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Székelykeresztúr :„Legendáink, értékeink” 
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Készítette:  

Vas Enikő 

a Debreceni Ady Endre Gimnázium tanulója 

  



Előzmények 

 

A Debreceni Ady Endre Gimnáziumban Peternainé Juhász Zsuzsa tanárnőtől hallottunk a 

székelykeresztúri „Legendáink, értékeink” táborról. Hárman utazhattunk, iskolánkat 

képviselve: Merci (Grecskó Mercédesz), Dóri (Joó Dóra) és én (Vas Enikő). Feladatunk volt 

egy bemutató készítése általunk választott, lehetőleg helyi legendáról. A bemutatóhoz 

információkat kellett gyűjteni és képeket készíteni. Témánk a Líciumfa legendája volt. 

Indulás előtt még képeket készítettünk, városunk nevezetességeiről, az egyetemről, a Békás- 

tóról, a stadionról, a suliról és selfiztünk Adyval is az Ady-parkban. Este már nagyon 

izgatottak voltunk. Alig vártuk, hogy másnap útnak indulhassunk. 

Hétfő 

2016. július 25-én reggel 6 órakor autóba ültünk, és útnak indultunk Erdély felé. A 

székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium könyvtárosának, Hatos Melindának és az iskola 

két tanítójának, Szávuly Emesének és Péter Ildikó-Hajnalnak köszönhetően a Bethlen Gábor 

Alap támogatásával jöhetett létre az a tábor, amelynek résztvevői lehettünk. Az út alatt 

Dórival és Mercivel Zsuzsa nénit és Zoli bácsit szórakoztattuk. Mire közel 7 óra utazás után 

megérkeztünk, mindent tudtak rólunk, és ezért beceneveket is kaptunk, de azokat elég, ha 

csak mi tudjuk! Már mindenki izgatott volt, hogy vajon kikkel fogjuk eltölteni az elkövetkező 

négy napunkat. Beléptünk a szállásra - amely a keresztúri katolikus templom 

szomszédságában adott otthont nekünk - ,és hat elképesztően aranyos kislánnyal találtuk 

magunkat szemben. Juli nénitől a kísérőtanáruktól megtudtuk, hogy Anna, Klári, Bibi, Kriszti, 

Réka és Zsófi Kovásznáról jöttek, a Kőrösi Csoma Sándor Líceumból. Molnár Juliánna 

tanárnő a magyartanára és osztályfőnöke is a lányoknak. A rövid ismerkedés után elmentünk 

ebédelni a Bianka nevű étterembe, ahol minden nap nagyon finom ételeket főztek nekünk. Az 

ebéd után megismerkedtünk néhány helyi táborozóval és a tábor szervezőivel, Melinda 

nénivel, Emese nénivel és Ildikó nénivel. A délutánunk a városközpontban lévő szobrok 

megismerésével és közös képek készítésével, ismerkedéssel telt. A szobrok között látható volt 

Petőfi Sándor és József Attila szobra is. Vacsora előtt még játszottunk, ismerkedtünk, hogy 

még több dolgot megtudjunk egymásról. Első este hamar lefeküdtünk, mert elfáradtunk a 

hosszú út során. 

Kedd 

2016. július 26-án 10 órakor kezdődött az Orbán Balázs Gimnáziumban a tábornyitó 

programsorozat, amely alkalmat adott arra, hogy megismerjük a többi keresztúri gyereket és a 

magukkal hozott legendákat. Egymást kellett bemutatni, és majd csak utána jött az izgalom. 

Elsőként a kovásznaiak ismertették a Pokolsár és a Tündérvölgy legendáját. A bemutatójukat 

egy ember nagyságú társasjáték követte, amelyen Csabó, Enci és Ödi voltak a játékfigurák. 

Helyes válasz esetén léphettek előre annyit, amennyit az óriási dobókockával dobtak. A 

kérdések a 2 megismert kovásznai legendához kapcsolódtak. A játékot Ödi nyerte meg. A 

helyi televízió eközben felvételeket készített nemcsak a kovásznai előadásról, hanem a tábor 

szervezőjét, Melinda nénit és Zsuzsa nénit is felkérte interjúra a helyi televízióstúdió 

riportere. A városunkat, Debrecent, a Líciumfát és bennünket bemutató rövid filmünket is 

elkérték, hogy felhasználhassák a tudósításban. 

A kovásznaiak után mi adtuk elő a Líciumfa történetét, amit szövegértéses kérdéssor követett. 

A közös ebéd után ellátogattunk a helyi Molnár István Múzeumba, ahol láthattuk a környéken 

élő vadállatokat. Még medvét is! (Szerencsére élőben nem találkoztunk vele! Nem történt 



meg a „maci-tali” ) Egy igazi székely parasztudvart és régészeti leleteket is megnézhettünk. 

És végül körbejártuk a Petőfi Sándor emlékszobát is. A vacsora előtt elmentünk megnézni 

Petőfi körtefáját, ami alatt valószínűleg –a legenda szerint - az utolsó versét írta. A Gyárfás –

kúriában az emlékszobát is megcsodáltuk, azt a helyet, ahol Petőfi utolsó estéjén 

vendégeskedett. Első közös napunk  a vacsora után éjszakába nyúló beszélgetéssel 

folytatódott. 

Szerda 

2016. július 27-én 10 órára jött a szállásunkra a busz, hogy elvigyen minket kirándulni. 

