
Erdély – 2019. 

 
1. nap 

Az első napon a sok utazástól elcsigázott kis csapatunk, 45 tanuló és kísérőik megérkeztek 

szálláshelyükre, Székelyudvarhelyre. Közben megálltunk. q mai természetvédelmi területen, 

a csodás panorámát nyújtó hegyormon, amit drámai módon ural Déva vára. 

 

     2. nap 

Zetelaki tározó után megcsodáltuk a kilátást a Libán - tetőről, majd a varázslatos látványt nyújtó 

Békás-szoros földrajzi adottságait ismerhettük meg. Ezt követően pihenésként csónakáztunk az 

igazi ritkaságnak számító, páratlan látványt nyújtó, rozsdás vörös víztükrű Gyilkos-tavon. 

A napi program zárásaként megkoszorúztuk Tamási Áron sírját, Farkaslakán. 

 

      3. nap 

Az iskolánk 7. évfolyamos tanulói a kirándulás 3. napján rövid időre visszatérhettek a télbe. A 

Fogarasi-havasokban tett fantasztikus túrát és a látnivalókat a hógolyózás élménye is 

színesítette. 

 

     4. nap 

A mai nap is bővelkedett felejthetetlen látnivalókban és élményekben: Hármas kereszt, Tolvaj-

hágó, Csiki- medence, Szent Anna-tó, Mohos-láp, Kézdivásárhely és végül Nyerges-tető. 

A magyarság – tudatunkat erősítette ez a nap. 

       

5. nap 

Az erdélyi kirándulásunk 5. napján az égiek kezdetben nem kedveztek nekünk, hiszen 

szemerkélő esőben utaztunk keresztül a Gyimesi-hágón, és néztük meg az 1000 éves határt és 

a Rákóczi várát. A szerencse mellénk állt, és Csíksomlyóra már napsütésben érkeztünk meg. 

A körutunk végén Orbán Balázs sírját koszorúztuk meg. 

A napot egy kis focival zártuk. 

 

      6. nap 

A 6. napon Székelykeresztúr városába látogattunk el, ahol a Gyárfás-kúriában, Petőfi 

körtefájánál a koszorúzás előtt felidéztük a nagy költő utolsó napjait. 

Ezt követően betekintést kaptunk a székelyek életébe a Molnár István múzeumban tett látogatás 

során, ahol szerencsénk volt egy régészeti kiállítást is megnézni. A testvérváros megismerése 

után finom ebéddel várták kis csapatunkat Zeyk Domonkosról elnevezett kollégiumban. 

A napi programunkat a parajdi sóbányában, majd Korondon fejeztük be. 

 

      7. nap 

Erdélyi kirándulásunk utolsó napja is bővelkedett izgalmakban, történelmi pillanatokban és 

látványban. 

Korai indulásunk első állomása Fehéregyháza volt, ahol a Petőfi Emlékmúzeumot tekintettük 

meg, miután megkoszorúztuk a nagy magyar költő szobrát. Ezt követően sétát tettünk Segesvár 

középkort idéző városrészében. Túránk utolsó állomása, a leírhatatlan szépségű Vajdahunyad 

vára volt, majd élményekkel gazdagon útnak indultunk Kalocsára. 

Fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva, szerencsésen hazaértünk. 


