
A kisgimnazisták Erdélyben 

A hetedikes kisgimnazistáink 2012. május 7- 11. között egy csodálatos hetet töltöttek Erdélyben.  

Iskolánk egyike a Határtalanul! program nyertes pályázóinak, amely az általános és középiskolák 

hetedik évfolyamán tanuló diákok szomszédos országok magyarlakta területeire irányuló tanulmányi 

kirándulásait támogatja.  A diákok felfedezték az ezerarcú Erdély természeti és kulturális értékeit, 

jártak többek között Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Segesváron, Torockón, a Tordai-hasadékban, 

Farkaslakán, Parajdon és Korondon.   

Az első napon Nagyváradon és Kolozsváron 

városnézésen vettünk részt. Megnéztük a 

püspöki palotát, a kanonoksort, a nagyváradi 

templomot, ahol a múzeumban őrzik Szent 

László hermáját, a szent király 

koponyacsontjának egy darabkájával. 

Kolozsváron a felújított főtéren megnéztük a 

templomot, Mátyás király lovas szobrát és 

Mátyás király szülőházát is.  

 

 

 

Az első két nap Torockón volt a 

szállásunk – ebben az Europa Nostra díjas 

gyönyörű faluban kedves vendéglátásban 

volt részünk, jókat vacsoráztunk és 

második nap este tábortüzet is raktunk. 

Második nap a Tordai hasadékban tettünk 

egy nagy túrát, megismertük a legenda 

szerinti és a valóságos keletkezését is, 

majd délután megnéztük a torockói 

falumúzeumot és a vízimalmot. 

 

http://erdely.cwahi.net/galleries/Barna Viktor/054.JPG


Harmadik nap Parajdon jártunk, a 

sóbányában, majd Korondra mentünk. 

Korondon Józsa János fazekasmestert és 

műhelyét ismerhették meg a gyerekek. 

Farkaslakán megkoszorúztuk Tamási Áron 

síremlékét, majd Zetelakára mentünk, ahol 

családoknál aludtunk szerda és csütörtök 

este. Csütörtökön a csoport meglátogatta a 

Neumann testvériskoláját, a Márton Áron 

Gimnáziumot Csíkszeredán. 

 

 

Kísérőnkkel, Lászlófy Pállal, a Romániai 

Magyar Pedagógusok Szövetségének 

örökös elnökével felkerestük Böjte 

Csaba atya szeretetházát, ahol a 

neumannos tanulók ajándékot adtak a 

romániai rászoruló gyerekeknek. 

Lászlófy Pál idegenvezetésével a diákok 

megnézték a csíksomlyói kegy-

templomot és a búcsú helyszínét is.  Pali 

bácsi elkísérte a csoportot egészen az 

ezeréves határig, ahol Deáky András 

mesélt az eddig megvalósult 

felújításokról és további terveiről.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazafelé megálltunk Segesváron, ahol Drakula gróf született. Ez a gyönyörű, jellegzetes középkori kis 

város a világörökség része. Marosvásárhelyen ebédeltünk, megnéztük a kultúrpalotát és 

megkoszorúztuk Bolyai Farkas és János szobrát a Bolyai Gimnázium előtt. Hazafelé még megálltunk 

Körösfőn is. 

 



 

 

Diákok és tanárok egyaránt fantasztikus élményekkel és érzésekkel feltöltődve jöttünk haza, új 

ismeretekkel és ismerősökkel gyarapodva. A Határtalanul! program a külhoni magyarság 

megismerését célzó utazást 978600 Ft-tal támogatta. 

 

Képek a galériában is láthatók. 


