
 

 

HAT-19-1-0030 azonosítószámú pályázat, 

Erdélyi kalandozások az irodalom, valamint történelem és II. Rákóczi Ferenc nyomában 

szakmai beszámolója 

 

 

Iskolánk 2019-ben pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor alapkezelő Zrt. felé a 7. 

évfolyamosok 2020. évben megvalósítandó erdélyi tanulmány útjára. 

Sikeres elbírálás mellett az intézmény 2.900.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesült. Sajnálatos módon 2020. évben a COVID 19 járvány megjelenésével a projekt 

megvalósítása csak 2022. májusában tudott megvalósulni. 

A gyermekek már izgatottan várták az erdélyi kirándulást, hogy az irodalom, történelem és II. 

Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem nyomában minél több helyszínen, várba látogatva 

megismerkedjenek a múlttal, illetve minél gazdagabb természeti környezetet megcsodálva 

szembesüljenek a természet csodáival. 

2022. május 18-án hajnalban elindult a 7. évfolyam 25 fő gyermek és 3 fő kísérővel Erdély felé. 

Útközben az első megállónk Déva vára volt, ahol felelevenítettük Kőmíves Kelemen című 

népballadát. Folytatva utunkat és az 1948-49-es szabadságharc egyik fő helyszínére érkeztünk 

Segesvárra. Felmentünk az óvárosba, mely a világörökség része. A középkori várban végig 

jártuk a 9 őrtornyot, és felmentünk az óratoronyba is, ahol képet kaptunk a város gyönyörű 

panorámájáról. Megjártuk a Diáklépcsőt, felelevenítettük Petőfi Sándort, aki innen indult el 

utolsó útjára a csatába. Esti órákban érkeztünk meg Korondra, ahol a szálláshelyünk volt. 

 

Másnap Farkaslakán megkoszorúztuk Tamási Áron sírját, emlékeztünk 125 éves születésének 

évfordulójára, majd említést tettünk a népíró az Ábel a rengetegben című művéről. Tovább 



kalandozva megkoszorúztuk Szejkefürdőn Orbán Balázs sírját, átmentünk a 14 székely kapu 

alatt, és meglátogattuk a Mini Erdély Parkot, ahol a gyermekek kicsi változatban láthatták 

Erdély közel 90 történelmi épületeinek, középkori várainak, makettjeit. Tovább haladva 

Székelyudvarhelyen meglátogattuk a 13 magyar király, író és más híres ember szobrát, 

megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékszobrát. Ellátogattunk Gyilkostóra, majd 

Békási szorosba tettünk egy nagy sétát, megcsodálva azt a nem mindennapi természeti 

jelenséget. 

              

 

                                

Harmadnap megismerkedtünk Koron nevezetességeivel, a sóháttal, a korondi korongozással, 

cserépedényekkel, illetve a taplászással. A gyerekek nagy örömére lovaskocsi túrán is részt 

vettünk. 

 

Negyedik nap ellátogattunk Csíkszeredára, a Mikó várba, mely a mai Csíki Székely 

múzeumnak ad helyet. A gyerekek érdeklődve nézték végig többek között az „esztenán” való 



életvitelt, a régi néma film vetítést, a korhű ruhákat, a kiállításokat. A megye székhelyen 

ellátogattunk Makuvecz Imre tervezte Milleneumi templomba. Utunk Gyimesbükkre vezetet, 

ahol megmásztuk a Rákóczi várat, előadást hallgattunk Bilibók Ágostontól a helytörténeti 

kutatótól a vasúttörténelemről, a Magyar Államivasutak 30. számú vasúti őrházába, majd egy 

lövészárokba is körbe nézhettünk. Innen egy kis szabadprogram következett a gyerekek nagy 

örömére, Gyimesközéplokon a Sky Ghimesbe. Hazafelé ellátogattunk Csíksomlyóra a 

Kegytemplomba. 

 

Ötödik nap a sóhátakon keresztül Szováta volt az első állomásunk, ahol a só bányászatának és 

a sótavak keletkezésének történetével ismerkedhettünk meg. Körbejártuk a régi kastélyokat, 

kúriákat, melyben egykor magyar főnemesek laktak, valamint ellátogattunk a Medve tóhoz, 

melyet körbesétáltunk, és közben sóhegyeket másztunk meg. Ezt követően Parajdon a 

Sóbányában kirándultunk. 

 

 

 

Kirándulásunk hatodik napján sajnos nagyon fájó szívvel, de vendéglátóinktól el kellett 

búcsúzni, és a bepakolást követően haza felé indulni. Első megállónk Marosvásárhelyen a 

gótikus stílusú 14. században ferencesek által építettet református Vártemplomban vezetett. II. 

Rákóczi Ferencet itt választották meg, avatták fel Erdély fejedelmévé 315 éve.  Ezt követően 

Tordán keresztül – ahol felidéztük az egykori országgyűléseket, vallásszabadságot, megnéztük 

a Tordai hasadékot - és a Király-hágón keresztül megérkeztünk Kolozsvára. Megkoszorúztuk 

Mátyás király szobrát, valamint ellátogattunk a szülő házához. 



                                  

           

Késő esti órákban érkeztünk haza. A gyermekek élményekkel gazdagodva, történelmi, irodalmi 

tudásukat bővítve a pályázati támogatásból egy csodálatos tanulmányi kiránduláson vehettek 

részt, mely talán egész életüket végig kíséri. 

Köszönetet szeretnénk mondani minden támogatónknak, a Bethelen Gábor Alapjkezelő Zrt-

nek, hogy anyagi forrást biztosított a projekt lebonyolításához. 

 

 

 

 

 


