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-Erddlyi
Halarlialanul
tanulmanyi
kirand
A Cset6nyiVrimb6ryArmn AttatrlnosIskola39 tanul6ja3 kis6nipedag6gussal
2018.szept-ez
ernber9-t6l l3-ig tanulmiinyikiriinduliisonvell resztErddlyben azijsigbm egyr<ividkis
hir, amit mindenkielolvas,tudom6sulvesz,majdtoviibblapoz.
De nektilrk,akik ott voltunk,nemcsakennyitjelent,hanemenndlsokkaltcibbet.Mi, valamenynyienpontosanugyanazokra
a hangulatokra,
hangokra,izel<re,6rz6,sekre,
eml6kekregondolunk e mondatolvasiisakor.Igen,tgyanazokra,mert egyutt6ltiik 6t 6ket.
Att6l a pillanatt6lkezdve,hogymegtudtuksikeresvolt apiiylzat, - amit GalambosSzilvia
igazgat6nS
dsSririAttila k6szitettel6,-kezdetetvettea l6zaskdsziil6d6sanagyitra.
SomogyindLugosiMirtairinytitsiival el6zetesfeladatkdnterddlyikirrindul6sunk
helyszineihezkothet6mondakb6l6stdrt6nelmit6nyekb6lkdsziiltekfel a di6kok.A k6t el6kdszit66rrim
pediga hat6rontuli magyarsiigr6l,
6sErd6lytcirt6nelm6r6l
hallhattakt61e6rt6kesinformiici6kat a tanul6k.
2018.szeptember
09-6nreggel6 6rakorkezdet6tvetteegy olyanutazds,ami mindenkiszirm6ra egy dletresz6l6,rirdk eml6kmarad.
Els6 iillom6sunkNagyvriradvolt, aholcsatlakozott
hozzitnkMoldvai SziiszTiinde,idegenvezetiSnk,
akivela barokkviirosnegyedet,
a Sz6kesegyhiizat,
apalotitt6sa Kanonok-sortn6ztiik
meg.Tov6bbfolytatvautunkat,a Bakony lankriihozszokottszemiinkcsodiilattaltekintett Erd6ly kapujakdntemlegetettKir6lyhrig6r6lel6nktrirul6hegyekvonulataira.
Kolozsv6rradrkezveSzentMihdly templomot,M6ty6skir6ly szobriit6s sznlohiuirt,Bocskai
Istv6nszil6hdziftn€,ztitk
meg.Miityils kinily szobiiniilkoszoruthelyeztiinkel. Felelevenitetttik
M6ty6skitily 6sa kolozsviiribiro legend6j6tdsa kapcsol6d6ndpmesdt.
582 km magunkmOg<itttudva 6rkeztiinkmeg Magyarl6niira,ahol a sziilis elfoglaliisiitkcivet<ienrendkiviilfinom 6sb6s6ges
vacsor6valv6rtak
benntinketszrill6sad6ink.
A csorbaleves
mindenkikedvenc6v6
vrilt.
M6snapreggela Tordai-hasad6k,,rnegh6ditis6val"
inditottuknapunkat.A hasad6khoz
k6zeledve a patakbanSzentL{szl5 penzeutiin kutattunk.A hasad6kbejitratitnii ahozzd fi26d6 legendiitismerhetttikmegtanul6inktolrruicsoliisiiban,
majd elindulta fantasztikus
tura.A szikl6kon felkapaszkodva,
fiigg6hidakoniitkelve,a meredeksziklafalondr6tkdtdlbekapaszkodva
drtiik el a tuloldalt.A fttldnkmagasod6
hegy6riiisokIiwinyalenyfg6zo volt, az 61m6ny
pedig
felejthetetlenmaradmindenki szirmira.
A mai naponmegtekintettiik
m6gEuropaegyik legnagyobbs6tartal6kdval
bir6 parajdis6b6nylt, majdKorondonIlydsV6sAi Mihrily Fazekashitzitbiantettiink
Litogatrist.
Sz6lliisunk
Csikcsomortiinon
volt.
A harmadiknapis btivelkedett6lmdnyekben,
csodillatos
term6szetik6pz6dmdnyek
ejtettek
6mulatbabenniinket;el6szdra Gyilkos-t6,aztfupediga B6k6s-szoros
hatalmassziklaszirtjei.
Giidticdnhinikf,szitdsiidtelekkelv6rt6keheskis csapatunkat.
