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Határtalanul kirándulás 

2021. szeptember 27 – október 1.

5 nap, 1700 km, eső, napsütés, hatalmas hegyek, áfonyalekvár, medve 

riasztás, koszorúzások, túrák, só kóstolás, rántott hús evés éjszaka, kürtőskalács, 

fazekasműhely, sok-sok lépcső, patakok, buszon alvás, zenehallgatások, 

érdekes mondák, helyi ételek, történelmi helyszínek.

Az általunk meglátogatott részek mindegyikén tanultunk új dolgokat az 

idegenvezetőtől és meghallgathattuk az adott tájra jellemző történeteket. A 

csodaszép tájak, természeti csodák mellett láthattunk híres épületeket és helyi 

érdekességeket, például a székely kapukat és a kalotaszegi hímzéseket. 



1.Nap Ócsa-Arad-Marosillye-Déva-

Alvinc

 Első nap korán reggel indultunk Ócsáról és pár órás autózás után első 

megállóhelyünk Arad volt. Itt találkoztunk az idegenvezetőnkkel először. 

 A Kiengesztelődés terén rövid sétát tettünk és az aradi vértanúkra 

emlékeztünk. 

 Marosillyében a Vörös Bástyát néztük meg, ahol Bethlen Gábor erdélyi 

fejedelem született és pár éve újították fel.

 Déván úgy tűnt, hogy legalább ezer lépcsőt kell megtennünk, hogy 

felérjünk a várba, de a kilátás mindenkit lenyűgözött és Kőmíves

Kelemenné története is ide kapcsolódik, akit befalaztak a várfalba. 



Arad – Kiengesztelődés tere

Marosillye – Vörös bástya és Bethlen Gábor portréja



Déva vára és a kilátás



2. Nap Nagyszeben-Segesvár-

Nyikómalomfalva

 Reggeli után elindultunk Nagyszebenre, ahol sajnos az eső fogadott minket, 

de azért egy rövid sétával megnéztük a várost, ami a német szászok 

városa. Számomra a megőrzött gabonaraktárak voltak a legérdekesebbek.

 Segesváron megnéztük Petőfi szobrát és ellátogattunk a Petőfi Múzeumba, 

de megtudtuk azt is, hogy itt született Drakula. 

 Megtanultunk káromkodni – Du-te dracu: menj az ördögbe

 A múzeumban végignézhettük a segesvári csata történéseit és Petőfi 

eltűnésének leírását. 

 Meghallgattuk a város bástyáinak védelméről szóló történetet is. 

 Koszorúzással emlékeztünk az emlékműnél.



Nagyszeben



Segesvár – Petőfi Sándor és 

Drakula szobra



3. Nap  Székelyudvarhely-Zeteváralja-Békás

szoros- Gyilkos tó

 Székelyudvarhelyen megnéztünk egy mesterséges víztározót, egy 

szoborparkot és Benedek Elek szobrát is. Megnéztük a Református 

kollégiumot és a Római Katolikus Gimnázium épületeit. 

 Zetevár alján a természetben gyönyörködtünk és egy felduzzasztott folyót 

láthattunk. 

 A napunk legnagyobb túrája a Békás szorosban történt, ahol bátran 

átjutott mindenki a függőhídon, láthattuk a hatalmas sziklákat, amik 

körülvették a szorost és a Gyilkos tónál is tapasztalhattuk a természet erejét, 

amikor meghallgattuk a tó kialakulásának történetét. 

 Szejkefürdőn Orbán Balázs sírját és az oda vezető székely kapukat néztük 

meg. Megismertük a székely kapukon lévő szimbólumok jelentését, a 

születést és a halált is. A medveriasztás több gyerekre is a frászt hozta. 



Székelyudvarhelyi iskolák

Zeteváralja víztározó

Helyi finomságok



Békás szoros

Gyilkos 

tó



4. Nap Farkaslaka-Korond-Tordai

sóbánya

 Farkaslakán kezdtük a napot, ahol Tamási Áron sírját koszorúztuk meg. 

 Korondon egy fazekasműhelybe látogattunk, ahol végignézhettük a 

bögrék és tálak kialakítását és festését, díszítését. A főutcán végigsétálva 

csodaszép díszes tányérokat láthattunk és székely kapukat is. 

 Az utolsó állomásunk a Tordai sóbánya volt, ami az egyik leglenyűgözőbb 

természeti jelenség volt számunkra. A barlang falán lévő és minden 

egyebet befedő sót meg is kóstolhattunk és kipróbáltuk a 112 méter mélyre 

lejutó visszhangot. A huzat formálta a barlang falát hullámszerű mintázattal 

és a só konzerválta a fenyőből készült tárgyakat. 

 A Tordai hasadékra nem maradt időnk, így azt átrakták az utolsó napunkra. 



Korond és a fazekasműhely



Sóbánya



5.Nap Tordai hasadék-Kolozsvár-

Kőrösfő-Királyhágó-Ócsa

 Az utolsó napunkat a Tordai hasadék látogatásával kezdtük meg, ahol 

rövid sétát tettünk.

 Kolozsváron Mátyás király szobrát és szülőházát látogattuk meg, a szobra 

mellett a híres Fekete sereget is ábrázolták. 

 Kőrösfő igazán lenyűgöző volt a pici templomával és a benne található 

kalotaszegi hímzésekkel. Innen szívesen vittem volna haza a mamának 

hímzést. 

 Királyhágón letekintettünk  582 méter magasságból a közeli tájra, ezt a 

területet hívják Erdély kapujának.  Innen hazafelé vettük az irányt és este 9 

óra felé megérkeztünk az iskolához. 



Tordai hasadék Kalotaszegi hímzés

Mátyás király szobra és szülőháza



Köszönöm a figyelmet!


