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 A Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola hetedik évfolyamos diákjai 2018. 

október 5-10 között utaztak Erdély déli részére, hogy megismerjék annak történelmi emlékeit, 

természeti értékeit, találkozzanak a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum diákjaival. 

 Nagy előkészületek előzték meg a program megvalósítását, azontúl, hogy volt előkészítő óra a 

kisdiákok számtalan kérdést tettek fel: jó szállás lesz-e, hol adjuk elő az október 6-i napra készült 

műsort diákokkal, mit nézünk meg. Ezekre a kérdésekre választ kaptak a felkészítő órán, ezenkívül 

bemutattuk a Trianoni békeszerződés következményeit, kiemelve Erdély  történetében az ott maradt 

magyar lakosságot, népességét, napjaink kulturális, gazdasági jellemzőit, Szóljunk az ott élő magyarság 

helyzetéről, a toleráns viselkedés szabályairól, az indulás időpontjáról, a megvalósítandó programról. 

 Erdélyben: Nagyszalonta, Arad, Temesvár, Déva, Vajdahunyad, Gyulafehérvár, Nagyenyed, 

Torda, Kolozsvár, Kőrösfő településeken jártunk. 

Az utazás:  

 Kora reggel indultunk Szikszóról, először a híres Arany János múzeumába, Nagyszalontára 

mentünk. Itt teljesen új berendezés fogadott bennünket. A kedves muzeológus bemutatta Arany János 

életét, munkásságát, majd a felső szinten interaktív játékokat próbáltak ki a diákok. Innen Aradra 

mentünk. A vesztőhely közelében felállított vértanúk emlékművét koszorúztuk meg. Estére értünk 

Temesvárra, ahol már vártak bennünket. Elfoglaltuk szállásunkat a Bartók Béla Elméleti Líceum 

kollégiumában, még este sétát tettünk a városban és próbáltuk a másnapi műsorunkat. 

 2. nap délelőtt a Bartók Béla Elméleti Líceum diákjainak előadtuk az október 6-ai aradi vértanúk 

kivégzésének napjára készített műsorunkat, majd közösen ismerkedtünk meg a Béga parti város 

emlékeivel. Megtudtuk, hogy kevés középkori emléke van a városnak, hiszen a török kor alatt szinte 

minden elpusztult. Egyedül a Hunyadi kastély maradt meg, ez azonban zárva van, előtte csoportképet 

készítettünk. Több híres XVIII-XIX-XX. századi híres magyar született itt, megkoszorúztuk az 

emléktáblájukat. Majd a rendhagyó történelem óra után visszamentünk a szállásunkra, ebédelni a 

református egyház éttermében jártunk. Itt a lelkész úr fogadott bennünket, bemutatta a templomot 

(itt tevékenykedett Tőkés László püspök is), megnéztük a templom körüli műemlékeket, Dózsa György 

tiszteletére készült szobrot, majd visszatértünk a szállásunkra. Lehetőségünk volt sportolásra is, mert 

az iskola sportpályáját szabadon használhattuk, a több órás foci-, kosárlabdázás után este is csodálatos 

programon vehettünk részt. Temesvár kulturális főváros lesz 2021-ben az Uniónak, ezért a Bega parton 

több órás bemutatót tartottak artisták, zenészek. Nagyon sokan voltak itt, a látványos show műsor 

mindenkinek elnyerte a tetszését. 

 3. nap indultunk Dévára, útközben csodáltuk a tájat. A dévai vár szépségeit helyi idegenvezető 

mutatta be, majd a Lapidáriumban a római kor emlékeit láttuk. Tovább utaztunk Vajdahunyadra, ahol 

a Hunyadi kor emlékeit láttuk, a híres várba sok-sok látogató volt, sokan románul beszéltek, de ez 

bennünket nem zavart. Innen Gyulafehérvárra mentünk, kellemes segítséget kaptunk egy magyar 

hölgy személyében, aki önzetlenül segített, mert - bár a szálláshely azt írta tudnak angolul - nehezen 



érettük meg magunkat. Több órás várakozás után foglaltuk el a szállást, de az nagyszerű volt. Útközben 

láttuk Kenyérmezőt is az 1479-es csata színhelyét, bár itt nincsenek emlékek már erről. 

 4. nap a gyulafehérvári várral és az ott lévő híres katolikus bazilikával ismerkedtünk meg. Láttuk 

Márton Áron szobrát a püspöki palota udvarán, meg is koszorúztuk azt. Délután a nagyenyedi Bethlen 

kollégiumban voltunk. Az igazgatónő bemutatta a kollégium történetét, híres diákjait, megkoszorúztuk 

Bethlen Gábor szobrát, megnéztük a nagyenyedi fűzfákat is, sajnos a várba nem tudtuk bejutni, mert 

most újítják fel. 

 5. nap Tordára mentünk, először a sóbánya emlékeivel ismerkedtünk meg. Majd a híres tordai 

hasadékban jártunk. Mind a kettő elnyerte a diákok tetszését. A sóbányának a hatalmas méretei, a 

hasadék természeti értékei és rejtelmei tetszettek a fiataloknak. 

 6. nap délelőtt Kolozsváron jártunk, tisztelegtünk Mátyás király szobra előtt, megnéztük 

Bocskai István szülőhelyét, sétáltunk a Fő téren, majd Körösfőre mentünk. Itt láttuk a kirakodóvásárt, 

a népművészeti emlékeket. Hosszú utazás után késő este értünk Szikszóra. 

 A program lezárása: A szikszói diákokkal közösen értékeltük az utazás tanúságait, 

eredményeit. Megnéztük a fényképeket, közösen választottuk ki a legjobbakat. Szóltunk a határon túli 

magyarokkal való együttműködés fontosságáról. Szikszói diákok elmondták mennyire nagyszerű 

élményt jelent számukra a programban való részvétel, kapcsolatokat alakítottak ki az Internet adta 

lehetőségen keresztül. Szóltunk arról is, hogy a jó kapcsolatépítésnek feltétele az együttműködés, 

egymás kölcsönös tisztelete, ez megvalósult. 


