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1 nap: 

Útvonal: Rum-Ártánd-Király-hágó-Csucsa-Körösfői templom-Tordaszentlászló 

 

Erre az útra mindenki nagyon készült. Plakátok készítésével kezdtük meg a hangolódást. Sokan 
egy héttel az út előtt már bepakolt. A határtalan program keretében elutaztunk Budapestre ahol 
megnéztük a Hadtörténeti Múzeumot és az Országos Széchenyi könyvtárat. 
 
Rum: Gyülekeztünk. Mindenki izgalommal várta a buszt. Amikor felszálltunk a buszra kicsit 
meglepődtem, mivel elég kicsi volt és kényelmetlen, emiatt kicsit hosszúnak tűnt az út. 
Elindultunk a határ felé. 
  
Ártánd: Mindenki előkészítette a személyigazolványát. Reméltük semmi gond nem lesz. Aztán 
probléma nélkül átértünk a határnál és száguldhattunk a következő cél felé a Király-hágóhoz. 
Király-hágó: Az első igazi állomásunk a Király-hágó volt. A magasság és a mesés kiállítás 
elkápráztatott minket. A Király-hágó korábban (Bucsa) 582m magas. Trianon előtt Erdély 
kapujának hívták. 
Csucsa: Utána Csucsára mentünk ahol Ady Endre és kedvese Csinszka élt. Itt olvastuk fel a 
fontos tudnivalókat és mentünk is a következő helyre. 
Körösfői templom: Következő állomásunk Erdély egyik legszebb temploma a Körösfői. Itt 
láttunk nagyon szép hímzéseket. Amik virágokat, pillangókat és madarakat ábrázoltak. Itt 
koszorúztunk a Vasvári Pál emlékműnél. A templom mellet található a kopjafás temető. Innen 
indultunk az első szállásunkra Tordaszentászlóra. 
Tordaszentlászló: Itt egy falusi vendégházban szálltunk meg ahol nagyon finom vacsorát 
kaptunk. Elaludtunk és ezzel vége is volt az első napnak. 

 

 

2.nap 

Útvonal: Tordaszentlászló-Székelyudvarhely-Zeteváralja-Ivo-Madarasi-Hargita-
Székelyudvarhely-Máréfalva-Szkelyudvarhely 

Felkeltünk a Tordaszentlászlói vendégházban 6.00 óra után. Felöltöztünk nagy fáradalmunkban 
és mentünk reggelizni. A vendégház tulajdonosai remek reggelit adtak. Miután befejeztük az 
evést mentünk bepakolni a buszba. Indult a 4 órás utazás Székelyudvarhelyig. A 4 órás utazás 
után elfoglaltuk a szállást. Ezután elindultunk Zeteváraljára ahol megnéztük a víztározót. A 
víztározót a sok árvíz ellen építették, de az építése sok évet vett igénybe (1976-1992). Ma sok 
más felhasználása is van pl.folyószabályozás, fürdőzés, halászat. A víztárózó és a táj 
megcsodálása után indultunk Ivóra ahol az eső miatt sietnünk kellett. Mire elértünk a 
Hargitához javult az idő. Traktorral indultunk fel a hegyre. A mi „szerencsénkre” elkezdődött 
a zápor, emiatt nem tudtunk felmenni a tetejére, inkább a védőházat választottuk. Kb. fél órát 
vártunk a traktorra. Mikor megérkezett szélsebesen szálltunk fel rá. Az átöltözés után mentünk 
Máréfalvára, megnéztük a Székely kapukat. A kapukon sok érdekes mintát láttunk, amiknek 



szimbolikus jelentése van az itt lakók számára, ezek a minták pl. virágok, galambok, írások, 
indák, pálmalevelek, nap és hold. A nagy utazás után vacsorázni mentünk, ahol finom ételt 
kaptunk. Este összegyűltünk megbeszélni a napi élményeket. Az én véleményem szerint ez egy 
élményekkel teli nap volt. 

 

3. nap 

Reggel 8:00 órakor elindultunk Homoródfürdőre, ahol a híres Borvizeket tekinthettük meg. 
Amit ezekről a borvizekről tudni kell ,hogy gyógyító hatása van . A büdös vagy kénhidrogén 
vizek gyomorra vannak jótékony hatással ,de a cukorbetegeknek is ajánlják. A sós vizek 
külsőleg főleg női betegségek gyógyítására kitűnőek ,akár meddőség ellen is . 

Számomra jó élmény volt látni ezeket a Borvizeket ,sőt még magam meg is kóstoltam ezt a 
jóízű Borvizet. 

