Erdélyi fejedelmek nyomában
2022. május 17-21-ig iskolánk 8. osztályos tanulói a Határtalanul program keretén belül
Fejedelmek nyomában címmel Erdélyben jártak. Szállásunk a gyönyörű fekvésű Tusnádfürdőn
volt, ahol kifogástalan ellátásban részesültünk.

1. nap

Úti célunk Erdély ősi történelmi fővárosa,
Gyulafehérvár volt, ahol megtekintettük Erdély
leghatalmasabb román kori építészeti emlékét,
a Szent Mihály székesegyházat és a várat, ahol
megnéztük a Hunyadiak és a fejedelmek
temetkezési
helyét.
Utunkat
Segesvár
érintésével folytattuk, és láttuk Fehéregyházán
azt az emlékművet, ahol utoljára Petőfit látták.

Este értünk a szállásunkra, ahol vendéglátóink
nagy szeretettel vártak, és finom vacsora várt
minket.

2. nap

Kirándulásunk legtávolabbi pontja a Békásszoros volt. Utunk során megálltunk Pongráctetőn, ahol gyönyörködhettünk a Gyergyóimedence pazar látványába.

A Békás-szoroshoz mentünk, ahol a szoros egy
szakaszát gyalog tettük meg. A csodálatos
természeti képződmények között sétálva láttuk
az Oltár-kő 350 m tetején felállított keresztet.
Innen az utunk a Gyilkos-tóhoz vezetett, ahol
felelevenítettük a tó keletkezését, és a
keletkezésének legendáját.

Innen Madéfalvára mentünk, ahol a madéfalvi
veszedelem
emlékművéné
koszorúzással
egybekötve megemlékeztünk az 1764. január 7én legyilkolt több száz székely áldozatról. Utunk
Csíksomlyóra vezetett, ahol megismerkedtek a
gyerekek a Kárpát- medence legismertebb
zarándokhelyével, a Mária kegytemplommal.

Vacsora után lesétálunk, az Olt folyóhoz, ahol
egy izgalmas függő hídon bátorság próba
gyanánt kelhettünk át a túlpartra.

3. nap

Ezt a napot a Barcaságban található prázsmári
erődtempomban kezdtük. Itt a gyerekek
megismerkedhettek a szász építészet jelentős
emlékével. Ezt a bevehetetlen erődtemplomot
egyedül csak Betlehen Gábornak sikerült
elfoglalnia. A tanulók szabad programban nagy
élvezettel felfedezhették az építmény zegzugos
részeit.

Utunk a Kovászna megyei Alsócsernátonra
vezetett, ahol megnéztük a Damokos-kúriában
található Haszmann gyűjteményt, valamint a
kertben levő mezőgazdasági gépkiállítást és
skanzent. Megálltunk Kézdivásárhelyen, ahol
bementünk a Céhtörténeti Múzeumba, és
megismerkedtünk a városban működött
céhekkel, valamint megcsodálhattuk a
babaméretű népviseleti gyűjteményt. Szabad
program keretében bementünk a Rigó Jancsi
cukrászdába.

Hazautunk Nyergestetőn vezetett, ahol
megemlékeztünk az 1848-49. szabadságharc
utolsó székelyföldi helyszínéről. Megnéztük a
kopjafákat,
és
meghallgattuk
Kányádi
Nyergestető című versét.

Aznap vacsora után a helyi gyerekekkel a
tanulóink fociztak az iskola sportpályáján.
Estefelé sétát tettünk a közeli tó partjára.

4. nap

Csíkszeredán a Mikó-várba, a Csíki Székely
Múzeumba mentünk. A vár Mikó Ferencről,
Betlehem Gábor tanácsosáról kapta nevét, aki
egyben a vár főkapitánya is volt. Az interaktív
kiállításon a gyerekek beöltözhettek korhű
ruhákba, ami nagy élményt nyújtott számukra.
Külön élményt jelentett számunkra, hogy
bemehettünk a város jégcsarnokába.

Ezután innen a sóvidéki Korondra utaztunk. Itt betértünk az egyik leghíresebb fazekashoz,
Józsa János mesterhez. Itt betekintést nyertünk a kerámia írókázás és festés mesterfogásába.

Hazafele menet megálltunk Farkaslakán, és megkoszorúztuk Tamási Áron síremlékét. Innen
Székelyudvarhelyre mentünk, ahol megnéztük a szoborparkban nemzeti nagyjaink
mellszobrát. Szabad programban fagyiztunk, majd megtekintettük a vasszékely szobrát.
Vacsora előtt a gyerekek nagy örömére kis vonatoztunk egy órát Tusnádfürdőn és környékén.

5. nap

Kora reggel fájó szívvel vettünk búcsút a vendéglátóinktól. Hazafelé vezető utunk Brassó
irányába vezetett, itt a buszról megcsodálhattuk déli Kárpátok vonulatát, a Királykő majd a
Fogarasi havasok még hófedte csipkés hegygerinceit. Fogarason megálltunk egy kis időre és
kívülről megnéztük a felújítás alatt álló várat. Déva várát csak az autópályáról láthattuk, mert
jelenleg újjáépítés alatt áll. Kellemesen elfáradva élményekkel gazdagodva estefelé érkeztünk
haza.

