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A pályázat rövid összefoglalása: 

 Célunk az, hogy kapcsolatot teremtsünk az érintett tájegységek magyarságával és erősítsük 
egymásban az együvé tartozás érzését. Udvarhelyszékbe érkezünk. Bebarangoljuk Sóvidéket. 
Elutazunk a Békás-szoroshoz, majd a Gyilkos-tavat keressük fel. A megigéző természeti környezetben 
fekvő Szent Anna tónál sétálunk, megnézzük a Mohos tőzeglápot. Alsócsernátonban meglátogatjuk 
Székelyföld egyik legnagyszerűbb múzeumát. Erdővidéken Szászföldi kitérővel útba ejtjük Brassót, 
Nagyszebent és Déva várát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PÁLYÁZATBAN SZEREPLŐ PROGRAM RÉSZLETES ISMERTETÉSE: 

 

 

1. nap: 

 2022. 06.21. kedd  

Első állomásunk a határ átlépése után Arad volt. Főhajtással tisztelegtünk  az 
Aradi vértanúk emlékművénél, a vesztőhelyen, majd megnézzük az egyik 
legnagyszerűbb magyar szoborcsoportot, Zala György monumentális alkotását, 
a hányattatott sorsú, 1848/49-es szabadságharc mártírjainak emléket állító 
Szabadság-szobrot, melyet 1890-ben állítottak fel több 10 ezres tömeg 
jelenlétében. 1925-ben bontották el, majd hosszas huzavona után, 2004-ben 
állítottak fel újra a Megbékélés parkban.  

A város más nevezetességeit buszból ismerjük meg: az egykori Szabadság-teret, 
a gyönyörű, neoklasszicista Városházát, a különböző építési stílusban épült 
belvárosi palotákat, egykori Fehér Kereszt fogadót; a Bohus palotát és a 
Kultúrpalotát, a Színházat, ahol Ferenc József is megfordult, a Református 
Templomot, ahol Horthy Miklós és Edelsheim Ilona tartotta az esküvőjét, és a 



hatalmas, belvárost uraló Minorita Templomot, ahol évtizedekig rejtegették a 
Szabadság-szobor épen maradt darabjait.  

Arad után Vajdahunyadra utaztunk, ahol a „Várak királyát”, a Hunyadi-Bethlen 
várkastélyt látogattuk meg. A Hunyadi család vajdahunyadi várkastélya a 19. 
században már a magyar nemzet építészeti ereklyéjévé vált. Az 1896-os 
millenniumi ünnepségek, a honfoglalás emlékére készítették el mását, a 
Vajdahunyad várát Budapesten. 

 A kora délutáni órákban  Dévára érkezünk. 

Déván ismerkedünk a Böjte Csaba nevével fémjelzett, Szent Ferenc Alapítvány 
által fenntartott és a nehéz sorsú gyerekeknek otthont, családot adó 
intézménnyel. Átadhattuk adományunkat. Bennünket egy diáklány kísért körbe, 
a kolostor udvarán s röviden bemutatta, elmesélte életüket, neveltetésüket a 
kolostor falai között , a végén pedig kérdezni is lehetett mindennapjaikról, 
elfoglaltságaikról. Utána a kolostor emeletén megnéztük a kis kiállítást és egy 
kis adományboltot is. Óriási szükség van Déván minden segítségre ahhoz, hogy 
3000 bentlakásos, szegény sorsú vagy árva gyermek asztalára nap mint nap ételt 
tudjanak varázsolni és megfelelő körülmények között felnevelni őket. 

 

Ezután a várost uraló várhegy vulkanikus oromzatán látható a legendával 
átitatott emblematikus Déva várának romjait hódítottuk meg három bentlakásos 
kislány kíséretével. A már messziről látható szabályos kúp alakú hegyen, a 
Maros partján, stratégiai helyen épült erődítmény falai közül káprázatos kilátás 
nyílt. Sajnos, Déva várának felújítási munkálatai miatt a vár egy része nem volt 
látogatható. A várhegy alatt felelevenítettük Kőműves Kelemenné balladáját.  

