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2017. június 4-én reggel 6 órakor Zsuzsa nénivel, Edó nénivel és Tamás bácsival
elindultunk a várva várt kirándulásunkra. Első állomásunk Nagykároly volt, ahol megtekintettük a
Károlyi kastélyt, a római katolikus és a református templomot. A református templom kertjében
áll a város híres szülöttének, Károli Gáspárnak, a Biblia első teljes magyar fordítójának a szobra.
A szobor előtt Nagy Dávid és Már Balázs tartott kiselőadást Károli Gáspár munkásságáról. Innen
a városházához vezetett utunk, ahol egykor Kölcsey Ferenc, nemzeti imádságunk alkotója
jegyzősködött. Tiszteletére az emléktáblájánál elénekeltük

himnuszt. Nagykárolyban, az

Aranyszarvas fogadó ablakából pillantotta meg Petőfi Sándor Szendrey Júliát. Az eseményre
emlékezve Nagy Vivien elszavalta a költő Reszket a bokor, mert… kezdetű versét.
A következő állomásunk Érmindszent volt, ahol Ady Endre szülőházát kerestük fel, majd
folytattuk utunkat Ady Endre nyomában, és Zilahra érkeztünk. Itt először a Wesselényi
kollégiumot kerestük fel, ahol a költő négy évig tanult. Emléktáblájánál Fekete Csilla és Pápa
Erika szavalta el A magyar Ugaron és a Föl-földobott kő című verseket. Zilah főterén
felkerestük a nagy reformkori politikus, az árvízi hajós báró Wesselényi Miklós szobrát, ahol
Balogh Arina a reformkori országgyűlésekről, Varga Laura és Fekete Csilla pedig Wesselényi
Miklós munkásságáról tartott kiselőadást.
Innen Torockóra indultunk, mely sokak szerint a legszebb székely falu - szerintünk is.
Ismerkedtünk a falu néprajzi, építészeti emlékeivel, megtekintettük az unitárius templomot,
megcsodáltuk a Székelykőt. Vacsora után felidéztük az elmúlt nap legérdekesebb eseményeit, és
– az előkészítő órákon Horváth Tamás által készített prezentáció és az első napon szerzett
tapasztalatok alapján – beszélgettünk az erdélyi magyarság jelenkori helyzetéről, jövőbeli
kilátásairól, így elmélyítve a közös jövőnkért érzett felelősséget.
Hétfőn a reggeli után ellátogattunk a Kis Szent Teréz Gyermekvédő központba, ahol
közösen elültettük a barátság fáját. Ezután felkerestük a Néprajzi Múzeumot, és ismét
megcsodáltuk a jellegzetes torockói házakat. Ezt követően Tordára vettük az irányt. Sajnos az
eső miatt a hasadékba tervezett túránk elmaradt, de Dézsi Eszter a kiselőadásában
felelevenítette a hasadék keletkezésének legendáját. Ezt követően a tordai sóbányával
ismerkedtünk. Az évszázadok óta működő sóbánya Erdély egyik legérdekesebb természeti
látnivalója. A sóbányában Barta Attila Imréné tanár néni előadását hallgattuk meg Erdély
sókészleteinek természetföldrajzi keletkezéséről valamint a só asztmás betegségekre gyakorolt
jótékony hatásáról. Innen Kolozsvárra indultunk. A főtéren rajzversenyt rendeztünk Mátyás
király lovas szobráról.

A legszebb rajzokat kiállítottuk az iskolában. Megtekintettük Mátyás

király szülőházát, és rendhagyó történelemóránkon Erdei Máté és Kőhegyi Ádám kiselőadást
tartott Hunyadi Mátyás életéről és uralkodásáról. Látogatást tettünk a Házsongárdi temetőben,
ahol ’48-49-es katonasírok előtt tisztelegtünk. Az élményekkel teli nap után visszatértünk

Torockóra a szálláshelyünkre.
A harmadik napon, kedden a nemzeti összetartozás napját ünnepeltük egy rövid műsorral:
Teremi Anna, Varga Laura, Rákosi Hanna és Balogh Arina szavalt, Semlyényi Zita és Teremi Anna
énekelt. Fájó szívvel vettünk búcsút Torockótól, Nagyenyedre indultunk. Útközben az autóbuszon
felelevenítettük Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa című elbeszélését, és Ilisz Levente és Kereki
Nándor kiselőadást tartott nekünk Bethlen Gábor erdélyi fejedelem történelemformáló
szerepéről. Érkezés után megtekintettük a nagyenyedi várat és a híres Bethlen kollégiumot.
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Utunkat Gyulafehérváron folytattuk, ahol II.Rákóczi Ferencet fejedelemmé választották.
Sétáltunk a vár falai között, felkerestük az Érseki Székesegyházat, itt megkoszorúztuk Hunyadi
János és László síremlékét. Koszorúzás után a két Hunyadiról Rákosi Hanna és Nagy Vivien
tartott előadást. A következő megállónk Vajdahunyad volt. A „várak királyát”, annak építészeti
stílusait Kenéz Gábor és Sárvári Bálint mutatta be. Dévára utazva Hodosán Zsanett olvasta el
Kőmíves Kelemenné balladáját. „Magos Déva várának” megtekintése után indultunk utolsó
állomásunk, Arad felé. A 13 vértanú emlékművének megtekintése közben rendhagyó történelem
órát tartott Daróczi Zoltán és Semjéni Zsolt, felidézve a vértanúk utolsó mondatait.
Megkoszorúztuk az emlékművet, elénekeltük a Himnuszt.
Erdélyi utazásunk végén élményekkel gazdagodva, magyarságtudatunk megerősödésével értünk
haza.