Először Farkaslakára mentünk megnézni Tamási Áron szülőházát, ahol a 82 éves Gyula bácsi 

mesélt nekünk nagybátyjáról, az íróról. Gyula bácsi Tamási Áron legkisebb húgának a fia. 

Sok életrajzi érdekességet hallhattunk tőle. Farkaslakáról Korondra indultunk, de út közben 

megálltunk a Likaskőnél, amely az egyik korondi legendához kapcsolódik.  

Ezt követően Korondon egy fazekasmesterhez, Ifjabb Páll Antalt látogattuk meg, aki 

bemutatta, hogy kell tálat és vázát készíteni. Utána az édesanyja, Páll Antalné Kovács Róza 

mutatta meg, hogyan díszítik ezeket az edényeket. Mi csak ámultunk, hogy milyen biztosan 

mozog a keze, és hogy nem ejt hibát. Ezután a műhelyből átmentünk a házba, mert az eső 

bezavart minket a tető alá. Megettük a szendvicseket. A szobában Páll Antal tárogatón játszott 

nekünk mi pedig magyar népdalokat énekeltünk. Sajnos innen is tovább kellett indulnunk, 

mert Székelyudvarhelyen már vártak bennünket a Székelyföldi Legendárium meséit 

megálmodó rajzfilmstúdió munkatársai. A stúdióban megnézhettünk néhány mesét – A táltos 

asszony, a Babba Mária, a Rétyi nyír és a Likaskő legendájából készült történeteket-, majd 

mindenki kapott egy legendáriumos térképet és egy Csetlik nápolyi szeletet is. Ezek után egy 

kis szabad foglalkozás volt, ami idő alatt el lehetett menni, vásárolni. Hazafelé a buszunk 

áthaladt Nagygalambfalván is, ahol Kányádi Sándor bácsi költő született 87 évvel ezelőtt – 

tudtuk meg Zsuzsa nénitől A vacsora után a egy jót Bummoztunk a kovásznai lányokkal. 

 

Csütörtök 

2016. július 28-án délelőtt Székelyderzsre kirándultunk. Megnézhettünk egy erődtemplomot, 

amit a derzsi székelyek csata idején használtak. Az erődtemplomon belül minden családnak 

volt egy saját szuszékja, amiben tárolhatták a gabonát, egy szege, amire felakaszthatta a saját 

szalonnáját. A faluban a mai napig használják az erődtemplom ládáit és kamráit gabona-, 

valamint kolbász és szalonna tárolására  



 

Délután az Orbán Balázs Gimnázium előadótermében került sor a projektzáróra, amelyen 

Demeter Levente igazgató úr is jelen volt. Mindenki bemutathatta az élménybeszámolóját a 4 

nap eseményeiről. A beszámolók előtt még meghallgattuk a keresztúriak legendáját, mert azt 

kedden a sok program miatt elmaradt. A legendát játékos feladatsor követte, amit vegyes 

csapatokban fejtettünk meg. Ezt követően először a kovásznaiak és utána a keresztúriak 

mutatták be, hogy ők hogyan élték meg az elmúlt napokat, majd mi következtünk egy rövid 

videóval. Nem vagyunk rá büszkék, az utolsó pillanatban készült a sok száz képből 

összevágott anyag. 

Minden táborlakó és a kísérőtanárok is emléklapot és ajándékokat kaptak a szervezőktől, 

amelyeket ezúton is köszönünk.  

Sajnos eljött az ideje annak, amikor szomorú búcsút kellett venni egymástól, mert a tábor 

véget ért. Mi még aznap este ott aludtunk, és csak másnap délelőtt indultunk haza, de 

kovásznai barátainkat csütörtök este el kellett integetnünk.  Este még filmet néztünk, 

vásároltunk. Üres maradt a táborhely, egyedül maradtunk az emlékeinkkel. Másnap hajnali 5 

órakor döntöttünk úgy, hogy most már jó lenne egy kicsit aludni is a hosszú út előtt. 

Péntek 

2016. július 29-én reggel elbúcsúztunk a tábort szervező vendéglátóktól, és útnak indultunk. 

A hazaút során többször is megálltunk, hogy szusszanjunk és hogy egy kicsit megmozgassuk 

magunkat. Kőrösfőn végigsétáltunk az árusok bódéi előtt, s megvettük apró ajándékainkat. A 

határon sajnos fél órát kellett állnunk, hogy hazai földre léphessünk! Először Földesre tértünk 

be, Dóriéknál frissen sült kenyérlángosok vártak ránk. Elidőztünk egy jó órácskát a kemence 

mellett. A végállomásunk a debreceni Tescónál volt, ahonnan szüleinkkel térhettünk haza 

épségben és élmények gazdagon. 

 

 



Kedves Melinda néni, Mesi néni és Hajni néni! 

 

Köszönjük, hogy megszervezték ezt a tábort, hiszen fontosabbnál fontosabb információk 

birtokába juthattunk, megismerkedhettünk a keresztúri és kovásznai diákokkal. 

Legszebb emlékeink között őrizzük a legendák bemutatását, az érdekes, művészi 

megoldásokat, ahogyan a kovásznai és keresztúri legendák megelevenedtek előttünk; a sok 

kirándulást, élményt, közös játékot, gyöngyfűzést, és azt, hogy új barátokra találtunk ott, 

Erdélyben, ahova azóta is visszavágyunk. 

Örök élmény marad ez a négy nap, amit közösen eltöltöttünk!  

 

 

 

Debrecen, 2016. szeptember 19.  

 

 


