Kirándulás Erdélybe a Határtalanul! pályázat keretében
2019. május 7 - 12. (keddtől vasárnapig)

Időpont
3.15
3.45

Útvonal, helyszín
Magyaregregy –
Kárász - Vékény
Szászvár

4.00

1. nap: 2019. május 7. (kedd)
A program leírása
Indulás Magyaregregyről, majd útközben fölszálltak a buszra a kárászi és
a vékényi tanulók.
Gyülekező a Május 1. téri buszmegállóban, bepakolás, úti okmányok
ellenőrzése, helyek elfoglalása a buszon.
Indulás Szászvárról.

4.00 - 10.00

Utazás Nagyszalontára a sarkadi
határátkelőn át

11.00 - 12.00

Nagyszalonta

Megtekintettük a Csonka-tornyot és az ott látható Arany kiállítást.

12.00 - 12.45

Utazás: Nagyszalonta - Nagyvárad

TOTÓ-t kaptunk, amit folyamatosan oldottunk meg a nap során, s ezt a
buszon beszéltük meg és értékeltük.

12.45 - 14.00

Nagyvárad

Dittrich Jázmin elmondta a város történetét, majd felkerestük a barokk
stílusban épült római katolikus bazilikát és a Kanonok sort. A Püspöki
Palota kertjében megtekintettük Szent László szobrát, az uralkodó életét
és tetteit Kiss Eszter mesélte el.

14.00 - 15.30

Utazás: Nagyvárad - Királyhágó

Útközben ebéd a buszon az otthonról hozott elemózsiából.

15.30 - 16.00

Király-hágó

Rövid pihenő, a hely történelmi szerepének ismertetése.

16.00 - 16.45

Utazás: Királyhágó – Bánffyhunyad

Az előkészítő szakasz versenyének eredményhirdetése a buszon.

16.45 - 17.15

Bánffyhunyad

Megtekintettük a fakazettás református templomot.

17.15 - 17.45

Utazás: Bánffyhunyad - Kolozsvár

17.45 - 19.30

Kolozsvár

19.30 - 20.00

Utazás: KolozsvárGyalu

20.00 - 21.30

Gyalu

A város történetét Illés Brigitta ismertette, megnéztük a Szent Mihálytemplomot, Fadrusz János Mátyás szobrát; felkerestük Hunyadi Mátyás
szülőházát, ahol Czikla Dorottya mesélt az uralkodóról. Végül rövid
sétát tettünk a belvárosban.
Vacsora, majd „Örömkörben” a nap értékelése, utána a szállás elfoglalása.
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Időpont

Útvonal, helyszín

7.00 - 8.00

Gyalu

8.00 - 9.15

Utazás: Gyalu –
Torda

9.15 - 10.00

Torda

2. nap: 2019. május 8. (szerda)
A program leírása
Ébresztő, tisztálkodás, reggeli

A tordai országgyűlés helyszínének felkeresése (katolikus templom).

10.00 – 11.30 Utazás: Torda –
Marosvásárhely
11.30 -14.30

Marosvásárhely

14.30 -15.30

Utazás:
Marosvásárhely Segesvár

15.30 – 17.00 Segesvár

17.00 - 18.00

A város történetét Vercse Erik és Méhész Erik ismertette. Sétáltunk
egyet a Rózsák terén, megfigyeltük a főtér szecessziós épületeinek
jellemzőit:
- Városháza: csak kívülről néztük meg
- Kultúrpalota: Az épület belső és kiállítások megtekintése
idegenvezetővel
- az ortodox templom megtekintése: kívülről és belülről is megnéztük
Felkerestük a várat és a vártemplomot is.
Megnéztük a Teleki Tékát és a Bolyai Múzeumot.

A TOTÓ eredményhirdetése a buszon történt.
Séta a várban, az 1848/49-es szabadságharc erdélyi eseményeinek
felelevenítése. Harangjáték, Drakula szülőházának megtekintése, a
diáklépcső megmászása.

Utazás: Segesvár –
SzékelyudvarhelyKadicsfalva

18.00 – 19.00 SzékelyudvarhelyKadicsfalva

A szállás elfoglalása: szobabeosztás, kicsomagolás, tisztálkodás, átöltözés
a vacsorához.

19.00 – 20.30

Vacsora, majd „Örömkörben” a nap értékelése.

