A „Nagy Szász és Székelyföldi barangolások”

Határtalanul! Hat-19-01-1204
2021 szeptemberében iskolánk 7. évfolyamos tanulói Erdélybe utazhattak a „Nagy Szász és
Székelyföldi barangolások” című Határtalanul! pályázat keretében.
Erdély 2021.09.27-10.01
Az iskola első alkalommal nyert a Határtalanul pályázaton, ennek köszönhetően utazhattunk
el Erdélyt felfedezni. Az előző év elhalasztott, a Covid-járvány miatt két alkalommal
átszervezett indulás gondjai után, nagy lelkesedéssel vágtunk neki az útnak.
Az 5 nap során érintettük Arad-Marosillye-Déva-Tölcsvár-Prázsmár-SepsiszentgyörgyKézdivásárhely-Csíkszereda-Csíksomlyó-Udvarhelyszék-Segesvár-Medgyes településeket.
Első nap:
Végig a Maros mentén.
Aradon a Tűzoltó-téren a „Megbékélés parkot” látogattuk, ahol hosszú évtizedek rabsága után ismét
áll Zala György alkotása, a Szabadság-szobor, amelyet 1890-ben avattak fel az aradi vértanúk
emlékére.

Marosillye – Bethlen Gábor szülőháza, a falut 1577-től az iktári Bethlen főúri család kapta meg
adományul, ezért már itt született meg Bethlen Gábor, az Erdélyt később felvirágoztató fejedelem.
Az emeletes, alsó szintjén lőrésekkel védelmezett, felül reneszánsz ikerablakokkal ellátott épület

tipikus képviselője a XVI. századi főnemesi szállásoknak, amit az elengedhetetlenül szükséges
védelmi berendezések mellett már az igényesebb és kényelmesebb lakhatási körülmények
jellemeztek. A Bethlen Ház, egyike azon dél-erdélyi műemlék épületeknek, amelyet a Böjte Csaba
ferences szerzetes Szent Ferenc Alapítványa mentett meg, s mely régió egyetlen magyar történelmet
és kultúrát ápoló műemléke, így vált szimbólumává az itt élő szórványmagyarságnak. Remek
előadást hallgattunk meg a fejedelem életéről szerepéről.

Déva várának meghódítása volt az utolsó nagy feladatunk erre a napra. A Dévát uraló várhegy
vulkanikus oromzatán látható a legendával átitatott emblematikus Déva várának romja. A már
messziről látható szabályos kúp alakú hegyen, a Maros partján, stratégiai helyen épült erődítmény
falai közül káprázatos kilátás nyílt. A hegy megmászása közben felidéztük Kőmíves Kelemenné
történetét.

Rövid látogatást tettünk a Böjte Csaba által létrehozott, Szent Ferenc Alapítvány által fenntartott és
a nehéz sorsú gyerekeknek otthont, családot adó intézménnyel. Ajándékokat és adományokat
adtunk át, és megismerkedtünk az itt élő gyerekek életével.

A szállásunk Csernakeresztúron, a betelepülő bukovinai csángó családoknál volt, akik 1911-ben
települtek be.

Második nap:
Ismerkedtünk Szászfölddel.
Városnézéssel indítottuk a napot Nagyszebenben, vagyis Hermannstadtban, amely a szászság
legfőbb városa és 2009-ben Európa Kulturális Fővárosa is volt. Bevehetetlen falakkal körülvett
belvárosa, Közép-Európa legnagyobb középkori főterével teljes épségben vészelte át a történelmi
korok viharait. Meglátogattuk a Kis-, Nagy- és a Huet piactereket, megnéztük a híres várostornyát, és
átmentünk a Hazugok hídján. Megemlékeztünk a történelmi eseményekről - 1659-ben II. Rákóczi
György ostromolta. 1688-ban itt hódoltak az erdélyi rendek I. Lipót császárnak, lemondva a török
védnökségről. 1690-ben itt választották fejedelemmé Thököly Imrét.

