Határtalanul! pályázat
Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése
időpont: 2014. október 6 - október 8.
A tanulmányi kirándulásunk úti célja Erdély volt.
2014. október 6-tól 8-ig tartó utazáson 27 ( 7. és 8. osztályosok) tanulóval és 3 pedagógus kísérővel
vágtunk neki az erdélyi túrának. Hajnal négy órakor találkoztunk az iskola előtt, kicsit álmosan, de
annál izgatottabban.
A kirándulásunk témáit az 1848-49-es SZABADSÁGHARC és az ARADI VÉRTANÚK szolgáltatták.

Az öt-hat órás utazás után megérkeztünk első állomásunkra, Nagykárolyba.
Itt a helyi, 1. sz. iskolába látogattunk. A kölcsönös bemutatkozás után az udvaron együtt elültettük az
„ emlékezés fáját”.

Iskolai látogatásunk után egy belvárosi sétára indultunk.
A református templomhoz, melynek kertjében a város híres szülöttje, KÁROLI GÁSPÁR a szobra áll. A
Biblia első teljes magyar fordítójának munkásságát idéztük fel.

Sétánk következő állomása a KÁROLYI KASTÉLY. Ezután megnéztük a városházát. Az egykori
vármegyeházban jegyzősködött Kölcsey Ferenc. A Himnusz eléneklésével emlékeztünk nagy
költőnkre.

Utunkat folytatva ADY ENDRE nyomában jártunk. A szülőház udvarán mellszobra megkoszorúzása
után bemehettünk a szülői házba és láthattuk a korra jellemző bútorokat, emléktárgyakat.

Zilah városában a Wesselényi kollégiumot kerestük fel, ahol 4 évig végezte tanulmányait.
Emléktáblájánál verseket szavaltunk.

Zilah főterén felkerestük a nagy reformkori politikus, az ÁRVÍZI HAJÓS, BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS
szobrát, ahol a reformkori országgyűlésekről hallgattunk meg kiselőadást.
Wesselényi az elsők közt harcolt a jobbágyok felszabadításáért. A szobor azt a pillanatot ábrázolja,
amikor Wesselényi egy jobbágy vállára teszi a kezét, s azt mondja neki: „Mi is szabadok vagyunk,
ezentúl ti is szabadok lesztek.”

Első napunk egy majdnem 150 km-es buszozással ért véget. Torockóra, szálláshelyünkre kellett
utaznunk. A már nagyon várt vacsora igen kiadós és ízletes volt. Kellően jól lakva és fáradtan
megkerestük helyünket a faluban, ahol álomra hajthattuk fejünket.
Második nap reggelén tátott szájjal lestük, milyen szép helyen is vagyunk. Előző nap, ugyanis a késői
megérkezésünknek köszönhetően nem tudtuk megcsodálni a Székelykő elnevezésű hegyet. Torockón
a falu jelképének lábánál az 1129 méter magas sziklánál volt. Torockói mondás szerint a faluban
kétszer kel fel a Nap. Miután reggel megjelent az ég alján, eltűnik a hatalmas szikla mögött, majd
később előbukkanva „újból felkél”.
Napunkat a Tordai sóbánya felfedezésével folytattuk. Az évszázadok óta működő sóbánya Erdély
egyik legérdekesebb természeti látnivalója. Előadást hallgathattunk a só jótékony hatásairól, és
Erdély só készletének természetföldrajzi keletkezéséről.

Kora délután érkeztünk KOLOZSVÁRRA, mely Bocskai István és Mátyás király szülővárosa.
1848. május 29-én itt mondták ki az uniót Magyarország és Erdély között. A belvárosi rövid séta után
megtekintettük Mátyás király szülőházát és szobrát. Sétánk folyamán látogatást tettünk a
Házsongárdi temetőben, ahol ’48-49-es katonasírok előtt tisztelegtünk.

Következő kirándulásunk a Tordai-hasadékhoz vezetett. A hasadékhoz számos Szent László legenda
kapcsolódik. A király lova patkójának még mindig látszik a helye. A Patkós-kövön.
Előadást hallhattunk a hasadék keletkezéséről.

Második napunkat kicsit fáradtan de annál jóval nagyobb élményekkel zártuk.
A korai kelés után első állomásunk a harmadik és egyben kirándulásunk utolsó napján NAGYENYED
volt.
Út közben kiselőadás keretében hallhattuk Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa című regényét.
Belvárosi sétára indultunk: Vár és a híres Bethlen kollégium megtekintése és koszorúzása, mely a
leghíresebb oktatási intézménye az egyetemes magyarságnak.

Utunkat Gyulafehérvár felé folytatjuk. Itt választották fejedelemmé II. Rákóczi Ferencet. A vár falai
között megtekintettük Érseki Székesegyházat, az erdélyi fejedelmek temetkezési helyét. Ma is látható
Hunyadi János és László síremléke.

Utunk Vajdahunyadon folytatódott. Erdély talán legimpozánsabb várkastélya Vajdahunyad vára.
Sajnos az aktuális renoválások és javítások miatt nem tudtuk teljes egészében megtekinteni ezt
mutatós kastélyt. Ennek ellenére természetesen körbejártuk és ahova lehetett be is mentünk.

Ezután Dévára utaztunk ahol megtekintettük Déva várát. Híres birtokosai közül megemlíteném
Szapolyai Jánost, Hunyadi Jánost. Sajnos az itteni munkálatok sem kedveztek nekünk. A vár nem volt
látogatható, de a látvány magáért beszélt.

Utunk utolsó állomása ARAD volt.
Hazafelé tartva megálltunk Aradon , ahol A 13 aradi vértanú emlékművének megtekintése,
koszorúzása és a Himnusz eléneklése volt a programunk a Szabadságszobor lábánál.
Tanulmányi utunk végére a nemzeti összetartozás érzése minden résztvevőben megerősödhetett.

