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A projekt összefoglalása: 

Nagy izgalommal és lelkesedéssel készültünk az utazásra, hiszen a pandémia miatt ez volt utunk 

már 3. halasztott időpontja.  

A hat nap során megismertük Nagyvárad nevezetességeit, bebarangoltuk a Sóvidéket, 

elutaztunk a Békás-szoroshoz, majd a Gyilkos-tavat kerestük fel. A megigéző természeti 

környezetben fekvő Szent Anna-tónál sétáltunk, megnéztük a Mohos tőzeglápot. 

Alsócsernátonban és Sepsiszentgyörgyön meglátogattuk Székelyföld két legnagyszerűbb 

múzeumát. Erdővidéken betértünk Kisbaconba, a Vargyas-szorosban kirándultunk, szászföldi 

kitérővel útba ejtettük Brassót és Törcsvárat  

Nagyszalontán Arany János szobránál, Farkaslakán Tamási Áron sírjánál, Madéfalván a 

Siculicidium emlékműnél, Ispánkútnál Petőfi Sándor feltételezett elestének helyszínén 

koszorúztunk. 

Tettünk egy kitérőt Nyergestetőre, ami eredeti programunkban nem is szerepelt. 2012-ben 

Rohonczi ROHO István iskolánk rajztanára itt kirándult egy osztállyal és egy ROHO által 

készített kopjafát állítottak fel a gimnázium nevében. Azóta se járt erre tőlünk senki, de mi 

felkerestük ezt a helyet, fantasztikus, megható élményben volt részünk,  

Fantasztikus 6 napban volt részünk. Feledhetetlen élményt jelentett, hogy messze a 

szülővárosunktól, egy másik országban ugyanúgy beszélik a magyar nyelvet, mint mi, 

ugyanúgy ismerik és ápolják a magyar kultúrát, mint mi. A nemzeti összetartozást testközelből 

élhettük át. Életre szóló élmény volt megismerni az erdélyi vidék, az erdélyi nagyvárosok és a 

hamisítatlan erdélyi táj szépségeit. Köszönjük szépen a lehetőséget! Köszönjük szépen a 

tökéletes szervezést! 

Hazatérve készítettünk egy fényképekkel illusztrált élménybeszámolót, amely felkerült az 

iskola honlapjára. Csoportmunkában pedig készült egy fotókiállítás, amelynek bemutatására a 

következő tanév elején kerül sor. 
 

 

 

 

 



Élménybeszámoló: 

1. nap 

Első állomásunk Nagyszalonta volt, ahol Arany János szülőháza helyén álló tájházba 

látogattunk el. A Király-hágónál tett rövid pihenő után érkeztünk meg kora délután 

Nagyváradra. Helyi idegenvezetőnkkel meglátogattuk a székesegyházat, előadást hallottunk 

Szent László életéről és megismertük a vele kapcsolatos legendákat. Megnéztük kívülről a 

Kanonok-sort. A Püspöki Palota felújítási munkálatai a vége felé közelednek, melynek 

köszönhetően új tereket nyitottak már meg a látogatók számára, itt megtekintettünk több 

kiállítást és Szent László váradi hermáját is. Sétát tettünk a belvárosban, melynek során 

érintettük a Bémer és Szent László teret, a Fekete Sas Palotát, a Városházát és sétáltunk a 

Körös-parton. Késő este érkeztünk Székelyszentkirályra, ahol elfoglaltuk szállásunkat, majd 

megvacsoráztunk. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. nap 

Farkaslakán megemlékezést tartottunk a legnagyobb székely népi író, az Ábel trilógia szerzője, 

Tamási Áron sírjánál. Temetése valóságos tüntetés volt a Ceausescu-diktatúra ellen. A mellette 

lévő Trianon emlékműnél pedig a tragikus “békediktátumra” emlékeztünk.  

Ezt követően Korondra utaztunk, ahol látogatást tettünk egy hagyományőrző fazekas családnál. 

Szintén Korondon egy sóvágó műhelybe is ellátogattunk, ahol megismerhettük a parajdi só 

felhasználásának módjait, megnézhettük hogyan készül egy sólámpa, és lehetőségünk volt 

vásárolni igazi parajdi sóból készült termékeket kedvező áron.  

Dél körül érkeztünk Parajdra, ahol látogatást tettünk a parajdi sóbányában. A parajdi sótelep 

Európa egyik legnagyobb sótartaléka, a sótömb maga 1,2 km × 1,4 km átmérőjű, enyhén 

ellipszis alakú és 2700 m mélységben gyökerezik. A parajdi sótömb el tudná tartani egész 

Európát sóval 100 éven keresztül. A földalatti üdülőhelyen számos időtöltési lehetőséggel 

szembesültünk.  

Délután Erdély legnevezetesebb természeti látnivalójához, a több száz méteres sziklafalak közt 

kanyargó Békás-szorosba vezetett az utunk. Miután kigyönyörködtük magunkat és sétáltunk 

egyet a monumentális sziklák között, felkerestük a hegyomlás által keletkezett Gyilkos-tó 

környékét.  

Este érkeztünk gyergyószentmiklósi szállásunkra, ahol a szobák elfoglalása után 

megvacsoráztunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. nap 

Madéfalván megálltunk a Siculicidium emlékműnél, amely a Madéfalvi veszedelemre 

emlékeztetett. Majd felkerestük a csíksomlyói kegytemplomot, és a csodatevő, több mint 500 

éves, fából készült  Mária szobor elé járultunk. Beszélgettünk a csíksomlyói búcsú 

jelentőségéről. 

