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A hosszú utazás során első állomásunk Gyulafehérvár volt, ahol Erdély 
leghatalmasabb román kori építészeti emlékét, a Szent Mihály székesegyházat 
néztük meg.





Utazásunk 2. napjának reggelén ellátogattunk a tusnádfürdői iskolába, ahol egy 
siklósi helyi jellegzetességeket tartalmazó csomagot is átadtunk az iskola titkárának. 



 Fakultatív programként ellátogattunk a parajdi sóbányába, ahol egy aktív délelőttöt 
töltöttünk el, a gyerekek tollaslabdáztak, asztaliteniszt is játszottak, vagy csak 
egyszerűen üldögéltek a jó levegőben.



 Korondon megismertük a fazekasság ősi hagyományait, megtekintettük a 
jellegzetes korondi cserépedényeket, megfigyeltük az ismétlődő motívumokat, 
uralkodó színeket, jellemző használati tárgyakat.



 Farkaslakán Tamási Áron síremlékénél megemlékeztünk a jeles íróról és műveiről. 
Felidéztük az Ábel a rengetegben c. regény legkedvesebb részeit. A sírhely felé 
vezető úton egy székely kapu jellemzőit is feltérképeztük.



 Székelyudvarhely felé megálltunk Szejkefürdőn, ahol végigsétáltunk és 
megcsodáltuk a székely kapuk sorát. Orbán Balázs síremlékénél is tiszteletünket 
tettük, megemlékeztünk a neves székely néprajzkutatóról.



 Fakultatív programként megtekintettük a Mini Transilvania Parkot, csodálatos 
néhány órát töltöttünk el az erdélyi vár és kastélymakettek között. Megkerestük 
azokat az építménymaketteket, amelyeket már láttunk, és azokat is, amelyeket az 
elkövetkezendő napokban meg fogunk nézni.





 Végül utolsó állomásként elindultunk Székelyudvarhelyre, a Székelyföld egyik 
művelődéstörténeti központjába. Csodálatos épületeket láttunk itt.



 Első állomásunk Csíkszeredán a Mikó-vár volt, amelyet körbejártunk és 
megfigyeltük jellegzetességeit. Összehasonlítottuk a már látott várakkal, 
megismertük a történetét. Végigjártuk a Csíki Székely Múzeumot.



A néprajzi gyűjtemény tanulmányozása mellett beleástuk magunkat a 

könyvnyomtatás történetébe is. Elcsodálkoztunk a múzeumban található kút és 

latrina mélységén. A végén a fiúk még be is öltöztek egy vicces fotó erejéig.



 Ezután Csíksomlyóra látogattunk. A Kárpát-medence legnépszerűbb 
zarándokhelyéről már sokat olvastunk. Megcsodáltuk a monumentális épületet, 
bent pedig mindannyian odajárultunk a csodatévő Mária-szoborhoz. Jó volt kicsit 
elcsendesedni.



 Madéfalván megtekintettük a turulmadaras emlékművet. Megismertük a 
SICULICIDIUM jelentését és történetét. Tiszteletettel adóztunk az elhunyt székelyek 
előtt. 



 Nagyon vártuk már a Gyilkos-tóhoz való kirándulást. Itt egy kicsit kipihentük a nap 
fáradalmait is. A tómenti pihenés után néhányan nekivágtunk egy kisebb túrának 
is, hogy a magasból is megcsodálhassuk ezt az egyedi tavat.





 Hazafelé menet végigmentünk a Békás-szoroson. A buszról leszállva néhány 
kilométert gyalog tettünk meg, így alkalmunk volt alaposan tanulmányozni a szoros 
sziklatömbjeit és természetes környezetét. Csodálatos élményben volt részünk.



A negyedik nap is izgalmasra sikerült. Útunk első állomása Prázsmár volt, ahol 
megnéztük az erődtemplomot. Sajnos nem jutottunk be az épületbe, de körbejártuk, 
és megfigyeltük a hármas védőfalrendszer nyomait.





 Csernátonra érkeztünk, Haszmann Pál falumúzeumába. Kellemes órát töltöttünk el a 
skanzen gyönyörű székely házai között, megfigyeltük a székely parasztházak 
jellemzőit. A fiúk örültek a mezőgazdasági gépkiállításnak is, de egy komondor is 
előkerült, akivel jót játszottunk. 





 A kézdivásárhelyi céhes múzeum következett. Egy kicsit megpihentünk a helyiség 
főterén, fagyiztunk, sütiztünk is. Majd végignéztük a múzeum kiállításait sok időt 
töltve el a babaméretű népviseleti kiállításon.





 Végül fakultatív programként ellátogattunk a közelben lévő Szent Anna-tóhoz, ahol 
kipihenhettük az út fáradalmait. A vállalkozóbb kedvűekkel egy kisebb túrát is 
tettünk. Napoztunk, a vizet csodáltuk, és megfigyeltük a tó élővilágát. 





 A nap zárásaként ellátogattunk a Mohos Tőzeglápba is, ahol egy székely 
fiatalember előadásából nem csupán a természeti környezetet, hanem a székely 
humort is megismerhettük. 





 A Tusnádfürdőn töltött napokban megismerkedtünk helyi fiatalokkal is, fociztunk, 
végigjártuk a város minden látványosságát. 



 Hétfőn búcsút vettünk Tusnádfürdőtől, és útba ejtettük a Maros partján álló Déva 
várát. Az erődítményhez a szakadó esőben nem másztunk fel. Idegenvezetőnk a vár 
tövében mesélt Déva váráról.




