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Határtalanul 

2022. május 3-7.  

„Elek apó meséi” 2019-es pályázati program megvalósítása 

HAT-19-01-1207 

Tanulmányi kirándulás 

A Szekszárdi Garay János Általános Iskola 7. és 8. évfolyamából 49 tanuló 4 pedagógus kíséretben vett részt 

a Határtalanul program keretében egy 5 napos erdélyi kiránduláson. Célunk Erdély csodás tájainak, 

történelmének, kultúrájának, lakóinak megismerése volt. 

Tanulóink az utazás során olyan helyszíneket látogattak meg, amelyek összefüggésben vannak híres erdélyi 

mesékkel, legendákkal, mondákkal, személyekkel. A kísérő tanárokon és az idegenvezetőkön  kívül a 

bemutatásokban helyi diákok voltak a segítségünkre. Kiemelten fontosnak tartottuk a székelység 

történetének megismerését. A Rákóczi emlékév keretében nagy hangsúlyt fektettünk a történelmi múlt és 

hőseink megismertetésére. Több helyszínt látogattunk meg, megemlékezünk a székelyek sorsáról a Rákóczi 

szabadságharc után. 

 

Az utazást előkészítő foglalkozás előzte meg, ahol megismerkedtünk a vidékkel, amelyet majd 

meglátogatunk. Áttekintettük a külhoni magyarsággal kapcsolatos tudnivalókat, különös tekintettel a 

meglátogatandó területre vonatkozóan. Röviden ismertettük a Trianoni-döntés előzményeit és 

következményeit, máig tartó hatásait. 

Útinapló 

1. nap: Arad – Marosillye – Vajdahunyad – Déva  

Kedden reggel 5 órakor indult csoportunk az iskola elől. Tudtuk, hogy hosszú utazás vár ránk, de az előttünk 

álló élmények mindenki szeméből elűzték az álmot, jókedvűen búcsúztunk a szülőktől. 

 A határon gyorsan átléptünk, majd 11:30 környékén meg is érkeztünk Aradra. A hosszú, várakozással teli 

utazás első állomásaként Aradon Zala György alkotását, a Szabadság-szobrot néztük meg, melyet 1890-ben 

avattak fel, majd megismertük történetét. Ezután következett Marosillyén Bethlen Gábor, az Erdélyt 

felvirágoztató fejedelem szülőházának meglátogatása. Itt egy előadás keretében megismerkedtünk az ide 

kapcsolódó történelmi eseményekkel, Erdély 17. századi történetével. 

Délután Vajdahunyadra utaztunk, ahol a csoporthoz csatlakozott idegenvezető  kíséretében jártuk be a 

„Várak királyát”. A várban kísérőnk minden lényeges helyszínen kiselőadást tartott, kérdezni is mindig 

lehetett. Érdekes történeteket hallgattunk, majd a látogatásunkat egy közös Petőfi vers elszavalásával 

fejeztük be. 
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Déván megnéztük a várat, majd a Böjte Csaba nevével fémjelzett, Szent Ferenc Alapítvány által fenntartott 

és a nehéz sorsú gyerekeknek otthont, családot adó intézménybe látogattunk el. Adományokat adtunk át az 

alapítványnak, majd az intézmény hangulatos udvarán előadást hallhattunk az itt élő gyerekek életéről. 

Fáradtan, de élményekkel telve érkeztünk meg első szálláshelyünkre, Csernakeresztúrra. Szállásunk a 

Bukovina panzióban volt, ahol finom erdélyi magyaros házi jellegű ételeket és italokat kínáltak nekünk, 

melyek alapanyagai nagy részét itt állították elő.  A szobák kényelmesek, 3-4 ágyasak, saját fürdőszobával, 

tv és wi-fi használattal.  Házigazdáink vendégszerető, toleráns emberek, akik kiváló programszervezők is.  
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2. nap: Nagyszeben – Medgyes – Székelyudvarhely 

 

A bőséges reggeli után, csomagjainkat összepakolva keltünk útra Nagyszeben városába. Ma is folytattuk a 

hagyományt, hogy a nevezetes megállóhelyek előtt a buszon mutattuk be saját előadásunkat a 

meglátogatandó helyszínekről. Kicsit izgultunk, mert új volt még nekünk az előadásnak ez a formája, de a 

közönség mindig figyelmesen meghallgatott, és lelkesen megtapsolt minket!  

