Élménybeszámoló
A csákvári Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 2399750 Ft összegben
sikeresen pályázot a HAT-18-01 programra. Így 40 diák és 3 pedagógus utazhatott Erdélybe.
A pályázat címe: „Királyok és fejedelmek útján Kolozsvártól Déváig a Tordai hasadékkal”
A diákok és kísérőik színes programokon keresztül ellátogattak Nagyváradra, Kolozsvárra,
Nagyenyedre, Gyulafehérvárra, Dévára, Marosillyére, Aradra, Tordára. Olyan helyszíneket kerestünk
fel, amelyek fontos szerepet játszottak uralkodóink életében.
Dévára a gyerekek és szüleik által összegyűjtött ajándékokat vittünk a Böjte Csaba testvér által
működtetett, fenntartott Szent Ferenc Alapítványhoz, ahonnan nehéz sorsú gyerekekhez jutottak el
az adományok. Köszönjük szépen a segítséget!
Először Nagyváradon tettünk sétát, ahol meglátogattuk a római katolikus székesegyházat. Ott
megtekintettük Szent László király szobrát. A belvárosban megcsodáltuk a Bémer teret, a Fekete Sas
palotát, a Városházát. Ezután megálltunk Királyhágón és gyönyörködtünk a tájban iulletve fotókat
készítettünk. A szállásunk Torockón volt, ahol kedvesen és meleg étellel várták csoportunkat.
Másnap Kolozsváron megemlékeztünk a Hunyadiakról. Megnéztük a Mátyás király és vitézei
szoborkompozíciót és történelmi ismereteinket felelevenítve beszélgettünk a király tevékenységéről.
Ezután Tordára utaztunk. Megcsodáltuk a Sóbányát, Erdély egyik legérdekesebb látványosságát,
amelyet a bányászok kézi erővel ástak ki az évek során. Délután a Tordai hasadéknál tettünk izgalmas
kirándulást.
A harmadik napon megnéztük Torockón a néprajzi múzeumot, ahol megismerhettük a vidékre
jellemző festett bútorokat, népviseletet, szokásokat. Nagyenyeden folytatódott a kirándulásunk, ahol
a Bethlen Gábor fejedelem által alapított református kollégiumba látogattunk. Gyulafehérváron a
székesegyházban a Hunyadiak, Izabella királyné és János Zsigmond kőszarkofágjait koszorúztuk meg.
Vajdahunyadon körbejártuk a Hunyadi család várkastélyát és még egy kis lovagi párbajt is
megnézhettünk. Déván az ajándékok átadása után bepillantást nyerhettünk az ott élő gyermekek
életébe. Déván volt a szállásunk, ahonnan már jól lehetett látni a várat.
Az utolsó napon libegővel mentünk fel a várba, ami hatalmas élmény volt. Ott fent elolvastuk
Kőmíves Kelemen balladáját, megcsodáltuk a gyönyörű kilátást. Bethlen Gábor szülőházának
udvarán, Marosillyén beszéltünk arról, hogy a házat Böjte Csaba ferences szerzetes mentette meg a
pusztulástól. Természetesen az is szóba került, milyen sokat köszönhetünk Bethlen Gábornak, aki
Erdélyt felvirágoztatta fejedelemként. Az utolsó programunk Aradon volt. Itt tettünk egy sétát, s
megkoszorúztuk az aradi 13 vértanú emlékére emelt Szabadság szobrot.
Rengeteg élménnyel, közösséggé kovácsolódva és fáradtan értünk haza.
Köszönjük a lehetőséget, hogy ott lehettünk.