A finomsrigokelfogyasztiisa
utiin egykis tur6tteffink a ftl6nk magasod6
hegytetejdre,majdelindultunkMriddfalvrira,
ahol
a madefalvivdrengzdsreeml6kediink, 6skoszoruthelyezttinkel az em16kmiin6l.
Csiksomly6na bricsrikialakulis6nakhagyomiinyiir6lhallhattunklegendiit.
Fergeteges
hangulatutfnchinzal zilrtuknapunkatCsikcsomortiinban
a Csikp6lfalviFerencA1taliinosIskolatanul6ival.
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Kinindul6sunk4. napjdnliitogatiisttetttink Keresdena Bethlen-kast6lyn6l,melyet a D6vai
SzentlFerenc
Alapitvilnyvett meg6srijit fel. A vrirkapitrinyelbesz6l6i6b6l
megismerhettiik
a
kastdlyszomonitdrtdnetdt.Gyulafeh6rvrirona szdkesegyhi2at
kerestiikfel, ahol JiinosZsiemond fejedeleniltez,FrdterGyorgyhdztarloz6legendiikatismerttturkmeg.
A d6vaiviir megliitogatiisasoriinaz ismertballadrit idlzzitr<fel.
Erd6lyi kinindul6sunkutols6 napj6na ddvaikolostor lak6ir6l, az ott foly6 6letr6l hallhathrnk
megt6z6t6'jdkonatfist.Ott keriilt sor az itthon cisszegyrijtcitt
tr{rgyi 6sp6nzadomiinyok6tad6siira.A felajrinl6sokat
ezritonis szerefirdnk
megkciszcinni
mindenadomiinyoz6nak!
D6v6t elhagyvaVajdahunyadv6nibaliitogathrnt ahol megtudtuk,hogy i legendiikszerint
minek is kcisz<inhette
HunyadiJrinos,hogy kisnemesiszfnmazfsaellqndre
Ziigmond kilily
felemelte,dsv6giil Magyarorsz6gkormiinyz6jalett.
Erddlyi utunk utols6 rillom6saArad volt, ahol megemldkeztiinkaz
aradiv6rtanrikr6ldskoszoruthelyezttinkel az eml6khelyen.
S ahogymondaniszokds:ez a progmmnemjcitt volnal6treha...
Ez a projekta Hat6rtalanul!programkeretdbena HAI-I g-01-1005
piiyizatban nyerttiimogatilsrdv6nval6sulhatottmeg.A programunk
cime: Legendiik6smondrikttjiin - Tanulm6nyikinlnduliis Erddlyben,
az elnyert risszeg:2.336.200Ft, melyetritikdltsdgre,sziilliisra,6tkeHatdrtalanul!
zdsre,beldp6dijakra,
utasbiztositiisra,
koszorurafordftottunk.
E mellett ldnyegesaz emberitlnyezS is: a programbanrdszfvevrigyerekek6sfeln6ttek.K6szonetetszeretndkmondania gyerekeknek,amidrtolyan sokszorbiiszk6klehettiink arra,
hogy 6k a mi gyerekeink.Felkdsziildsiikkifogilsolhatatlanvolt, 6rdekl6d6k,egyiitrmiikdd6k
6sfegyelmezettekvoltak.
SzeretndmmegkdszonniGalambosSzilvia igazgat6n6nek6sSririAtti|inak, hogy munkrijukkal megteremtett6kannaklehet6s6gdt,hogy megismerjtikezt a kis csodiit;Erd6lvt.
Vdgtil k6t koll6g6mnakSomogyindlugosiMrirt6nak6sFcildesiLiszl6nakk<iszcin6m,
hogy
mostis j6 csapatkdnt,
egymdster6sirvefDdtunkegyiittdolgozni,6ssz6p6lm6nyekkelgaziagithattuk a r fntkbizott gyerekeket.
A sok 61m6nymellett fontosnaktartommegemliteniaz EMBEREKET,akikkel otttalilkoztunk.
Oszrlte, tiszta szivbiil jciv6szeretefiik,kedvessdg[k, alirzatossiryak,
segit6kdszsegiik,
ralong6sukdrriink,,bels6magyarorszdgl"(ezt
a sz6t6k hasznriltrik)emberekErthitet adott ana,
hogytaliin nemhal ki az egymiisiriimtiszeretet6stiszteletebbenaz elgdpiesedett,
felgyorsult
viliisbansem.
SomogyiKatalin
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