
 

KÉPES BESZÁMOLÓ  

a HAT- 18-01-0720 pályázathoz 

Híres erdélyi magyarok nyomában  

 

Az előkészítő szakasz bemutatása: 

A tanulmányi kirándulás előkészítő óráján előadást hallgattak meg a tanulók az 

államhatáron túl élő magyarság történetéről, a Trianoni békeszerződés utóéletéről. 

Megismerkedtek és anyagot gyűjtöttek a kirándulás során érintett településekről (földrajzi 

és történelmi nevezetességek).  

 

                          

                          



 

 

2019. február 4-én Rendkívüli Szülői értekezletet tartottunk, ahol bemutattuk a részletes 

programot az érdeklődő szülőknek, gyerekeknek. 

 

            

 

 

Fakultatív előkészítő szakasz: 

Az aulában kiállítást készítettünk a gyűjtött anyagokból. Ellátogattunk a helyi Jósa András 

Múzeumba, ahol Híres Erdélyi fejedelmek kincseivel ismerkedtünk meg, és elutaztunk 



Budapestre, ahol Parlamenti látogatáson vettünk részt. Megterveztünk és elkészítettünk egy 

molinót a kirándulás logójával és kis ajándékokkal is készültünk. 

 

                   

 

                              

 

 

 

 



Az utazás 

1. nap 

Április 9- én kedden, hajnalban indultunk a „nagy utazásra”! Mindenki nagy izgalommal 

várta ezt a napot. Végre útra keltünk a Nyírség Utazási Iroda jóvoltából. 

               

 

 

       

Először a Király- hágón álltunk meg, ahol megpillanthattuk az Erdélyi- medencét. Addigi 

utunk során sorra megcsodálhattuk a Partiumi kis falvacskákat.  

 

                         



Majd Kolozsvárra érkeztünk, ahol történelmi városnéző sétát tettünk. Megnéztük Mátyás 

király szülőházát, a belváros nevezetes épületeit, megálltunk a Szt. Mihály templomnál, 

majd kimentünk a főtérre Mátyás király szobrához, Kolozsvár jelképéhez, ahol előadtuk a 

Kolozsvári bíró című mesét. 

               
Tovább haladva a Bólyai Egyetemet néztük meg. Onnan a Házsongárdi temetőbe mentünk, 

ahol megkerestük őseink, hőseink sírját. Koszorút helyeztünk el, és verset mondtunk, 

Reményik Sándor, Dsida Jenő, Apáczai Csere János sírjánál.  

                         

 



Kolozsvárról elindultunk Marosvásárhelyre, ahol egy körsétát tettünk a híres Promenádon, 

a Rózsák terén. Megnéztünk egy Ortodox katedrálist, majd azt a Római Katolikus 

templomot, ahol II. Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemmé koronázták. Onnan a 

Kultúrpalota elé sétáltunk, majd a Csonka templom tornyánál az új művelődési központ 

tárult elénk. Utunk innen, Székelyudvarhelyre a legmagyarabb székely városba vezetett. Itt 

volt a szállásunk is, a Hajdú Panzióban. Egy közös és nem utolsó sorban nagyon finom 

vacsorával vártak minket a vendéglátóink. Vacsora után még felelevenítettük az aznapi 

emlékeket, élményeket. 

             

            

 

2. nap 

Reggeli után Máréfalván gyönyörű műemlék székelykapukat csodálhattunk meg, melyekről 

vázlatrajzokat is készítettünk. Aztán Homoródfürdőre érkeztünk. Itt vízvizsgálatot 

végeztünk és megkóstolhattuk a székely borvizet.  

                  



      

A Hargitát átszelve Csíkszeredára érkeztünk, ahol megnéztük a Makovecz Imre által 

tervezett templomot. ahol elénekeltük magyar és a székely Himnuszt, majd innen tovább 

haladva megtekintettük a Csíksomlyói Zarándok templomot is. 

         

                                 

Pongrác- tetőt elérve a Békás szoros és a Gyilkos- tó természeti csodáiban 

gyönyörködhettünk és megismertük keletkezésük történetét, legendáit. Magashegységi 

növényeket határoztunk meg. Az áprilisi tavaszban még hógolyóztunk is egyet. Visszafelé 

a Zetelaki víztározó érintésével érkeztünk vissza Székelyudvarhelyre. 

                

 



 

                       

 

           

 

3. nap. 

