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Mondák és legendák helyszíneinek megismerése az elcsatolt történelmi területeken 

2019. május 20-án hajnali kettő órakor indultunk a tanulmányi kirándulásra. A határt átlépve 

az első megállónk Déván volt, a várnál. A felvonón felmentünk a felújított várhoz és Kőmíves 

Kelemenné balladáját felelevenítettük. Ezt követően Vajdahunyadra mentünk és a lovagi várat 

tekintettük meg. Az úton a gyermekek segítségével a "Vized van, lelked nincs" török kút 

legendájával ismerkedtünk meg. Azt követően megálltunk Segesváron, ahol felmentünk az 

Óváros részbe. Megnéztük az Őrtornyot, a tizenkét zenélő apostollal, és elmentünk a 

Diáklépcsőhöz - közben ismertetve a látottakat. Este 8 óra után érkeztünk a szállásokra 

Gyergyóújfaluba. Másnap Korondra utaztunk, ahol megismerkedtünk a székelykapuk 

mondanivalójával, a korongozással és a taplászással. Minden gyermek elkészíthette a saját 

remekművét. Nagyon tetszett a gyermekeknek ez a mesterség. A Sóvidéken menve a 

gyermekek elmesélték a Likaskő legendáját és a Firtos és Tartod legendáját. Ezután 

Farkaslakán megkoszorúztuk Tamási Áron sírját, valamint a szülőházát. Szelykefürdőn Orbán 

Balázs sírját koszorúztuk, valamint végighaladtunk a székelykapuk alatt. Késő délután 

Székelyudvarhelyre értünk, ahol a Szobor Parkban megkoszorúztuk Csaba Királyfi szobrát. 

Harmadik nap reggel az Elekes Venczel Általános Iskolába látogattunk, ahol a gyermekek 

megismerkedhettek egymással. Körbevezettek az iskolán és egy barátságos labdarúgó 

mérkőzést játszottak a fiúk. 4:3-ra győzött a Gyergyóújfalusi 7. évfolyam. Ezt követően 

idegenvezető kíséretében elmentünk Erdély egyik legnagyobb cseppkőbarlangjába a Súgó-

barlangba. Nagyon nagy élmény volt a kis túra, és utána a cseppkővek látványa. Közben 

megismerkedtünk a "Szerelem tavának" legendájával. A Békás-szoroson áthaladva meseszép 

látványba volt részünk. A Gyilkos-tónál felelevenítettük a földrajzból tanultakat, mint például 

a mészkövek, a vadkacsa. Este az ottani iskolásokkal zene és táncházba jártunk. A gyermekek 

nagyon nagy lelkesedéssel ropták a táncot. Csütörtökön Csicsaj-dűlőre mentünk. Az esőben 

egy jót túráztunk és közben felértünk egy menedékházhoz. Ott a kürtöskalács sütés 

tudományával ismerkedtünk, utána egy túra következet, ahol a természetről tanultakat idéztük 

fel. Visszaérve szalonnát sütöttünk. 

Kirándulásunk 5. napján elmentünk a Mohos-tőzegláphoz, illetve a Szent Anna-tóhoz. Sajnos 

igen erősen esett az eső, de mi nem hátráltunk meg és egy ottani idegenvezető kíséretében 

végigjártuk a lápot. Minden egyes növénnyel megismerkedtünk, illetve a vulkánokról is 

hallottunk előadást, valamint a Szent Anna-tó kialakulásáról, illetve a mondát is 

felelevenítettük. Haza felé Csíkszeredán az Angyalkás templomba jártunk, valamint 

Csíksomlyón a kegy templomba. Utolsó nap hazafelé Tordán álltunk meg, megtekintettük a 

hasadékot, felelevenítettük a Szent László legendát a Kunokkal, valamint ellátogattunk a Só-

bányába. A Király-hágón keresztül Kolozsvárra mentünk. Megkoszorúztuk Mátyás Király 

szobrát, valamint a szülőházát. Mindenki számára nagy élmény volt a tanulmányi kirándulás. 
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