
Határtalan program: Erdély 2022.   7. osztály 

Ú tinapló  
 

1.nap: 2022. május 19. csütörtök 

 Rum -Bucsa - Király-hágó - Csucsa - Körösfő -Kolozsvár – Székelyudvarhely  

Rumból, a Rumi Rajki István Általános Iskola elől indultunk a kora hajnali órákban. Délután már 

nagy izgalommal fejeztük be otthon a csomagolást, s készültünk a 4 órai gyülekezőre. Nem 

sokat aludtunk, alig vártuk a csütörtököt! Még sötét volt, amikor találkoztunk 

osztálytársainkkal, az ismerős busszal és vezetőjével, valamint a kísérő pedagógusokkal. 

Elbúcsúztunk szüleinktől és indultunk a „hosszú útra”. Nagy beszélgetések kezdődtek, de 

többen még álomba szenderültek. Izgalmas volt a határ átkelése, ahol a személyigazolványok 

összegyűjtése és ellenőrzése után Romániába léptünk át. Az osztályból kevesen jártak még ez 

idáig Erdélyben, így nagyon kíváncsiak voltunk, hogy milyen lesz az előttünk álló 6 nap. Előző 

évfolyamok beszámolói, felkészítő órák, különféle Erdélyhez kapcsolódó témák 

feldolgozásához gyűjtöttünk ismereteket, de már nagyon vártuk saját élményeinket.  

Külföldön elsőként a Királyhágón, Erdély kapujában tartottunk pihenőt, ahol szép völgyet 

láttunk, megcsodálhattuk természeti szépségét.  

A következő állomás Csucsán volt, ahol Ady emlékszobát néztük meg, felelevenítettük Ady 

Endre életét és verseit. A hajdani Boncza-kastély, Ady Endre Csinszkájának családi kastélya 

volt, mely jelenleg Goga Emlékmúzeum. Egy szép 16. századi fatemplomot is megnéztünk itt. 

A körösfői Kós Károly Általános Iskola igazgatója mutatta be iskolájukat, ahol a szépen díszített 

tablók sorakoztak a falakon, szerény tantermekben folyó tanításról beszélt. Magyar nyelvű 

tanítás van itt, hatalmas papír naplóban jegyzik be a gyerekek osztályzatait 1-10-ig. Még 

kóstolót is kaptunk a tanulóknak járó kekszből és almából. Az udvaron a műfüves pályán 

játszhatnak a gyerekek, a becsengetést egy kézzel megkondítható harang jelzi.  

A közelben álló református templomban a helyi plébános mesélt a templom történetéről, 

jellemzőiről. A fakazettás mennyezet képei, a kalotaszegi motívumok jellegzetes pirossal 

hímzett falvédői díszítették a templomot. A híres Rákóczi zászló, éppen nem volt látható, de 

így is nagyon tetszett a négy fiatornyos templom. A szimbolikus motívumok, szobrok, tornyok 

jelentését is sikerült megismernünk. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kiemelkedő 

alakjának, Vasvári Pálnak az emlékére állított kopjafa és dombormű megkoszorúzásával 

fejeztük be körösfői látogatásunkat.  



A magyar népesség, közös történelmünk emlékeit őrző város, Kolozsvár nevezetességeit is 

felelevenítettük (pl.: a Házsongárdi temető, Mátyás király lovas szobra, a Szent Mihály 

templom…), a településhez valamely módon kötődő híres emberekről (történelmi alakok pl.: 

Kinizsi Pál, Báthory István; irodalmi személyek pl.: Dsida Jenő, Kriza János…) megemlékeztünk, 

a város megtekintésére azonban nem sok idő jutott, mivel már így is késésben voltunk a szállás 

elfoglalása és a vacsora elfogyasztására megbeszélt időhöz képest. 

Ezen a napon csaknem 930 km-t utaztunk, de az útközben tett megállók miatt nem tűnt olyan 

fárasztónak. 