 

Ezután este érkeztünk a Melite vendégházba, ahol elfoglaltuk a szobáinkat majd 
megvacsoráztunk. 



                  

          

              

           
2. nap: 

 2022. 06.22. szerda: 

A  reggeli és a  bepakolás után  elindultunk. Útközben megláthattuk a 
Kenyérmezei csata helyszínét. Majd megérkeztünk  Nagyszebenbe, vagyis 
Hermannstadtba, amely nemcsak a szászság legfőbb városa, hanem egykor még 
az Erdélyi Fejedelemség fővárosa is volt. 

 Európa Kulturális Fővárosának (2009) bevehetetlen falakkal körülvett 
belvárosa, Közép-Európa legnagyobb középkori főterével teljes épségben 
vészelte át a történelmi korok viharait. Meglátogattuk a Kis-, Nagy- és a Huet 



piactereket, megnéztük a híres várostornyát és átmentünk a Hazugok hídján, 
megnéztük a lenyűgöző evangélikus templomot, majd a felújított főtér 
nevezetességeit keressük fel, a Brukenthal Palotát, a katolikus templomot és a 
Mészárosok házát is. Ismerkedtünk Szászfölddel.  

 Következő célunk az 1205-1206-ban épült kerci cisztercita templom és apátság 
romjai voltak. Kerc a legfantasztikusabb egyházi, építészeti és történelmi 
emlékhelyek közé tartozik. 1474-ben Mátyás Király felszámolta a monostort, a 
további pusztítások ellenére ma is állnak a hatalmas, impozáns oszlopok, a 
díszített zárókövek, a gótikus ablakok és a XV. századi nyugati bejárat. 
Hatalmas udvarán még pihenni is tudott csapatunk. 

Délután ellátogatunk a történelmi Erdély legnagyobb szász városába, Brassóba. 
A máig fennmaradt bástyákat és tornyokat kerestük fel. A hatalmas, impozáns 
főtéren sétálva felkerestük a város legfontosabb látnivalóit: a Tanácsházát, a 
Hirscher házat, a Fekete templomot - melyet megnéztünk belülről is. Picit arrébb 
a Katalin kaput és a Cérna utcát is meglátogattuk. 

Estefelé érkeztünk a gyönyörű Füzi-tóhoz. Szállásfoglalás és a vacsora után 
fáradtan tértünk nyugovóra.  

 

      



        

 

  

 

 

        

 



3. nap:  

2022.06.23. csütörtök 

 A kiadós reggeli és a bepakolás után indultunk Prázsmába. Megtekintettük az 
Unesco Világörökség részét képező, lenyűgöző szász erődtemplomot, amely 
veszély esetén a teljes falu lakosságának menedéket nyújtott akár több hónapra 
is: itt tárolták az élelmet, és az erőd falain belül működött az iskola és a templom 
is. 

Alsócsernátonba érve látogatást tettünk Székelyföld leggazdagabb 
skanzenjében, a Haszmann Pál Múzeumban. A nagy kapun belépve az udvarra, 
mindenki megtorpan egy pillanatra, hiszen szeme elé tárul egy gyönyörű park, 
közepén a nemesi udvarházzal, kúriával, tőle jobbra a szabadtéri múzeum, 
beépített, eredeti bútorzatú székely házakkal. Hauszmann Pál unokája rendkívüli 
átéléssel mesélt emlékeiről a család történetéről. Itt mindenki talált számára 
izgalmasat, ugyanis a százéves mezőgazdasági gépektől az ősrégi rádiókig, az 
írógépig, a 18. századi öntött kályhákon keresztül itt rengeteg érdekesség volt 
fellelhető. 

A parkban meglepetés várt ránk. Egyik tanuló édesapja Alsócsernátonból 
származik. Rokonaik sütöttek a csapatunknak fánkot, melyet jóízűen 
fogyasztottunk el. 

