PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ
HAT-20-01-0238 - Legendás kirándulás Székelyföldre
Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával
2022. május 3. és 7. között iskolánk 8. osztályos diákjai a Határtalanul! program keretében
ötnapos erdélyi tanulmányi kiránduláson vettek részt. A HAT-20-01-0238 sz. pályázat keretén
belül Magyarország Kormányának támogatásával megvalósult utazás során a diákok
Székelyföld kiemelkedő szépségű természeti és épített nevezetességeit látogatták meg. A
tanulmányi út programja:
1. nap: Délelőtt Nagyvárad nevezetességei közül a Kanonok-sor barokk épületegyüttesét
tekintettük meg, valamint ellátogattunk a megújult Ady Múzeumba, ahol elhelyeztük a
megemlékezés virágait is. Délután a 19. században épült eklektikus stílusú Szigligeti
Színházban vezetett színházbejáráson vettünk részt. A csoport megismerte a színház
történetét, és még egy próbába is bepillanthattunk. Hosszabb utazás következett
Gyergyószárhegyre, szálláshelyünkre, amelyet egy rövid megálló szakított meg a Királyhágón, a történelmi Erdély kapujában.
2. nap: A délelőtti órákban a Békás szoros és a Gyilkos-tó volt az úti célunk. Idegenvezetőnk
jóvoltából turisták által kevésbé látogatott részeit is megcsodálhattuk a szorosnak az izgalmas
túra során. A Gyilkos-tónál felelevenítettük keletkezésének történetét és az ahhoz kapcsolódó
legendát.
Délutáni terveink között szerepelt a Tarisznyás Márton Múzeum megtekintése, de felújítási
munkálatok miatt ez nem volt lehetséges. Kellemes élményben volt részünk azonban a XVIII.
századi gyergyószentmiklósi örmény templomban, ahol Gál Hunor plébános mesélt nekünk a
gyergyói örmények történetéről. A délutáni órákban tettünk látogatást a gyergyószárhegyi
Kájoni János Gyermekotthonban, ahol a gyerekek átadták az osztály adományát, és egy ott élő
fiatal vezetésével megismerkedtünk az intézménnyel.
Estébe nyúló túránk során a gyergyószárhegyi Lázár-kastélyba látogattunk, ahol Bethlen
Gábor, Erdély fejedelme töltötte a gyerekkorát.
3. nap: Délelőtt Csíkszeredán átutazva értünk első állomásunkra, Csíksomlyóra. A nyeregre
felkapaszkodva megtekintettük a búcsú helyszínét, a Hármasoltárt és a Salvator-kápolnát. A
kegytemplomban megcsodáltuk a „Napba öltözött asszonyt”, a XVI. századi Mária-szobrot.
Délutáni programunk a földrajzi érdekességeket tartogató Szent Anna-tó és a mohos tőzegláp
felfedezése volt. Megismertük a krátertó keletkezési történetét, és felidéztük a hozzá
kapcsolódó legendát. A tőzegláp izgalmas világában megismerkedtünk a természetvédelmi
terület reliktum növényeivel.
Szállásunk felé tartva az esti órákban megálltunk Mádéfalván, ahol az emlékezés virágait
helyeztük el a mádéfalvi mészárlás helyén álló emlékműnél.
4. nap: Délelőtti programunk első állomása a szejkefürdői Mini Erdély Park volt, amelyben
Erdély legfontosabb történelmi épületeinek kicsinyített mását tekintettük meg.

A következő rövid megállónk Farkaslakán volt, ahol Tamási Áron sírjánál elevenítettük fel
ismereteinket az íróról, és elhelyeztük síremlékén a tisztelet virágait.
Nem maradhatott ki a Sóvidék legismertebb fazekasközpontja, Korond, ahol nemcsak a
korondi fazekasok termékeit csodálhattuk meg, de megismerkedtünk a toplászattal is.
Parajdon meglátogattuk a sóbányát, ismereteket szereztünk a só keletkezéséről, a Sóvidék
történetéről és a parajdi só gyógyhatásairól.
A nap utolsó állomásaként estébe nyúlóan időztünk Szovátán, a heliotermikus Medve-tó
partján.
5. nap: Reggeli után a Maros-mente irányába indultunk el. Első megállónk Marosvécsen volt,
ahol Nagy Kemény Géza tulajdonos kalauzolásával mintegy két órát töltöttünk a kastélyban,
megismeve a Kemény-család történetét, az Erdélyi Helikon jeles alakjait. Ezután Wass Albert
síremlékét kerestük fel. Szászrégenen és Marosvásárhelyen átutazva a következő állomásunk
Körösfő volt, ahol a csoport tagjai egy népművészeti tárgyakat készítő kézműves műhelyt
tekintettek meg. A következő és utolsó megálló a Király–hágón volt, még egyszer
megnézhettük Erdély hegyeit. Utunkat az ártándi határátkelő irányában folytattuk
Sárszentmihály felé, ahová 20.15 órakor érkeztünk meg.
Sárszentmihály, 2022. 07. 19.

Bozai Éva pályázati felelős

