
Erdélyi kirándulás 

2021. október 4-én elindultunk Erdélybe külön busszal a Határtalanul Program keretében.  

Az első úticélunk Nagyvárad volt, a Partium „fővárosa”. Ott az első látnivaló a 

Székesegyház volt, ahol egy kedves egyetemi tanár - aki egyben az idegenvezetőnk is volt – 

tartott előadást az első templom építéséről és a jelenlegi székesegyház történetéről. Ezután 

megnéztük a várat, ahol sétánk során nagyon sok érdekes történetet hallottunk, főként az 

erdélyi fejedelemség koráról és a fejedelemség bukásáról. Zárásként megnéztük a város 

főterét, a Fekete sas szállodát és végül a Szent László templomban tettünk látogatást. Utána 

egy kis szabad program várt ránk, amikor is szétnézhettünk a városban. 

Ezután folytattuk hosszadalmas utazásunkat. Pihenésképpen megálltunk a Király-

hágónál, ami Erdély kapuja. A szállásunk előtti utolsó megálló Zsobokon volt, itt 

megismerkedtünk a kalotaszegi népművészettel és megtekintettük a gyönyörű, kazettás 

mennyezetű templomot. Csodálkozva hallgattuk a templom építésének a történetét és hogy 

a falusiak összetartása és együttes munkája milyen fejlődést eredményezett. Aztán átmentünk 

a templom mögött lévő Gyermekotthonba, amit az egyház hozott létre és működtet a falu 

segítségével, ahol megkínáltak minket helyileg készített almalével és pogácsával. Zsobokról 

tovább utazva a következő állomás már a szálláshelyünk, Mezőmadaras volt, ahol a 

szállásadónk kedvesen fogadott minket, és az elkövetkező pár napra ő lett az idegenvezetőnk. 

Második nap a Maros-menti régióval ismerkedtünk meg. Marosvásárhely volt az első 

úticélunk, ahol először megtekintettük a Kultúrpalotát, Bolyai Farkas és Bolyai János szobrát 

és a történelmi városközpontot. Ezután tovább sétáltunk a Teleki - Tékához, ami Erdély első 

közkönyvtára volt, ahol megnéztük a Bolyaiakról szóló kiállítást, és a régi könyvtárban a 

nagyon nagy eszmei értékkel bíró könyvritkaságokat. Ezután elhagytuk Marosvásárhelyet és 

Torda irányába vettük az utunkat. 

A Tordai sóbányához értünk, ahol a bánya mélyére 172 db lépcsőn kellett lemennünk. 

Odalenn magas tükörsima sófalak, óriáskerék és egyéb szórakozási lehetőség várt minket. Az 

idegenvezető megismertetett bennünket a bánya történetével és a sóbányászat 

jelentőségével. Miután feljöttünk a mélyből, tovább utaztunk a Tordai-hasadékhoz. Itt 

gyönyörű túra útvonal vezetett a hasadékon át, patakokat átszelő hidakon és izgalmas 

ösvényeken keresztül. A túra végén visszaindultunk a mezőmadarasi szállásunkra. 

Harmadik nap a sóútvonalon keresztül utaztunk és megismerkedtünk a Székelyföld 

nevezetességeivel. Farkaslakán megkoszorúztuk a híres író, Tamási Áron síremlékét, azután 

egy hosszú buszút következett Kézdivásárhelyre, ahol meglátogattuk a Nagy Mózes Líceumot. 

Mivel aznap volt az aradi vértanúk napja, az ünnepség után mi is elhelyeztük az iskola falán 

koszorúnkat. Az ottani diákok kedvesek és barátságosak voltak, nagyon jól elbeszélgettünk 

velük. Miután megmutatták az iskolát, elvezettek bennünket a város főterére, ahol a hely 

érdekességeit mesélték el nekünk, bemutatták pl. a város középkori eredetű központjában 

található belső udvarokat. Megismertük Gábor Áron, a híres ágyúöntő történetét, aki székely 

határőr családban született és egy ideig Kézdivásárhelyen szolgált. Az ő szobra áll a város 



főterén. Ezután megérkeztünk az új szállásunkra, Csíkszeredára, ahol megnéztük a székely 

múzeumot és a régi történelmi városközpontot. 

A negyedik nap reggelén a Csíksomlyói kegytemplomhoz mentünk, ahol 

megismerkedtünk a híres búcsújáróhely történetével. Ezután Székelyföld nevezetességet 

láthattuk, a hagyományos székely fafaragásokat és a korondi fazekasság termékeit. A hely 

természeti szépségeivel is elkápráztatott bennünket!  Mint azt túravezetőnktől megtudtuk, a 

Csíki-medencében található Románia leghidegebb helye. A mádéfalvi veszedelem színhelyén 

megismerkedtünk a csángók eredetével, ami a székely történelem egyik legfontosabb 

fordulópontjához kapcsolódik. Megnéztük a Gyilkos-tavat, és felmentünk a tó felett lévő 

kilátóba is. A Gyilkos-tóhoz közel volt a Békás szoros, ahol végig sétáltunk a szurdokon. A hely 

ámulatba ejtő volt! Visszafelé Gyergyószentmiklóson a városközpontban álltunk meg pihenni 

és nézelődni, illetve megnéztük Rhédey Klaudia kastélyát, mielőtt visszaértünk az előző 

szálláhelyünkre. 

Utolsó nap reggelén összepakoltunk és elindultunk hazafelé, de azért még pár helyet 

útba ejtettünk. Többek között a Kallós Zoltán emlékmúzeumot Válaszúton. Megnéztük a 

gazdag néprajzi gyűjteményt, ahol nagyon sok népművészeti remeket láttunk. 

Megismerkedtünk az egyes népek népviseletével és a paraszti lakások berendezésével. 

Bementünk még a híres Kolozsvárra, amelynek főterén a Mátyás-szobor előtt egy 

idegenvezető fogadott minket, aki bemutatta Kolozsvár szerepét a magyar történelemben és 

a történelmi városközpontot. Sajnos, a Szent Mihály templom éppen felújítás alatt volt, így 

nem volt látogatható. Megnéztük Mátyás király szülőházát, és a Farkas utcai gótikus 

templomot. Ez volt az utolsó állomásunk. Innen már hazafelé vettük az irányt. Este lett, mire 

Egerbe értünk. 

Összességében nagyon tetszett nekünk az erdélyi kirándulás, ahol beleláthattunk az ott 

élő magyarok életébe és kultúrájába. Remélem még eljutunk ide máskor is. 
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