Utána a szent Anna tóhoz kirándultunk, amely egy krátertó az Erdélyi Csomád-
hegység kialudt vulkáni kráterében. Része a Mohos Természetvédelmi 
Területnek, mely a Csomád két kráterét foglalja magába. Idegenvezetőnktől, 
Izoldától meghallgattuk a tó kialakulásához fűződő legendát. A másik kráterben 
a Mohos-tőzegláp volt található ahol megtudtuk, hogyan alakult ki a két krátertó 
és megismerkedünk a különleges és ritka növényvilággal. Sőt, még távolból 
medvéd is láttunk. 

 E nagyszerű nap után megérkeztünk  Csíkcsomortánba, ahol elfoglaltuk két 
éjszakára szállásunkat és megvacsoráztunk. 

 



 

 

 
 



4. nap: 

 2022.06.24. péntek : 

A bőséges reggeli után elindultunk, majd első állomásunk a mádéfalvi 
veszedelem emlékműve volt, ahol megemlékeztünk a borzalmas kivégzésről. 
Ezután Csíksomlyó felé vettük az utunkat. A csíksomlyói kegytemplom a 
katolikus vallású székelyek híres Mária-kegyhelye, búcsújáróhelye és szellemi 
életének több évszázados központja. Kissomlyó és a Nagysomlyó közötti nyereg 
a csíksomlyói búcsú helyszínének ad otthont, beszéltünk ennek jelentőségéről. 
Megnéztük a kulturált mosdókat a templom közelében. Barátok feredője: a 
csíksomlyói Ferences kolostor mögötti réten fakadó forrás, a lakosság kedvelt 
savanyú ásványvize, vulkáni utóműködés eredményeként jött létre. Fellobogó 
vízbősége és gazdag forrása miatt, Benkő Károly 1853-ban “lobogó víz”-nek 
nevezte. Felsétáltunk a Makovecz Imre által tervezett Hármashalom-oltárhoz, 
mely a Kissomlyó és a Nagysomlyó közötti nyeregben helyezkedik el, és a 
csíksomlyói búcsú helyszínének ad otthont.  

Ez után jókedvűen utaztunk a Gyilkos-tóhoz, ahol ismerkedtünk különböző 
legendákkal, a hegyomlás által keletkezett Gyilkos-tónál sétáltunk. Séta a 
tóparton, majd a Keleti-Kárpátok legszebb szurdokvölgyében, a varázslatos 
szépségű, Erdélyt Moldvával összekötő Békás-szorosban gyönyörködhettünk, a 
több száz méteres sziklafalak közt. A Tündérkert nevű szikla valóban nem 
hazudtolja meg nevét. Mesebeli a formája, a körívesen, sávosan színes meredek 
szikla falával, a végig sétálható, lapos szikla peremével. Mintha tündérek 
kertjében jártunk volna, hatalmas fenyők, páfrányok, ritka, különleges növények 
kísértek utunkon. Elénk tárult a Békás-szoros szikla birodalma, a. Az Oltár-kő 
kis testvérnek tűnik az 1156 m csúcsával. És jöttek szépen sorjában: az Oltár-kő 
mögött a Bardócz-szikla az Őr-toronnyal, a Szurdok-kő, a Mária-kő, a Csíki-
bükk. A távolban felsejlett a Csalhó masszív tömbje.  

E fantasztikus nap után visszaérünk a szállásra, majd megvacsoráztunk. 



    

      

 
 

5. nap: 

 2022.06.25.szombat 

A reggeli után  indultunk Farkaslakára - Tamási Áron sírjához- A székelység 
nagy írója a falu nyugati szélén, a római katolikus templom és temető mögötti 
virágos parkban, a két cserefa között nyugszik. A sírhelyhez rovásírásos 
máréfalvi székelykapu alatt áthaladva, egy kis sétányon juthattunk. A sír mögött 
a Tamási-emlékművet tekinthettük meg, a 2 cserefa között lévő, Szervátiusz 
Jenő által faragott gránittömbbel jelzett sírjánál a legnagyobb székely népi íróra 
emlékeztünk. Utána megtekintettük Erdély első Trianon-emlékművét. Mindkét 
emlékműnél tisztelettel emlékeztünk. 

