
 

 



Élménybeszámoló 

az „Elek apó meséi legendák és mondák nyomában Erdélyben” 

programról 

A Határtalanul pályázat keretében a Szegedi Baptista Gimnázium és 

Technikum két osztályának (10/T, 10/G) tanulói közül 50 fő és 5 

kísérőtanár vett részt az élményekben gazdag tanulmányi kiránduláson 

2022. június 7-11. között.  

A megvalósított program leírása röviden: Tanulóink az utazás során a 

meglátogatott helyszínekhez kötődő érdekes történeteket, meséket és mondákat 

ismertek meg az idegenvezetőtől, a helyi szakemberektől, tanáraiktól és 

egymástól. 

Aradon megtekintettük a Vértanúk kivégzésének emlékművét, a belváros 

nevezetes épületeit és a Szabadság-szobrot, majd Marosillyén Bethlen Gábor 

szülőházát. Déván ellátogattunk a Szent Ferenc Alapítvány által fenntartott 

Gyermekotthonba, ahol adományoztunk, majd felmentünk a várba. Este 

gyönyörködtünk a szecessziós belvárosi épületekben. Vajdahunyadon a 

Hunyadi-Bethlen-kastélyban jártunk, majd Szászföldön Nagyszeben szép 

belvárosi épületeit, templomait csodáltuk meg. Segesvár felől érkeztünk 

Fehéregyházára, a Petőfi Múzeumhoz, majd az Ispánkúti emlékműnél álltunk 

meg, ezután Székelyföldre kirándultunk. Székelykeresztúron is Petőfi-

emlékeket kerestünk fel (Gyárfás-kúria, Petőfi-körtefa a Kányádi-idézettel), majd 

Székelyudvarhely belvárosát tekintettük meg, a Gyergyószárhegyhez közeli 

Güdüctelepen, hegyvidéken túráztunk, és jóízűen falatoztunk. A Békás-

szorosban fantasztikus sziklák között sétáltunk, gyönyörködhettünk a Gyilkos-

tó szépségében. Farkaslakán pedig Tamási Áronra emlékeztünk. A festői 



szépségű Tordai-hasadékban sziklatornyok között gyalogoltunk, majd a tordai 

sóbányába látogattunk. A „Kincses” Kolozsváron a városnézés során Mátyás 

szülőházát és a Szent Mihály-templomot is láthattuk. Körösfőn és 

Bánffyhunyadon egyedülálló református templomokat ismerhettük meg. A 

Királyhágóról csodálatos panoráma tárult elénk. Az utazás kényelmes busszal 

történt a Csillagösvény Utazási Iroda szervezésében. A buszon és a helyszíneken 

a Kolozsvárról érkező idegenvezetőnek, Dénes Andrásnak köszönhetőan mindig 

meghallgattuk a programponthoz tartozó történelmi, irodalmi, kultúrtörténeti és 

földrajzi vonatkozásokat, így igen sokat tanulhattunk a kirándulásunk során.  



Csoportunk 2022. június 7-én, kedden reggel 7.00 órakor szép, napsütéses időben indult a 

kirándulásra Szegedről, a buszpályaudvar mellől, hogy vidéki tanulóink is időben beérkezzenek. 

Közel 1 óra alatt már a magyar-román határhoz értünk, ahol gyorsan átengedtek minket. Még 

egy órás buszozás után érkeztünk első úticélunkhoz, Aradra. Először a vértanúk kivégzésének 

emlékművénél álltunk meg, ahol felidéztük a történelemórán tanultakat a 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc eseményeiről, hőseiről, a 13 aradi vértanúról, majd megismerkedtünk a 

belváros nevezetességeivel. Megtekintettük a gyönyörű Városházát, a Kultúrpalotát, a 

Színházat, a Református Templomot és a Minorita Templomot. 

 



Ezután elsétáltunk Zala György monumentális alkotásához, a hányattatott sorsú, 1848/49-es 

szabadságharc mártírjainak emléket állító Szabadság-szoborhoz, melyet 2004-ben állítottak fel 

újra a Megbékélés parkban. Itt az idegenvezetőnk nemcsak az aradi vértanúkról beszélt, hanem 

a szoborcsoport jelképes alakjairól is. 



