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I. Tartalmi beszámoló 

 

A „Nem térkép e táj” megnevezésű kirándulásunk, - amelyet 2015 október utolsó napjára 

ütemeztünk be- a pályázatban leírt pontokat teljesen követte, az-az: a kirándulás fő helyszíne egy 

kedves „mesefalu” , Kisbacon volt. 

Kisbacon (Bățanii Mici) falu Romániában Kovászna megyében, 

Sepsiszentgyörgytől 44 km-re észak-északnyugatra, a Barót-patak (Pârâul Cetății) két partján 

fekszik. Aránylag kis településként tartják számon , legutóbbi népszámláláson közel 600 lakost 

jegyeztek fel.   

A málnási  Tőkés József Gimnázium diákjai részt vettek a kisbaconban született Kényér útja című 

programban. A Kenyér útja című programot a Bodvaj Egyesület működteti a helyi kulturális 

örökségre, illetve gasztronómiára építve.  

Kis csapatunk reggel 9 óra tájban érkezett meg Kisbaconba, ahol a Bodvaj Egyesület 

elnöke, Benedek Márta fogadott nagy szeretettel a Benedek Elek szobor melletti téren, mesével 

indítva a túrát. 

A mesefalu táblánál feltérképeztük a falu mesterségeit és épített örökségét, majd a gyermekek a 

búza megőrölését nézhették végig a vízimalomban.  

  A kisbaconi vízimalom Erdővidék egyetlen még ma is működő vízimalma, tulajdonosa, 

Keresztes Etelka néni vagy két fia közül bármelyik, akik az őrléssel, a malom karbantartásával 

foglalkoznak, szívesen mutatták be nekünk a malom működését és történetét. A malomban 

található egyik gerenda alapján a malom 1835-ben épült.  

A búzából kinyertük a lisztet, így kenyérdagasztással folytatódott a program a régi papilakon, ami 

a falu egyik közösségi házaként müködik ma. A dagasztás után a tájház megtekintésére került sor, 

ahol megismerhettük a múlt század eleji hagyományos parasztházat, valamint a háztartáshoz és a 

korabeli életvitelhez szükséges tárgyi kellékeket.  

 A Tájház az 1920-ban épült egy szoba-konyhás parasztház, amit Németh Erzsébet tanítónő 

vásárolt meg tájház létesítése céljából 2006-ban. Azóta egyre bővül az egykori falusi életmódot és 

háztáji gazdálkodást is bemutató tájház gyűjteménye. A mezőgazdasági felszerelések, a 
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famegmunkálás szerszámai, Erzsike néni családjának gabonás szuszékjai, ordafőző fazék, a 

tejfeldolgozásban ma is használatos kellékek sorakoznak a tájház kis kamrájában. 

A kisszobában van a polgári asztal, székekkel, a szekrényben Erzsike néni édesapjának gyapjú 

felöltője, fekete kendő, az ajtóra akasztva pedig egy rend székely ruha, alább zsákok sorakoznak 

egymáson, kézzel varrt falvédők díszítik a falakat, gyapjúból szőtt szőnyegek a földön, kézzel 

horgolt függönyöket, ágyterítőket is láthattunk. Aztán előkerült egy régi  perefernumlevél , ami 

nagyon elnyerte a gyerekek tetszését. Tulajdonképpen egy 1934-ből származó, vagyoni leltárról 

van szó, ami tartalmazott minden olyan ingó- és ingatlanvagyont, amit a nők vittek magukkal, 

amikor férjhez mentek: a „három terüre való kaszálótól” egészen a „két pár harisnyáig”. A program 

a tájház kemencéje körül folytatódott, ahol a gyermekek megtekinthették a kenyér bevetését. Amíg 

megsült a kenyér, az udvaron, a gyönyörű napsütésben, a gyermekek kipróbálhatták a kürtőskalács 

sütését. Majd ugyanitt kürtőskalácsot és teát fogyasztottak a résztvevő diákok. 

A kirándulásunk következő pontja a Benedek Elek Emlékház volt, amit a 

meseillusztrációs- és bábkiállítást követett. Az Emlékházat Szabó Réka , az író dédunokája mutatta 

be nekünk. 

Aztán megtekintettük a Benedek Elek meseillusztrációs és bábkiállítást, amelyet 2009-ben, 

Benedek Elek születésének 150. évfordulóján adományként kapott a falu magyarországi 

képzőművészektől. Diákjainknak nagyon tetszett ez a kiállítás , számtalan mesehőst is sikerült 

felismerniük. A bevetéstől számítva 2 óra múlva megsültek  a kenyerek is, kiszedtük őket, majd a 

gyerekek kipróbálhatták a kenyérverést , aztán  megkóstolhatták azt. 

Kirándulásunk utolsó állomásaiként a kisbaconi Népi feredőt és a Bodvaji kohót látogattuk 

meg. Kisbaconi feredő: a Székelyföldi Fürdő- és Közösségépítő Kaláka során 2013-ban készült. 

A kisbaconi népi fürdőt egy kiegészítő meseösvény díszíti. A meseösvény bejárása teljesen 

lenyűgözte a diákokat, főként Elek Apó meséiből merített idéztekkel teli táblák nyerték el nagyon 

a tetszésüket. A Bodvaji kohót 1848-as ipartörténeti műemlékként tartják számon. Itt öntötte Gábor 

Áron Háromszék önvédelmi harcának az első két ágyúját az 1848-as szabadságharc és forradalom 

idején. Kirándulásunk fáradalmait a baróti Party pub vendéglőben pihenték ki a gyerekek, ahol a 

közös pizzázás keretén belül megbeszéltük a kirándulás alatt szerzett élményeinket.   

A Tőkés József Gimnázium diákjainak egy sikeres és információkban gazdag kirándulásban 

volt részük.   

 

 

 


