


5 napos kirándulás Erdélybe

Előzetes információk:
 Pályázat benyújtása: 2019. március vége – április eleje

 40 tanuló és 4 pedagógus részvétele támogatott

 2019/2020-as tanévben

 Elhelyezés falusi vendéglátás keretében (Kolozsvár és a 

Csíki-medence közelében) 

 Pályázaton elnyert támogatás: a támogatás maximálisan 

igényelhető összege = utazók száma x napok száma x 

10 000 Ft + távolság (km) x 400 Ft 

 Önrész: a pályázaton elnyert támogatás és a tényleges 

összeg közötti különbség



5 napos kirándulás Erdélybe

Előzetes információk:

Az elnyert támogatás magában foglalja:

 a teljes ellátást,

 klímás autóbuszt,

 a szállás költségét

 utasbiztosítást

 a belépőket,

 idegenvezetést

 délutáni, esti programok költségeit (táncház, 

vetélkedők, kirándulások, belépőjegyek)



5 napos kirándulás Dél Erdélybe

Előzetes feladatok
 Előkészítő, felkészítő, „érzékenyítő” órák 

szervezése – min. 4 alkalommal

 Az útvonal irodalmi, történelmi, földrajzi, 

néprajzi vonatkozásai – Rákóczi év!!!

 Tabló készítése (az érintett településekről, 

nevezetességekről, hírességekről)

 Táncház, erdélyi és csángó népszokások

 Erdélyi konyha



Mátyásföldről az Ezeréves határig

1. nap

 Kora reggel indulás Budapestről.

 Megálló Nagyváradon, Nagyvárad, központ, 

Püspöki székesegyház, Szent László király hermája

 Királyhágó, a történelmi Erdély határa



Mátyásföldről az Ezeréves határig

2. nap

 Parajd – sóbarlang, sóbánya meglátogatása

 Korond – fazekasműhely meglátogatása



Mátyásföldről az Ezeréves határig

3. nap

 Gyímes – Csángóföld

 A 30-as őrház, Rákóczi vár, Magyar Ház 

meglátogatása Pusztinában, Látogatás a 

Gyímesbükki Dani Gergely Általános Iskolában 

(adományozási lehetőség)



Mátyásföldről az Ezeréves határig

4. nap
 Látogatás Gyergyószentmiklóson, a Tarisznyás 

Márton Múzeumban. 

 Délután séta Erdély egyik legszebb torlasz tava, a 

Gyilkos-tó körül, majd kirándulás a Kárpátok 

legismertebb szurdokvölgyében, a Békás-

szorosban. 



Kőbányáról az Ezeréves határig

5. nap

 Kolozsvár

 Mátyás király szülőházának meglátogatása, Szent 

Mihály templom, Házsongárdi temető



5 napos kirándulás Erdélybe

Utólagos feladatok

 „Értékelő óra” megtartása - követelmény

 Az 5 napos túra bemutatása az iskola közössége számára

 2020. június 4. – TRIANON emléknap (projektnap) 

keretében

 Installációk elkészítése és bemutatása



„Nézd meg egyszer egy székely ember arcát, mikor 

Vásárhelyt elhagyva hazafelé fordul! Nézd meg az arcát, 

mikor megpillantja a Hargitát! Aztán csendesedj el, és 

imádkozz, hogy legyen egy olyan hely a világon, melynek 

láttán te is úgy érzel, mint ő! Mert ha van, akkor van 

hazád is.”