 A tordai sóbánya egy igazi sóbányászati múzeum. A bányászati szerkezetek 
kiváló konzerválása és a felújítási munkálatok lehetővé tették, hogy e csodás 
helyen a történelem és legenda sikeresen egybeolvadjon. A világ minden tájáról 
érkező turisták egyre növekvő száma is e hely történelmi és turisztikai értékét 
bizonyítja, nem véletlen lett a BBC szavazásán pár évvel ezelőtt egyike a „világ 



10 legfantasztikusabb és legismeretlenebb látnivalójának”. Azóta már annyira 
nem ismeretlen, legalábbis a magyarok körében – emlékezetes élmény a föld 
gyomrában, 150 méter mélyen tett látogatásunk.  

 A Tordai-hasadék volt a következő úticélunk, mely a vulkáni alkotás egyik 
legbámulatosabb remeke; itt egy hegylánc tetejétől a talapjáig kettérepedve. A 
két átelleni meredek fal kiálló sziklái és mélyedései még most is egymásba 
illenek, a háromezer lépésnyi sziklafolyosó hajlásai, megtörései mindenütt 
egyenközűek maradnak, csak imitt-amott mutat tágabb öblöket, hol a sziklaőrlő 
idő görgeteg kőzuhanyokká porlasztotta a bércfalat. A hasadékban könnyű túrát 
tettünk. 

 Az esti órákban érkeztünk Magyarvistára, a szálláshelyünkre.  

             

 
 

 



 

 6.nap:  

2022.06.26. vasárnap  

A bepakolás után indulzunk Kincses Kolozsvárra. A Házsongárdi temető mellett 
áll meg a busz, ahonnan elsétálunk a város Főterére. Felidéztük milyen lehetett a 
középkori és a reneszánsz Kolozsvár. Sajnos csak kívülről tudtuk megnézni a 
teret meghatározó Szent Mihály templomot, mely Erdély második legnagyobb 
gótikus temploma, és Fadrusz János legnagyobb alkotását, Mátyás király lovas 
szobrát. Innen tovább sétáltunk Mátyás király szülőházához, amivel szemben 
megemlékeztünk Bocskai István fejedelmünkről és születéseinek 
körülményeiről. A Farkas utcába sétáltunk, ismerkedtünk annak a nevezetes 
építményeivel is.  

 A Király-hágót átlépve rövidesen Cifra-Kalotaszegen találtuk magunkat. 
Körösfő utunk következő megállója, ahol megnéztük a 4 fiatornyos, 
zsindelytetős, festett fakazettás mennyezetű, belső falfreskókkal és kalotaszegi 
szőttes díszítésekkel is büszkélkedő református templomot. Érdekes emléke a 
török időknek az ún. „Rákóczi szőnyeg”, amely a történészek szerint Erdélyben 
készített gördesz csomózású török imaszőnyeg. A néphagyomány szerint, 
amikor 1660. május 22-én II. Rákóczi György fejedelem a vesztes szászfenesi 
csata után sebesülten Várad felé menekült, Körösfőn megpihent, ahol Korpos 
György helybeli lakos látta el a fejedelmet. Rákóczi jóságáért egy török 
szőnyeggel ajándékozta meg, amelyet aztán utódai a református egyháznak 
adományoztak. Ezt bizonyítja a szőnyeg felirata is: „Körösföi curátor Korpos 
István ajándéka 1754, az Úr asztalára feleségével Bálint Katával.” Az utolsó 
koszorút Vasvári Pál fejfájánál helyeztük el.  

 A településen áthaladó út mentén a házak előtt kirakodóvásár működik, ahol 
sok turista megáll emléktárgyakat, vagy éppen jellegzetes körösfői faragott 
titokdobozt vásárolni – körül néztünk mi is.   

A Király-hágón, Erdély történelmi kapujában búcsúztunk Erdélytől, majd fájó 
szívvel, de élményekben, gazdagon indultunk hazafélé.  



  

 

 

  

 
 

Köszönjük a Magyar Kormánynak, a Csillagösvény Utazási Irodának, és nem 
utolsó sorban idegenvezetőnknek, Trifói Izoldának, hogy részesévé vált 
csapatunk e fantasztikus utazásnak, melyre mindig emlékezni fogunk. 

 


