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2018 májusában tudtuk meg, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 

meghirdetett, "Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek" című, HAT-18-01 kódjelű 

pályázati felhívásra benyújtott „Fejedelmek nyomában – Délerdély, Kalotaszeg, Partium” 

című pályázatunkat elfogadták, és megkezdhetjük a szervezést. 

A kirándulás előtt szeptember 19-én osztályfőnöki órán tisztáztuk Erdély és Partium, 

Kalotaszeg fogalmát. Térképen megkerestük a négynapos kirándulás helyszíneit, 

megismerkedtünk a kalotaszegi népviselettel, erdélyi népszokásokkal, és remélve, hogy élőben 

is látunk néhányat, a híres székely kapuk díszítését is tanulmányoztuk. Rácsodálkoztunk, 

milyen sok magyar él Erdélyben, megbeszéltük ennek történelmi okait, és kíváncsian vártuk a 

találkozást az erdélyi magyar diákokkal. Ezután beszéltünk a legfontosabb dolgokról, amiket 

magunkkal kell vinnünk. Gyuri bácsi még beszélt arról, hogyan illik viselkedni külföldön, 

illetve az utazás során. Legtöbben azzal foglalkoztak, hogy hány fős szobákat kapunk, és milyen 

lesz a szállás. 

Szerdán reggel háromnegyed hatkor gyülekeztünk a Budai-vámi Tesco parkolójában. 

Bepakolás és névsorolvasás után elindultunk. 

Jól viseltük a hosszú utat, csendesen néztük a határőrök komoly ábrázatát, miközben az 

iratainkat ellenőrizték, majd a határt átlépve fellélegeztünk. 

Első helyszínünk Arad volt, ahol felvettük az idegenvezetőnket, Norbit, aki 4 napig 

kísért minket. Megkoszorúztuk a Szabadság szobrot. Ezután Marosillyére utaztunk, ahol 

megnéztük Bethlen Gábor emlékszobrát a 

várkastély udvarában. Hat fős csoportokat 

alkottunk, és megkaptuk a feladatlapot, 

amelyet az utazás során folyamatosan 

töltöttünk ki. Innen utaztunk Dévára, ahol a 

várat jártuk be, felfele a siklóval mentünk, 

lefele gyalogoltunk. Közben felelevenítettük Kőműves Kelemenné legendáját, illetve 

meghallgattuk a vár történetét. Innen Algyógyra a szállásunkra utaztunk, ahol vacsora várt 

bennünket.  

Második nap reggel 7 órakor ébresztő, 8-kor reggeli, 9-kor indulás a Vajdahunyadra, 

ahol a várkastélyt barangoltuk be. Délután Gyulafehérvárott megtekintettük az ortodox 



katedrálist és a Szent Mihály-székesegyházat, 

amely érseki központ, az Erdélyi római 

katolikus egyház központja. Megkerestük és 

beazonosítottuk az itt eltemetett magyar 

történelmi személyek síremlékeit. Fél ötre 

értünk Kolozsvárra a Bolyai János Elméleti 

Líceumba, ahol már vártak a kolozsvári hetedikesek, akikkel bebarangoltuk Kolozsvár főterét, 

megkerestük a nevezetes látnivalókat. Hét órára elfoglaltuk a szállásunkat, majd nyolc órakor 

megvacsoráztunk. Este sokáig fent voltunk, jókat beszélgettünk, játszottunk.  

Harmadik nap 7 órakor ébresztő, 8-kor reggeli, 9-kor indultunk a Tordai-hasadékhoz. 

Végig jártuk a gyönyörű természeti képződményt, felidéztük a keletkezéséhez fűződő Szent 

László királyunk legendáját. Tordán pizzát 

ebédeltünk, majd a sóbányát látogattuk meg, 

ahol kellemes 2 órát töltöttünk el. déltán a 

Tordai Sóbányát barangoltuk be, ahol 

megismertük a só keletkezését és a bánya és a 

sóbányászat történetét, majd bebarangoltuk a 

bánya területét, óriáskerekeztünk és csónakáztunk a bányatóban. Estére érkeztünk a 

vársonkolyosi szállásunkra, ahol finom vacsora várt minket. Este sokat beszélgettünk, nagyon 

jól éreztük magunkat. 

Negyedik nap a megszokott reggeli rutin következett, 7-kor ébresztő, 8-kor reggeli, 9-

kor indultunk Zichy-barlanghoz. Az időjárás kegyes volt hozzánk, kellemes őszi időben tettük 

meg a jó félórás utat a barlanghoz. A 

barlangnál helyi barlangász vezető várt 

bennünket, mesélt a barlang megtalálásáról és 

feltárásáról, a bent látható érdekességekről. 

Közel egy órát töltöttünk a csodálatos 

természeti képződmények között, varázslatos 

cseppkövek és sziklák között egy barlangi folyócska mentén vezetett az utunk a hegy belsejébe. 

A Sebes-Körös meredek partja mentén megnéztük a Fátyol-vízesést is. Délután Nagyváradra 

utaztunk, ahol a Főtéren és a körülötte lévő nevezetességeket kerestük meg csoportokban a 

munkafüzet segítségével. Értékelés és ajándékozás után hazaindultunk. Hazafelé kicsit 

elcsendesedtünk, többen mondták, hogy furcsa lesz hazamenni. Világot láttunk, elfáradtunk a 

négy nap alatt, és nagyon jól éreztük magunkat. Este 8 órára érkeztünk haza Pécsre.  



Itthon értékelő órát tartottunk, megbeszéltük a látottakat, fényképekkel és 

videófelvételekkel elevenítettük fel az utazást. 

 

Pécs, 2018. október 10. 


