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A projekt célja 
 

Célunk az volt, hogy kapcsolatot teremtsünk az érintett tájegységek magyarságával, és erősítsük 
egymásban az együvé tartozás érzését. Diákjaink ismerkedjenek meg az utazás során a meglátogatott 
helyszínekhez kötődő mesékkel, legendákkal, mondákkal tanáraiktól és a helyi diákoktól. Nézzük meg 
Aradon a Szabadság-szobrot, a vértanúk emlékművét, látogassunk el Marosillyén Bethlen Gábor 
szülőhelyére, majd szászföldi kitérővel Székelyföldre. Utazzunk el a Békás-szoroshoz, majd keressük fel 
a Gyilkos-tavat. Kiránduljunk a Tordai-hasadékban, látogassuk meg a tordai sóbányát. Kolozsváron 
városnézéssel zárjuk utazásunkat. 

 

Élménybeszámoló 
 

1. nap: Arad – Marosillye – Déva – Haró 

Aradon a Tűzoltó téren a „Megbékélés parkot” látogattuk meg először, ahol hosszú idő után ismét áll 
Zala György alkotása, a Szabadság-szobor, mellyel kapcsolatban sok érdekességet megtudtunk az 
idegenvezetőnktől. A város nevezetességeit is megismertük: az egykori Szabadság-teret, a gyönyörű, 
neoklasszicista Városházát, a különböző építési stílusban épült belvárosi palotákat. Utána elmentünk 
az aradi tizenhárom vértanú emlékművéhez, ahol nemzeti szalagot helyeztünk el mártírhalálukra való 
emlékezésünk jeleként, majd Az aradi tizenhármak balladájának eléneklésével adóztunk a hősöknek. 

 

 

 

 



Marosillyén meglátogattuk Bethlen Gábor, a legnagyobb erdélyi fejedelem szülőhelyét, kívülről 
megnéztük az egykori várkastély épen maradt lakótornyát, közben idegenvezetőnk beszélt az Erdély 
aranykorát megteremtő fejedelemről. 

  

Ezután a közeli Déva várába gyalog mentünk fel. A már messziről látható szabályos kúp alakú hegyen 
álló erődítmény meghódítása nagy kihívás volt, de fantasztikus élmény volt a szépen felújított 
erődítésből gyönyörködni a csodás kilátásban. A városban megvacsoráztunk, és Haróba utaztunk, 
elfoglaltuk a szállásunk. 

 

 

 

 

2. nap: Déva – Vajdahunyad – Nagyszeben – Fehéregyháza – Nyikómalomfalva 

Reggeli után visszatértünk Dévára, hogy megismerkedjünk a Böjte Csaba nevével fémjelzett, Szent 
Ferenc Alapítvány által fenntartott, és a nehéz sorsú gyerekeknek otthont adó intézménnyel. Egy ott 
élő diák idegenvezető kísért körbe minket, aki a kolostor udvarán tartott egy rövid bemutatást az ottani 
életükről, kiegészítve személyes élményeivel. A végén átadtuk tárgyi és pénzadományainkat. 

  

Ezután Vajdahunyadra, a „Várak királyához”, a Hunyadi-Bethlen kastélyhoz utaztunk, mely a 19. 
században a magyar nemzet építészeti ereklyéjévé vált. Itt megismertük a vár történetét, és bejártuk 
számos termét, helyiségét (pl.: lovagterem, konyha, kínzókamra). A Hunyadi család vajdahunyadi 
várkastélya a 19. században már a magyar nemzet építészeti ereklyéjévé vált. 



  

Ezután Nagyszebenben, Erdély szász fővárosában tettünk egy csodálatos sétát. A középkori várfalaktól 
indulva a történelmi belvárosba érkeztünk. Megnéztük a lenyűgöző evangélikus templomot, majd a 
felújított Fő tér nevezetességeit. Átmentünk a Hazugok hídján, megnéztük a Brukenthal Palotát, a 
katolikus templomot és a Mészárosok házát is. 

  

 

Fehéregyházára érve nemzeti színű szalagot helyezünk el az Ispánkútnál, a Petőfi Sándor feltételezett 
elestének helyén felállított Petőfi-emlékműnél. Felidéztük a költő, forradalmár, nemzeti hős 
munkásságát. 

  

Ezután Nyikómalomfalván elfoglaltuk szállásunkat, és megvacsoráztunk.  

