
Zrínyisek Erdélyben 
Utazásunk a HATÁRTALANUL! program keretében az Emberi Erőforrás Minisztériuma és az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) támogatásával valósult meg. Köszönjük helyi képviselőnk, Virág 

Mihály támogatását is. 

1. nap 

Reggel 5 órakor indultunk iskolánk elől. Út közben a buszon felolvasásokat tartottunk erdélyi 

vonatkozású íróink, költőink műveiből. Határátkelés után érkeztünk Aradra. Itt találkoztunk 

idegenvezetőnkkel, aki gyergyószentmiklósi születésű fiatal székely fiú volt, Kolozsvárról jött ide, ő 

kísérte 4 napos utunkat. Felkerestük és megkoszorúztuk a tábornokok kivégzésének emlékművét 

majd átmentünk a Megbékélés terére, ahol az ismét felállított Szabadság emlékművet jártuk körbe. 

 

 



Dévára utazás közben a balladát olvastuk, megzenésített változatát hallgattuk. "Magos Déva várát" 

lentről tekintettük meg, vártak minket a Dévai Szent Ferenc Alapítvány dévai árvaházában, ahol a 

közösségi programunkat valósítottuk meg. Az Alapítvány levele alapján adományokat gyűjtöttünk az 

iskolánkban: élelmiszereket, iskolaszereket, háztartási és tisztálkodási eszközöket, cipőket és még sok 

minden mást, amelyeket átadtunk az itt nevelt gyerekeknek.  Az alapítvány jelmondata: „Jónak lenni 

jó.” Mi is érezhettük ennek igaz voltát. 

 

Utolsó csoportként még sikerült bejutnunk Vajdahunyad várába, amely Erdély egyik legszebb 

várkastélya. A Hunyadiak magyar történelemben betöltött szerepéről emlékeztünk meg. Rövid 

megállásokkal Vajdahunyadról már egyenesen a szálláshelyünkre utaztunk. Este 11 óra múlt, mikor 

szakadó esőben megérkeztünk a szentegyházi Hargita Panzióba. Vendéglátóink nagyon kedvesen 

fogadták a fáradt csoportot. A finom vacsora után elfoglaltuk szobáinkat, senkit sem kellett biztatni a 



pihenésre. A helyiek a cudar időjárás miatt nem javasolták a szabadtéri kiránduló programot 

másnapra, ezért a két napot felcseréltük. 

2. nap 

Máréfalván, a székelykapuk falujában sétáltunk, a műemlék székelykapukat figyeltük meg. 

Székelyudvarhelyen a református templomot és kollégiumot, a Vármegyeházát, a „Vasszékely” 

szobrát néztük meg. Történelmünk, irodalmunk kiemelkedő alakjaival ismerkedtünk meg 

Székelyudvarhely központjában lévő szoborparkban. Továbbutazva először Szejkefürdőre mentünk, 

Orbán Balázs síremlékéhez. Farkaslakán Tamási Áron sírjánál tisztelegtünk a nagy székely író emléke 

előtt, elhelyeztük koszorúnkat, felidéztük az Ábel trilógiát. Megtekintettük a Trianon emlékművet is. 

 

Kőhalomra utaztunk, ahol a 1849. július 30-i csatában Dobay József csapatai súlyos vereséget 

szenvedtek.  Rövid túra keretében megtekintettük a szépen felújított várromot. 

Innen Segesvárra mentünk. Megnéztük a várost, a Világörökség részét képező középkori 

várnegyedet: a Várat, az óratornyot, a Vlad Dracul házat, diáklépcsőt. A várnegyedben felidéztük a 

szabadságharc erdélyi hadszíntereit, különös tekintettel az 1849. július 31-én a város határában 

zajlott segesvári csatára. A Fehéregyháza határában található Petőfi emlékművénél felidéztük a költő 

munkásságát, nagy hangsúlyt fektetve forradalmi költészetére. Megkoszorúztuk az emlékművet, 

Petőfire verseivel emlékeztünk. 



 

Ízelítőt kaptunk a híres erdélyi vendéglátásból, vendégszeretetből is: Nagygalambfalván egyik 

diákunk nagymamája 250(!) fánkkal várt minket. Ennek ellenére jól esett a vacsora is a szálláson. 

Majd a mai napi és a tegnapi élmények rögzítése következett az útinaplóban, ugyanis előző nap 

annyira későn értünk a szállásra, hogy erre már nem maradt idő. Másnapi egyik programunk a 

szekerezés lesz. A Madarasi Hargitára sajnos nem tudunk felmenni, felszekerezni, mert még hó van 

fent, és néhol az utakon is, illetve ahol nem havas, ott sáros, így nem biztonságos neki indulni az 

útnak. Szekerezés lesz, csak a biztonságosabb részeken. 

