
 

 

Szakmai Beszámoló: 

 

2022. május 2-7. Kandó Téri Általános Iskola 

Erdély Csodái Kandós szemmel… 

 

1. nap: Reggel 6 órakkor indultunk el a Budapestről a XVIII. kerületi Kandó Téri Általános Iskola elől, 40 

kíváncsi gyermekkel és 4 kísérő tanárral. Akik abban a reményben indultak útnak, hogy megismerhetik 

Erdélyi múltunkat, a magyarság eredetét valamint a székelyek kulturális tevékenységeit, illetve 

hagyományait. 

 

 

Állomásaink az első napon:  

Az első megálló helyünk miután átléptük a határt, a gyönyörű kilátást nyújtó Királyhágó, azaz Erdély 

Kapuja volt.  

 

 

 



 

Körösfő: A négy fiatornyas református templom 1764-ben épült, középkori templom alapokra. Ekkor 

készült a mára híressé és jellegzetessé tevő kazettás mennyezete is, melyet nagy részben Umling Lőrinc 

festett. A templomban megtekintettük a II. Rákóczi György által a falunak ajándékozott török szőnyeget.  

  

 

Megkoszorúztuk a református templom mellett található Vasvári Pál emlékművet. Melyet 1995-ben avattak  

fel. 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lvinizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/1764
https://hu.wikipedia.org/wiki/Umling_L%C5%91rinc
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._R%C3%A1k%C3%B3czi_Gy%C3%B6rgy
https://hu.wikipedia.org/wiki/1995


 

.         Segesvár világörökség részét képező 

történelmi belvárosát is megtekintettük. Egyik 

diákunk írta: „Segesvár az első napunk egyik 

állomása volt. A várát látogattuk meg. Az 

úticélunkhoz sok lépcsőfokot kellett 

megtennünk. De azért a kilátásért igazán 

megérte. Úgy, hogy már volt az itt történt 

eseményekhez történelmi ismeretünk még 

jobban lehetett ezt élvezni. Összességében ez 

is egy nagyon jó program volt.”  

 

 

 

 

 

Ezt követően az utunk Fehéregyházán a Petőfi-emlékmű megkoszorúzása, a költő feltételezett elestének 

helyén, valamint a látogatás a Petőfi Múzeumhoz. Tanári közlés útján kiemeljük, mely erdélyi településeken 

mikor és milyen célból fordult itt meg Petőfi Sándor. 

Este 21:00-kor érkeztünk meg fáradtan Tusnádfürdőre, ahol a finom vacsora elfogyasztását követően 

kipihentük magunkat, hogy holnap újult erővel folytassuk Erdély felfedezését. 

 

2. nap: A reggeli elfogyasztását követően elindultunk, hogy megnézzük honnan ered a Maros ! Ahol a kiváló 

idegenvezetőnknek hála megismerhették a gyerekek a Benedek Elek által gyűjtött Maros és Olt című legendát. 

A mely a Tarkő nevű tündérasszonyról és a két leányáról szól Meglepődve tisztáztuk, hogy a kerületünkben 

van egy Tarkő nevű utca. 



 

 

 

A következő megálló a Békás szoros volt, 

talán ez tetszett a legjobban a gyerekeknek. 

Sétálva megcsodáltuk a hegyeket, valamint a 

hegy tetején a keresztet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aztán elérkeztünk a nap fénypontjához, a Gyilkos tónál várt minket a finom, meleg igazi erdélyi kürtős 

kalács. Melyet minden ízében leteszteltünk, és mondhatom nem tudtunk betelni vele. 



 

 

A következő megálló a Madéfalvi emlékmű volt, ahol megrendülten emlékeztünk meg, és helyeztük el a 

koszorúnkat. És fejtettük meg a SICVLICIDIVM római számos rejtvényét. Megtanultuk, hogy a madéfalvi 

veszedelem, másképp siculicidium (székely tömeggyilkosság) néven íródott be a történelembe. Áldozatainak 

pontos száma ismeretlen, ám valószínűleg sokkal többen lehettek az egyik hivatalos kimutatás által 

megállapított falvanként 88, azaz összesen 177, halottnál.  

 

 

 



 

 

Csíksomlyónak vettük az irányt. Itt megnéztük a kegytemplomot, melynek legértékesebb tárgya Szűz Mária 

kegyszobra. A XVI. század elején (1510-1515) reneszánsz stílusban készült, hársfából. Magassága 2,27 m. A 

világon ismert kegyszobrok között a legnagyobb. A napba öltözött Asszonyt ábrázolja, akinek lába alatt van 

a hold, fején a tizenkét csillagból álló koszorú. 

