
Hetedikesek élménybeszámolója 

”Királyok és fejedelmek útján Erdély szívében” 

 

 

A Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola 7-es évfolyama, 45 tanulóval és 4 

kísérő tanárral a Határtalanul pályázat keretében Erdélybe utazott 4 napra. A 

tanulmányi keretében Magyarország és Erdély nagy uralkodóinak életét és korát 

idézték meg életük fontos helyszíneit felkeresve. Legfontosabb állomások: 

Nagyvárad, Kolozsvár, Torockó, Gyulafehérvár, Vajdahunyad, Őraljaboldogfalva, 

Retyeza, Déva, Arad.  A tanulmányi utat az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatta.  

 

2016. június 1-jén, 6:15-kor találkoztunk a dunaújvárosi, Petőfi Sándor Általános 

iskola előtt. 6:30-kor már minden gyermek a buszon volt, indulásra készen, bőröndjét 

a busz csomagtartójába bepakolva. Először Berettyóújfalun álltunk meg, kisebb 

szünetet tartani. Miután onnan továbbmentünk, hamar elértük a határt, Ártándot, ahol 

egy alapos ellenőrzés után tovább haladtunk. Első romániai megállónk, a Bihar 

megyei Nagyvárad volt, ahol idegenvezetőnket, Brigi nénit is felvettük magunkkal. 

Az első nevezetesség, amit megnéztünk, a Nagyboldogasszony Székesegyház volt, 

aztán átsétáltunk a Püspöki Palotába. A palota melletti Szent László szobrot is 

megtekintettük. Végig mentünk a Kanonok soron, majd a Petőfi parkban 

megemlékeztünk híres költőnkről, és iskolánk névadójáról, Petőfi Sándorról, ahol 

szobrát is megkoszorúztuk.  

                   
               Kanonoksor                          Nagyboldogasszony Székesegyház 

                 

 



             

                       Püspöki Palota                                Szent László szobor 

 

         

Petőfi park és idegenvezetőnk                        Petőfi szobor koszorúzása 

              Brigi néni 

 

Miután megtörtént a koszorúzás, a Partiumból (Románia legnyugatibb részén 

található történelmi, földrajzi terület), a Királyhágón keresztül Erdélybe jutottunk. 

 

 



Az első erdélyi megállónk Kolozsváron (Cluj-Napoca) volt, ahol Hunyadi Mátyás 

magyar király, és Bocskai István erdélyi fejedelem szülőházát néztük meg. Itt volt 

egy kis szabadprogramunk is, amikor vásárolni tudtunk. Egy kisebb utazás után 

megtekinthettük a Szent Mihály templomot, és a mellette levő lovas szobrot Mátyás 

királyról. Egy kisebb séta után megnéztük a Farkas utcai Református templomot, 

Sárkányölő Szent György szobrával az előtérben. 

     
     Mátyás király szülőháza                     Bocskai István szülőháza 

     

       Szent Mihály templom                      Mátyás király lovas szobra 

 

Innen Torockó felé vettük az irányt, ahol egy nagyon finom vacsora után nyugovóra 

térhettünk. (Varga Luca, Bendula Petra 7.b) 



              

                 Torockó este                                            Toróckói Tájház 

Másnap reggel Torockón korán keltünk fel. Elmentünk reggelizni ahol mindenféle 

finomságokkal vártak. Mivel nagyon esett az eső ezért túrázás helyett elmentünk a 

Néprajzi Múzeumba. Miután végighallgattuk a múzeumban az érdekes előadást 

visszaindultunk a buszhoz. Útközben követett minket egy kóbor kutya aki nagyon a 

szívünkhöz  nőtt.                                                                          

A buszon az idegenvezető sok érdekességet mondott, míg oda nem értünk a Tordai-

hasadékhoz. Mikor odaértünk messziről csodáltuk a hasadékot. Lefényképeztük a 

csodálatos tájat. Majd ellátogattunk Nagyenyedre, ahol megnéztük a híres református 

kollégiumot, melyet 1622-ben Bethlen Gábor alapított. Felidézzük, Erdély mely 

nagyságai koptatták a patinás intézmény falait.  Meghallgattuk a kollégiumban tanító 

tanár ismeretterjesztő előadását. Majd elsétáltunk a Nagyenyedi várfalhoz és a 15. 

században barokk stílusban épült református templomhoz.  