 

Napunkat Szejkén kezdtük, ahol Orbán Balázs a legnagyobb székely síremlékénél koszorút 

helyeztünk el.  Majd Farkaslakán Tamási Áron székely író sírjánál a rovásírás eredetéről 

tudtunk meg érdekességeket, sőt csoportokban megismerkedtünk az ékírással is. Onnan a 

Trianoni Emlékparkba mentünk, ahol elhelyeztük koszorunkat. 

 

 



               

 

                

                                 

 

 

Később Bogárfalvára, egy teljesen magyar faluba mentünk. Megnéztük a kis templomát. 

Majd látogatást tettünk a bogárfalvi iskolába, ahol már nagyon vártak bennünket. 



Természetesen nem érkeztünk üres kézzel. Sok- sok ajándékot, játékot, könyvet vittünk 

magunkkal, amellyel nagy örömöt szereztünk a gyerekeknek. Betekintést nyertünk egymás 

iskolarendszerébe, követelményeibe. Azért szakítottunk időt a közös játékra, éneklésre, 

ismerkedésre, barátkozásra is.  

 

        

 

           

       

 

Az utunkat tovább folytatva Közép- Európa legmonumentálisabb sóbányájában Parajdon 

folytattuk. A sóbányában beszámolót hallgattunk meg a bánya történetéről, nevének 

eredetéről, keletkezéséről. Később megismerkedtünk a kürtőskalács készítésének 

fortélyaival, melyet utána meg is kóstoltunk. Innen Szovátára mentünk, a világ legnagyobb 

heliotermikus tavához. Megismertük a tó keletkezésének folyamatát, majd egy sétát tettünk 

a Medve- tó körül, közben tanulmányoztuk a tavak élővilágát. Korondon megnéztük a helyi 



népi mesterek munkáit. Gyönyörű kosarakat, korsókat, toplászból készült termékeket 

láttunk, és közben meghallgathattuk elkészítésüknek menetét is. Estére értünk vissza 

szállásunkra, ahol egy kis búcsúvacsora után átbeszéltük az eltelt három nap történéseit.  

             

              

 

                 

 



                   

 

4. nap 

Reggeli után búcsút vettünk Székelyudvarhelytől, és Székelykeresztúrra mentünk, ahol a 

Gyárfás – kúriát néztük meg, ahol Petőfi utolsó éjszakáját töltötte a Segesvári csata előtt. Innen 

az 1849- es csata színhelyére, Fehéregyházára mentünk. Megkoszorúztuk Petőfi Sándor 

emléktábláját. A Petőfi emlékházban interaktív előadást hallgattunk meg a költő életéről, 

munkásságáról, maketten láthattuk a híres csata jeleneteit is. Innen Segesvárra látogattunk, ahol 

sétát tettünk a szász település és a vár ódon utcáin. Kirándulásunk utolsó állomásán, Körösfőn 

egy jellegzetes kalotaszegi fakazettás templomot csodálhattunk meg, és a mellette található 

Vasvári Pál emlékműre tűztük ki nemzeti szalagunkat. 

 

                  



               

                                 

 

                                



              

Fájó szívvel, de sok- sok emlékkel és élménnyel folytattuk utunkat hazafelé, ahol már 

nagyon vártak minket szüleink, hozzátartozóink.     

 

Értékelő szakasz: 

     A tanulmányi kirándulás során megvalósuló programok, ismeretek áttekintése során, 

élménybeszámolót tartottak a gyerekek társaiknak, tanáraiknak a készített fényképek 

felhasználásával. Az aulában fotókiállítást szerveztünk az átélt élményeinkből.   

                                              



                                         

 

 

 

Fakultatívan vállalt értékelő tevékenység: 

 A Nemzeti Összetartozás Napja témanap keretében vetélkedőt szerveztünk ahol többek között 

társasjátékot terveztek a gyerekek. A táncházban megismerkedhettek diákjaink a tanult néptáncokkal. 

Az erdélyi mesterségek házában, kipróbálhatták az agyagozást, a fafaragást, a papírfonást, 

gyöngyfűzést. A tankonyhánkban elkészített hamisítatlan kürtőskalácsot is megkóstolhattak a 

résztvevők.        

 

                         



   

 

                                               



                          

                                  

 

 

 

Egyéb fakultatív tevékenység: 
 
A Kelet Magyarország hasábjain a programot bemutató újságcikket jelentettünk meg. A Sunshine 
rádióban híradást tettünk közzé, amely a webes oldalukon olvasható formában is megjelent.     
      
http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=105107 
 

 

http://www.sunshinefm.hu/#!/pages/bejegyzes.php?id=105107


 

 

 

 

                                                                                                    Készítette: Baracsi Kati 

                                                                                                                   tanárnő 