Utunk Törcsvárra, a káprázatos szász határvárhoz vezetett. A várat Nagy Lajos király parancsára
építették, hogy az ide helyezett őrséggel visszaverhessék a Törcsvári-szoros útján gyakorta betörő
zsákmányra éhes havasalföldi csapatok támadását. Jelenlegi berendezését Mária királynő
átalakításainak köszönheti, ugyanis ő a két világháború közötti időszakban, középkori várból királyi
nyaralóvá alakította. Itt megemlékeztünk arról, hogy amikor II. Rákóczi György harmadszorra is
Erdély fejedelme lett, Mikes Mihály seregével éjjel váratlanul megjelent a vár alatt, székely katonái
megmászták a falakat, és Törcsvárt elfoglalták.

Szállásunk Csernátonban volt.
Harmadik nap:
Ismerkedtünk Székelyfölddel.
Megismerkedtünk Gábor Áron Kézdivásárhelyével, Háromszék központjával, ahol nem hagyták
kihunyni a magyar szabadságharcot 1848-ban.

Prázsmáron folytatjuk a napot, ahol megtekinttük az Unesco Világörökség részét képező, lenyűgöző
szász erődtemplomot. A három várfallal körülvett erődítmény veszély esetén a teljes falu
lakosságának menedéket nyújtott akár több hónapra is: itt tárolták az élelmet, és az erőd falain belül
működött az iskola és a templom is.

Rövid látogatást tettünk Sepsiszentgyörgy központjában, ahol felidéztük a nagy múltú iskolaváros
szerepét Székelyföld kulturális életében.

A városnézés után, Szent Anna tóhoz kirándultunk, amely egy krátertó az Erdélyi Csomád-hegység
kialudt vulkáni kráterében. Része a Mohos Természetvédelmi Területnek, amely a Csomád két
kráterét foglalja magába. Meghallgattuk a tó kialakulásához fűződő legendát. A másik kráterben a
Mohos-tőzegláp található, ahol megtudtuk, hogyan alakult ki a két krátertó és megismerkedünk a
különleges és ritka növényvilágával. Remek túravezetőnk biztonsággal vezetett át a lápvidéken.

Este Csíkszereda városában fejeztük be napunkat, rövid sétát tettünk A Mikó vár és a főtér között.

A szállásunk a Szent István Gyermekotthon épületében volt. Különleges élmény volt megismerkedni
az itt folyó munkával, részesének lenni az életüknek.
Negyedik nap:
Meglátogatjuk a magyarok legnagyobb zarándokhelyét a Csíksomlyói Kegytemplomot, ahol ahol
megismerkedtünk a katolikus vallás megtartó erejével, és megismertük a búcsú történetét is.

Rövid túrát tettünk Gyimesbükkön az Ezeréves határnál a Rákóczi Várnál és a Kontumáci
kápolnánál. Megnéztük a 30-as őrházat. Felelevenítettük az egykori gyepű és határ szerepét, a
tartárbetörések emlékét, valamint a 2. világháború eseményeit és a Sebő Ödön vezette 32-es
határvadász zászlóalj hősies helytállását.

Innen Hidegségbe utaztunk, ahol lovasszekerekkel felkerestük a Jávárdi-vízesést. szekerezés közben
megismerkedünk a Gyimesek különleges formavilágával, a helyi lakosok életével, szépségével és
nehézségeivel.

A hosszú nap után, fáradtan érkeztünk Székelyszentkirályba utolsó szállásunkra.

Ötödik nap:
Végig a Nagy-Küküllő mentén
Korai indulás után az első megállónk Fehéregyházán volt „Petőfi kútjánál”, ahol utoljára látták élve a
költőt.
Ezt követően Segesvár történelmi központjában tovább ismerkedünk az erdélyi szászok világával.
Megcsodáltuk aváros központjában napjainkig fennmaradt a középkori szász építészet műemléket..
Megnéztük Petőfi Sándor szobrát a Szent József római katolikus templom és a Csizmadia bástyák
közötti kis parkban.

Összefoglalva, egy csodálatos, élményekben gazdag hetet tölthettünk együtt. Kiváló,
csupaszív vendéglátóink, honismereti idegenvezetőnk mindenben segítségünkre voltak,
bármivel fordulhattunk hozzájuk.

