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A pályázat a Magyar Kormány támogatásával 

valósult meg. 
 

 

 

 

 

Szakmai beszámoló a HAT-19-01-1171. számú pályázat megvalósításáról 
 

Projekt címe: „Tündérek és csodák nyomán Háromszéken” 

 

 

A Székelyföldön jártunk… 

 

A Határtalanul! pályázat keretei között 2019-ben is lehetősége volt iskolánknak, hogy egy 

felsős diákcsapattal ellátogasson Erdélybe. Sepsibükszádra végül tizenöt tanuló utazott el két 

kísérőtanárral. A kirándulás során a diákoknak alkalmuk nyílt Románia magyarlakta területén 

kicsit megismerni az erdélyi magyar diákok, közösségek életét, bővíteni fölrajzi, történelmi, 

irodalmi ismeretüket. 

 

1. Előkészítő szakasz  

 

Előkészítő óra 

A kirándulás előkészítéseként az iskola történelem tanárának prezentációja nyomán 

megismerkedtünk Háromszék természetes és épített környezetével és adottságaival, kulturális 

és vallási értékeivel. Beszélgettünk Gábor Áron és Mikes Kelemen élettörténetéről, Benedek 

Elek munkásságáról, illetve külön foglalkoztunk az erdélyi magyarság helyzetével. 

 

2. Tanulmányi kirándulás 

 

A kirándulás programjának bemutatása – 1. nap: 

Felkeresett települések: Apátfalva – Sepsibükszád 

 

Kora reggel indultunk útnak, mivel hosszú út várt 

ránk. A határ átlépése után Arad felé vettük az 

irányt. Odaúton megcsodáltuk a Maros völgyét, 

láttuk Déva várát a távolból, majd a Fogarasi 

havasok és a fogarasi vár következett. 

 

Az oda út, ahogyan szokott, izgatottsággal teli 

zajjal, rekord mennyiségű gumicukorfogyasztással 

és az „Ott vagyunk már?” kérdés percenkénti 

feltételével járt. Az amúgy sem kurta utazást tovább 

növelte az autópályán való rostoklás, de a táj, a bércekkel teletűzdelt horizont, a beszélgetések 

mégis kellemessé tették a maratoni buszutat. 
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A szállásunk a Sólyomkő Panzióban volt, ahol 

négy és két ágyas szobákban lettünk elszállásolva. 

A szíves vendéglátás, a gazdag és ízletes 

étkezések, a szobák felszereltsége és tisztasága 

mind kiemelkedő volt. Azt hiszem, kijelenthetem 

mindenki nevében, hogy nem lehetett okunk 

panaszra. És bár nem töltöttünk sok időt ott az 

alváson kívül, mert rengeteg programban volt 

részünk, de a sakkjátszmák, a közös beszélgetések 

és játékok ugyanúgy hozzájárultak, hogy mindenki 

gazdagabban jöjjön haza, mint ahogyan elment. 

 

 

A kirándulás programjának bemutatása –2. nap: 

Felkeresett települések: Sepsibükszád – Kisbacon – Zágon 

 

Kirándulásunk második napján már sor került 

a külhoni magyar csoporttal való közös 

tevékenységünk megvalósítására. 

A helyi iskola, a sepsibükszádi Mikes Ármin 

Általános Iskola diákjai és tanárai is lelkesen 

és szeretetteljesen fogadtak minket. A kezdeti 

bizonytalan ismerkedést hamar felváltották a 

jóízű beszélgetések, a közös képek készítése. 

Az iskola és az egykori üveggyár történetének 

megismerése mellett bőven volt idejük a 

gyerekeknek a közös kötetlen időtöltésre. A 

közös napot végül egy számháborúval zártuk.  

 

A délutáni időszakban ismerkedtünk Kisbacon nevezetességeivel: megtekintettük a régi 

Paplak épületét, a működő vízimalmot, majd látogatást tettünk a Benedek Elek Emlékházban. 

Zágon községben a Mikes-Szentkereszty kúria megtekintése után körbe öleltük a Mikes 

tölgyeket.  