A kegyszobor a Mária-zarándoklatok középpontjában áll. Régi szokás, hogy a zarándokok, miután a 

Kegyszobor előtt Máriához, Isten Anyjához könyörögtek, megsimogatják a Kegyszobor lábát, hozzáérintik 

ruhájukat és kegytárgyaikat. Így kérik Istenanya áldását. A gyerekek meghallgatták a tájékoztatást, majd 

megérintették a szobrot, miközben megfogalmazták kérésüket, vágyaikat. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Megnézhettük „a székelyek jakuzziját”, a Barátok feredője elnevezésű forrást! 

Egyik diákunk így emlékszik vissza a helyre:  

„Székelyföldön található a BARÁTOK FEREDŐJE, amely többezer éves gyógyvíz forrás. Mikor 

megérkeztünk a Csíksomlyói kegytemplomból egyenes út vezetett a Fürdőhelyhez, ami egy deszkával kibélelt  



 

 

medence volt. Narancssárga színű gyógyvíz a Föld mélyéről tört fel. A magas kén tartalomtól zavaros volt a 

vize. Kicsit odébb egy kútnál meg lehetett kóstolni, a borvizet, aminek erősen vas íze volt”. 

 

 

A szálláshelyünkre visszaérkezve, vacsora előtt egy kulturális vetélkedő keretében idéztük fel az elmúlt két 

nap eseményeit, helyszíneit, tanulságait.  

 

3. nap: A szekerezés: Elindultunk Újtusnádra, hogy ott szekérre ülve kikocsikázzunk a Hargita aljához. A 

Tiszta patakon többször átkelve jutottunk ki a helyszínre. Útközben elbeszélgettünk a házigazdáinkkal, 

nótákat énekelgettünk közösen. Vendéglátóink először szalonnát, majd annak zsírjában mícset, amit kenyérrel, 

salátával fogyasztottunk – nagyon finom volt. Amíg az ebéd elkészült a gyerekek egy része Péter bácsival  



 

 

túrázni indult, a többiek pedig tollasoztak illetve fociztak. Sajnos az idő nem volt túl kegyes hozzánk, így az 

eső gyorsan haza zavart minket. 

 

 

Miután visszaértünk Tusnádfürdőre, és úgy 

tűnt, hogy az időjárás is jobbra fordult egy 

másik járművet is kipróbáltunk, Dottóztunk:  

Egyik diákunk így emlékszik erre a 

programra: „A kisvonatnak a neve, amellyel 

átutaztuk Tusnádfürdőt Dottó volt. A kilátás 

vonatból, amikor a hegyek között mentünk, 

káprázatos volt. Az esős idő ellenére nagyon 

jól éreztük magunkat.  Üdvözlés képen az 

autósok dudaszóval jeleztek.  A világ 

legkisebb városát érdekes és érdemes volt 

megtekinteni kisvonattal.” 

4. nap: Tovább indulva délre, lassan feltűnt a Fogarasi havasok fehér teteje. Utunk során érintettük Kökös 

falut. Itt vesztette életét Gábor Áron. Ő a magyar szabadságharc erdélyi küzdelmeinek aktív részeseként 

vagyonát pénzzé tette, hogy támogassa a szabadságharcot, és a honvédsereg számára ágyúkat tudjon önteni. 

Részt vett az ágyúkezelők kiképezésében, és őrnagyként haláláig a honvédtüzéreknél szolgált. Mindenét 

feláldozta a szabadságért, a hazát védve a csatamezőn vesztette életét, amikor az Uzon és Kökös közötti 

ütközetben az orosz tüzérség ágyúgolyója eltalálta. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1848%E2%80%931849-es_honv%C3%A9dsereg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Uzon
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6k%C3%B6s
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6k%C3%B6si_%C3%BCtk%C3%B6zet_%281848._j%C3%BAlius_2.%29&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6k%C3%B6si_%C3%BCtk%C3%B6zet_%281848._j%C3%BAlius_2.%29&action=edit&redlink=1


 

 

Kézdivásárhely megtekintése következett: A város jellegzetessége a trapéz alakú főtér – amely a város piactere 

is volt – Európában egyedi, jellegzetes stílussal rendelkezik: innen indulnak napsugarak formáját öltve az 

úgynevezett udvarterek. Ezek a város fejlődésével egy időben jöttek létre, amikor a mesterek a főtérre néző 

főépületek háta mögött lévő udvarokba kezdtek házakat építeni, ahonnan a piac könnyen megközelíthető volt.  

