
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 

2019. 09. 11.-14. 
HAT-19-01-0398 

Erdélyben jártunk… 

Minden tanév új kihívásokat, új élményeket tartogat számunkra. Szeptember 11-től 14-

ig a Határtalanul! program keretén belül a Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola 19 tanulója és 

két pedagógusa, valamint a pellérdi és a görcsönyi iskola 17 tanulója és két pedagógusa Dél-

Erdélybe látogathatott. A fejedelmek és királyok nyomában járva, megismertük a magyarság és 

az országunk történelmének sorsfordító állomásait. 

Először Aradon a Megbékélés parkjában tisztelegtünk a 13 vértanú emléke előtt. 

  

Utunk innen Marosillyére, Bethlen Gábor szülőházához vezetett, ahol megismertük a 

fejedelem munkásságát. Csapatunk kissé fáradtan, de lelkesedését megőrizve folytatta útját, 



hogy bevegye magas Déva várát. Erőfeszítéseinkért bőven kárpótolt a vulkanikus hegy tetejéről 

nyíló pazar kilátás.  

 

Az első nap fáradalmait kipihenve Erdély leglátványosabb várkastélyába, Vajdahunyad 

várába látogattunk. A különböző építészeti stílusok harmóniája és a vár monumentalitása 

minden látogatót lenyűgözött. 

  



Nehéz szívvel ugyan, de Gyulafehérvár felé vettük az irányt. Bebarangoltuk az egykori 

fejedelmi központ.  

 

Ezután Kolozsváron a Báthory István Elméleti Líceum tanulóival találkoztunk. Az 

ajándékok átadását követően az intézmény pedagógusai meséltek nekünk az iskoláról, annak 

jelentőségéről az erdélyiek hagyományőrzésében és a külhoniak magyarságtudatával 

kapcsolatban. A rövid bemutató után az erdélyi diákokkal egy közös városnézéssel és Hunyadi 

Mátyás lovasszobrának megkoszorúzásával zártuk a programot.  



 Kolozsvártól búcsúzva Torda felé vettük az irányt, ahol megnéztük a Szent László 

legendájából ismert hasadékot, valamint a település sóbányáját. Kipróbáltuk a tárna alján 

található játszóteret és a csónakázó tavat. 

 

Ezután Körösfő következett. Itt 

megcsodálhattuk a kalotaszegi 

népművészet sajátosságit és a helyi 

református templomot. A harmadik 

éjszakánkat már a Király-hágón túl a 

Partium területén töltöttük.  

  

 

 

 

 

 

 

 



Kirándulásunk végéhez közeledve a Király-erdőbe látogattunk, hogy felfedezzük a 

Sebes-Körös völgyében található Zichy-barlangot. A cseppkőbarlang híres a kőformációiról, a 

köhögést csillapító klímájáról, valamint az egyik járatában talált barlangi medve csontokról.  

 

A kimerítő barlangászás befejeztével Nagyváradra utaztunk. A város főterén szemügyre 

vettük a település ikonikus épületeit: a Fekete sas palotát, a Városházát és a Szent László 

templomot.  

A városnézés után a határ felé vettük az irányt, de a rengeteg élményre és a kinti 

magyarság kedvességére gondolva éreztük, hogy Erdély még visszavár bennünket…   

 


