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Márciusban nagy örömmel értesültünk róla, hogy korábbi nyertes pályázatunk – ami eddig a Covidjárvány miatt nem valósulhatott meg – az idei év májusában realizálódik. A gyerekek is nagy
várakozással tekintettek e 4 napos program elé, annál is inkább, mert javarészt végzős tanulókról volt
szó. Utólag úgy érezzük, ez a gazdag program méltó lezárása volt az általános iskolai 8 évnek, és a
gyerekek rengeteg közös élménnyel gazdagodtak.

1. nap: Reggel ¾ 5-kor gyülekeztünk az iskola előtt. A gyerekek nagy örömmel vették tudomásul,
hogy emeletes busszal utazunk, ami külön élmény volt számukra. Sajnos a menetidő kiszámolásával
volt egy kis gond: 2 órával később értünk az első helyszínre, Nagyváradra, mint ahogyan azt az utazási
iroda tervezte. A két idegenvezető itt várt minket, s máris indultunk a római katolikus
székesegyházhoz, ahol Szent László király szobrát néztük meg, és meghallgattunk egy rövid
ismertetőt az életéről. Sajnos az időjárás keresztülhúzta a terveinket: a hirtelen jött hatalmas zivatar
miatt a belvárosi séta helyett a buszról néztük meg a fontosabb látnivalókat.
Erdély kapuja, a Király-hágó mindenkit lenyűgözött szépségével, és az időjárás is megkegyelmezett:
elállt az eső, így gyönyörű fotókat tudtunk készíteni.
Ezután a körösfői református templomba látogattunk el, ahol a híres „Rákóczi szőnyeg” is a látnivalók
között volt. Ez a történészek szerint egy Erdélyben készített, kézi csomózású imaszőnyeg, melyet a
néphagyomány szerint II.Rákóczi György fejedelem ajándékozott egy Korpos György nevű
helybélinek, aki a csatában sebesült fejedelmet nagy gonddal ápolta. Emellett a templom kazettás
mennyezete is lenyűgöző látvány volt.
Következő állomásunk Kolozsvár volt, ahol egy belvárosi séta keretében megnéztük a Szent Mihálytemplomot, Mátyás király szobrát és szülőházát, vele átellenben Bocskai István szülőházát, valamint a
Farkas utcai templomot.
Este fél 10 körül érkeztünk meg Toroczkóra, ahol akadt egy kis problémánk a szálláshelyek számával,
de hála a vendéglátók rugalmasságának, végül mindenkinek volt hol aludnia a fárasztó nap után.
2. nap: A bőséges reggeli után elsétáltunk a Toroczkói Néprajzi Múzeumba, ahol számos érdekes, régi
használati tárgyat, munkaeszközt és viseletet láthattunk. Ezután busszal indultunk a tordai
sóbányához, ahová 10 emelet mélyre kellett lelépcsőznünk. Lélegzetelállító és különleges világot
ismerhettünk meg odalent, érdemes volt vállalni a sok lépcsőt. Nagy élmény volt az óriáskerék és a
csónakázótó is.
Ezután útba ejtettük azt a templomot Tordán, ahol Európában először iktatták törvénybe a
vallásszabadságot.
Következő úticélunk a Tordai-hasadék volt, mely a vulkáni működés egyik legbámulatosabb remeke:
egy hegylánc, mely tetejétől a talapjáig kettérepedt. A két szemben lévő sziklafal mélyedései és

kiugró sziklái még most is jól láthatóan egybeillenek. Ezek között a falak között, a patak mentén,
függőhidakon átkelve tettünk egy nem teljesen veszélytelen, de annál látványosabb túrát. Este
kifáradva érkeztünk vissza a szállásainkra.
3. nap: Reggeli után elhagytuk a szállásainkat, bepakoltunk a buszba, és indultunk Nagyenyedre.
Először a várfal tövében lévő emlékhelyen tisztelegtünk az 1849. januári vérengzés áldozataira
emlékezve, majd bemehettünk a Bethlen Gábor Református Kollégiumba, melyet több mint 400 éve
alapított a fejedelem. A patinás épület, a régi iskolapadok, taneszközök visszavittek minket a múltba.
Fotózkodtunk a 2 fűzfa előtt, melyek legendáját már korábban megismerték a gyerekek a 2 előkészítő
irodalomórán.
Innen Gyulafehérvárra, az Erdélyi Fejedelemség régi fővárosába látogattunk el. Megnéztük a
fejedelmi és püspöki palotát, az érseki székesegyházat, benne a Hunyadiak síremlékét és Izabella
királyné és János Zsigmond kőszarkofágját. Ezután sétáltunk a hangulatos óvárosban.
Következő állomásunk Vajdahunyad volt, ahol a „Várak királyát”, a Hunyadi-Vajda kastélyt jártuk
végig. Ennek a gyönyörű építménynek a kicsinyített mását a gyerekek már láthatták korábban
Budapesten, de az eredeti mégis lenyűgözte őket.
Déva várának felújítási munkálatai miatt a várat sajnos csak kívülről nézhettük meg, de a buszban
felidéztük a vár építéséről szóló népballadát. Ezután két külön városban, Csernakeresztúron és
Szászvárosban elfoglaltuk szállásainkat az utolsó éjszakánkra.

4. nap: A korai reggeli után bepakoltunk a buszba, és elindultunk Marosillyére. Itt Bethlen Gábor
szülőházát néztük meg. Az épületet Böjte Csaba szerzetes és a Szent Ferenc Alapítvány mentette meg
a pusztulástól, és tette lehetővé, hogy az itt élő szórvány magyarság szimbólumává válhasson. A
gyerekek néma csendben hallgatták a helyi idegenvezető színes, közvetlen és nagyon ízes, erdélyi
beszédét, melyben felidézte Erdély aranykorát.
Innen Aradra utaztunk, ahol a Megbékélés-parkban megnéztük Zala György alkotását, a Szabadságszobrot. Ez adta a hátteret az utolsó erdélyi fotónkhoz, mellyel lezártuk ennek a gazdag 4 napnak a
dokumentálását. Ezután már tényleg haza indultunk, fáradtan ugyan, de sok-sok szép élménnyel
gazdagodva. Kicsit talán sűrű volt a program, de Erdély annyi látnivalót tartogat az ideérkezőknek,
hogy így is csak egy kis ízelítőt kaphattunk belőle 4 nap alatt.
A gyerekek számára több szempontból is hasznos volt ez az utazás. Megteremtette a tantárgyi
koncentrációt az irodalom, a történelem, a földrajz és a biológia között, ismereteket és fizikai
élményeket is szereztek, megpróbáltak alkalmazkodni egymáshoz 4 napig. És ami a legfontosabb:
együtt voltunk, gyönyörű helyeken jártunk, találkoztunk erdélyi magyarokkal, erősítettük
magyarságtudatunkat.
Köszönjük a lehetőséget!