 

Marosillyén kívülről megnéztük Bethlen Gábor, a legnagyobb erdélyi fejedelem szülőhelyét.. 

A Bethlen Ház, egyike azon dél-erdélyi műemlék épületeknek, amelyet a Böjte Csaba ferences 

szerzetes Szent Ferenc Alapítványa mentett meg, s mely régiónk egyetlen magyar történelmet és 

kultúrát ápoló műemléke, így vált szimbólumává az itt élő szórványmagyarságnak.   



 

Déván elmentünk adományozni a Szent Ferenc Alapítványnak, ahol az udvaron egy itt élő 

diáklánytól 15 percben meghallgathattuk, hogyan működik az árvaház, beszélt nekünk az itt lakó 

gyermekek, fiatalok életéről, napi feladatairól. 

 



Déván a hosszú lépcsőúton felgyalogoltunk a várba, ahonnan csodálatos panoráma tárult elénk 

a környező hegyek övezte Maros völgyére. A várban felelevenítettük a Kőműves Kelemenné 

című népballadát is. Másnap még a buszon is beszéltünk róla.   

A vár tetejéig sajnos, az építkezés miatt nem jutottunk fel, de így is megérte a fárasztó séta. 

Később a város központjában sétáltunk, az idegenvezető segítségével ismerkedtünk a magyar 

szecessziós épületekkel. 

 

 



 

 

 



A második nap fáradtan, de lelkesen indultunk Vajdahunyadra, a „Várak királyához”. A 

Hunyadi-Bethlen kastélyhoz utaztunk, ahol a túravezető sokat mesélt a vár és a Hunyadi család 

életéről, történetéről. A vár tövében vásárlási lehetőség is volt. 

 

 



Nagyszeben, a szászság legfőbb városa egykor az Erdélyi Fejedelemség fővárosa is volt. Európa 

Kulturális Fővárosa (2009). Meglátogattuk a piactereket, megcsodáltuk kívülről a híres 

várostornyot, és átmentünk a Hazugok hídján, megnéztük a lenyűgöző evangélikus templomot, 

majd a felújított Főtér nevezetességeit kerestük fel, a Brukenthal Palotát, a katolikus templomot.  

 

 



Fehéregyházán megálltunk a Petőfi Múzeumnál, ahol megtekintettük a Petőfi Sándor szobrát 

és a múzeum kiállítását. Szabó József, a múzeum vezetője sok érdekes történetet mesélt a híres 

magyar költőnk életéről, sorsáról és a szabadságharc helyi eseményeiről, Petőfi elestéről. 

Felidéztünk több Petőfi-művet, többek között az Egy gondolat bánt engemet… című verset: „Ott 

essem el én / A harc mezején…”). Egy 10/T osztályos tanulónk, Naszádos Anita elszavalta Petőfi 

Sándor: Szeptember végén című költeményét, amit áhítattal hallgattunk meg, és örömteli tapssal 

jutalmaztunk. 

 

  



Fehéregyháza határában tisztelegtünk az Ispánkúti Petőfi-emlékműnél, amelyet Petőfi Sándor 

feltételezett elestének helyén állítottak fel. Felidéztük a költő, forradalmár, nemzeti hős életét, 

verseit. 

 

Székelykeresztúron a legérdekesebb „Petőfi körtefája” volt. Megnéztük azt a házat is, ahol 

legnagyobb költőnk az eltűnése előtti utolsó éjszakáját töltötte.  

 



A 3. napon először sétáltunk Székelyudvarhelyen, a nagyban magyar lakta 40 ezres városban. 

Megnéztük a Szoborparkot, a Vasszékelyt, a városházát. Felsétáltunk a gyönyörű Tamási Áron 

Gimnázium főépületéhez, útközben megemlékeztünk Márton Áron püspökről, és megtekintettük 

a középkori, 13. században épült Jézus Szíve-kápolnát.  

 



 

 

 



 

  



Dél körül felgyalogoltunk a Gyergyószárhegy közelében fekvő Güdüctelepre, ahol Polgár 

Izabellának köszönhetően házi finomságokból (pl. sajt, kolbász, házikenyér, lekvár) jóízűen 

megebédeltünk. A hegyről gyönyörködhetünk a vadvirágos rétben, a táj szépségében.  

