
HAT-18-01-1244 – „Visszatérés Erdély aranykorába – Bethlen Gábor 

nyomán 

 

Iskolánk 27 hetedik évfolyamos diákja 2018. május 20 – 2018. május 23 között a 

Határtalanul! Program keretén belül Erdélybe tett kirándulást. A HAT-18-01-1244 kódú, 

„Visszatérés Erdély aranykorába – Bethlen Gábor nyomán” című pályázaton 1.601.112 Ft 

pályázati támogatást kapott iskolánk a programok megvalósítására az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelőtől.  

Tanulmányi kirándulásunk során visszatértünk Erdély aranykorába, amelyet Bethlen Gábor 

életútjának fontos eseményeit követve idéztünk fel. A fejedelem és családja történetéhez 

kötődő helyszíneket kerestünk fel, mely során bővítettük ismereteinket, élményeinket. 

További célunk volt a meglátogatott természeti és történelmi helyszínek minél sokrétűbb 

felfedezése, a tanulók nemzeti identitásának erősítése. 

Előkészítő tevékenységek 

Az erdélyi látogatást előkészítő tevékenységként látogatást tettünk a Magyarság Házába, ahol 

egy rendhagyó történelemórán vettünk részt.  

A tanulmányi kirándulást megelőzően egy előkészítő órán is részt vettünk, amely során 

bemutatásra kerültek az Erdélyi-középhegység természet-és társadalomföldrajzi 

jellemvonásai, különös tekintettel az élővilágra, a Déli-Kárpátok jellegzetes hegyvonulatainak 

bemutatására, bányakincseire.  

 

A kirándulás 

A program helyszínei: 

1. nap – Arad – Marosillye – Déva 

2. nap – Gyulafehérvár – Vajdahunyad  

3. nap – Déva- Torda – Torockó 

4. 4. nap – Torockó – Kolozsvár – Magyarvista – Körösfő – Királyhágó  

 

1. nap – 2019. május 20. 

Tóalmás – Arad – Marosillye – Déva 

      Aradra megérkezve felkerestük az 1848-49-es szabadságharc leverése után kivégzett 13 

vértanú emlékművét. Történelmi jelentőségüket tanulói beszámolókon keresztül idéztük fel, 

majd verssel, nemzeti himnuszunk eléneklésével és az emlékezés koszorújának elhelyezésével 

tisztelegtünk a hősök emléke előtt. Ezután Marosillyére vezetett utunk, ahol megtekintettük 

Bethlen Gábor szülőházát és részt vettünk egy helyi szervezésű rendhagyó történelem órán és 

az épülettel kapcsolatos rövid filmvetítésen.  

 

 



2. nap – 2019. május 21. 

Gyulafehérvár – Vajdahunyad 

Második nap reggeli után Gyulafehérvárra, az Erdélyi Fejedelemség korábbi fővárosába 

indultunk, ahol megtekintettük a Szent Mihály székesegyházat, felkerestük a magyar 

történelem jelentős alakjainak, így pl. Hunyadi László, Hunyadi János, János Zsigmond, 

Izabella királyné, Fráter György, Bethlen Gábor síremlékét, majd elhelyeztük a 

megemlékezés koszorúját. Ezután a vár területén történő sétánk során felidéztük a város 

történeti jelentőségű eseményeit. Délután Vajdahunyad várát látogattuk meg, melyet 

körbejártunk, megcsodáltunk. Megtekintettük a palotát, a lovagtermet, a várkápolnát, a 

medvevermet, körbejártunk a Mátyás-loggián. Felfedeztük az épületen a középkori várak 

építészetére jellemző stílusjegyeket, tanulói beszámolókon keresztül megismerkedtünk a 

Hunyadiaknak és Bethlen Gábornak a vár életében betöltött szerepével, majd megbeszéltük a 

különböző termek funkciójának jelentőségét. Az egyik teremben egy gyönyörű lantjáték 

szem- és fültanúi lehettünk.  