 

          

 Tordai hasadék                           Nagyenyedi Református kollégium 

 



   

            Nagyenyedi Várfal                          XV. századi református templom 

 

Utunk Gyulafehérvárra vezetett, az Erdélyi Fejedelemség hajdani fővárosában, az 

1009-ben alapított püspökség központjában megtekintettük a fejedelmi palota 

épületét, a püspöki palotát.  Aztán az idegenvezetőnk, Brigi néni segítségével 

megnéztük a Szent István által alapított Székesegyházat, amely a 13. században épült, 

és melyben a Hunyadiak síremlékei, Márton Áron püspök sírja, Izabella királyné és 

János Zsigmond fejedelem gazdagon díszített kőszarkofágjai voltak láthatók. Majd 

sétáltunk a Várnegyedben. 

 

   

       Gyulafehárvár Várnegyed                                   Székesegyház 

 



Majd Déván a Böjte Csaba nevével fémjelzett, Szent Ferenc Alapítvány által 

fenntartott gyermekotthonnal ismerkedtünk. Egy dévai nagylány, aki a 

gyermekotthon lakója, elmesélte életüket, mindennapjaikat is. Megtekintettük az 

otthonban lévő kiállítást, mely egyrészről Böjte Csaba munkásságáról szólt, 

másrészről az otthon lakóinak kézműves munkáiból állt. A dévai gyerekek által 

készített ajándéktárgyakból vásároltunk is, majd átadtuk adományainkat. Este hat 

körül értünk az új szállásunkra Csernakeresztúrra. Vacsorára finom, meleg ételt 

kaptunk. (Szundi Kata 7.b) 

 

Harmadnap reggel elsőként a csernakeresztúri Néprajzi Múzeum volt ahol 

meghallgattunk egy érdekes előadást. Megtudtuk, hogy minden házban volt egy 

szövőszék valamint egy kemence ahol vasaltak, főztek, sütöttek és télen ezzel 

fűtöttek. Itt megismertük a bukovinai székelyek történetét. A történet röviden az, 

hogy mikor Mária Terézia újraszervezte a határőrséget akkor a székelyek 

ellenszegültek nekik és ezért az osztrák katonák több százat megöltek közülük. Ezt 

követően a székelyek Moldvába menekültek, majd mikor a Habsburg Birodalom 

elfoglalta Bukovinát Hadik András tábornok összegyűjtötte a Moldvában 

szétszóródott székelyeket és Bukovina 5 falujába telepítette őket. Ez az 5 falu: 

Hadikfalva, Andrásfalva, Józseffalva, Istensegíts és Fogadjisten. Szállásunkra 

visszatérve iskolánkkal skyp-on felvettük a kapcsolatot, közösen a Nemzeti 

Összetartozás alkalmából elénekeltük az Örökségünk dalt. 

    

      Csernakeresztúri Tájház               A Nemzeti Összetartozást ünnepeltük 

 

Következő megállónk Déva vára volt. A vár 371m magasan volt, így felvonóval 

közelítettük meg. Maga a vár elég romos állapotban volt.  Gyönyörű tájakat láttunk 

Erdélyben, de sajnos a képek ezt nem adhatják vissza. 