 

3. nap: Békás-szoros – Gyilkos-tó – Güdüc – Zetelaka – Fenyéd – Székelyudvarhely – Nyikómalomfalva 

Reggeli után a Keleti-Kárpátok legszebb szurdokvölgyéhez utaztunk, ahol egy séta során az Erdélyt 
Moldvával összekötő Békás-szoros varázslatos szépségében gyönyörködhettünk (Oltár-kő mögött a 
Bardócz-szikla az Őr-toronnyal, a Szurdok-kő, a Mária-kő, a Csíki-bükk stb.). Lefelé megálltunk a 
Gyilkos-tónál, ahol a tó körül sétáltunk, és felidéztük az otthon megismert Fazekas Eszter legendáját. 



  

 

  

Ezután távolról megszemlélhettünk egy hegyi esztenát, majd Güdücön falatoztunk, csodálatos erdei 
környezetben. Megkóstoltuk a juhsajtot, túrót, ordát, áfonyalekvárt, vinetát, zakuszkát, frissen sült 
házikenyeret, házi húsféléket. Itt kaptunk medveriasztást! 

  

Útközben egy fénykép erejéig megálltunk a zetelaki víztározónál, illetve Fenyéden, hogy a csodálatos 
festett székely kapukban gyönyörködjünk, motívumaikat megismerhessük. 

  

Utolsó állomásunkon, Székelyudvarhelyen a szoborparkban Csaba királyfi szobra előtt közösen 
elénekeltük a székely himnuszt, illetve Bethlen Gábor mellszobránál helyeztünk el nemzeti színű 
szalagot, így adózva a fejedelem nagysága előtt. Majd megnéztük a református templomot, a 
Vasszékelyt és a városházát. 



  

A szállásunkra érve megvacsoráztunk, majd az oroszhegyi Urusos Néptáncegyüttessel közös 
táncházban vettünk részt. 

 

 

 

 

 

4. nap: Farkaslaka – Korond – Torda – Magyarvista 

Első megállónk Farkaslaka volt, ahol megtekintettük Erdély első Trianon-emlékművét, majd a két 
cserefa között lévő, Szervátiusz Jenő által faragott gránittömbbel jelzett sírnál a legnagyobb székely 
népi íróra, Tamási Áronra emlékeztünk, sírjánál koszorút helyeztünk el. 

  

Ezután a fazekasságról híres Korond főutcáján sétáltunk az állandó kirakodóvásárban, illetve egy 
műhelyben megnézhettük, hogyan készülnek az edények. majd egy sóvágó műhelyben a 
munkafolyamatba nyertünk betekintést. 



  

Utunk a Tordai Sóbánya megtekintésével folytatódott, amely egy igazi sóbányászati múzeum. 
Emlékezetes élmény volt a föld gyomrában, a 150 méter mélyen tett látogatás. 

 
 

Ezután a Tordai-hasadék két átelleni meredek falai, kiálló sziklái és mélyedései között, a háromezer 
lépésnyi sziklafolyosó harmadát jártuk be. 

 
 

A nap a magyarvistai szállás elfoglalásával, vacsorával ért véget. 

  

 

5. nap: Kolozsvár – Körösfő – Bánffyhunyad – Király-hágó – Dunaújváros 

Délelőtt Kolozsvárott megnéztük a Szent Mihály-templomot, Mátyás király szobrát és szülőházát, majd 
elzarándokolunk az erdélyi Panteonba, a Házsongárdi temetőbe, amely Erdély nagy költőinek, íróinak 
és jeles alakjainak végső nyughelye. Kós Károly sírjánál helyeztük el az emlékezés szalagját. 



  

  

Ezután Körösfőn a Sebes-Körös forrásánál található településen - mely évszázadok óta őrzi Kalotaszeg 
hagyományait és szokásait - megnéztük az 1764-ben épített templomot. 

  

Bánffyhunyadon, Kalotaszeg központi településén a 13. századi, impozáns református templomban 
tettünk látogatást, melynek különleges értéke a csodálatos, festett fakazettás mennyezete. A 
templomkertben megtekintettük a Szent Koronát mintázó Millenniumi Emlékművet és a kőasztalt, 
amely mellett Ady, Babits, Kós Károly és Petőfi is alkotott bánffyhunyadi látogatásaik alkalmával. 

  

  



Végezetül a Király-hágón, Erdély kapujában rövid fotószünetet tartottunk, ahonnan káprázatos 
panoráma nyílik Erdélyországra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


