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„Történelmi és gazdasági fejlődés a Dunántúlon és a Székelyföldön” 

Sepsiszentgyörgy, 2019. 04. 07 - 12. 

Kaposvár, 2019. 04. 14 - 19. 

 

Iskolánkból 35 tanuló utazott Székelyföldre. A 9., 10., és a 11. évfolyam osztályaiból 

jöttek a diákok, több szakma is képviseltette magát. A diákokat 3 tanár és a projektvezető 

kísérte. Sepsiszentgyörgyön a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola 

vendégei voltunk. 

Az első nap utazással telt el. Útközben megálltunk Aradon a tizenhárom vértanú 

emlékművénél, ahol koszorút helyeztünk el. Ezután még megnéztük Déva várát. Késő este 

érkeztünk meg a szálláshoz Sepsiköröspatakra. 

Másnap tanulóink megismerkedtek a sepsiszentgyörgyi iskola tereivel és az ottani 

közösséggel. A végzős tanulók bemutatták az ottani diák tanács munkásságát. Elkezdtük a 

közös projekt megvalósítását. Délután városnézésre mentünk, ahol megnézhettük a városban 

található emlékműveket. Megnéztük a Bod Péter könyvtárat és az Erzsébet parkot. Az ottani 

diákok és a tanárok elmesélték ezeknek a helyeknek és emlékműveknek a történetét.  

          Harmadik nap a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban meghallgattuk a 

múzeum történetét, majd megnézhettük a kiállított tárgyakat, berendezési eszközöket. Ezután 

elmentünk a Szent Anna tóhoz, ami gyönyörű volt. Körbesétáltuk az egész tavat, a látvány 

meseszép volt. Megnéztük kívülről az ott található Kápolnát és elolvashattuk annak történelmét. 

A napot közös énekléssel fejeztük be a tábortűz körül. 

       Negyedik nap reggel elmentünk a csíki sörgyárba ahol először elmesélték a gyár történtét, 

majd megnézhettük a sörgyártás folyamatát. Aki akarta, meg is kóstolhatta a csíki sört.  

Ezt követően a csíkszeredai Székely Múzeumbot kerestük fel. A múzeum után elmentünk a 

csíksomlyói kegytemplomba. Ebben a templomban található a legnagyobb Mária szobor, 



amelyhez sok helyről járnak imádkozni, köszönetet mondani Máriának. Egy borvíz forrás vizét 

is megkóstoltuk. 

Ötödik nap ellátogattunk a Gyimesekben található Borospataki Skanzenbe. Itt több 

helyről gyűjtöttek össze régi építésű házakat. Van olyan ház is, ami az 1800-as években 

épülhetett. Ezután elmentünk a Rákóczi várromhoz.  

Hatodik nap kora hajnalban indultunk hazafelé. Hazafele megálltunk a Vajdahunyad 

váránál. 

Sepsiszentgyörgyről két osztály, összesen 30 diák és két tanár érkezett hozzánk 

Kaposvárra. Első nap megismerkedtek az iskolával, befejeztük a közös projektet, majd 

megmutattuk nekik városunkat. Második nap vendégeinkkel Pécsre utaztunk, ahol a 

Székesegyházat, az őskeresztény temető együttest, és a dzsámit néztük meg.  

A harmadik nap a Balaton-felvidékre kirándultunk. Tihanyban megnéztük a templomot. 

Ezután Badacsonyban Nagy Imre emléktúrát tettünk.  Megkoszorúztuk Nagy Imre szobrát, 

majd elénekeltük a magyar és a székely himnuszt. Folytattuk túránkat a szőlőhegyre, ahol a 

tulajdonos beszélt a borászati vállalkozásáról. Borkóstoláson vehettünk részt, zsíros kenyérrel 

is megkínáltak. 

A negyedik napon a kaposvári Rippl - Rónai múzeumban részt vettünk egy interaktív 

történelmi előadáson, ahol a középkort mutatták be. A diákok felpróbálhatták a különböző 

ruhákat, kipróbálhatták a fegyvereket, nagyon érdekes volt. Délután közösen kibicikliztünk a 

Deseda tóhoz, majd körbebicikliztük a tavat. A nap végén közösen bográcsoztunk 

vendégeinkkel. Mindenkinek, aki a programokban részt vett, maradandó élményekben volt 

része. 

 

 

 