 



 

Jókedvűen utaztunk a hegyomlás által keletkezett Gyilkos-tóhoz, ahol a gyönyörű kilátás mellett 

még túráztunk is a sziklák között a kilátóhoz. Dénes Andris, az idegenvezetőnk elmesélte a tó 

történetét. Szabadidőt is kaptunk vásárlásra, sétára, nézelődésre. 

Ezután a Keleti-Kárpátok legszebb szurdokvölgyében, a varázslatos szépségű, Erdélyt 

Moldvával összekötő Békás-szoroshoz utaztunk. Leszálltunk a buszról, és a főút mellett hosszan 

sétáltunk a több száz méteres sziklafalak közt, miközben gyönyörködhettünk a hatalmas 

sziklatömbökben, Elénk tárult a lenyűgöző szépségű Oltár-kő az 1156 m csúcsával, az Oltár-kő 

mögött a Bardócz-szikla az Őr-toronnyal, a Szurdok-kő, a Mária-kő, a Csíki-bükk. Az 

idegenvezető sorban bemutatta őket. 



 

 

 



 

 

 



 

 

A 4. napon Székelyudvarhelyről először Farkaslakára kirándultunk. Tamási Áron sírjánál 

meghallgathattuk életének történetét.  - A székelység nagy írója a falu nyugati szélén, a római 

katolikus templom és temető mögötti virágos parkban, a két cserefa között nyugszik. A 

sírhelyhez rovásírásos máréfalvi székelykapu alatt áthaladva, egy kis sétányon jutottunk. A sír 

mögött a Tamási-emlékmûvet tekintettük meg, a 2 cserefa között lévő, Szervátiusz Jenő által 

faragott gránittömbbel jelzett sírjánál a legnagyobb székely népi íróra emlékeztünk. Utána a 

fazekasságról híres Korond főutcáján sétáltunk egy órát a kirakodóvásárban.  



 

  



 

 



 

A tordai sóbánya egy sóbányászati múzeum. Emlékezetes élmény marad mindannyiunk 

számára a föld gyomrában, 150 méter mélyen tett látogatás.  Szép, hideg, de kellemes hely volt. 

„Csodás hely, nagyon modern dolgok is voltak benne: az óriáskeréken és minigolfon túl még 

hajókázásra is volt lehetőség”- írta egy diákunk. 



 

 



 

 



A Tordai-hasadéknál túráztunk több mint másfél órát. Fantasztikus kilátás nyílt a sáros, sziklás 

földutakról, a patakon átívelő függőhidakról. Kicsit csúszós volt a terep, de így is nagyon élvezte 

mindenki. 

 

 



 

 

 

 



 

Az 5. napon Magyarfenesről, a szálláshelyünkről indultunk Kolozsvárra, ahol először Mátyás 

király szülőházát tekintettük meg. Az idegenvezető segítségével megemlékeztünk Bocskai 

István fejedelmünkről és születéseinek körülményeiről is. Sétáltunk a város Főterére, felidéztük 

milyen lehetett a középkori és a reneszánsz Kolozsvár. Megcsodálhattuk a Fadrusz János 

szobrászművész alkotta Mátyás király lovasszobrát is. Megtudtuk, hogy körülötte a négy 

szoboralak négy hadvezért mintáz meg. Megnéztük a teret meghatározó Szent Mihály 

templomot, mely Erdély második legnagyobb gótikus temploma. A Farkas utcában 

ismerkedtünk a Babes-Bolyai Tudományegyetem épületével, a Farkas utcai templommal és 

Szt.György lovasszobrával. 



 

 



 

A városnézést követően elsétáltunk a híres Házsongárdi temetőbe. Elzarándokoltunk az erdélyi 

Panteonba, amely Erdély nagy költőinek, íróinak és jeles alakjainak végső nyughelye. Többek 

között Dsida Jenő, Misztótfalusi Kis Miklós, Kriza János, Kós Károly, Kallós Zoltán, Apáczai 

Csere János síremlékét kerestük meg.  

 

 



 

Kolozsvárról kora délután indultunk hazafelé. Útközben megálltunk Cifra-Kalotaszegen, a 

Sebes.Körös forrásánál fekvő Körösfőn. Itt zsindelytetős református templomot tekintettük meg, 

A templom gondnoka belülről is bemutatta a tipikusan kalotaszegi stílusú, népművészeti 

szőttesekkel és kazettás, festett famenyezettel díszített templombelsőt.  