A következő úti cél Csíkszereda volt,ahol a Mikó várat néztük meg . A várnak építése 1623-
ban kezdődött  meg. Tíz évvel azután ,hogy tulajdonosa ,Hídvégi Mikó Ferenc Csík ,Gyergyó 
és Kászonszék főkapitánya lett. Mikó Ferenc a 17.század eleji erdélyi politikai élet kiemelkedő 
egyénisége ,az említett funkciója mellett Bethlen Gábor fejedelem bizalmas tanácsosa 
,diplomata és krónikaírója volt . A mintegy 75x70m alapterületű ,négyszögletes főúri kastély 
építését valószínűleg  a 17.század harmincas éveiben fejezték be. Itt megnéztük a híres kutat a 
vár konyháját  ,a régi fegyvereket és a katonai ruházati hagyományt ,amiket fel is lehetett 
próbálni. 

Szerintem egy élmény volt látni a régi hagyományokat és megtudni a vár történetét . Ezután 
mentünk Gyimebükkre ,ahol megtekinthettük a Rákóczi Várat. A gyimebükki Rákóczi –vár 
Gyimesbükk és Palánka között ,a Tatros folyó völgyében a történelmi magyar országhatárnál 
található.  A vár látványa mindenkit elragadott ,a hosszadalmas lépcsőzés után ,ahogy körül 
néztünk  egy csodálatos Panoráma fogadott minket . 

A Rákóczi Vár után Szejkefürdőre  látogattunk el ,ahol megnéztük Orbán Balázs síremlékét 
.Orbán Balázs néprajzkutató volt .Síremléke előtt 15 darab székelykapu található .Szejkefürdő 
után szállásunkra mentünk , Székelyudvarhelyre ,ahol a vacsoránk is volt . Úgy vélem ez a nap 
fárasztó volt, de ezek a csodálatos és szép latnivalókért megérte . 

Szívesen visszamennék ,mert felejthetetlen élményeket adott számomra. 

 

4. nap 

Reggel fél hétkor keltett minket osztályfőnökünk, Szilvi néni. Mire az osztály felöltözött, már 
indulni kellett fél nyolcra reggelizni, a közeli étterembe, ahol az ellátás megfelelő volt. 

 A reggeli után ellátogattunk Gyergyószentmiklósra, az örmény katolikus templomba. A 
templom több kiló arannyal van díszítve és barokk stílusban épült. Belsejében egy egyéni 
szobor látható. A templom építése 1730-ban kezdődött, és 1734–ig tartott, a várfal építése pedig 
1748-ban zajlott. A város után a Békás-szoroshoz utaztunk, mely kb. 1 óra volt. A szoros a 
keleti Kárpátokban található. A völgyet a Békás patak vájta ki, mely mészkőből épült meg. Az 



1156 m magas sziklán, melyen egy kereszt található, Oltár-kőnek nevezik, és itt gyakorolt 
hazánk egyik legnagyobb hegymászója, aki pár éve vesztette életét egy himalájai expedíció 
során. A szoros 5 km hosszú, sziklafalai 300 m magasak.  

A szép hely után a Gyilkos- tóhoz mentünk. A tó legnagyobb mélysége 9,6 m mély. Alakja 
csizma alakú. Legendája szerint Fazekas Eszter elment a vásárba, ahol megismerkedett egy 
fiúval, aki később katonának ment. Egy nap Eszter találkozott egy zsivány legénnyel, akivel 
ellovagolt a hegyhez. A zsivány erőltette a lányt, hogy legyen a mátkája. A hegyek hallották 
sikítását és széttörtek. A tó 1837-ben alakult ki. Nagy esőzések következtében a Gyilkos- hegy 
egy része leszakadt. Az agyagos törmelék eltorlaszolta a patakok útját és a felgyülemlett víz az 
egész területet elárasztotta.     

A tó után Szovátára utaztunk, a Medve- tóhoz, mely egy kiterített medvebőrről kapta a nevét. 
66 ezer tonna sóoldat található benne. A víz hőmérséklete meleg és a Nap melegíti fel. Szováta 
után Parajdra buszoztunk a híres Sóbányához. Mielőtt lementünk volna, Szilvi néni megvette a 
jegyeket és egy busz vitt le minket. A bánya 120m mély. Belsejében találhatók különféle 
szolgáltatások. Például játszótér, szuvenír bolt és légvár a kisebbeknek. Ez a hely gyógyítja, a 
légúti betegségeket gyógyítja.       

 A nap utolsó állomása Korond volt, melyet a fazekasság jellemzi. A fazekas edényeken 
növényminták jellemzőek, néha-néha a madár. A kék, barna, piros, zöld, sárga színek 
dominálnak. A településen 1613-tól foglalkoznak a fazekassággal. A következő helyszín 
Székelyudvarhely volt, ahol a szállás és az étterem van.  

