
 

 

Az erdélyi “tündérkert” - legendák és mondák nyomán 
 
 
A Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola tavaly sikeresen megpályázta a Határtalanul-program 
keretében az ötnapos erdélyi utazást. Erre 2018. május 7. és 11. között került sor. Az utazást a 
Csillagösvény Utazási Iroda szervezte, a buszt pedig a Csavargó Kft. biztosította számunkra. A 
kiránduláson iskolánk 7. évfolyama vehetett részt, illetve néhány hatodikos tanulót is elvittünk 
magunkkal. Így összesen 40 gyerek jött, velük pedig négy kísérő tanár, Mezei Zsuzsanna, Hirsch 
Veronika, Lupkovics Adrienn tanárnők és Hoffer Gábor tanár úr ment el.  
 
A korai indulás ellenére mind a busz, mind pedig az utazni készülő diákok időben megjelentek. A 

gyerekek nagyon izgatottak, lelkesek és vidámak voltak. A három órás utazást követően 

Nagylaknál léptük át a határt, és haladtunk első úti célunk, Arad felé. Itt csatlakozott hozzánk 

Szakács Enikő, aki az elkövetkező öt napban az idegenvezetőnk volt, és segítségével jobban 

megismerhettük az ott élő embereket, szokásaikat, a térség természeti és kulturális kincseit.  

Aradon megkoszorúztuk a 13 vértanú emlékoszlopát. Ezt követően sétáltunk egy kicsit a városban, 

betértünk egy ortodox templomba is,  majd folytattuk utunkat a Maros völgyében haladva, 

Marosillye felé. Itt született ugyanis Bethlen Gábor erdélyi fejedelem.  Az ő szülőházát és az életét 

ismerhettük meg a ház megbízott vezetőjének, Varga Csabának köszönhetően. Utána az erdélyi 

műemlékvédelemről szóló kisfilmet néztünk meg. Ebben nagy szerepe van a Dévai Szent Ferenc 

Alapítványnak, amely nem csak a rászoruló gyermekek védelmével foglalkozik, hanem műemlékek 

mentésével, felújításával is.  

A hirtelen lecsapó zivatar és jégeső sem akadályozott meg bennünket abban, hogy elérjük Dévát, 

első napi végállomásunkat. Mielőtt leszálltunk a buszról, Szita Benedek, 7.b osztályos tanuló 

felolvasta a Kőmíves Kelemen című balladát. Még vacsora előtt felgyalogoltunk a dévai várba, ahol 

a csodálatos kilátásban gyönyörködhettünk. Vacsora után a gyermekotthon egyik lakója röviden 

bemutatta a Böjte Csaba által vezetett Dévai Szent Ferenc Alapítvány működését. A szülők 

segítségével összegyűjtött adományokat átadtuk az alapítvány képviselőjének. A gyerekek 

kedvesek voltak, meghívtak minket egy barátságos focimeccsre, ahol 7:2-es vereséget szenvedtük. 

Másnap reggeli után elindultunk Vajdahunyad várába. Rövid idegenvezetés után a gyerekek 

önállóan fedezhették fel a vár titkait, bepillantást nyerhettek a korabeli szokásokba, 

kínzókamrákba. 

A várlátogatást követően Szászföld felé vettük az irányt. Nagyszebenben bejártunk három teret, 

átkeltünk a Hazugok hídján, és szabadidő keretében megismerkedhettünk egy kicsit a várossal. 

Segesváron vidám dalt tanultunk az idegenvezetőnktől, majd a várkapun keresztül beléptünk az 

óvárosba. Itt megnéztük a karóbahúzási módszereiről ismert Vlad Tepes szülőházát, megcsodáltuk 

az óratornyot, majd pedig felsétáltunk a “diáklépcsőn”, a dombtetőn álló templomhoz. 

Fehéregyházán megkoszorúztuk a Petőfi-emlékművet, aztán továbbhaladva megérkeztünk a két 

estén is szállást biztosító Székelyszentlélekre. 

