
Erdélyi kirándulás: Barangolás Erdélyországban 
 

 

 

Pályázatunkat elfogadta a Bethlen Gábor AlapkezelQ Zrt. és 1 036 500 forinttal támogatja 

iskolánkat, így 30 hetedikes tanuló fog megismerkedni 2015 tavaszán Erdély néhány 

nevezetességével. A HATÁRTALANUL! program a kirándulás  autóbusz- és a szállásköltségét 

támogatja. A fennmaradó költségeket a tanulók fizetik. 

Azért indulunk útra, hogy megismerjük a régi székely faluképet QrzQ településeket és 

megismerkedjünk az ott élQ emberekkel. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a kirándulás 

után sokkal többet tudjunk az ide vonatkozó történelmi, irodalmi eseményekrQl, és tisztában 

legyünk az erre a tájra jellemzQ életformával. 

 
2015. május 3-án, vasárnap indulunk itthonról a késQ esti órákban 

1. nap: Éjszakai utazásunk után elsQ 

állomáshelyünk Nagyvárad lesz, ahol 

meglátogatjuk a római katolikus székesegyházat. 

Felkeressük a PetQfi parkot, PetQfi Sándor és 

Bethlen Gábor szobrát. Továbbhaladva 

megállunk a Királyhágónál, majd kora délután 

érünk a Tordai-hasadékhoz. 

 

 

KésQ délután érkezünk Nagyenyedre, ahol megtekintjük az erQdtemplomot, valamint a 400 

éves református kollégiumot. ElsQ este itt fogunk megszállni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. nap: Továbbutazunk Szovátára, a 

nemzetközileg is kiemelkedQ jelentQség_ 

fürdQhelyre, mely egyben a sóvidék fQvárosa is. 

Itt található a rendkívül sós vizérQl ismert 

Medve-tó. Séta a jellegzetes, Monarchia-

korabeli gyönyör_ villáiról is nevezetes 

kisvárosban. Ebéd elQtt barátságos 

focimeccset vívunk az Illyés Lajos iskola 

diákjaival. Megismerkedünk az Erdély szerte 26 gyermekotthont m_ködtetQ, Böjte Csaba 

ferences szerzetes nevével fémjelzett Dévai Szent Ferenc Alapítvány itteni házával. 

Ajándékaink átadása. Délután Erdély egyik legszebb útján, a Bucsin-tetQn keresztül vezet 

utunk. Útközben megállunk egy esztenánál, ahol nomád körülmények közt, önellátásra 

berendezkedQ állattartást folytatnak a székelyek. Este Gyergyószentmiklósra érkezünk, amely 

két éjszaka lesz a szálláshelyünk. 

 

3. nap: A Gyilkos-tóhoz utazunk, ahol 

meghallgatjuk a diákok által otthon gy_jtött 

különbözQ legendákat. Séta a tóparton, majd a 

Keleti-Kárpátok legszebb szurdokvölgyébe, a 

varázslatos szépség_, Erdélyt Moldvával 

összekötQ Békás-szorosba látogatunk el. Délben 

a szárhegyi barátainkkal (diákokkal és 

tanáraikkal) közösen túrázni indulunk a Maros és 

az Olt folyó forrásához.  

Örökös honismereti vezetQnkre, Benedek Elekre 

támaszkodva megismerkedünk, Maros Olt és 

TarkQ legendájával. Délután, Gyergyószárhegyre 

utazunk, ahol megtekintjük a reneszánsz Lázár-

kastélyt. Megismerkedünk a kastély XVII. századi 

történetével, amelynek híres lakója volt Bethlen 

Gábor, s egy másik Gábor is: Gábor diák, aki az 

általa vezetett székely csapattal itt gyQzte le a 

betörQ tatárokat. 

 



4. nap: Rövid sétát teszünk Csíkszeredában. 

Felkeressük a legenda szerint Szent László-

korabeli alapokra épült Mikó-várat, amely ma a 

Csíki Székely Múzeum otthona. Továbbutazva 

ErdQvidékre, Kisbaconban Benedek Elek 

szülQházába, a Benedek-kúriába látogatunk el.  

Délután a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 

Múzeumot látogatjuk meg.  

5. nap: Felkeressük a Vargyas melletti Rika 

erdQt ahol a legenda szerint a hun király, Attila 

feleségét, Réka királynét temették el. Elek Apó 

elbeszélése nyomán elindulunk, hátha 

megtaláljuk a titkos sírhelyet. DélelQtt tovább 

indulunk Marosvásárhelyre. Megnézzük a XVII. 

század elsQ felében épült várat és a gótikus 

stílusban épült vártemplomát, ahol az erdélyi 

rendek II. Rákóczi Ferencet fejedelmükké 

választották. Utunk utolsó állomása KörösfQ. A Sebes Körös forrásánál található településrQl 

már 1276-ban keltezett dokumentumok is szólnak. Hírnevét a hagyományokon alapuló 

famegmunkálásnak és a kézimunka m_vészetének is köszönheti. Évszázadokon át megQrizte 

Kalotaszeg hagyományait és szokásait. A templomot 1764-ben építették újra, a késQbbi 

helyére. 

 

Kirándulásunk során több mint 1800 km-t fogunk megtenni. Élményekkel gazdagodva 
május 8-án, pénteken este-éjszaka várható hazaérkezésünk. 