 

3. nap 

Reggeli után Csíksomlyóra utaztunk, mely város századokon át a székely művelődés, szellemi élet, a 

katolikus hitélet fellegvára volt. A kegytemplom, a „Barátok feredője” és a jól ismert somlyói nyereg 

volt az úti cél. Ezt követően Csíkszeredába érkeztünk. Az 1848-as magyar szabadságharc során Bem 

József Gál Sándort a székelyföldi csapatok főparancsnokává nevezte ki, aki főhadiszállását az itt 

található Mikó várban rendezte be. A székely hadvezér több csíki zászlóaljat küldött Bem seregébe. 

Szerettük volna megnézni a Mikó-várat, amelyben ma a Csíki Székely Múzeum található, de sajnos 

május 1-én zárva volt, így csak kívülről csodálhattuk meg. 



 

Buszunk Szentegyháza határában letett minket, ahol már vártak ránk a szekereink, amelyeket lovak 

helyett traktorok húztak. Szekerezés következett a Szeltersz völgyében, megismertük a környék 

flóráját és faunáját. Megkóstoltuk a helyi borvizes forrás vizét. A sok benne lévő ásványi anyagtól 

kissé furcsa ízűnek találtuk. Vidáman énekelgettünk utazás közben. A völgyben még havat is találtunk 

május 1-én! Ezt követően a kürtőskalácsoshoz látogattunk, ahol megtanulhattuk a kürtős kalács 

készítésének folyamatát, a tésztát saját kezűleg rátehettük a sütőre, majd szén felett ezt 

megsüthettük. Mindenki jóllakott a kürtőskaláccsal. 

 

A kürtőskalácsozás után haza sétáltunk, majd a közelben megnéztünk egy gazdaságot: kisborjúkat, 

teheneket, anyamalacot és kismalacokat. Tehénfejést is láthattunk, a városi gyerekeknek nagy 

élmény volt. Vacsora után a Múzeum szállóba mentünk, ahol a szentegyházi Gyermek Filharmónia 

fennállásának 33. évfordulója alkalmából fergeteges hangversenyt adott, amelyet fáklyás felvonulás 

és utcabál követett. A kórus méltán népszerű Magyarországon és szerte Európában Haáz Sándor 

karnagy vezetésével csodás eredményeket mondhat magáénak. Késő este tértünk vissza a 

szállásunkra, ahol az útinaplóírás után szomorúan csomagoltunk. 

 



4.nap 

Borús időben reggeli után már mindent bepakolva kellett a buszra szállnunk, hiszen már haza 

indultunk Budapestre. Sétáltunk Korond utcáin, megcsodáltuk a kézműves termékeket. Mindenki 

igyekezett szép emléktárgyakat vásárolni. Már Korondon mellénk szegődött az eső. 

 

Parajdon a sóbánya mélyén nem éreztük a rossz időt. Busszal mentünk le a sóbányába, majd ezután 

még sok-sok lépcső vezetett lefelé. Beszéltünk a só mai és régi fontosságáról, élettani hatásáról, 

láttuk, hogy gyógyulnak odalent a betegek a régi sóbánya nagy játszóterén. Sajnos a lenti 

kalandparkot idő és pénz hiányában nem próbáltuk ki. 

 

A négy nap alatt nagyon megkedvelt idegenvezetőnktől, Robitól Kolozsváron búcsúztunk el, ezt az 

alkalmat felhasználtuk arra, hogy Kolozsváron is szétnézzünk egy kicsit. Itt Fadrusz János 

monumentális Mátyás király szoborcsoportját, a király szülőházát és a gótikus Szent Mihály 

templomot tudtuk megmutatni a gyerekeknek. Az idő kegyes volt hozzánk, amíg Kolozsváron 

sétálgattunk, nem esett az eső. 



 

Miután idegenvezetőnktől búcsút vettünk, nekivágtunk a Budapestig vezető hosszú, látványos útnak. 

Erdély szakadó esővel búcsúzott tőlünk. A túra során a gyerekek útinaplót vezettek, 

fényképezőgépeikkel, telefonjaikkal folyamatosan rögzítették a főbb látnivalókat, hogy otthon 

könnyebben tudják elmesélni azt, hogy merre jártak, mit láttak. Utazás közben a Székelyföldön tanult 

magyar népdalokat énekeltük, a kirándulás legemlékezetesebb pillanatait és legérdekesebb 

látnivalóit elevenítettük fel. Erdély visszavár! Késő este 11 órakor szerencsésen megérkeztünk 

az iskolánkhoz, ahol mindenkit nagyon vártak a szülei, családtagjai. 


