megkoszorúztuk  az  Ispánkútnál  található  Petőfi  emlékművet.  Az

elbeszélések  szerint  itt  látták  utoljára  élve  Petőfit,  itt  tűnt  el.  A  koszorúkat  böngészve,

büszkék voltunk, hogy a mi iskolánk koszorúja is helyet kaphatott.

Székelykeresztúron szintén koszorút helyeztünk el Gyárfás kúriában található körtefánál, ami

alatt Petőfi elszavalta az „Egy gondolat bánt engemet” című költeményét. Mi is felidéztük a

verset.



Buszba  szállva  áthaladtunk  a  romániai  falurombolás  jelképévé  vált  Bözödújfalun,  melyet

1988-ban árasztottak el egy akkor épülő víztározó miatt.

Körispatakon a Szalmakalap Múzeumban bemutatták és elmesélték, hogy hogyan készülnek a

szalmakalapok. Érdekes, volt hallani, hogy mit jelent, jelképez egy szalmakalap karimájának

szélessége vagy az, hogy melyik oldalon van a kalap dísze. A magyar ember a szíve felől

viseli  a  díszt.  A  múzeumban  interaktív  eszközzel  ismerkedtünk  a  szalmakalap  készítés

folyamatával.

Délután beiktattunk egy rövid,  de annál érdekesebb és vidámabb túrát  a Só-szorosban. Itt

közvetlen közelről láthattuk a sóvirágokat és a víz munkáját tükröző természeti jelenségeket.

Az iszapfürdőben vidám hangulatban próbáltak szépülni és gyógyulni a gyerekek. Kár lett

volna kihagyni ezt a helyet.

Korondon  megállva  még  mindenki  vásárolhatott  kézműves  emléket  magának,

családtagjainak.

Emlékekkel, élményekkel tele fogyasztottuk el utolsó vacsoránkat Székelyszentléleken. 

A vacsora után összegyűltünk és  képekkel,  történetekkel  felelevenítettük  az elmúlt  napok

eseményeit. Öröm volt hallani, hogy mennyi mindenre emlékeztek a gyerekek. 

Ez  az  összefoglaló,  lezáró  program  minket  pedagógusokat  is  megerősített  abban,  hogy

érdemes  volt  sokat  dolgozni  ezért  a  programért,  és  valóban  megérte,  hogy  elhozhattuk

diákjainkat Erdélybe.



6. nap

Úton hazafelé még megálltunk Kolozsváron. Megkoszorúztuk a híres Mátyás-szobornál. „A

Mátyás király emlékmű vagy kolozsvári Mátyás-szobor Fadrusz János leghíresebb alkotása,

pályájának csúcspontja és megkoronázása. Az 1900-as párizsi világkiállításon aranyéremmel

díjazott bronzból készült szoborcsoport ma is meghatározója Kolozsvár főterének.”

Szerencsénkre még a Mátyás-templomba is bemehettünk. Megálltunk még Mátyás szülőháza

előtt, majd a Királyhágón keresztül elértük a határt. 

Lajosmizsére hazaérve a magyarság tudatunk erősítésével érkeztünk meg. Biztosak vagyunk

abban, hogy minden diáknak lesz mit mesélnie és lesz mire emlékeznie még jó sokáig.

Köszönjük a lehetőséget! Bízunk benne, hogy az elkövetkező években még több lajosmizsei

diák számára lesz elérhető a Határtalanul program!




