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A Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola hetedik évfolyamos diákjai és 
pedagógusai szeptember 25-től 29-ig a Határtalanul pályázat támogatásának köszönhetően részt vehetett egy 
csodálatos tanulmányúton Erdélyben.  
Életre szóló élményekben volt részünk a természeti szépségek és a történelmi emlékhelyek megismerése 
során. 
Kiemelt témánk volt Erdély kihaló mesterségeinek megismerése, amelyekkel hazánkban nem 
találkozhatunk. 
Első állomásunk Nagyszalonta, itt felkerestük az Arany János szülőházának helyére épített múzeumot, 
melyben néprajzi jellegű helytörténeti kiállítást láthattunk. 
Megismerkedtünk a Csonka-torony történetével is. 
A Kossuth Lajos és az Arany János szobránál koszorúzással és mécses gyújtással adóztunk a nagy politikus 
és a költő emlékének.  
 

    
 
Ezt követően Király-hágóra utaztunk, ahol fényképeket készítettünk a csodálatos kilátásról, majd a tordai 
sóbányába indultunk, ahol megtudhattuk, hogyan bányászták régen a sót. Itt nézhettük meg a Tordai-
hasadék különleges szépségét és a hozzá kapcsolódó Szent László király mondáját a buszon hallgathattuk 
meg. Késő este érkeztünk meg Gyergyóújfaluba, ahol a szállásadóink nagy szeretettel és finom vacsorával 
vártak minket. 
 

   
 
Második napunkat Korondon kezdtük. Itt található Európa legnevezetesebb fazekas központja. Tanulóink 
kézműves foglalkozásokon ismerkedtek a korongozás fortélyaival, és betekintést nyertek a taplász 
mesterségbe. 



Utána Szejkefürdő következett, ahol megtekintettük a székelykapu-kiállítást és megkoszorúztuk Orbán 
Balázs székely író sírját. 
Napunkat az Elekes Vencel Általános Iskolában folytattuk, ahol az iskola bemutatása és az ajándékok 
átadása után barátságos focimeccsre került sor. 
Ezt követően megcsodáltuk Fenyéd festett székelykapuit, majd Székelyudvarhelyen a történelmi 
szoborparkba mécseseket helyeztünk el. 
A napot a zetelaki víztározónál zártuk. 
  

    
  

    
 
A harmadik nap Csíkszeredán Makovecz Imre által tervezett Milleniumi templomot kerestük fel. A napi 
programot Csíksomlyón a magyarok zarándokhelyén folytattuk. 
Utunk során a Gyilkos-tó kialakulásáról hallottunk és megismertük mondáját, majd a Békás-szoros 
csodálatos sziklái között kisebb túrát tettünk. Hazaérkezésünk után táncházban ismerkedtünk a székely 
tánclépésekkel. 



    
 

    
 
A negyedik nap a természettel való ismerkedéssel telt. Megtekintettük a libáni andezitbányát, majd a 
rönkházépítéssel ismerkedtünk meg. A nap további részét a 920 m-re a tengerszint felett fekvő Csicsaj dűlő 
tisztásán illetve a Polgármester úr által vezetett erdei túrán töltöttük, ahol a természetvédelmi terület növény- 
és állatvilágával ismerkedtünk.  
 

.      
 
Felmásztunk a Csicsaj-sziklára is, utána a diákok kürtőskalácsot sütöttek, vagy fát gyűjtöttek, a közös 
szalonnasütéshez. 
  



Utolsó nap Székelykeresztúron megkerestük Petőfi körtefáját, megkoszorúztuk tiszteletünk jeléül. 
Fehéregyházán leróttuk tiszteletünket a Petőfi emlékműnél. Segesváron sétát tettünk a történelmi 
városnegyedben, megtekintettük az óratornyot, végigmentünk a fából készült fedett diáklépcsőn. 
 

    
 

Vajdahunyadon felidéztük a magyar várépítészetről, a Hunyadi családról tanultakat. Aradon koszorúval 
adóztunk a hősök emlékének, majd indultunk haza. 

 