23.00

Takarodó
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Időpont

Útvonal, helyszín

7.00
7.30 - 8.00

Székelyudvarhely
- Kadicsfalva

8.00 - 8.45

Utazás: Székelyudvarhely- Parajd

8.45 - 12.00

Parajd

12.00 - 12.15

Utazás: Parajd Szováta

12.15 -13.30

Szováta

13.30 -14.30

Utazás: Szováta Máréfalva

14.30-15.30

Máréfalva

15.30 - 15.45

Utazás: Máréfalva
- Fenyéd

15.45 - 19.00

Fenyéd

19.00 - 19.15

Utazás: Fenyéd Székelyudvarhely

19.15-től

Székelyudvarhely

23.00

3. nap: 2019. május 9. (csütörtök)
A program leírása
Ébresztő, tisztálkodás
Reggeli a szálláson

A sóbánya megtekintése, történetét Füzi Zsombor ismertette.
A buszon emlékeztünk meg Áprily Lajosról, Halálpatak című versét
Dobos Dorina mondta el.

A Medve-tó felkeresése, a természeti képződmény keletkezésének
megbeszélése.
Séta a tó körül, majd szendvicsebéd a tóparton az úticsomagból.

A máréfalvi tájház megtekintése: ismerkedés a székelyek hagyományaival,
népviseletével, a székelykapu készítésének titkaival, daltanulás.

5-6 fős csoportokban jártuk a település utcáit, lefényképeztük a híres
székelykapukat. A házak tulajdonosaitól információt gyűjtve adatlapot
készítettünk a kapukról: a készítés helye és éve, a készítő mesterember
neve, a kapu anyaga, fűződik-e valamilyen érdekes történet a kapuhoz?
Majd a fenyédi fiatalokkal ismerkedtünk, utána barátságos
futballmérkőzést vívtunk a helyiekkel; az eredmény döntetlen lett.

Felfrissülés a szálláson
Vacsora, majd „örömkörben” a nap értékelése.
Takarodó
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Időpont

Útvonal, helyszín

4. nap: 2019. május 10. (péntek)
A program leírása

7.00
7.30 - 8.00

Székelyudvarhely Ébresztő, tisztálkodás
Reggeli a szálláson

8.00 - 8.15

Utazás:
Székelyudvarhely Farkaslaka

8.15 - 9.10

Farkaslaka

9.10 - 9.20

Utazás: Farkaslaka - Szejkefürdő

9.20 - 10.20

Szejkefürdő

10.20 - 10.30

Utazás: Szejkefürdő - Székelyudvarhely

10.30 - 12.00

Székelyudvarhely A város nevezetességeit a fenyédi polgármesterrel együtt kerestük fel, ő
mutatta be „idegenvezetőként” a látnivalókat. Ki kicsoda az Emlékezés
parkjában? címmel szobor felismerési játékot játszottunk a város
központjában.
Utazás: a
szállásra

12.00 - 12.15

Felkerestük Tamási Áron sírját, ahol koszorúztunk is. Az író életét és
műveit Wurst Dávid és Nyisztor Máté ismertette.
Itt körülnézhettünk vásárban és ajándékot is vásárolhattunk.

Fölsétálunk a székelykapukon keresztül Orbán Balázs sírjához, a feladatun
az volt, hogy számoljuk meg, hány székelykapu alatt megyünk át!
Kiss Márton és Klemm Ádám mutatta be az író, néprajzi gyűjtő életét.

12.15 – 12.30 Székelyudvarhely Gyorsan átöltöztünk a szálláson a hargitai túrához.
12.30 - 13.30

Utazás: Székelyudvarhely - Ivó

13.30 -18.00

Madarasi-Hargita

18.00 - 18.30

Utazás: Ivó – Küküllőkeményfalva

18.30 - 19.30

Küküllőkeményfalva

19.30 - 20.00

Utazás: Küküllőkeményfalva Székelyudvarhely

20.00-tól

Székelyudvarhely Felfrissülés és átöltözés a szálláson, majd vacsora; utána a nap értékelése
„örömkörben”.
Takarodó

23.00

Túra traktorral mentünk föl a menedékházak szintjéig, sajnos onnan nem
tudtunk tovább menni gyalogosan a Madarasi-Hargita csúcsára az esősködös időjárás miatt.