Vacsora után a szállásunkra mentünk, ahol leültünk a társalgóba és családiasan beszélgettünk. 
E napon 230km- t utaztunk.      És véleményem alapján ez a nap volt a legjobb, tele izgalmakkal, 
sok emlékkel, rengeteg élménnyel. Fantasztikus 1 hét volt. 

 

 

5.nap 

Útvonal: Székelyudvarhely-Segesvár-Tordai-hasadék-Kolozsvár 

 

           Reggel fél 7 körül keltünk. 7-kor el kellet kezdeni bepakolni a bőröndbe, mert aznap 
este már máshol aludtunk. 

           Reggeli után egyből elindultunk Segesvárra. Út közben megálltunk Fehéregyházán, a 
Petőfi emlékházban. A kert rendezett és gyönyörű volt. Megkoszorúztuk az emlékszobrot és 
elmondtuk az ismertetőket, majd bementünk a múzeumba. Ott megnéztünk egy kisfilmet, ami 
Petőfi életéről szólt. Ezután tovább mentünk Segesvár felé. kb. 10 perc után oda is értünk. 
Segesváron először az Óratornyot néztük meg. Az építmény 64 méter magas. Sajnos nem 
mentünk fel, mert épp előttünk érkezett meg egy turistacsoport. A Drakula és a Szarvasos házat 
csak kívülről néztük meg. Drakula egy gróf volt. Azért hitték vámpírnak, mert sok embert 
megölt. Azoknak a fejét feltűzte a kerítésére. Segesvárról kb. 2 órát utaztunk a Tordai-
hasadékig. Út közben nagyon meleg volt, alig vártuk, hogy megérkezzünk. A hasadékban kb. 
fél órát sétáltunk, míg odaértünk a kitűzött célunkhoz. Közben 3 függő hídon mentünk 



keresztül, amik egy kicsit ingatagok voltak. Az út nagyon izgalmas volt. Sziklás helyeken 
mentünk keresztül, ahol, ha véletlenül félrelép az ember, akkor könnyen leesett volna. 
Sodronyokba kapaszkodva sétáltunk végig a sziklákon. Gyönyörű volt a táj. Nekem Erdélyből 
ez a hely volt a kedvencem. Következő úti célunk Kolozsvár volt , ahova 1 órás út vezetett. 
Amikor odaértünk átsétáltunk az étterembe, ahol aznap este ettünk. Nehezen, de odataláltunk. 
A vacsora jó volt. Az aznapi szállásunkat egy idős  néni biztosította, aki nagyon kedves volt. A 
szoba nagyon szép volt. Kár, hogy nem itt aludtunk mindennap! Este 11-ig beszélgettünk 
medence mellett, utána mentünk fürödni. 

          Nekem ez a nap tetszett a legjobban! 

 

6. nap 

Korán reggel felkeltünk, összepakoltunk és beraktuk a csomagjainkat a buszba, aztán 
elindultunk reggelizni. A reggel egy két csillagos hotelben történt. Volt ott minden: virslitől 
kezdve tükörtojásig. Miután mindenki jól lakott, elindultunk az aznapi legelső 
megállóhelyünkhöz, a Szent Mihály templomhoz. Ez a templom a hajdani Nagy piacon áll. 76 
méteres tornya (a keresztel együtt 80) a legmagasabb erdélyi templomtorony. Művészetben az 
észak-magyarországi stílus hatása ismerhető fel benne. Az építkezés megkezdése ismeretlen, 
de feltételezések szerint Károly Róbert 1316-os oklevelével függ össze. 

 

Utána kimentünk a templom melletti, főtéren lévő lovas szoborhoz. A lovon Mátyás ül, mellette 
mindkét oldalán hadvezérei. Név szerint: Magyar Balázs, Kinizsi Pál, Báthory István és 
Szapolyai János. Utána elgyalogoltunk Mátyás szülőházához, és ott is felolvastunk a fontos 
információkat (vagy ami a lapon volt). Aztán a következő állomás Szent György lovas szobra, 
de ez csak a másolat, az igazit Prágában őrzik. A szobor bronzból készült. A szobor azt 
ábrázolja, hogy Szent György a sárkánnyal harcol. Utána elmentünk a Házsongárdi temetőbe, 
ahol Norbi ráejtett a táskámra egy kő virágtartót. Az temetőben vallásfelekezeti és nemzetiségi 
különbségek nélkül temetnek el embereket. Miután végeztünk, mindenki boldogan szállt be a 
buszba, bár még volt egy megálló, de tudtuk, hogy este már otthon aludhatunk. Az utolsó 
megálló Nagyszalonta, ahol megnéztük Arany János szülőházát. Meséltek a gyermekkoráról, 
aztán leraktuk a koszorút, és végül indulhattunk haza. A hazaút kegyetlen és fárasztó volt, de 
mikor hazaértünk. 

 

 

 