Nagyszebenben az erdélyi szászok „fővárosa”. A Déli-Kárpátok vonulatának közelében, a Szeben patak 

partján fekszik, napjainkban a romániai Szeben megye székhelye. A települést a 12. században a Német-

római Birodalomból érkező szász telepesek alapították, és a történelme során mindig is az erdélyi szászság 

kulturális és gazdasági központjának számított. Itt megismertük, hogy Báthory Gábor Erdély fejedelme 

hogyan foglalta el saját alattvalóitól, a szászoktól a várost. Megnéztük a XV. századból származó 

várostornyot, a főteret, az Evangélikus székesegyházat. Kis városi sétán megismertük Európa legrégebbi 

öntöttvas hídját, a Hazugok hídját, a hozzá tartozó legendával. 

Utunk Medgyesen folytatódott. Itt megemlékezünk az első erdélyi országgyűlésről, amely alkalomból II. 

Rákóczi Ferenc először látogatott el Erdélybe, mint választott fejedelem. A medgyesi országgyűlésen 

igyekezett azokat a gazdasági intézkedéseket Erdélyben is bevezetni, amelyek Magyarországon már 

érvényben voltak: rézpénz, adó kivetése a háború költségeire.  

Mielőtt elfoglaltuk a második szálláshelyünket Borzonton, megkoszorúztuk a Fehéregyházánál lévő, 1969-

ben felállított Petőfi emlékművet. 

A finom, bőséges vacsora után elalvás előtt még beszélgettünk az aznap átélt élményeinkről.    
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3. nap: Székelyudvarhely – Esztena - Gyilkos-tó – Békás-szoros   

 

Egyre nehezebb volt az ébredés. Rövid idő alatt sokat utaztunk, sok szép dolgot láttunk, de bizony mindig 

későn aludtunk el, és korán kellett kelnünk. Ezen a csütörtöki napon is sok szép látnivaló és nagy 

kirándulások vártak ránk. Szerencsénkre eső mindig éjszaka, vagy a buszban utazás alatt esett, a nappalok 

melegek voltak. 

 Idegenvezetőnk sokat mesélt nekünk Erdély történelméről, a helyi nevezetességekről és az itt élő emberek 

életéről, szokásairól. Elmesélte, hogyan készül a székelykapu: három oszlopa van, ezt felül egy vízszintes 

gerenda, a szemöldökfa, vagy kontyfa köti össze, amelyre gyakran  galambdúcot építenek. Az oszlopok 

közötti távolság eltérő, helyet adva a nagy- és a kiskapunak. Az elkészült kapukat általában virágos mintákkal 

díszítik, de van, amikor mértani alakzatokkal. 

Első állomásunk Székelyudvarhely volt, mely 99%-ban magyarlakta város. Itt egy séta keretében 

megismerkedtünk a város történetével, valamint a belvárosban található nevezetességekkel is. 

Székelyudvarhelyen a szoborparkban megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc szobrát.  

Délelőtt Gyergyószentmiklóson egy helyi magyar iskolával ismerkedtünk, a 7. osztályosokat látogattuk meg. 

A Rákóczi emlékév kapcsán előadtuk kis műsorunkat. Kölcsönösen bemutattuk településeinket, majd 

beszélgettünk egymással iskolai életről, tervekről, ünnepekről és hétköznapokról. Mindannyian nagyon 

élveztük az itt töltött időt. A gyerekek között mai napig tartó kapcsolatok születtek.  

