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A 8-9-10. bentmaradós hétvégénken a székelyek láttak minket vendégül Erdélyben. Augusztus 21-én, 

hétfőn a csoport nagy része csapatokba verődve indult a Mátyás király úti kollégiumba, hogy elfoglalják esti 

szállásukat. Kedden a korai ébresztő után bepakoltunk a buszba és elindultunk a határ felé. Útközben 

csatlakoztak hozzánk a poroszlóiak és a tiszafürediek is. Románia területén megnéztük a nagyváradi 

Székesegyházat és Múzeumát. 

 

Bánffyhunyad 

meglátogatása előtt rövid 

pihenőt tartottunk a 

Királyhágón, ahol a 

gyönyörű kilátás 

mindenkit lenyűgözött. 

Kolozsváron már több 

időt töltöttünk, mert nem 

akartunk kihagyni egy nevezetességet sem (Házsongárdi temető, Bolyai –

Babes Egyetem, Mátyás király szülőháza, Főtér, Mátyás király szobra, 

Szent Mihály templom). 

 

 



     A keddi estét a Bethlen Kata Diakóniai Központban töltöttük. Hamar sor került a villanyoltásra, 

hogy kipihenhessük magunkat a másnapi sűrű programok előtt.  

Szerdán egész délelőtt a Tordai Sóbányában voltunk, ahol golfoztunk, 

bowlingoztunk, asztali teniszeztünk, óriás kerekeztünk.  

Ebéd után Segesvár történelmi belvárosában sétáltunk és megmásztuk a Diák 

lépcsőt is. Sok 

szuvenírrel 

szálltunk vissza 

a buszra és indultunk Székelyudvarhelyre, 

ahol a szállásunk volt a további napokban. 

Mielőtt megérkeztünk oda megcsodáltuk a 

Városházát, a Ferencesek templomát és 

felelevenítettük a történelem órákon tanultakat az Emlékezés 

Parkjában. Este hagyományos székely ételeket kóstolhattunk.  

Csütörtökön a megemlékezésé és a tavaké volt a 

főszerep. A Gyilkos-tó megtekintése és a Medve-tóban való 

fürdőzés, ill. séta a szovátai tavak körül is a programjaink 

között szerepeltek.  



Másnap Máréfalván gyönyörködhettünk a különlegesen kifaragott székelykapukban. A Csíkszeredai 

Millenium-templom után Csíksomlyó felé vettük az irányt, ahol az 

egész osztály kívánhatott valamit 

a Csodatévő Mária-szobor előtt.  

 

Délben megkezdtük utunkat a 

gyimesi csángókhoz, akik nagy 

szeretettel fogadtak minket és nagyon örültek látogatásunknak. 

Tartottak nekünk egy rendhagyó 

történelem órát az ezeréves 

határnál, majd szekérrel indultunk tovább az esztenára.  

Sajtot készítettünk, kóstoltunk, majd együtt táncoltunk a 

helyiekkel csángó népzenére. Az élménydús nap után 

elfogyasztottuk a különleges ízvilágú vacsoránkat.  

  



Utolsó napunkon korán indultunk, hogy 

bevásárolhassunk helyi különlegességekből 

rokonaink, barátaink számára. A korondi vásárt 

bejárni két óra is kevés volt.  A határ átlépése után az 

osztály kedvenc éttermében, a Móló étteremben 

fogyasztottuk el a kirándulás utolsó vacsoráját. A 

többség este otthon pihent, a lelkesebbek, akik nem 

akarták, hogy vége legyen ennek az élményekben 

gazdag kirándulásnak, még maradtak egy éjszakát a 

kollégiumban.  

 

                

 

Maradandó élményekkel gazdagodtunk, rengeteg új ismeretre tettünk szert. Érdekes volt megismerni 

a székelyek és csángók életét. Jó volt látni, hogyan próbálják megőrizni a hagyományokat.                                                                                                
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