
 
 
 
 

 

HAT-KP-2-2021/1-000363 „Kirándulás Székelyföld szívében” 

Beszámoló 

Előkészítő órát szerveztünk diákjaink számára, ahol a diákok bepillantást kaptak Székelyföld történelmébe, 

földrajzi sajátosságaiba, szociális és kulturális ismeretekkel bővült tudásuk. 

Június 1. 

Utazás előtt egy nappal a részt vevő diákok közül 

kijelölt tanulók a Nemzeti összetartozás Napja 

alkalmából szervezett ünnepségen beszámoltak 

arról, milyen céllal indulunk Erdélybe, megmutatták 

a csíksomlyói búcsúra általuk készített egyedi 

zászlónkat, ismertették a programtervet. 

Június 2. 

Kora hajnalban indultunk Ózdról. Királyhágón 

egyik diákunk idegenvezetést tartott. Sajnos 

forgalmi akadályok miatt idő hiányában 

Kolozsvárra nem sikerült eljutnunk, így az 

információk átadása Mátyás szülőházáról, a Szent 

Mihály templomról és a főtér főúri palotáiról a 

buszon történt. Este érkeztünk Korondra és 

elfoglaltuk szálláshelyünket.

Június 3. 

Székelykeresztúrra érkezve első utunk testvériskolánkba, a Zeyk Domonkos Technológiai Líceumba vezetett. 

Balázs Mihály erdélyi kollégánk az iskola dísztermében ismertette a főbb tudnivalókat a romániai érettségi és 

szakképzési rendszerről. Rövid sétát tettünk a Gyárfás kúria melletti Petőfi emlékparkba, ahol szalagot 

kötöttünk Petőfi körtefájához. Délután a székelyderzsi erődtemplomot látogattuk meg, ahol idegenvezetőnk 

érdekes ismertetőjét hallgathattuk meg, néhány tanuló még a nehezen megmászható harangtoronyba is 

felmerészkedett. Ezt követően Székelyudvarhelyen emlékszalagot helyeztünk el a szoborparkban, 

megtekintettük a Szabó Lőrinc tanítóképző iskola, illetve a Tamási Áron Gimnázium épületeit. Napunk a Galffis 

csokoládégyárban tett látogatással zárult, ahol érdekes bemutatót hallgathattunk meg a csokigyártás 

folyamatáról, közvetlen közelről megmutatták a működő gépeket, majd ezt követően különféle csokoládékat 

kóstolhattunk meg.  
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Június 4. 

Idegenvezetőnk tanácsára korán indultunk a búcsú helyszínére, hogy elkerüljük a nagy fogalmat, így 

viszonylag korán sikerült elérnünk a szombati szentmise helyszínét a Nyeregben, fél 9-kor már elfoglaltuk 

helyünket az árnyékos erdőszélen. Hosszú, de pihentető várakozást követően részt vettünk a becslések 

szerint közel 350.000 főt számláló szentmisén, melyről fáradtan és elcsigázva, de csodálatos élményekkel 

gazdagodva tértünk vissza Korondra az esti órákban. 
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Június 5. 

A fárasztó napot követően reggel a Medve-tó környékére utaztunk, ahol a tavat körbejárva még a kilátóba is 

felmentünk. A parajdi sóvidéken túráztunk a sószorosban, majd ellátogattunk a sóbányába.  
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Június 6. 

Reggel látogatást tettünk Illyés-Vészti Mihály fazekasmester műhelyébe, ahol bepillantást nyerhettünk a 

korongozás iparművészetébe. Szejkefürdőn Orbán Balázs sírjánál szalagot helyeztünk el, s meghallgattuk 

idegenvezetőnk előadását. A Mini-Erdély parkban megtekintettük Erdély nevezetes épületeinek kicsinyített 

másolatát. Délután Korondra visszatérve egy sóvágónál diákjainknak megmutatták a sófeldolgozás 

folyamatát. 
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Június 7. 

Búcsút véve korondi szállásadónktól reggel indultunk haza. Útközben Segesvár történelmi belvárosába 

látogattunk el, ahol diákjaink egy órát töltöttek el. Fél 9-re érkeztünk Ózdra. 

 

 