A késő délelőtti órákban búcsút vettünk vendéglátóinktól, és indultunk tovább. Útközben meglátogattunk 

egy hegyi esztenát, majd jókedvűen utaztunk a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szorosba.  

A buszon meghallgattuk a diákok által otthon gyűjtött legendákat. A tó mellett felsétáltunk a kilátóhoz, a 

hátizsákból megebédelt a csapat, majd rövid fényképezgetés és pihenés után tovább mentünk a közelben 

található Békás- szoroshoz. Itt szintén lélegzetelállító látványban volt részünk, a szédítő mélységek és 

magasságok miatt. A szorosban található bazár soron beszerezhettük az otthoniaknak szánt kis ajándékainkat. 

A Gyilkos-tó és Békás szoros földrajzi tanulmányok tekintetében fontos helyszín. A szoroson végigsétálva 

jelentős kőzet- csúcsokat és a tektonikus mozgásról árulkodó nyomokat kerestünk. Mindkét helyen elegendő 

idő állt rendelkezésre, hogy könnyed sétával bebarangoljuk a természet ezen csodáit. Késő délután 

visszautaztunk előző esti szálláshelyünkre, ahol meleg vacsora várt minket, majd szabadprogram. 
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4. nap: Farkaslaka – Korond - Tordai-hasadék – Tordai sóbánya  

 

A mai napon a túracipő elengedhetetlen kellék volt. Az előrejelzések ellenére szerencsére napos időre 

ébredtünk. 

Reggeli után búcsút vettünk a szálláshelytől és elindultunk Farkaslakára.  

A „legnagyobb székely” –ként is nevezett Tamási Áron sírjánál koszorút helyeztünk el, és idegenvezetőnk 

által betekintést nyertünk a népi író munkásságába. A két cserfa között lévő, Szervátiusz Jenő által faragott 

gránittömbbel jelzett sírnál a legnagyobb székely népi íróra emlékeztünk. 

Késő délelőtt elértük a méltán híres Korondot, ahol elsősorban a székely népi fazekassággal ismerkedhettünk, 

a kirakodóvásárban lehetőség nyílt Korond iparművészeti remekeinek megvásárlására is. 

A hideg ebéd elfogyasztása után beszálltunk az autóbuszba és elindultunk a Tordai sóbányához, mely a 

közelmúltban a világ 25 leghihetetlenebb látványossága közé választott helyszín. A föld alatt nemcsak a 

természet páratlan só-csodáival, de óriáskerékkel, csónakázótóval, fürdésre alkalmas barlangi sóstavakkal is 

találkozunk. 

 A főbejárattól 45 méteren keresztül lépcső vezetett a bányába. Lehetett lifttel is menni, de a hosszú sor miatt 

mi ezt többen nem vettük igénybe. A Rudolf tárnában asztaltenisz, minigolf, teke, billiárd és egy panorámás 
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óriáskerék, a Terézia tárnában egy földalatti, nyolc méter mélységű, magas sótartalmú tó van, melyen 

csónakázni lehet. Természetesen kipróbáltuk az evezést, mely nagy élmény volt számunkra. A sóbánya 

egyben bányászati múzeum is. Különösen érdekesek a középkori felszerelések, mint az emelőszerkezet, 

amely 1865 táján készült fenyőfából és jó állapotban maradt fenn.   

24 emelet mélységben voltunk, nagyon tetszett mindnyájunknak ez a különleges helyszín.  

A 2 órás bányalátogatást követően, a  Tordai-hasadéknál a Szent Lászlóhoz kötődő legendákat ismertük meg, 

miközben a lovagkirály életét és cselekedeteit is hallhattuk. Sajnos a hasadékot közvetlenül nem tudtuk 

bejárni, mert az idő veszélyesen csúszóssá tette a talajt.  