   

                Dévai vár A vár meghódítása 

Utána megnéztük Vajdahunyad várát. A várba vezető úton idegenvezetőnktől 

kérdéseket kaptunk. A várat csoportosan és egyénileg fedeztük fel, miközben a 

kérdésekre kerestük a választ. Az első kérdés az volt, hogy hány lépés hosszú a 

bevezető híd. Én 70-et számoltam, de mindenki, más eredményt kapott. A második 

kérdés az volt, hogy mi van a bejárat utáni jobb és bal oldali termekben. A Jobb 

oldalon a börtön, a baloldalon, pedig a kínzó terem volt. Meg kellet találni Mátyás 

szobáját. Arra is kerestük a választ, hogy miért törték ki a királylány nyakát. A jó 

válasz az volt, hogy azért, mert bement a lovagok szobájába akkor, amikor a lovagok 

bent voltak. Abban az időben, pedig ezt egy nő sem mehetett be a lovagterembe. Az 

utolsó kérdés az volt, hogy hol van a legendák kútja és mi maga a legenda. A legenda 

az, hogy mikor Hunyadi elfogta a törököket akkor különböző csoportokba osztotta be 

őket. De egyszer maradt három fogoly akikkel nem tudott mit kezdeni ezért azt 

mondta nekik, hogy ha a vár területén vizet találnak akkor szabadok lehetnek. A 

rabok évekig ástak mire vizet találtak, de ekkorra Hunyadi már meghalt. A felesége 

pedig azt mondta, hogy rá nem vonatkozik férje ígérete és megölette őket, de haláluk 

előtt belevéstek valamit a falba. A felirat az volt, hogy, ,,Vized az van, de szíved 

nincsen".  

                        

        Vajdahunyadi vár                                           Belső udvar     

 



A következő megállónk Őraljaboldogfalva volt. Itt látható egy régi, gótikus stílusú 

templom. Ez Európa 10 legrégebbi temploma között van, és ami a legfontosabb, hogy 

magyarlakta területen található. A falakon mindenhol freskókat láttunk, amik a Biblia 

egy-egy jelenetét ábrázolták. Utána megnéztük a közelben lévő Kendeffy kastélyt. 

Ide sajnos nem mehettünk be, mert elég romos állapotban volt. Utána Demsusba 

mentünk ahol megnéztük a helyi templomot. Itt csak kívülről csinálhattunk képet, 

bentről nem, hiszen a templom 2000 éves alapokra épült, nagyon régi, és igen kicsi 

volt. Majd szállásunkra tértünk vissza, Csernakeresztúrra, ahol ízletes vacsorával 

vártak minket. (Németh Patrik 7. b) 

   

  Őraljaboldogfalva temploma                     Ősrégi Demsusi templom 

Reggeli után első megállónk Marosillye volt, itt Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 

szülőházát látogattuk meg. Több,  Magyarországról érkezett osztállyal is találkoztunk 

a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. Itt nagyon szép megemlékezést 

tartottunk. Meghallgattuk egymás produkcióját. Mi az Örökségünk című dalt 

énekeltük el. A műsor után körbenéztünk a szülőházban is. 

 

                          
 

      Bethlen Gábor szülőháza                          A Nemzeti Összetartozás ünnepe 



Ezt követően Máriaradnára utaztunk, ahol a Ferences templomot néztük meg Arad 

megyében. A templom híres búcsújáró hely. Itt a templom történetéről, stílusáról és 

kincseiről hallottunk előadást. Ezután a solymosi várhoz vezető rövid túránk 

következett volna, de ez a rossz idő miatt sajnos elmaradt.  

 

                 
 

                                     Máriaradna Ferences templom 

 

Utolsó megállónk Erdélyben Arad volt, ahol a Tűzoltó-téren a "Megbékélés-parkot" 

látogattuk meg. Itt megkoszorúztuk Zala György alkotását, a Szabadság-szobrot. 

Kisebb sétát is tettünk a belvárosban, ezután elbúcsúztunk idegenvezetőnktől és 

elindultunk hazafelé,18:30 körül pedig hazaértünk. (Gazsi Vivien 7.b) 

 

    
 


