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SZAKMAI  BESZÁMOLÓ  

HAT-18-01-0043 számú HATÁRTALANUL! pályázati program 

"Elek apó meséi I." – legendák és mondák nyomában Erdélyben címmel 

 

A Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola 35 fő 7. osztályos diákja és 4 fő kísérő pedagógus 

(Domján István, intézményvezető; Salamon Edit, intézményvezető-helyettes, projektvezető;  

Domján Anita, a 7. a, Kernné Orbán Gabriella a 7.b osztály osztályfőnöke). 

az „Elek apó meséi - erdélyi legendák és mondák útján”  Erdélybe utazott 2019.05.06-10. 
Az utazást a Csillagösvény Utazási Iroda koordinálta. 

 

 

A PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA: 
 

A diákok felolvasások formájában idézték fel az előzetesen szerzett ismereteiket az érintett 

tájegységeken, a természeti látnivalók meglátogatása alkalmával.  

Legendák és mondák hangzottak el idegenvezetőnk, Orbán László, az Erdélyi Utakon 

Egyesület elnöke részéről. Mindeközben természetesen a tanulmányokhoz kapcsolódóan 

megismertük Erdély kulturális értékeit is.  

A kiránduláson szerzett ismeretek, tapasztalatok minden tantárgy tananyagát bővítették. A 

gyönyörű tájak, a földrajzi, a sóról hallottak a kémiai, az ott látott állatok a biológiai, a 

képzőművészeti alkotások, a szobrok, a képek, a hímzések, a mondák, a legendák az irodalmi, 

a  történelmi és néprajzi tudásotokat gazdagította. Erdélyi ételeket kóstoltunk: csorba levest, 

miccset, puliszkát, áfonyalekvárt. 

Életre szóló élményekkel gazdagodtunk! Megtapasztaltuk, hogy határainkon túl is élnek 

magyarok, akiknek ugyanúgy magyar az anyanyelve, mint nekünk. A román nyelvet idegen 

nyelvként tanulják heti 4 órában, mint mi az angolt vagy a németet. 

A időjárás nem volt kegyes hozzánk! Dacolva a hideggel, a széllel, az esővel mi mégis jól 

éreztük magunkat! A közös utazás, az éneklések, a szálláson az együttlét, az egymáshoz való 

alkalmazkodásban erősített bennünket! Az öt nap összekovácsolta a két osztályközösséget is! 
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AZ UTAZÁS 

1. nap: Arad – Déva  

 

Zalaegerszegről 2019. május 6-án Aradra utaztunk, ahol idegenvezetőnk, Orbán László, 

az Erdélyi Utakon Egyesület elnöke csatlakozott hozzánk, aki az öt nap során kalauzolta 

csoportunkat Erdélyben. 

 

 
 

A Tűzoltó-téren a „Megbékélés parkot” látogattuk meg először, ahol hosszú évtizedek 

rabsága után ismét áll Zala György alkotása, a Szabadság-szobor.  
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Ezután az Aradi vértanúk emlékművénél felidéztük a történelmi ismereteket, tisztelettel 

adóztunk a hősöknek.  

 

 

 
 

Utunk következő állomása Déva volt. A dévai vár meglátogatása során az ismert balladát 

idézzük fel, valamint egyéb, a várhoz kötődő népi legendákat is megismertünk.  
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Késő este érkeztünk szállásunkra Déván a Melite házba.  

Magyar nyelvű könyveket és játékokat adtunk át adományként  a Böjte Csaba Atya által 

alapított Dévai Szent Ferenc Alapítvány Gyermekvédelmi Központja számára. 

 

2. nap: Vajdahunyad - Nagyszeben – Segesvár –Nyikómalomfalva 

 
 

Vajdahunyadra utazunk, ahol a „Várak királyát”, a Hunyadi-Bethlen várkastélyt látogattuk meg. 

A Hunyadi család vajdahunyadi várkastélya a 19. században már a magyar nemzet építészeti 

ereklyéjévé vált.  
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Nagyszebenben megismertük, hogy Báthory Gábor, Erdély fejedelme hogyan foglalta el saját 

alattvalóitól, a szászoktól a várost, a Móricz Zsigmond által leírt legenda szerint a városfalak 

mögé katonákkal megrakott, rakománynak álcázott társzekereket bejuttatva. 

 

 

 

A szakadó esőben sétáltunk Segesvár történelmi központjában, ahol napjainkig fennmaradtak a 

középkori német építészet műemlékei. Megtekintettük Petőfi Sándor szobrát a Szent József Római 

Katolikus Templom és a Csizmadia bástyák közötti kis parkban.  
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Fehéregyházán koszorúztunk a Petőfi-emlékműnél.  

