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Erdély 2016.10.03. – 2016.10.07. 

Projektnapló 

 

Találkozás Erdély történelmi-néprajzi és irodalmi emlékeivel 

 

2016. október 3-7-ig a Központi Református Általános Iskola és szanki 
tagintézményünk 7. évfolyamos tanulóinak lehetőségük nyílt a HATÁRTALANUL 
pályázat keretein belül Erdélybe kirándulni. Az előkészületi munkában mindenki 
aktívan részt vett, kiselőadásokat készítettek, búvárkodtak az interneten, hogy minél 
felkészültebben induljanak útnak. 

 

1. nap 

 

A késő esti indulást követően első megállónk az éjszakai fényekben tündöklő 
Arad volt, ahol a Szabadság – szobornál ismertető hangzott el a szoborállítás 
körülményeiről, az alkotókról és a rajta szereplő jelképekről, illetve Kossuth Lajos az 
emlékmű avatására írt beszédéből. Ezután a vértanúk neveit és utolsó gondolataikat 
idéztük fel, majd koszorút helyeztünk el tiszteletükre. 
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Vajdahunyad várához érve kívülről megcsodáltuk a Hunyadiak családi fészkét. 
Sajnos filmforgatás miatt közelebb nem tudtunk jutni. 
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Úgy döntöttünk, hogy Gyulafehérvár felé vesszük az irányt. A buszon 
elhangzott a Hunyadi kardja monda, majd a közben eleredt eső ellenére szemügyre 
vettük az Erdélyi Fejedelemség egykori székhelyét. 

       

        

 

 Utunk Segesváron folytatódott. Barangoltunk a középkori várnegyedben, 
megcsodáltuk az iparos cégéreket és az óratornyot. 
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Fehéregyházán megkoszorúztuk Petőfi Sándor feltételezett sírhelyén álló 
emlékművet, majd a Petőfi – szobor és a Turul madaras obeliszk koszorúzása 
következett. Ellátogattunk a Petőfi Emlékmúzeumba, ahol térképek segítettek 
bennünket a történelmi események megértésében. 
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  Székelykeresztúron felkerestük Petőfi körtefáját, meghallgattuk a fa 
történetéről szóló kiselőadást. Majd Kányádi Sándor verse következett, mely a fát 
körülvevő kerítésen elhelyezkedő márványtáblán áll.  
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2. nap 

 

A második napon az időjárás nem volt kegyes hozzánk, így a tervezett csicsaji 
természetjárás helyett más programot kellett kitalálni. Először a libáni andezitbánya 
külszíni fejtésének maradványait tekintettük meg. 

          

 

 Zetelaka felé meghallgattuk Zeta várának mondáját, majd a víztározó 
jellegzetes építményét láttuk. Gyors sétát tettünk a gáton, hogy jobban lássuk a festői 
szépségű őszi hegyoldalakat. 

 

            

 

Székelyudvarhelyen a szoborparkban jártunk, majd elsétáltunk a Benedek Elek 
Általános Iskola elé, hogy megnézzük, mennyit fejlődtek az iskolánk diákjai által két 
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évvel ezelőtt ültetett fák. Egyenruhás kisdiákokkal is találkoztunk, beszélgettünk. Az 
Alexandra cukrászdában lehetőség nyílt egy kis pihenésre. 

            

             

 

Szejkefürdőn Orbán Balázs életéről és munkásságáról tudtunk meg részleteket, 
majd a síremlékéhez vezető székelykapuk szerkezetét, díszítéseit tanulmányoztuk. 
Elhelyeztük az emlékezés koszorúját is. 
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Farkaslakán Tamási Áronra emlékeztünk novellarészlet felolvasásával, majd a 
Szervátiusz testvérek által készített emlékművet néztük meg. Ezt követően koszorút 
helyeztünk el a Helikon Társaság egyik legaktívabb tagjának sírján. Az Apostoli kettős 
kereszt emlékműnél, mely a trianoni békeszerződés aláírására emlékeztet, itt 
mécseseket gyújtottunk és koszorúztunk.  
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Korondon a kézműves foglalkozások kerültek előtérbe. Itt nemcsak a 
fazekasmesterség rejtelmeibe tekinthettünk be, hanem a taplógomba feldolgozását is 
megismerhettünk. Mindenki készíthetett agyagból tányért vagy vázát, amit haza is 
hozhattunk. Idegenvezetőnk pedig rövid beszámolót tartott a „Székely- kapuk” -
készítéséről és a rajta lévő minták jelentéséről. 
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3. nap 

 

Harmadik napunkat az Elekes Vencel Általános Iskolában kezdtük. Az 
igazgató úr részletesen ismertette az itt folyó munkát és meglátogattuk a hetedikes 
tanulókat, átadtuk ajándék könyvcsomagjainkat is. 