 

Kacskaringós úton értünk fel Nyerges-tetőre, amely egy 878 méter magas hágó Hargita megyében, 

Romániában, a Háromszéki-medencét és a Csíki-medencét összekötő átjáró a Csíki-havasok és a Torjai- 



 

hegység között. A „maroknyi székely” vitézségének emléket állít Kányádi Sándor költő Nyergestető című 

1965-ös versében is, melyet joggal lehet nevezni a „szabadságharc himnuszának” is. 

A magyar történelem, az 1848-49-es Szabadságharc hőseinek emlékművénél elszavaltuk – Kányádi Sándor: 

Nyerges-tető című versét. 

Felkötöttük az emlékezés szalagját. Az emlékművel átellenben, az erdő szélén elhelyezkedő területre, 

tömegsírba hantolták el az ütközet áldozatait, akiknek emlékét többek közt számtalan kisebb-nagyobb fa- és 

vaskereszt, valamint sok kopjafa őrzi. Megkerestük a XVIII. kerület által állított kopjafát. 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1ny%C3%A1di_S%C3%A1ndor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kopjafa


 

Miután visszaérkeztünk Tusnádfürdőre, még a vacsora előtt maradt időnk egy kellemes túrával összekötött 

akadályversenyre, melyre a feladatokat az elmúlt nap eseményei ihlették. Az akadályverseny helyszínének az 

Apor bástyát választottuk: 1883-ban báró Apor Károly fő birtokossági elnök jóvoltából a Szurdok-tető 

oldalában egy kiugró szikla ormán megépült az Apor-bástya (761 m), amely soha nem szolgált stratégiai 

célokat, mindig kilátó- és pihenőhely volt. A bástyából kitűnő kilátás nyílik a Tusnádi-szorosban elterülő 

Tusnádfürdőre, az Olt folyóra és a szemben lévő hegyormon emelkedő Sólyomkő Természetvédelmi 

Rezervátumra.  

Az Apor-bástya többszöri felújításon esett át az idők során, de minden esetben sikerült rendeltetésének és 

stílusjegyeinek eleget téve megőrizni állapotát, sőt most már sötétségben is megtekinthető a városból. A 2017-

es évben történő felújítás során a bástya földszinti helységében egy kiállítóhelységet sikerült kialakítani, ahol 

a bástya és a város múltjáról vannak fényképek kiállítva. 

       

5. nap: Az ötödik napon Máréfalva felé vettük az utunkat, hogy megcsodáljuk mind a 95 db székelykaput a 

faluban. Tanulmányoztuk a székelykapuk mintázatát és motívumait.  Ezt követően Székelyderzsre utaztunk tovább, 

hogy megnézzük a Vártemplomot, amely a Kárpát Hazának egy élő és működő szent helye, zarándokhelye. 

Szejkefürdőn megkoszorúztuk Orbán Balázs síremlékét.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Eljutottunk még Farkaslakára, ahol Tamási Áron síremlékénél tartottunk megemlékezést. Ezt követően 

meglátogattuk a szülőházát is, ahol az első szobában, a "nagy házban" Tamási emlékkiállítás látható a Tamási család 

szobabelső berendezéseivel, Tamási Áron használati tárgyaival, majd Tamási alkotásaiból, irományaiból, leveleiből és 

fényképeiből válogatott gyűjtemény tekinthető meg. Az asztalon a családi fényképalbum és emlékkönyv látható.  

Hazafelé megálltunk és meg kóstoltuk Homoródfürdő 

legismertebb borvízforrásainak egyikét a Lobogót. Miután visszaértünk a szállásra a helyi Jókai Mór általános iskola 

diákjaival játszottunk egy barátságos foci meccset. 

 

 

 

 



 

 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

6. nap: az utolsó nap: A haza indulás napja színes programokkal és sok-sok megtett km-rel telt. Hazafelé 

menet megálltunk Brassóban, megtekintettük a hegyen a felíratot. Megnéztük a főteret illetve a csodálatos 

fekete templomot. Egy hatlmas séta után, hazafelé vettük az utat. Sajnos nagyon sokat várakoztunk a 

határon, így végül este 23:00-kor érkeztünk meg az iskolához. Fáradtan de csodálatos élményekkel 

gazdagodva tértünk haza. A gyerekek és mi is nagyon jól éreztük magunkat!

 

 

          

                                                                                                                       