 

A Tusnádi-szorosnál megemlékeztünk a csata helyszínén az 1848/49-es szabadságharc 

eseményeiről. A nap zárásaként lovaskocsival fedeztük fel a környék természeti kincseit. 

 

 

A kirándulás programjának bemutatása –3. nap: 

Felkeresett települések: Vargyas – Kézdivásárhely – Kézdiszentlélek – Csernáton - Perkő 

 

A reggeli után Vargyas községben kezdtük a programot, a település megtekintése után 

látogatást tettünk a híres Sütő család fafaragó műhelyében, melynek során kézműves 

foglalkozás keretében próbálgattuk a fafaragás műhelytitkait elsajátítani.  
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Ezt követően a közeli Kézdivásárhelyre mentünk, ahol körbejártuk a főtér műemlékházait. 

Megálltunk Gábor Áron szobránál, ahol megemlékeztünk a híres ágyúöntőmesterről, az 

1848/49-es szabadságharc erdélyi eseményeiről.  

 

A csernátoni Haszmann Pál helytörténeti gyűjtemény megtekintése után 

kézművesfoglalkozáson vettünk részt.  

 

Visszaúton megnéztük a kézdiszentléleki műemlékeket és megismerkedtünk a perkői szent 

István kápolna történetével.  

 

Este hatalmas élmény volt a kürtőskalácssütés, ahol mi is kipróbálhattuk a finomság 

készítését. 

 

 

A kirándulás programjának bemutatása – 4. nap: 

Felkeresett települések: Bálványos – Torja – Szent Anna tó 

 

Kezdésként Bálványos vár romjait fedeztük fel egy csodálatos erdei túra keretében, a csúcsról 

végig láthattuk a háromszéki hegyeket.  

 

Ezután megnéztük a torjai Büdösbarlangot 

is, ami nevéhez méltóan kénkőszagú volt. 

Lufikkal mértük meg a gáz szintjét, érdekes 

előadást hallgatunk meg erről a különleges 

természeti jelenségről.  

Végül megnéztük az Apor lányok feredőjét, 

ami egy gyógyhatású mofetta volt.  

 

A nap zárásaként a Szent Anna tónál tettünk 

sétát, megismertük a tó legendáját. 

 

 

 

 

A kirándulás programjának bemutatása – 5. nap: 

Felkeresett települések: Sepsibükszád – Apátfalva 

 

Reggeli után fájó szívvel vettünk búcsút az erdélyi vendéglátónktól, az ottani gyerekektől, 

majd útnak indultunk élményekkel telve. Hazaúton sokat beszélgettünk az élményeinkről, 

megnéztük az ott készített fotókat és videókat. 

 

Nehéz lenne összefoglalni, hogy az ott töltött három nap alatt mennyi mindent láttunk, milyen 

élményekkel gazdagodtunk. Viszont a legsikeresebb programok azok voltak, ahol túráztunk, 

amikor az erdőket és a hegyeket jártuk be. A táj szépsége, a közös időtöltés, a szabadság, ami 

ránk szakadt egyszerre volt felemelő és bámulatos. Egymást segítettük a Bálványos vár felé 

vezető emelkedőn, szabadon játszottunk a torjai Büdös-barlangnál, és csendesen 

szemlélődtünk a Szent Anna-tónál. 
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Erdély rabul ejt, és mi, akik ott voltunk, rabjai lettünk. Belőlünk egy darab ott maradt, de 

gazdagabban tértünk haza. Nem csak a vidéket, de magunkat és egymást is jobban 

megismertük. 

 

 

3. Értékelő szakasz 

 

Értékelő óra 

 

A kirándulást követően az értékelő órán számba vettük a kirándulás során szerzett 

élményeinket, leltárba vettük mindazokat az ismereteket, amelyekkel gazdagodtak 

ismereteink Erdély természeti, kulturális és irodalmi és történelmi kincseiről. A kiránduláson 

készült képeket megmutattuk a szülőknek és iskolatársainknak is. 

 

Végül köszönetünket szeretnénk kifejezni a Magyar Kormánynak és a Bethlen Gábor 

Alapkezelőnek, hogy kirándulásunkat támogatásával lehetővé tette. 

 

 