 

2. nap: 2022. május 20. péntek   

Székelyudvarhely - Zeteváralja - Ivó -Madarasi-Hargita - Máréfalva –Székelyudvarhely  

Ezen a napon a székelyudvarhelyi szállásról indultunk. Egyenesen a Madarasi Hargitára 

mentünk. A Madarasi-Hargitáig hosszú utat tettünk meg busszal, közben gyönyörködhettünk 

a tájban. A menedékháztól gyalogtúrára váltottunk, cél a csúcs elérése volt. Helyenként még 

hófoltok voltak, de már nyílott a kankalin és kökörcsin, melyek nálunk már rég levirágoztak, 

mellettünk különféle fenyők és törpefenyők voltak. Szerencsénkre tiszta idő várt ránk, 

gyönyörű panoráma tárult elénk, a Kárpátok vonulatai jól kirajzolódtak, még a szív alakú fák 

csoportját is láthattuk. A kopjafák sokasága közt találtunk számos ismerős helyről származó 

emlékeket. A csúcson kövekből egy kisebb emlékhelyet mi is készítettünk, egy kőre pedig a 

pályázatunk címét „Egy vérből valók vagyunk” idézetet írtuk fel. A székely himnusz 

meghallgatása és éneklése után nemzeti színű szalagot helyezünk el a turulmadaras 

emlékműnél. A túra után a menedékházban elfogyasztott kiadós ebéd után Ivón keresztül 

folytattuk a buszos kirándulást.  

Zeteváralján érdekes volt a völgyzáró gát és a víztározó megtekintése. A gáton állva két 

teljesen más képet láthattunk. Míg jobb oldalon egy hatalmas víztömeg volt, bal oldalon egy 

gyönyörű zöld völgyet láttunk, a távolban hegyek-dombok vonulatával. Az itt található erőd 

történetéről is hallottunk ismertetőt osztálytársunktól, akárcsak a gátról.  

Szállásunkra menve megálltunk Máréfalván, ahol 95 faragott és festett székelykaput lehetett 

látni. A hagyományos építkezést őrző kékre meszelt, tornácos székelyházakat néztük meg.  

Fényképen örökítettük meg csoportunkat az óvoda és a községházát díszítő kapukkal. Ezen a 

napon közel 70 km-t utaztunk, de több mint 20000 lépést tettünk meg. 



Este még kimentünk a városba, megnéztük Székelyudvarhely nevezetességeit. Az Emlékezés 

Parkja meglátogatása, koszorúzás, megemlékezésekre került sor. A park szobrait nagyrészt a 

beiskolázási körzetünkben Zsennyén élő három szobrászművész Blaskó János, Lessenyei 

Márta, és Tóth Emőke készítette.   

Nekem személy szerint ez a nap tetszett legjobban főleg a Madarasi Hargita és Zeteváralja 

miatt is. 

 

3. nap 2022. május 21. szombat 

Székelyudvarhely -Homoródfürdő - Csíkszereda - Gyimesbükk - Csíksomlyó – 

Székelyudvarhely 

Homoródfürdő egyik nevezetessége a Keresztelő Szent János kápolnája. Ezen a napon 

megnéztük a település jellegzetes szénsavas  borvízforrását. Sokan jöttek a borvízforráshoz 

flakonokkal  a környékről a ,,gyógyító” hatású vízért. Közülünk csak egy-két fő merte 

megkóstolni a gyomor- és bélrendszeri problémákra ajánlott vöröses színű vizet. A Lobogó- és 

a Mária-forrás található itt. 

