
1.nap: Budapesttől a keleti végekig - ismerkedés Erdéllyel 

Délelőtt: 

Kora reggeli indulás Budapestről, utazás rövid pihenőkkel az ártándihatárátkelőhöz. A határátkelés után érkezés 

Nagyváradra: Püspökiszékesegyház, Kanonok sor, Szent László-szobor Szent László mondák, Tordai hasadék 

Délután: 

Utazás Bánffyhunyadra, látogatás a jellegzetes kalotaszegi reformátustemplomban, majd utazás tovább 

Székelyföld felé. Vacsora és szállásCsíkszék egyik legszebb fekvésű településén, a Csíksomlyó közvetlen 

közelében fekvő Csíkcsomortánban lesz. 

Este: 

Ismerkedés szálláshelyünkkel, a helyiekkel, a kirándulás további programjának ismertetése, megbeszélése. 

2. nap: Természeti csodák szálláshelyünk környékén Nemzeti színű szalag, koszorú 2 db 

Délelőtt: 

Reggeli után Felső-Háromszék felé vesszük utunkat. A Nyergestető 1848-as emlékművénél és kopjafaerdőjénél a 

nyergestetői csatára, a székely hősökre emlékezünk, majd Kézdivásárhelyen rövid városnézéskeretén belül 

ismerkedünk a település egyedülálló, jellegzetes udvarteres szerkezetével. Meglátogatjuk az igen kedves 

Céhtörténeti-és Babamúzeumot. Ebédszünet Kézdivásárhelyen. Kányádi: Nyergestető, Bem József alakja, Gábor 

Áron rézágyúja, Ének: Gábor Áron … Kós Károly építészete   

Délután: 

A Büdös-hegy felé vesszük utunkat, ahol természeti ritkaságokkal,érdekes vulkáni utóműködésekkel 

ismerkedünk. Rövid könnyűgyalogtúrával felkeressük a   Büdös-barlangot, Európa legnagyobb 

természetes mofettáját, és a közelében található timsós lápokat,"buffogókat". Ezután érkezés a Nagy-Csomád   

reliktum-növényeivel ismerkednek a gyerekek (húsevő növények és egyéb növényritkaságok). Ezután Közép-

Kelet Európa egyetlen vulkánikrátertavánál, a Szent Anna-tónál pihenjük ki a gyalogtúra és a nap 

fáradalmait, majd Tusnádon borvizet kóstolunk. Szent Anna tó legenda, Alcsíki medence, borvíz   

Este: 

Vacsora után a szálláshelyünkön találkozás a helyi iskola diákjaival,közös foglalkozás, közösségépítő játékok. 

Szállás Csíkcsomortánban.  Tábortűz mellett – magyar népdalok, népmesék. Közös daltanulás. Ősi magyar 

harcművészet, hadi önvédelem. 

3.nap: Kirándulás Csík- és Gyergyószéken 

Délelőtt: 

Reggeli után utazás Csíkszereda felé, megálló Csíksomlyón, a leghíresebb búcsújáróhelynek számító 

Kegytemplomnál. Madéfalván a madéfalvi vérengzésre, a székely ellenállásra emlékezünk, majd 

Gyergyószentmiklós érintésével Székelyföld leghíresebb látnivalóihoz,a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szoroshoz 

érkezünk. A félelmetes, 500métert is meghaladó függőleges sziklafalak közötti séta után, ha az 

időjárás és időnk engedi, a Gyilkos-tó fölé emelkedő Kis-Cohárd impozáns sziklatömbjét másszuk meg, ahonnan 

páratlan kilátás nyílik a lent elterülő tóra és a környékre. Ebédszünet a Gyilkos-tónál. Petőfi Sándor, Mikó vár 

Makovecz Imre „angyalkás” temploma, Legendák, Bethlen Gábor 

Délután: 

A visszaút során megállunk a gyergyószárhegyi Lázár -kastélynál,Székelyföld legszebb reneszánsz kastélyánál, 

ahol Erdély legnagyobb fejedelme, Bethlen Gábor töltötte gyermekéveit. Késődélután visszaérkezünk 

Csíkcsomortánba, ahol a nap szekerezéssel, esztena-látogatással zárul. Itt a gyerekek megtekintenek egy 

juhfejést, megismerkednek a sajt- és ordakészítés fortélyaival.  

Este: 

Vacsora után együttlét a helyi iskola diákjaival, a Magyarok Nagyasszonya néptánccsoport táncosaival, közös 

éneklés, táncház. Szállás Csíkcsomortánban. Bográcsozás Pálfalva diákjaival, Néptánccsoport-közös ének. Riport 

a Polgármesterrel. Ajándékok: gyerekeknek, polgármesternek, szállásadóknak 

 

 



4. nap: Ismerkedés Udvarhelyszékkel és a székely Sóvidékkel 

Délelőtt: Búcsú mert, máshol alszunk. 

A Tolvajos-tetőn keresztül Székelyudvarhely felé utazunk, először Szejkefürdőn állunk meg "a legnagyobb 

székely", Orbán Balázs sírjánál. 

A sírhoz vezető székelykapu-sor látványos szabadtéri múzeumként tárja elénk a gyönyörű udvarhelyszéki 

székelykapuk régebbi és újabbpéldányait, köztük van Orbán Balázs kapuja is. Farkaslakán Tamási 

Áron irodalmi búcsújáróhelynek számító sírjánál állunk meg, majd Parajdra utazunk, séta a híres sóbánya 

hatalmas földalatti termeiben. Szovátán a Medve-tavat tekintjük meg, séta a tó körül. Ebédszünet Szovátán. 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben_idézet, koszorúzás Tamási Áron Benedek Elek meséiből idézet, ének: Székely 

Himnusz 

Délután: 

A visszaút során Korondon vásárlási lehetőség a székely kézművesek portékáiból, majd pihenő 

Székelyudvarhelyen, séta a városközpontban (az Emlékezés Parkjának megtekintése). Székelykeresztúron és 

Fehéregyházán áthaladva haladunk Segesvár felé, közben Petőfire és a segesvári csatára emlékezünk. 

Este: 

Találkozás a helyi magyar iskola diákjaival, a Kikerics Néptáncegyüttes táncosaival a Gaudeamus-házban (helyi 

magyar szórványkollégium), közösségépítő játékok. Vacsora és szállás Segesváron. KI-MIT-TUD 

5. nap: Búcsúzás Erdélytől, hazautazás Marosvásárhely - Körösfő útvonalon 

Délelőtt:  

A korai reggeli hazaindulás előtt felsétálunk szálláshelyünk középkori Várnegyedébe (a Világörökség része), 

megtekintve nevezetes házait, az Óratornyot, a Fedett lépcsőt. Segesvár után utazás tovább Marosvásárhelyre, 

rövid városnézés: főtér, Kultúrpalota, Teleki-téka, Bolyai-múzeum. tanítási óra megtekintése Bolyai Múzeum, 

Vasvári életrajz 

Délután: 

Folytatjuk utunkat hazafelé, Körösfőn vásárlási lehetőség a kalotaszegi település népi portékáiból, majd érkezés 

az ártándi határátkelőhöz, folyamatos utazás hazáig, rövid pihenőkkel. Ajándékok: gyerekeknek, szállásadóknak 

Koszorúzás- Körösfő kopja, fiú-lány sportverseny 

Este: 

Érkezés Budapestre a kései órákban. 


