
Școala Gimnazială „Bölöni Farkas Sándor”  

 

Bölöni Farkas Sándor 

 

Mare le  căl ă tor  ș i 

politician s-a născut la 

data de 14 decembrie 

1795 în comuna Belin. În 

anul 1830 a călătorit în 

Europa de Vest, iar în 

anul 1831 în America de 

Nord. 

 Experiențele trăite pe 

aceste  meleaguri au fost consemnate  în opera sa, 

intitulată ”Călătorii în America de Nord”, apărută 

în anul 1834.  

În anul 1833 a întemeiat Casinoul de la 

Cluj 

În anul 1836 a înființat Ziarul de Duminică 

În anul 1835 a fost ales secretarul Teatrului 

Național din Cluj, 

A decedat la data de 3 februarie 1842, la Cluj 

Napoca . 

Activități educative 

 
Activitate 
interculturală—Școala 
primară Belin-Vale 

Parteneriat—Școala 
Primară Belin-Vale  și 
Școala nr. 31 Brașov 

Județul Covasna 

Localitatea  

Belin 

Realizat de: 

Prof. Iștoc Romeo 

Prof. Szasz Erika 

E-mail/telefon/fax: 

scoala.belin@yahoo.com 

0267355828 

 

Activități extrașcolare 

Proiectul ”Natura, sursă de 

sănătate” 

Halloween la grădiniță 

Serbari școlare 

Activități sportive 



Istoric. Așezare 

Atestată documentar în anul 1334, Belinul este una 

din cele mai importante aşezări secuiești din 

Transilvania. 

Comuna Belin se 

află la 35 de km de 

centrul  judeţului 

Covasna, cel mai 

apropiat oraș fiind 

Baraolt, situat la 18 km distanță. Este alcătuită din două 

localităţi: Belin și Belin-Vale. Distanţa dintre cele două 

centre ale localităţilor este de 4 km . 

Educație 

Activitățile educative la nivel primar și gimnazial 

se desfășoară în trei 

clădiri separate. 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

                               

Localitatea Belin 

Muzeul din localitatea Belin 

Tradiții 

                   Farșangul 

                                                                                                                                       

Zilele Belinului 

 

 

Întâlnirea copiilor din Ținutul 

Baraolt  

 

Turism 

Pe lângă izvoarele de apă minerală, un potenţial 

turistic  de 

v a l o r i f i c a t 

c o n s t i t u i e 

heleșteiele şi păstrăvăria din comună. 

Mai jos sunt prezentate în ordine: Biserica 

Reformată, Biserica Unitariană Fortificată, 

Biserica Ortodoxă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala cu clasele I-IV Belin 

Sediul principal 

Școala cu clasele I-IV Belin-Vale 