Ezt követően Nyergestetőn tartottunk egy pihenőt. 2012-ben iskolánk egy osztálya Rohonczi 

István rajztanárunk által készített kopjafáját állította itt fel a gimnázium nevében. Azóta se járt 

erre tőlünk senki, de mi ma felkerestük ezt a helyet, fantasztikus, megható élményben volt 

részünk. 

Délután Erdély egyik legnagyszerűbb látnivalójához, a Szent Anna-tóhoz kirándultunk. A tó a 

Mohos Természetvédelmi Terület része, ami a Csomád két kráterét foglalja magába. A másik 

kráterben a védett növényritkaságok sorával gyönyörködtető Mohos-tőzegláp található. A 

pallókon tett séta szintén különleges élményt nyújtott. 

Ezt követően Alsócsernátonba utaztunk, ahol látogatást tettünk Székelyföld leggazdagabb 

skanzenjében, a Haszmann Pál Múzeumban. A nagy kapun belépve az udvarra, mindenki 

megtorpant egy pillanatra, hiszen szemünk elé tárult egy gyönyörű park, közepén a nemesi 

udvarházzal, kúriával, tőle jobbra a szabadtéri múzeum, beépített, eredeti bútorzatú székely 

házakkal.  

Aznap Alsócsernátonban volt a szállásunk,  ahol a szobáink elfoglalása után megvacsoráztunk. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. nap 

A Kézdivásárhelytől 9 km-re délre fekvő kis faluban, Gelencén tekintetük meg Székelyföld 

egyik leghíresebb műemlékét, a XIII. századi Szent Imre templomot, amely híres freskói révén 

méltán pályázik a világörökségi címre is. A Szent László legendát feldolgozó képsorozata is 

csodálatos épségben maradt fenn. 

Ezt követően Prázsmár Unesco Világörökség részét képező szász erődtemplomába látogattunk. 

A faluközpontban lévő monumentális építmény úgy került kialakításra, hogy a tatár, vagy török 

betörések alkalmával akár egy hónapon keresztül is biztosítsa a falu teljes lakosságának a 

menedéket. A falakon belül éltek az emberek, a kialakított kis "lakásokban". Minden családnak 

saját kamrája volt az épületben, itt működött az iskola is.  

Következő állomásunk Benedek Elek születésének helyszíne, a kisbaconi Benedek kúria. A 

korszakos jelentőségű mesélő, író a Cimbora című, rengeteg erdélyi számára nosztalgikus 

emlékű gyermekújság kitalálója, szerkesztője volt. 

Sepsiszentgyörgyre érve Erdély egyik legszínvonalasabb, szívet-lelket gyönyörködtető, kívül-

belül meseszép múzeumát, a Kós Károly által tervezett Székely Nemzeti Múzeum épületét 

néztük meg kívülről, mert jelenleg felújítás alatt áll. Sétáltunk a város parkjában, főterén, 

megkerestük történelmi épületeit. Elsétáltunk a nemrég felújított gyönyörű sepsisentgyörgyi 

vártemplomba és megismerkedtünk a történelmével, sajátosságaival. A városnézést 

szabadprogram követte. 

Aznapi szállásunk ismét az alsócsernáti panzió volt, ahol finom vacsorával vártak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. nap 

Délelőtt ellátogattunk a történelmi Erdély legnagyobb szász városába, Brassóba. A máig 

fennmaradt bástyákat és tornyokat keressük fel. Sétáltunk a gyönyörű szász városban, és 

megtekintettük a Cérna utcát, a Katalin kaput, a Fehér tornyot és számos más nevezetességet. 

Délutáni program Törcsvár, a csodálatos szász határvár bebarangolása volt, amit a román 

turisztikai szakemberek ügyesen “Drakula-várként” adnak el. 

Este a 96%-ban magyar lakta 40 ezres városban, Székelyudvarhelyen sétáltunk. Ellátogattunk 

a szoborparkba, megnéztük a Székelytámadt várat, a Vasszékelyt és a gyönyörű szecessziós 

iskolaépületeket. 

Késő este érkeztünk oroszhegyi szállásunkra, a szobák kiosztása után finom vacsorát is 

kaptunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. nap 

Reggeli után Fehéregyházán koszorút helyeztünk el az Ispánkútnál, a költő feltételezett 

elestének helyszínen, amely közvetlenül az országút mellett található.   

Majd városnézés következett helyi idegenvezetővel a várhegyen, Segesvár várfalakkal és 

bástyákkal körülölelt történelmi központjában, amely 1999 óta világörökségi oltalom alatt áll. 

Az óratornyot sem hagytuk ki természetesen, amely a város jelképe és egyik legismertebb 

műemléke. A város központjában napjainkig fennmaradtak a középkori szász építészet 

műemlékei. Megtekintettük Petőfi Sándor szobrát a Szent József római katolikus templom és a 

Csizmadia bástyák közötti kis parkban. Folytattuk ismerkedésünket az erdélyi szászok 

világával. 

Ezt követően szomorú búcsút vettünk Erdélytől és haza indultunk. Déva mellett elhaladva 

megnéztük a buszról a felújítás alatt lévő magas Déva várát, felelevenítve Kőműves Kelemenné 

balladáját. 

 

 