Este érkeztünk Nyikómalomfalvára, ahol szíves fogadtatásban részesültünk. Bőséges és finom   

vacsora várt bennünket. 

 

3. nap: Székelyudvarhely - Gyilkos-tó – Békás-szoros  

 

 

 
 

Látogatást tettünk a Székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános Iskolába, ahol Tiszán Irén 

igazgatónő fogadott bennünket a 32 fős 7. b osztállyal. Az iskoláink főbb jellegzetésségeinek 

bemutatatása után közösen énekeltük el az Ismerős Arcok – Nélküled című dalát és a Tavaszi 

szél vizet áraszt kezdetű népdalt. Ezt követően a tornateremben egy barátságos focimeccsen mérte 

össze erejét a két iskola csapata, amelyet 3:2 arányban megnyertünk.  
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Az iskolából a  Székelyudvarhelyen található szoborparkba sétáltunk.  

 

 

 

 

  
 

 

Rövid fotószünet tartottunk a zetelaki víztározónál, majd a hűvös, csípős szélben falatoztunk  

Güdücön a házi finomságokból, amelyet Polgár Izabella szárhegyi őstermelő tálalt fel 

számunkra.  
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A Gyilkos-tónál meghallgattuk a diákok által otthon gyűjtött vonatkozó legendákat.  

 

 

 
 

A Békás szorosban sétálunk, a látvány káprázatos élmény jelentett számunkra. 
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A programot kiegészítettük a Szelykefürdőn található  székelykapuk  és Orbán Balázs, a 

legnagyobb székely sírjának  meglátogatásával.  

 

Nyikómalomfalván a kiadós vacsora után a pihenés várt ránk.  

 

4. nap: Farkaslaka – Korond - Tordai-hasadék –Kolozsvár- Magarvista  

 

 
 

 

Farkaslaka - Tamási Áron sírjánál az író műveit idéztük.  A sír mögött a Tamási-emlékművet 

tekinthettük meg.  
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Korondon sétálunk a kirakodóvásárban megnéztük, hogy milyen, sóval és sóbányászattal 
kapcsolatos termékeket árusítanak. Megismerkedünk egy sóvágómester munkájával is. 

 

 

 

 
 

Fakultatív program volt, de rendkívüli élménnyel gazdagodtunk a Tordai Sóbányában, a 

föld gyomrában, 150 méter mélyen tett látogatás kapcsán. Megismerkedtünk a sóbányászattal, 

beszéltünk a só betöltött szerepéről a mindennapi életünkben. Még az óriáskerékre is felültünk! 
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A Tordai-hasadéknál a Szent Lászlóhoz kötődő legendákat ismertük meg, miközben 

természetesen a lovagkirály életét és cselekedeteit is bemutattuk a diákoknak. 

 

 
 

Utazásunk következő állomását, Kolozsvár jelentette, ahol Mátyás király szobránál  a 

kolozsvári bíró legendáját ás a kapcsolódó népmesét elevenítettük fel.  

 

Este érkeztünk Magyarvistára, amely utunk utolsó éjszakai szállása volt. 
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5. nap: Körösfő- Királyhágó- Nagyvárad 

 

 
 

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

Ekkor készült kazettás mennyezete is, melyet nagy részben Umling Lőrinc festett. A templomban 

megtekinthető a II. Rákóczi György által a falunak ajándékozott török szőnyeg. Asszonyok 

varrottasairól, illetve férfiak által készített fafaragásairól híres kalotaszegi település. 

Népművészetét az útmenti kirakodóvásárban is megtekinthettük.  

 

Fotószünetre álltunk meg a Királyhágón, amelynek látványában a sűrű köd miatt nem 

gyönyörködhettünk. 

 
 

Nagyváradon meglátogattuk a római katolikus székesegyházat, mely előtt megkoszorúztuk Szent 

László király szobrát és előadást tartunk életéről, majd sétát tettünk a belvárosban, melynek során 

érintjük a Bémer és Szent László teret, a Fekete Sas Palotát, a Városházát, és sétálunk a Körös-

parton.  

Az út nagyon hosszú volt, de életre szóló élményekkel telve érkeztünk haza késő este 

Zalaegerszegre.  

 

Zalaegerszeg, 2019. május 23.  

A beszámolót készítette: Salamon Edit, projektvezető 


