
A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Erdélyben a Határtalanul

pályázat keretében 

Az utazás programja: 2022. június 10 – június 15.

Felkészülés az utazásra:

Pámer  László,  iskolánk  néprajzszakos  tanára  tart  előadást  az  út  főbb

megállóiról, majd az osztály diákjai készítenek rövid összefoglalókat egy-

egy meglátogatandó helységről.

1.nap

Útiterv:  Pécs  -  Bors  –  Nagyvárad  –  Bánffyhunyad  –  Magyarlóna

(szállás vendégházakban) 

Indulás Pécsről a Barbakántól 6 órakor.

Érkezés  Borsra  15:30-kor,  ahol  találkozunk  az  iskola  tanáraival  és

diákjaival.  Megismerkedünk  az  iskolával,  beszélgetünk  a  borsi  iskolai

életről, megnézzük az erről készült videót. Átadtuk az iskola képviselőinek

ajándékunkat és egy magyar zászlót, majd közösen megtekintettük a borsi

iskola magyarországi látogatásáról ajándékba készített videónkat. 

Tovább  utazunk  Nagyváradra,  ahol  sétát  teszünk  idegenvezetőnkkel  a

Kanonok  soron  és  megnézzük  a  Szent  László  római  katolikus

székesegyházat.

Következő  megállónk  Bánffyhunyadon  van,  Kalotaszeg  „fővárosának”

református templománál. Ezután Magyarlónára vesszük utunkat, ahol első

szállásunkat  foglaljuk  el  vendéglátó  családoknál.  Szívesen  fogadnak

bennünket bőséges meleg vacsorával a magyarajkú házigazdák.

2. nap

Útiterv: Kolozsvár – Torda – Tordai hasadék – Korond – Farkaslaka

- Tusnádfürdő



Indulás  8  órakor  Kolozsvárra  a  Szent  Mihály  templom,  Mátyás  király

szobrának és  szülőházának megtekintésére.  Ezután a  tordai  sóbányába

látogatunk,  ahol  fantasztikus  sóképződményeket  láthattunk.  Innen  a

Tordai hasadékot célozzuk meg, ahol végigsétálunk a szurdok függőhídjain

miközben elámulunk a kettéhasadt hegy meredek sziklái láttán.

Ezután Korondon  időzünk  el  egy órát  a  fazekas  vásárban,  majd  utolsó

megállónk Farkaslakán van, Tamási Áron síremlékénél. Ezután elfoglaljuk

szállásunkat Tusnádfürdőn a Szent Kristóf Panzióban.

3. nap

Útiterv:  Gyergyószentmiklós  –  Békás  szoros  –  Gyilkos-tó  -

Tusnádfürdő

Gyergyószentmiklósi  sétánk  után  (Örmény  templom,  Tarisznyás  Márton

Múzeum)  a Békás szorosba tartunk, ahol végigsétálunk a lélegzetelállító

hegycsúcsok között, majd visszatérünk a Gyilkos-tóhoz, és a merészebbek

csónakázásra  indulnak.  Szállásunkra  visszatérve  este  Tusnádfürdőn

teszünk körutazást.

4. nap

Útiterv: Gyimesbükk, „ezeréves határ” – Csíksomlyó – Csíkszereda

- Tusnádfürdő

Gyimesbükkre  megyünk,  mely  a  történelmi  Magyarország  "ezeréves

határánál"  fekszik.  Megtekintjük  a  hajdani  Magyar  Királyi  Államvasutak

egyik legkeletibb, 30. számú vasúti őrházát és a Rákóczi-várat. Látogatást

teszünk Deáky Andrásnál, helybéli  nyugalmazott isolaigazgató úrnál, aki

saját  telkén nagy magyarok szoborparkját  hozta  létre  és  mesél  a helyi

székely összefogás eredményeiről, a Kontumáci kápolna és a vasúti őrház

felújításáról.

Hazafelé  gyönyörködünk  a  kilátásban  a  Csíki-havasok  méhlegelőin,

idegenvezetőnk segítségével ismerkedünk a helyi gyógynövényekkel. 



Csíksomlyón  először  megállunk  a  Barátok  feredőjénél,  megkóstoljuk  a

csíksomlyói  savanykás  borvizet  és  „megszépültünk”  a  fortyogó

borvízforrásban.  Így  erőre  kapva megmásztuk a  Kálvária  dombot,  majd

visszaindulás előtt  még bekukkantottunk a csíksomlyói  kegytemplomba,

és  imádkozhattunk  a  csodatévő  Szűz  Mária  szobránál.  Csíkszeredában

gyönyörködhetünk a Makovecz Imre által tervezett Millenium templomban.

Ezután hazafelé vettük utunkat. 

5. nap

Útiterv: Sepsiszentgyörgy – Szászhermány – Nagyszeben

Sepsiszentgyörgyön  teszünk  sétát,  útba  ejtve  a  Székely  Nemzeti

Múzeumot,  majd  következő  megállónk  a  szászhermányi  evangélikus

erődtemplom,  mely az erdélyi  szász építészet  műremeke.  A nap utolsó

állomása  Nagyszeben,  amely  Pécshez  hasonlóan  2007-ben  elnyerte  az

Európa  kulturális  fővárosa  címet.   Végül  utolsó  szállásunkra  tartunk

Algyógyon.

6. nap

Útiterv: Vajdahunyad -Déva – indulás haza

A Hunyadi család várának megtekintése után, Déva vára alatt elhaladva

felidéztük Kőműves Kelemen balladáját. 

Tartalmas, és nagyon tömény napokat éltük át. Köszönjük a lehetőséget!

A pályázat 2019-ben indult,  de a járványhelyzet miatt  csak a beutazás

valósult meg ebben az évben. Sajnos az eredetileg megnyert pályázatot

nem az az osztály utazta le Erdélybe, aki elnyerte, mert mire a program

megvalósulhatott, a 12.d osztály már elballagott.

A pályázatot koordinálta: dr. Varga Tamásné Haraszti Krisztina
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