Következő állomás Csíkszereda volt, ahol Petőfi Sándor szobrát tekintettük meg, elhelyeztük 

koszorunkat. A Szeptember vége c. vers felolvasása, Petőfi Sándor életének felelevenítése 

után a Mikó-várba mentünk. A hajdani Hidvégi Mikó Ferenc, Bethlen Gábor bizalmasának 

várában két féle kiállítást néztünk meg: a Csíki Székely Múzeumot és egy Kortárs kiállítást. A 

néprajzi kiállításban sok közös vonást láttunk a magyarokéra jellemzőkkel. A kortárs kiállítás 

számomra nagyon érdekes volt! Mintha színes molekulák és bolygók lettek volna, valójában 

egy matematikus-biológus végzettségű művész a covid felépítését és terjedését ábrázolta 

számos művészi technikát alkalmazva. 

Busszal folytattuk útunkat az ezeréves határhoz. A gyimesbükki Rákóczi-vár romjainak 

megtekintése után megnéztük a helyi vasúti emlékművet melynek ,,ikertestvére”  szomszédos 

faluban Csempeszkopácsnál található. Nagyon sokat mesélt egy helyi ember a vasutakról, a 

csángókról, megnézhettük egy kisebb bunkert is. 

Csíksomlyón a kéttornyú barokk kegytemplomot tekintettük meg, ahol éppen esküvőre 

készülődtek. Felmentünk a csíksomlyói búcsú helyszínéhez, megnéztük a híres hármasoltárt. 

A Kis-Somlyó hegy közötti nyeregben megpihentünk majd indultunk vissza a szállásra. 

 

4. nap 2022. május 22. vasárnap   



Székelyudvarhely - Gyergyószentmiklós - Békás-szoros - Gyilkos-tó - Külszíni bánya kiállítás – 

Székelyudvarhely  

Az előző napokhoz hasonlóan a svédasztalos reggeli elfogyasztása és a hideg csomag felvétele 

után nekivágtunk a napi program megvalósításának. Gyergyószentmiklós nevezetességei 

közül az Örmény római katolikus templomot kerestük fel, ahol éppen mise kezdődött. Sajnos 

a Tarisznyás Márton Múzeum belső tereit nem tudtuk bejárni, de a felújított épületet és az 

udvarában elhelyezett egykori mezőgazdasági eszközöket meg tudtuk nézni.  

Már sokat hallottunk a Gyilkos-tó kialakulásáról (mondákat és földtani okokat), kíváncsian 

vártuk a kiálló fatörzscsonkokkal teli tóhoz való megérkezést. A szép időnek köszönhetően 

körbejártuk a tavat. A túra végén függőhídon kellett átkelni, s egy kilátóba jutottunk. A vártnál 

is szebb tájakat láthattunk! 

A Békás-szoroshoz autóbusszal jutottunk el, a parkolótól pedig gyalogosan folytattuk útunkat 

a hatalmas sziklafalak (250-300 m) között az aszfaltozott út szélén. Egy-egy érdekes beugró, 

minivízesés, leomlott szikladarab mellett megálltunk, rácsodálkoztunk a természet 

szépségeire. Az 1156 m magas Oltár-kő tetején láthattuk a keresztet. 

A szállás fele indulva megnéztük még a külszíni bánya kiállítást, ahol andezitet és egyéb ásványi 

anyagokat bányásztak.  

Ezen a napon is nagy távolságokat jártunk be, 200 km-es utazás és több tízezer lépés megtétele 

után tértünk vissza Székelyudvarhelyre. 

 

5. nap 2022. május 23. hétfő   

 Székelyudvarhely - Szejkefürdő - Farkaslaka - Szováta - Parajd - Korond – Székelyudvarhely  

A napok gyorsan teltek, már a kirándulásból csak egy nap van hátra! Ezen a napon elsőként 

Szejkefürdőn Orbán Balázs sírját kerestük fel.  A székelykapuk övezte úton jutottunk a kettős 

kopjafához, ahol a megemlékező sorokat felolvasta osztálytársunk és elhelyeztük az 

emlékezés koszorúját. A Mini Erdély Park megtekintését sem hagytuk ki. Nagyon szép 

makettek voltak elhelyezve, az aprólékos, türelmes munka nyomait őrizve mutatták meg 

Erdély legszebb várait, kastélyait, templomait, s egyéb nevezetes épületeit.  