Visszatérve dévai szállásunkra, mely a Dévai Szent Ferenc Alapítványnál volt, átadtuk az 

árvaház lakói számára otthonról hozott ajándékainkat, közös játékban vettünk részt a dévai 

gyerekekkel, és abban a szerencsében volt részünk, hogy találkozhattunk Böjte Csaba atyával, 

aki lelki útravalóval látott el bennünket. 

 

3. nap – 2019. május 22. 

Déva – Torda – Torockó 

Mielőtt elköszöntünk Déva városától, kirándulást tettünk „Magos Déva várához”, ahol 

felidéztük a helyszín történelmi és irodalmi vonatkozásait, felelevenítettük Kőmíves Kelemen 

balladáját. Mielőtt siklóval felmentünk a várba, elsétáltunk Bethlen Gábor udvarházához. A 

Magna Curia-t kívülről tudtuk szemügyre venni, de így is meg tudtuk figyelni a gyönyörű 

épületen a reneszánsz és a barokk építészet stílusjegyeit. 

Dévát elhagyva Tordára vezetett az utunk. Itt elsőként a sóbányába látogattunk el, ahol 

idegenvezetőnk segítségével megismerkedtünk a sóbányászat történetével és jelentőségével.  

A városban felkerestük a római katolikus templom mellett felállított emlékművet, melyet az 

1568-as országgyűlésen kimondott Tordai végzés emlékére állítottak, és amely a 

vallásszabadságot jelképezi.  

A városból kiérve nagy izgalommal indultunk a Tordai hasadékhoz. Az itt tett túra mindenki 

számára emlékezetes marad. 

Utolsó éjszakánkat Torockón töltöttük. A kis faluba vezető út során mindannyian éreztük 

összetartozásunkat, amelynek közös dalainkkal, énekeinkkel hangot is adtunk. Napnyugtára 

érkeztünk Torockóra, és kinézve a busz ablakán láthattuk, ahogy a nap aranyra festi a 

Székelykövet. Az ezen az estén elhangzott magyar és székely himnusz még sokáig ott fog 

csengeni minden résztvevő fülében. 

 

4. nap – 2019. május 23. 

Kolozsvár – Magyarvista – Körösfő – Királyhágó 



20Kolozsváron városnézésünk első színhelye a Szent Mihály templom volt, ahol 

Bethlen Gábort fejedelemmé választották. A templom mellett lévő Mátyás-szobor 

megtekintése közben meghallgattuk tanulóink beszámolóját, majd városnéző sétát 

tettünk, melynek során felkerestük Hunyadi Mátyás szülőházát is.  

Hazafelé vezető utunk egyik állomása Magyarvista volt, ahol megismerkedtünk a 

kalotaszegi népi hagyományokkal, felkerestünk és megcsodáltunk egy tisztaszobát, 

felidéztük és kibővítettük hon-és népismereti tudásunkat. Itt az időjárás már szomorúra 

fordult, talán érezte, hogy lassan elhagyjuk Erdélyt. Innentől fogva végig eső kísérte 

utunkat. Körösfőn megállva szerettünk volna látogatást tenni a helyi református 

templomban, azonba azt csak kívülről tudtuk megtekinteni.  

Erdély szép földjét esőben hagytuk el, így sajnos a Királyhágón csak áthaladtunk, nem 

álltunk meg. 

 

            Kirándulásunk során csodálatos tapasztalatokkal és emlékekkel gazdagodtunk, életre 

szóló élményben volt részünk.  

 

Értékelő óra 

2019. május 27-én értékelő órát tartottunk iskolánkban, a kiránduló gyerekek és pedagógusok 

részvételével. Felidéztük Bethlen Gábor életútjának fő állomásait az általunk megismert 

helyszínek alapján, hangsúlyt fektetve azok természeti és történelmi jelentőségének 

kiemelésére. 

 

A Nemzeti Összetartozás Napja 

2019. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján Határtalanul témanapot szerveztünk 

iskolánkban tanulóink és pedagógusaink részvételével.  

 

 

 

 

 

  

 

 