Folytattuk utazásunkat a Székely - Sóvidék 

központjának is nevezett Szovátára. Sétáltunk  a 

Medve-tó partján, majd megnéztük a jellegzetes 

nyaralóépületeket is. Ezen a napon elbúcsúztunk 

idegenvezetőnktől, akitől nagyon sokat tanultunk 

magyarságról, történelemről és emberségről is. 

 Kora este értünk utolsó szálláshelyünkre, a 

Székelykő alatt elhelyezkedő festői szépségű 

Torockóra. A vacsora elfogyasztása után 

vetélkedőt szerveztünk, majd ezt követően jót 

játszottunk, beszélgettünk az utazás élményeiről.  
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5. nap: Kolozsvár – Körösfő – Bánffyhunyad  

Hihetetlen volt számunkra, hogy már elérkezett az ötödik, egyben utolsó nap. Hosszú út várt ránk, 

néhányunknak honvágya is volt, de a közös élmények voltak a legmeghatározóbbak. 

A helyiek vendégszeretete lenyűgözött mindannyiunkat, bőséges reggelivel búcsúztattak minket. A sok-sok 

ízletes helyi különlegesség mellett még gyógyfüvekből készült teát is kaptunk.  

Torockóról a kora reggeli órákban tele élményekkel, és a búcsú szomorúságával indultunk el Kolozsvárra. 

Kolozsvár a „kincses város”, Románia 2. legnagyobb városa. Tizenegy felsőfokú oktatási intézményével és 

számos középiskolájával az ország fontos kulturális központja. Számos fesztiválnak, koncertnek ad helyet, 

pezsgő élet folyik itt. 

Szerencsére idegenvezető kalauzolt minket a város nevezetességei között. Beszélt nekünk arról, hogy miért 

is született Hunyadi Mátyás Kolozsváron, a Házsongárdi temetőről, ahol erdélyi magyar írók, költők 
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nyughelye található. Többek között elhangzott Apáczai Csere János, Dsida Jenő, Reményik Sándor neve is, 

és láthattunk a számos  ortodox templomot.  

A városközpontban tett sétánk során számos nevezetes épületet nézhettünk meg: a Szent Mihály templomot, 

Mátyás király szobrát és szülőházát, Bocskai István szülőházát, Babes-Bolyai Tudományegyetemet, a Farkas 

utcai templomot.  

A hazafelé úton ellátogattunk a Körösfői református templomba, ahol a lelkész úr beszélt a templom, illetve 

a templomban található ereklyék múltjáról . Megnéztük a II. Rákóczi György által a falunak ajándékozott 

híres török szőnyeget is.  

A kalotaszegi falvak közül Körösfő volt az, amely az 1800-as évek végén felélesztett kalotaszegi 

népművészetet, főként a varrottas kézimunkák készítésének hagyományát felkarolta és a mai napig komolyan 

foglalkozik ezzel a népi iparággal.  

Kirándulásunk utolsó állomása még a hazaindulás előtt Bánffyhunyad volt. A Nagyvárad - Kolozsvár közötti 

főúton, a Sebes-Körös partján fekszik, Kalotaszeg legnagyobb városa 9400 lakossal. Bánffyhunyad 

református temploma az 1235-ben szentté avatott Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére volt szentelve, ami 

egyben 13. századi eredetét is alátámasztja . 

Megtudtuk azt is, hogy a Bánffyhunyadon látható hatalmas, cifra házak neve cigoda, melyeket gábor-

cigányok építettek, akiknek tipikus foglalkozásuk a tetőfedés, és szigorúan őrzik hagyományaikat. 

 

Innen az utunk már a határra és haza vezetett. Vidáman, élményekkel telve érkeztünk meg este 8 órakor 

Szekszárdra a Garay iskola elé.  

Az 5 nap alatt megtapasztaltuk, hogy Erdély mennyire csodálatos, az erdélyi magyarok mennyire büszkék 

magyarságukra, óvják hagyományaikat, összetartók, vendégszeretők. 

 

 

 

mailto:garayami2020@gmail.com