A harmadik nap is mozgalmasnak ígérkezett. A Zetelaki gátnál néhány percig gyönyörködhettünk a 

tájban, majd megérkeztünk Gyergyószentmiklósra, ahol a Fogarassy Mihály Általános Iskola 

hetedikes diákjai köszöntöttek bennünket. Bemutatták az iskolájukat, népdalokat énekeltek, 



 

 

székely szavakat tanultunk és házi csokoládét is kóstolhattunk. Ezután a gyerekek beszélgethettek, 

ismerkedhettek egymással, és átadtuk az iskolánk által küldött ajándékokat.  

A búcsúzás után a hegytetőn található Güdüctelepre mentünk, esztena látogatásra. Itt kiadós 

ebédet kaptunk a helyi ételekből, így például kóstolhattunk lekvárt, kolbászt, ordát, szalonnát, 

sajtot, tojást, házi kenyeret és ribizliszörpöt. Az étkezést követően egy kiadós gyalogtúrát tettünk 

fel a hegyre, ahol fantasztikus látvány tárult elénk.  

A Békás-szoroson már esőben túráztunk végig, de így is fergeteges élményt nyújtott. A Gyilkos-tó 

partján kürtős kalácsot majszolgatva sétálgattunk. 

A napot pedig egy jóleső vacsorával és csocsó-partival zártuk Székelyszentléleken. 

A negyedik napon kiadós reggeli után elbúcsúztunk szállásadóinktól, és Farkaslakára mentünk, 

ahol  a székely író, Tamási Áron sírját koszorúztuk meg.  

Korondon hosszabb időt töltöttünk, ahol Józsa János fazekasmester bemutatta nekünk a korondi 

kerámiák készítésének folyamatát, majd a festőműhelyben megnézhettük, hogyan kerülnek az 

edényekre a különböző motívumok. 

A tordai sóbányába idegenvezetéssel jutottunk le. Az egyik vágatban kiabálnunk kellett, és több 

mint 15-ször hallottuk a visszhangot. Egy alapos lépcsőzéssel jutottunk le az alsó részre, ahol 

szabadidő keretében lehetőség adódott akár sportolni (pl. bowling, ping-pong, golf), vagy akár 

felülni az óriáskerékre, illetve az egy szinttel lejjebb lévő tavon csónakázni is. 

Ha már Torda környékén jártunk, nem hagyhattuk ki a túrázást a Tordai-hasadékban, amit a 

függőhidak és az élénk madárdalolás tett még élvezetesebbé. 

Aznap Tordatúron töltöttük az éjszakát, a szállást a helyi katolikus plébánia biztosította számunkra. 

Az utazásunk utolsó napjának első állomása Kolozsvár volt. Bejártuk a város központját, 
bementünk a Szent Mihály-templomba, megtekintettük Hunyadi Mátyás és Bocskai István 
szülőházát, végül pedig fagyiztunk is. 

Kolozsvárról nyugat felé, Kalotaszeg híres településére, Körösfőre vettük az irányt. Rövid 
szabadidőt követően meg sem álltunk a Király-hágóig. Itt elbúcsúztunk Erdélytől, hiszen innen már 
a Partiumban vezetett tovább az utunk. Az utolsó jelentősebb megállóhelyünk Nagyvárad volt. Itt 
nagyobb sétát tettünk a városban, megtekintve többek között különféle történelmi és irodalmi, így 
Ady-hoz is köthető emlékhelyeket. Végül koszorút helyeztünk a római katolikus székesegyház előtt 
található Szent László szobor talapzatára.  

Innen már a határ felé vezetett utunk, ahol hosszabb várakozást követően átkeltünk 
Magyarországra. Hazáig már csak egyszer, egy kis pihenőre álltunk meg, de így is időben érkeztünk 
vissza a hétfő reggeli indulásunk helyszínéhez, a Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskolához. 

Felejthetetlen élményekkel, emlékekkel gazdagodtunk, hála a Határtalanul Program nyújtotta 
lehetőségnek. Ezúton mondunk köszönetet a tankerületnek, az iskola vezetőségének, 
kollégáinknak, a Csillagösvény Utazás Kft.-nek és a szülőknek, akik segítették, támogatták 
munkánkat.  
 
(Készítette: Hirsch Veronika, Lupkovics Adrienn, Hoffer Gábor) 