A következő helyszín Tamási Áron síremléke volt, Farkaslakára mentünk. A megemlékezés és 

koszorúzás után megnéztük a Trianoni emlékművet és az aradi vértanuk tiszteletére állított 

kopjafákat.  



Szováta híres fürdőiről, gyönyörű szállások vannak a településen. Mi körbe sétáltuk a  Medve-

tavat, mely alakjáról kapta a nevét. Fafaragókkal is találkoztuk, akik éppen vaddisznót, medvét, 

sast faragtak a kidőlt fákba. A sókarszt-tavak sem maradhattak ki, s a sófal előtt is 

fotózkodtunk. Szépen kiépített faösvényen jutottunk el egy pihenőhöz, ahol egy kicsit 

időztünk. 

A 120 méter mélyen elhelyezkedő parajdi sóbánya megtekintését mindenkinek ajánlom! A 

jellegzetes, tiszta levegő, melyet a légúti betegségek gyógyítására is alkalmaznak nagyon 

jótékony hatású. Játszótér, kápolna… és egyéb szolgáltatások használata mellett észrevétlenül 

telik el egy-két óra. 

Természetesen mi sem szerettünk volna hazatérni ajándékok, emléktárgyak nélkül, ezért 

Korondon lehetőségünk volt vásárolni. A fazekasműhelyekről, korongozásról híres a település. 

A kirakodóvásár népművészeti fazekastermékeket, faragásokat, taplóból készült tárgyakat… 

lehetett látni és venni.  

A szállásra visszatérve vacsora után elkezdtünk csomagolni, felkészülni a hazautazásra. 

 

 

6. nap 2022. május 24. kedd  

Székelyudvarhely - Segesvár- Tordai-hasadék – Nagyvárad – Ártánd –Rum 

A szállás végleges elhagyása után Segesvár, történelmi központja fele indultunk, mely 1999 

óta a kulturális világörökség része. 

A tordai hasadékhoz folytattuk útunkat. A több mint három órás utazás után érkeztünk meg a 

vulkáni eredetű hegységhez. A hasadékhoz kötődő Szent László legendáját itt is meghallgattuk, 

ez számunkra azért is fontos, mivel a rumi templom védőszentje is Szent László, s legendáját 

is megörökíti a templom fából faragott oltára. A két kilométer hosszú szakaszt szűk utakon, 

kapaszkodók segítségével, függőhidakon keresztül tettük meg.  

Ezután a Tordai sóbányába mentünk, melyet a világ 25 leghihetetlenebb látványossága közé 

választottak.  A föld alatt nemcsak a természet páratlan só-csodáival, de óriáskereket, 

csónakázótavakat, fürdésre alkalmas barlangi sós tavakat is láthattunk. A sóbánya 

napjainkban turisztikai központ, gyógyhely. A benti hőmérséklet 10-12 Celsius fok volt. A 

gyógykezelő központ alakult itt ki, a sóbányában kisebb templom, teke és golfpálya, 

biliárdasztalok és egy kiváló akusztikájú amfiteátrum is helyet kapott.  

A két sóbánya teljesen eltérő képet mutat, de szerintem érdemes mindkettőt felkeresni. 



Torda elhagyása után indultunk hazafele. A határátkelés után, még sok óra telt el mire haza 

értünk. A hosszú utat zenehallgatással, pihenéssel töltöttük el. 9 órakor értünk haza, szüleink 

már vártak minket az iskola előtt.  

Kissé fáradtan, de élményekkel gazdagon tértünk haza. Azóta is szívesen mesélünk az 

Erdélyben töltött napokról, s valamennyien azon a véleményen vagyunk, hogy köszönet érte, 

hogy részt vehettünk rajta! Szívesen elmennénk újra! 

 

Rum, 2022.05.30 

        7. osztály 

 