 

 

  



Kalotaszeg központi településén, Bánffyhunyadon is megálltunk, ahol megcsodálhattuk a 13. 

századi református templomot. A helyi lelkész, Jakab Mihály bemutatta a gyönyörű kalotaszegi 

szőtteseket, a díszített bútorokat, a 16-18. századból való kazettás famenyezetet és az egyedülálló 

freskómaradványokat a falon. A lelkész arról is beszélt, hogy a nagy magyar költőnk, Petőfi 

Sándor itt írta az Erdélyi hadsereg című vers is.  

 

 

 

 



 

A határ előtti utolsó megállónk a Királyhágó volt, ahol gyönyörű képeket tudtunk készíteni, 

hiszen innen káprázatos panoráma nyílik a hegyekkel borított Erdélyre. Nagyvárad-Nagyszalonta 

felől értünk a román-magyar határra. Hazafelé énekléssel telt az út. Végül este fél 9-kor nagy 

élményekkel érkeztünk vissza Szegedre. 



 

Tanulói véleményekből: 

„Sohasem jártam Erdélyben, így ez a kirándulás számomra különösen nagy élmény volt.” 

 „Új embereket, barátokat szerezhettem, aminek nagyon örülök.” 

„Hálásak lehetünk, hogy nekünk ilyen körülményeink vannak, és nem olyan, ami a 

gyermekotthonnak van.” 

„Nekem a legjobban Kolozsvár tetszett.” 

 „Mivel előtte esett az eső, a Tordai-hasadék elég veszélyesnek tűnt, de nagyon izgalmas volt, és 

még a kilátás is gyönyörű volt.” 

„A Gyilkos-tavat és a Békás-szorost érdemes megnézni, mert egyszerűen gyönyörű.” 

„Nekem legjobban a Tordai-hasadék és a sóbányában tett látogatásunk tetszett.” 

 „Szerintem jól összekovácsolódott a társaság.” 

„A kísérő tanárok nagyon jófejek voltak.” 

 „Egy-egy tanárral rendkívül jót lehetett beszélgetni őszintén és nyíltan.” 

„Nagyon tartalmas és szép élményekben vehettünk részt.” 



„A hegymászás és az erdőben kajálás volt a legjobb.”   

„Ez a kirándulás nagyon jól összekovácsolta nemcsak az osztályt, hanem az egész évfolyamot.” 

„Szerintem ez a kirándulás nagyon összekovácsolta az osztályokat. Rengeteget nevettünk, 

beszélgettünk, és ezek miatt jól éreztük magunkat. A tanáraink szerintem nagyon jó arcok voltak, 

segítettek, és nem kezeltek minket gyerekként.” 

„A túravezetőnk jó volt, mindig mindenről voltak történetei.” 

„Andris, az idegenvezetőnk nagyon jófej volt.” 

„A kirándulás mindannyiunknak felejthetetlen emlék…” 

„Rengeteg közösségi élménnyel gazdagodtunk, csapatépítő ereje is volt.” 

„A kirándulás során a két osztály összebarátkozott, de még az osztályon belül is közelebb 

kerültünk egymáshoz.” 

„Szimpatikus volt, hogy sok helyen anyanyelvünkön tudtunk vásárolni vagy beszélgetni.” 

„Nagyon jól éreztem magam, és hálás vagyok, hogy eljutottam ilyen sok szép helyre.” 

„Nagyon tetszett a kirándulás.” 

„Összességében nagyon jó és kellemes kirándulás volt. Hálás vagyok a sok helyért, amit 

meglátogattunk.” 

„Én ezt a kirándulást hatalmas pozitív élményekkel éltem meg. Új ismeretekkel, barátokkal 

gazdagodtam, csodálatos élményeknek lehettem részese, és egy felejthetetlen kirándulást 

tudhatok magam mögött.” 

„Összességében nagyon tetszett a kirándulás, és a buszos éneklés a végén méltó lezárás volt.” 

„Köszönjük, hogy kimehettünk Erdélybe, sok élményt szerezhettünk.” 

 


