
„Határtalanul” - Erdély  

2022. október 9-13. 

 

1. nap 

Utazásunk a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 11. évfolyamának 42 diákjával és 3 kísérő 

osztályfőnökével 2022. 10. 09-én reggel 5 órakor kezdődött.  

Néhány technikai megálló után az első, látnivalóban gazdag helyszínünk a Királyhágó volt, ahol 

gyönyörű panorámát csodálhattunk meg. 

 

Délután 16 óra után érkeztünk meg Kolozsvárra, ahol egy 2 órás városnéző sétán vehettünk részt. A 

kolozsvári román napok zsivalyától kísérve meglátogattunk több, híres magyar személyekhez kötődő 

emlékhelyet, sorban: 

 

-Petőfi Sándor és neje egykori szállását. 

-A Babes-Bolyai Tudományegyetem épületét, és több iskolaépületet, melyben a diákok magyar 

nyelven tanulhatnak. 

-a Piarista templomot,  

-a Fő téren a Szent Mihány templom előtt megcsodáltuk Mátyás király lovas szobrát, a körséta végén a 

templom belsejében is látogatást tettünk, megcsodálva gazdag díszítését és orgonáját, fából faragott 

szószékét is. 



 

 

-Felkerestük Mátyás király, Bocskay István, valamint Bolyai János szülőházát is. 

-Romulus és Remus szobrával szemközt megcsodáltuk a katolikus templomot, valamint a közelben 

Reményik Sándor szülőházát. 

-Sátánk végül a Farkas utcában ért véget, ahol Sárkányölő Szent György Szobra őrzi a Református 

templomot, mely gazdag címergyűjteménynek ad otthont. 

Utunkat a vásár hetének óriási forgalmán átverekedve folytattuk Torockó felé, ahol a Piroska Panzióban 

töltöttük első éjszakánkat. Megtapasztalhattuk a híres erdélyi vendégszeretetet, nem szenvedtünk hiányt 

semmiben. Sajnos már sötétben érkeztünk a szállásra, így a telehold fényénél csodálhattuk meg a falu 

híres nevezetességét, a több mint 1100 m magas Székelykőt.  

 

 

 



2. nap 

Sajnos a Székelykőt másnap sem sikerült nappali fénynél látnunk, mivel az óriási kora reggeli köd szinte 

teljesen eltakarta. Végignézhettünk viszont a Világörökség részét képező, zöld zsalugáteres fehér 

házsoron, majd reggeli után, még az első napfelkelte előtt indultunk tovább, csomagjainkat felpakolva 

Torda felé, ahol a sóbányában magyar idegenvezetéssel látogathattuk meg a híres sóbányát. 45 perces 

idegenvezetés során bejártuk a bánya különböző részeit, kipróbáltuk a visszhangot, megfigyeltük az 

egykori kiemelő szerkezet működését is. A programot szabad nézelődés zárta, mely során a diákok 

csónakázhattak a barlangi tó telített sós vizén.  

 

 

Ezt követően indultunk tovább Szovátára, ahol csatlakozott hozzánk Kováts Szidónia, aki az előttünk 

álló 3 tartalmas nap során az idegenvezetőnk volt. Élményszerű, jó időbeosztással adagolt 

mondanivalója tette gazdaggá és teljessé a látnivalók nyújtotta élményeket.  

Szovátán a Medve tavat sétáltuk körbe, ahogyan a terület lezárása engedte. Szidónia jóvoltából 

megtudhattuk azt is, hogy sós vize és iszapja révén a helységben jelentős a gyógyturizmus. A táj 

szépségei mellett néhány Magyarországon nem, de Erdélyben honos növényfajt is megcsodálhattunk. 

 

 



Utazásunk következő helyszíne Korond volt, ahol a népművészeti üzletsort látogathattuk meg, 

vásárolhattunk a válogatott szép termékekből. 

Vacsorára érkeztünk Ivómezejére, ahol a következő 3 napban a szállásunk volt. A kényelmes 

faházakban minden kényelmünk megvolt, a tágas étkező ház biztosította a közösségi helyszínt a 

vacsorák és reggelik alkalmával. Minden este bőséges meleg vacsorával, reggelente gazdag svédasztalos 

reggelivel, ebédre korrekt úticsomaggal gondoskodtak rólunk szállásadóink. 

 

 

 

3. nap 

Hideg, csípős reggelre ébredtünk, a finom reggeli után elindultunk a Békás-szoros felé. Utunk 

a Gyergyói medencén át vezetett. A gyergyói medence a Maros legmagasabb fennsíkja, 

amelynek keletkezéséről mesélt az idegenvezetőnk, Orbán Balázsnak a Székelyföld neves 

kutatójának leírásai alapján. 

 



Rendkívül kanyargós, de gyönyörű őszi tájakon vezetett utunk a Gyilkos-tó felé. 

 

 

 

A tó mellett elhaladva meghallgattuk a tó legendáját, és nem sokkal a tó után gyalogosan, az út 

mellett haladtunk tovább libasorban, a Békás szoros felé. Óriási élményben volt részünk, a 

magas, meredek sziklafalak között, a harapnivalóan hideg, hegyi levegőn. Sétánk közben 

elhaladtunk az Oltárkő mellett amely 1154méteres magasságával a szoros legszembetűnőbb 

sziklatornya. Szó szerint megjártuk a poklot: láttuk a Pokol kapuját, tornácát és torkát.  

 

   

A bő egy órás sétánk után busszal mentünk vissza a Gyilkos tóhoz, ahol sétáltunk a tóparton és 

voltak, akik felmerészkedtek a kilátóra is. A kevésbé bátrak a helyben sütött kürtőskalácsot 

kóstolták meg. 