Ismerkedés a településsel: megnéztük a templomot, jégkrémet is kaptunk a
fagyi gyárban.
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Időpont
7.00
7.30 - 8.00
8.00 - 10.00

10.00 - 13.00

5. nap: 2019. május 11. (szombat)
Útvonal, helyszín
A program leírása
Székelyudvarhely Ébresztő, tisztálkodás
Reggeli a szálláson
Utazás:
Székelyudvarhely Zetelaka –Gyergyószentmiklós Kb. 15 percre megáltunk Libán-tetőn a kilátónál a panoráma miatt.
Pongrácz-tető Békás-szoros Gyilkos-tó
Pongrácz-tető

Vaktérképen megkerestük az Olt forrásvidékét, a Gyergyói havasokat.
Kóstolhattunk és vásárolhattunk havasi mézet.

Békás-szoros

Végigsétáltunk a Békás-szoroson, megbeszéltük a természeti jelenség
keletkezését.

Gyilkos-tó

Menyes Vilmos elmesélte a tó keletkezésének legendáját, megbeszéltük a
földrajzi magyarázatot is. Az ebéd a tóparton úticsomagból történt, utána
még vásárolhattunk kürtős kalácsot.

13.00 - 13.30

Utazás: Gyilkos-tó
- Gyergyószárhegy

13.30 - 15.00

Gyergyószárhegy

15.00 - 17.00

Utazás: Gyergyószárhegy - Zetelaki víztározó Fenyéd

A Lázár-kastélyt és a Kárpátok élővilágát bemutató kiállítást nem tudtuk
megnézni, mert még nem nyitott ki újra, ezért csak rövid időre álltunk meg
a kastély bejáratánál. Tovább mentünk a Ferences kolostorhoz, ahonnan
jól látható volt az épület. Itt Bethlen Gábor életét és uralkodását Győri
Bence ismertette.
15 percre megálltunk a zetelaki víztározónál, átsétálunk a hídon, közben
medvét is láttunk a vízparton.

17.00 - 19.00

Fenyéd

19.00 - 19.15

Utazás: FenyédSzékelyudvarhely

19.15 órától

Székelyudvarhely Vacsora a szálláson, „örömkör”, összepakolás, szabadidős program
takarodóig.

23.00

A Magyarországról hozott tuját elültettük közösen a helyi gyerekekkel a
fenyédi iskola udvarán. A szászvári lányok kézműves foglalkozást
tartottak a fenyédi gyerekeknek, a fiúk focizhattak az iskolaudvaron.

Takarodó
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Időpont

Útvonal, helyszín

6. nap: 2019. május 12. (vasárnap)
A program leírása

6.30 - 7.30
7.30 - 8.00

Székelyudvarhely Ébresztő, tisztálkodás, a szobák rendbetétele, bepakolás a buszba.
Reggeli a szálláson, majd indulás hazafelé.

8.00 - 9.30

Utazás:
Székelyudvarhely Fehéregyháza

9.30 - 10.15

Fehéregyháza

10.15 - 12.45

Utazás: Fehéregyháza – Gyulafehérvár

12.45 – 14.00 Gyulafehérvár

14.00 - 17.30

Utazás: Gyulafehérvár - Déva Arad

17.30 - 18.30

Arad

18.30 - 23.00

Utazás: Arad Nagylak (régi
határátkelő) Szászvár

Látogatás a Petőfi Múzeumban, a kertben koszorúztunk a Petőfi
emlékműnél. Petőfi: Egy gondolat bánt engemet … című versét Gebhardt
Gergő szavalta el.

Ismerkedés a fejedelmi város nevezetességeivel: vár (történetét Lucska
Barbara és Boros Georgina ismertette), Szent Mihály-székesegyház
(Kelemen Renáta és Nagy Alexandra mesélte el a történetét), megnéztük
az érseki/fejedelmi palotát, nagy sétát tettünk a várban.

Az obeliszknél Bot Bianka közreműködésével felidéztük az aradi
vértanúk kivégzésének történetét, megkoszorúztuk az emlékművet, majd
megnéztük a Szabadság-szobrot is a főtéren.
Útközben kvízkérdéseket kaptunk az elmúlt 6 napban látottakkal
kapcsolatban.
Hazaérkezés.
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