                

              

Ezt követően átvonultunk a templomkertbe, és közös megemlékezésre került sor 
a nemzeti gyásznap alkalmából.  
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Koszorúnk elhelyezése után a Súgó–barlang felé vettük utunkat. A barlangban 
egy percet néma sötétségben töltöttünk, majd lámpások segítségével felfedeztük az itt 
lévő cseppköveket és láthattunk néhány denevért is. A barlangból kilépve hóesés 
fogadott minket a szabadban. Gyönyörű látvány volt. 
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Gyergyószentmiklóson megtekintettük a Tarisznyás Márton Múzeum érdekes 
kiállításait, majd az örmény katolikus templomban Ali bácsi mesélt az ide települő 
örményekről és magáról a templomról. 

             

                       

 

Utunk a Békás – szorosban folytatódott. Ámulva figyeltük az út melletti magas 
sziklákat és a kis patak is sok szépséget tartogatott.  
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Eljutottunk a természeti ritkaságként nyilvántartott Gyilkos – tóhoz, 
megismertük a hozzá fűződő mondát, majd gyönyörködtünk a havasok szépségeiben. 

                 

 

 

Este táncház keretein belül sajátíthattunk el néhány egyszerű lépést a csíki és székely 
táncokból, közben közös népdaléneklés színesítette a programot. 
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4. nap 

 

Negyedik napunk  Gyergyóújfaluban a vízimalom működésének megismerésével és 
a rönkházépítés fortélyainak tanulmányozásával indult. 
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Csíkszeredán a Csíki Székely Múzeum felfedezése várt ránk. A Mikó-várban a 
gyerekek még jelmezekbe is öltözhettek, és végre kisütött a nap is 

       

          

 

Utunk következő állomása Csíksomlyó volt, ahol a méltán híres Mária- 
templomban csendesedhettünk el. 
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Csíkszeredán a Makovecz Imre által tervezett Millenniumi templomban  
jártunk. Nagy hatást váltottak ki az üvegkupolából letekintő angyalok, illetve a fából 
készült díszítések, szobrok.  
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Felkerestük Mádéfalvát  is, megemlékeztünk a veszedelem áldozatairól, és 
elhelyeztük koszorúnkat. 

 

        

 

5.nap 

 

Utolsó napunkhoz érkeztünk. Miután elbúcsúztunk kedves szállásadóinktól, 
Parajdra vitt utunk, a sóbányába. Elképedve konstatáltuk a bánya monumentalitását, 
majd sétát tettünk óriási termeiben. Kipróbáltuk az itt lévő játékokat is.  
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Kolozsvár főterén munkafüzet segítségével a kiránduló gyerekek számot adtak 
Mátyás királlyal, a reneszánsz műveltséggel kapcsolatos tudásukról. A Mátyás- 
emlékmű megkoszorúzása után átmentünk híres királyunk szülőházához, ahol néhány 
vele kapcsolatos mondát idéztünk fel. 
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Csucsán megálltunk a Boncza- kastélynál, felidéztük Ady Endre Csinszkához 
írt verseit, méltattuk költői munkásságát. 
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Késő este Nagyszalontára érve megtekintettük a Csonka – tornyot, koszorúzással 
hajtottunk főt a Kossuth –szobornál  híres történelmi személyiségünk nagy alakja előtt. 
Utunk lezárásaként Petőfi Aranyhoz írt levelének ismertetése után neves költőóriásunk, 
Arany János előtt róttuk le tiszteletünket. 

 

             

 

Felejthetetlen élményekkel gazdagodva tértünk haza: nemcsak irodalmi, 
történelmi tudásunk gyarapodott, hanem emberi érzések terén is új dolgokat kaptunk. 
Gyönyörű tájakat láthattunk, volt részünk napsütésben, hóesésben, esőben is. 
Megtapasztalhattuk az Erdélyben élők odaadó vendégszeretetét, megkóstolhattuk 
ízletes ételeiket. Színes programokkal teli kirándulásunk véget ért, mégis bármikor újra 
indulnánk, ha erre lenne lehetőségünk… 

          Kondás Annamária 