  

 

A kellemesen eltöltött egy óra után Csíksomlyó felé vettük utunkat. Útközben megálltunk 

Madéfalván, ahol megkoszorúztuk a madéfalvi veszedelem emlékművét. Idegenvezetőnk 

röviden ismertette az 1764. január 7-én történteket, amikor a Carato alezredes vezette császári 

katonaság megtámadta az erőszakos besorozás ellen fellázadó székelyeket. A falu ostroma során 

körülbelül 200 embert öltek meg, nem csak férfiak, de nők és gyermekek is a vérengzés áldozatául estek 

  

 

 

Csíksomlyó a Kárpát-medence legismertebb zarándokhelye. A minden évben megrendezett 

pünkösdi búcsú a legnagyobb katolikus rendezvény egész Erdélyben. Megnéztük a 

kegytemplomot, itt őrzik a világ egyik legnagyobb méretű kegyszobrát, a csodatévő Mária-

szobrot. Láttuk Ferenc pápa különleges adományát, az aranyrózsát. 
  

 

 



Nagyon sok szép élménnyel gazdagodtunk e napon is .s  

Nagyon sok szép élménnyel gazdagodtunk ezen a napon is. 

 

4. nap 

A 4. napon szerencsére nem kellett nagy távolságokat bejárni busszal. Miután 

Székelyudvarhelyen csatlakozott hozzánk az idegenvezető, ellátogattunk Farkaslakára, ahol – 

miután az idegenvezető elmondta a magyar író életútját –, megkoszorúztuk Tamási Áron sírját, 

valamint megtekintettük a hargitai vulkáni kőből faragott emlékművet és az életének főbb 

állomásait és műveit ábrázoló összefoglalókat. 

    

 

A nap második állomása a Mini Erdély Parkról, a székelykapu-sorról és az Orbán Balázs 

síremlékről és Látogatóközpontról híres Szejkefürdő volt. A Mini Erdély Park (az eredetileg 



Hargita-túra programot felváltandó) az erdélyi várakat és rövid leírásukat hivatott bemutatni. 

1-3 millió forintba került az egyes várak előállítása. Nem csupán történelmi helyszínekre 

kalauzolt vissza minket, hanem érdekes volt látni a várak szerkezetét, részeit, környezetét. 

Ellátogathattunk különböző helyszínekre, mint például Berethalom, Déva, Csíksomlyó. A 

diákok többsége számára külön élményt jelentett, hogy élőben láthattak havasi gyopárt (a leírás 

mellett kis mesterséges patak csörgedezett, melynek mentén nyílt a virág). 

 

  

 

Mielőtt megtekintettük volna a székelykapukat és Orbán Balázs emlékművénél elhelyeztük 

volna a koszorút, kürtöskalácsot kóstoltunk a helyi kürtöskalács-készítőnél. A diós, cukros, 

fahéjas és kókuszos kalács ízgazdag világa felvidította a fáradt gyerekeket. Ekkor kapták meg 

déli ebédcsomagjukat is, s ezt követően folytattuk városnéző programunkat. 

A székelykapuk nem voltak teljesen ismeretlenek, hiszen utunk során a falvakat átszelve több 

helyen láthattuk a lakóhelyet körbezáró kerítés részeként. A székelykapu-soron azonban 

közelről megcsodálhattuk azokat, s az idegenvezető elbeszélése alapján felfedezhettük azokat. 

 

 

Orbán Balázs székely író emlékművének megkoronázása (természetesen az idegenvezető előtte 

mesélt az író életéről), valamint az emlékház megtekintése újra az irodalom világába vitt vissza 

minket. A tematikus tagolásnak (és a látogatóközpontban dolgozó hölgynek) köszönhetően 

képet kaptunk az író munkásságáról. 



  

 

A nap kulturális részét székelyudvarhelyi városnézés (például Emlékezés Parkja, Városháza, 

Római katolikus főgimnázium, Küküllő folyó) zárta. Az ezt követő 2 óra szabadidő jólesett a 

gyerekeknek. Volt idejük hazai termékeket vásárolni ajándéknak, kicsit önállóan sétálgatni a 

város központjában, beülni a híres Alexandra Cukrászdába. 

 

   

 

Este 6 óra után értünk vissza a szállásra. A szokásos időben (7 órakor) nagyon finom vacsorát 

ettünk (cukorborsó leves, tészta bolognai módra). Nagyon megható volt, hogy a sofőrök és 

kísérőtanárok kis ajándékot kaptak a szállásadótól.  

 

5. nap 

Korai hazaindulás céljából a gyerekek már reggel 6 órakor (helyi időzóna szerint) pakolták be 

csomagjaikat a buszba. Reggelit követően pontosan 7 órakor elindultunk ivói szállásunkról 



Arad irányába. Többszöri megállóval (pl. ebédcsomag kiosztása) érkeztünk Aradra a délutáni 

órákban. Egy meglehetősen illetéktelen helyen (sportpálya mellett) áll az emlékmű. 

 

   

 

Az obeliszk megtekintését koszorúzás követte, majd folytattuk utunkat Magyarország irányába. 

A csoport 13 órás út után magyar idő szerint 19 órakor ért Dombóvárra. 

 

Csodálatos helyeken járva kaptunk betekintést a gyergyói és a csíki terület természeti és 

kulturális szépségeibe. Mindenkit megérintett a történelmi emlékezés, a magyar nyelven 

beszélő emberek kedvessége. Feledhetetlen élményekkel teli öt napot töltöttünk Erdélyben. 


