
 

“ERDÉLYI KÖRUTAZÁS - SZÁSZFÖLD ÉS SZÉKELYFÖLD” 

Gyermekliget Alternatív Óvoda és Általános Iskola és AMI 

Utazás időpontja: 2022.06.06-2022.06.10. 

Létszám: 19 diák, 3 tanár 

Az 5 naposra tervezett erdélyi körút első napján a határátkelő elhagyását követően első 

állomásunk Arad volt, ahol főhajtással tisztelegtünk az Aradi vértanúk emlékművénél, a 

vesztőhelyen, majd megnéztük az egyik legnagyszerűbb magyar szoborcsoportot, Zala György 

monumentális alkotását, a hányattatott sorsú, 1848/49-es szabadságharc mártírjainak 

emléket állító Szabadság-szobrot.  

 

 

Aradot követően hosszú út után érkeztünk meg Dévára. A Dévát uraló várhegy vulkanikus 

oromzatán a falépcsőkből álló gyalogút után megtekintettük a legendával átitatott 

emblematikus Déva várának romjait.  



 

 

A már messziről látható szabályos kúp alakú hegyen, a Maros partján, stratégiai helyen épült 

erődítmény falai közül káprázatos kilátás nyílt elénk.  

 



 

Este az Erdély szerte több ezer nehéz sorsú gyermeknek otthont adó Dévai Szent Ferenc 

Alapítvány központjába látogatunk, ahol felvettük a kapcsolatot az iskoláskorú gyerekekkel. 

A bentlakásos intézményt adományokkal támogattuk. Fontos kiemelnünk, hogy miközben 

önmagukról meséltek egymásnak, a gyerekek között baráti kapcsolatok alakultak ki. Az első 

éjszakát itt töltöttük, és a projekt egyik kiemelt jelentősége volt, hogy diákjaink láthatták, 

hogy az asztalra került ételeket a gyerekek készítették és szolgálták fel. Jó tapasztalás volt ez 

az öngondoskodásról, a feladatvállalásról.  

 

Másnap legfontosabb úticélunk Nagyszeben volt, vagyis Hermannstadtba utaztunk, 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 várostornyot 

és átmentünk a Hazugok hídján, megnéztük a lenyűgöző evangélikus templomot, majd a 

felújított főtér nevezetességei közül a Brukenthal Palotát, a katolikus templomot és a 

Mészárosok házát is megtekintettük.  Ismerkedtünk tehát Szászfölddel.  



 

 
 

 
Utunk továbbvezetett a gyönyörű Fogarasokon, majd este megérkeztünk Törcsvárra a 

káprázatos szász határvárba, az ún. ”Drakula-kastélyba” . A várat Nagy Lajos király parancsára 



 

építették, hogy az ide helyezett őrséggel visszaverhessék a Törcsvári-szoroson néha betörő 

csapatokat.  

 

 
 



 

 
 

 
 



 

Második éjszakánkat Alsócsernátonba töltöttük, majd reggel itt ismerhettük meg a 

Székelyföld leggazdagabb skanzenjét, a csernátoni Haszmann Pál Múzeumot. A nagy kapun 

belépve az udvarra, mindenki megtorpant egy pillanatra, hiszen szeme elé tárult egy gyönyörű 

park, közepén a nemesi udvarházzal, kúriával, tőle jobbra a szabadtéri múzeum, beépített, 

eredeti bútorzatú székely házakkal.  

 
 

 



 

 
Utunkat Brassóba folytattuk.  

 



 

 
Kellemes sétát tettünk a történelmi Erdély legnagyobb szász városában, felkapaszkodtunk a 

Fehér toronyhoz, ahonnan szép kilátás nyílt a városra, és megkerestük a szász építészet ránk 

hagyott csodáit: a Katalin kaput, Európa egyik legkeskenyebb utcájának tartott Cérna-utcát, a 

gyönyörűen felújított, szász és magyar történelmi nevezetességeket elénk táró tágas főteret 

és sok más érdekességet. Megnéztük a Fekete templomot, ahol Európa legnagyobb középkori 

török szőnyeggyűjteményét is láthattuk - a gazdag szász kereskedők adományai máig a város 

büszkeségét jelentik.  



 

 
 

Libegővel felmentünk a Brassó feletti Cenk-hegyre, ahonnan gyönyörű kilátás tárult elénk úgy 

a Keresztény-havasokra mint az óvárosra. 

 



 

 
 

 

A negyedik napon a Szent Anna tóhoz kirándultunk, amely egy krátertó az Erdélyi Csomád-

hegység kialudt vulkáni kráterében. Része a Mohos Természetvédelmi Területnek, amely a 

Csomád két kráterét foglalja magába. Idegenvezetőnk segítségével meghallgattuk a tó 

kialakulásához fűződő legendát.  



 

 
 

A másik kráterben a Mohos-tőzegláp található, ahol megtudtuk, hogyan alakult ki a két 

krátertó és megismerkedtünk a különleges és ritka növényvilágával. 



 

 
 

 A tőzegláp kalandos túrája felejthetetlen élményt nyújtott mindenkinek. Délután 

megérkeztünk a Csíksomlyói kegytemplomhoz a katolikus vallású székelyek híres Mária-

kegyhelyéhez, búcsújáróhelyéhez és szellemi életének több évszázados központjához.  



 

 
Kissomlyó és a Nagysomlyó közötti nyereg a csíksomlyói búcsú helyszínének ad otthont, ahová 

rövid túra után érkeztünk meg. A csíksomlyói látogatást színesítette, hogy népviseletbe 

öltözött fiatalokkal találkoztunk, akik elmesélték, hogy iskolai hagyományaik szerves része a 

székely népviselet hordása. 

 



 

 
 

 



 

Utolsó esténket Farkaslakán, Tamási Áron szülőfalujában töltöttük. Itt megemlékeztünk az 

íróról. A Farkaslakára vezető úton Máréfalván a székelykapukról tanultunk, megfigyeltük az 

udvarhelyszéki kapuk díszes megjelenését.  

Utolsó napunk csodálatos helyszíne Korond volt, ahol látogatást tettünk egy hagyományőrző 

fazekas családnál, ahol ismerkedtünk a fazekasság mesterségével.  

 

A híres korondi vásár minden résztvevőt lenyűgözött. Korond után utunk a tordai sóbányához 

vezetett, mely 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 sóbányában tett séta során megtekintettük a barlangban lévő 

tavat, élveztük a só adta friss levegő jótékony hatását. 



 

 

 



 

 Ezt követően haza utaztunk. 5 napos kirándulásunk során a lenyűgöző látnivalók mellett jó 

volt megtapasztalni a székelyek vendégszeretetét, az erdélyi jellegzetes ízeket. Élmény volt 

hallgatni a mesés történeteket, megtapasztalni a külhoniak magyarságtudatát.  

 


