
Erdélyi kirándulás 

 

 

Augusztus 28-án, hétfőn reggel, a Cseresnyés Kollégium elől indultunk az erdélyi 

osztálykirándulásra. A korai indulás ellenére jókedvvel vágtunk neki az útnak.  

Az odafele vezető út során először Nagyszalontán álltunk meg, ahol egy kis idegenvezetés 

után megnéztük a Csonka-tornyot és az Arany János Múzeumot, valamint a központban lévő 

református templomot és a szoborparkot is.  

Ezt követően Kolozsvárra érkeztünk, ahol a főtéren fotózkodhattunk a Mátyás-

szoborcsoportnál, bementünk a Szent Mihály-templomba (majd később a Farkas utcai 

református templomba) és megtekinthettük emellett Mátyás király szülőházát is. A 

Házsongárdi temetőben a Bethlen-kriptánál is látogatást tettünk. 

Székelyföldre lépve késő este értünk a szállásra, Csehétfalván nagyon kedvesen fogadtak 

minket, meleg étellel vártak, így kipihenhettük a hosszú út fáradalmait.  

 

A második nap során a mennyei reggeli után (házi lekvárt, házi tejet és egyéb finomságokat 

kaptunk) Lőrinczi Lajos esperes úr a csehétfalvi templomban elmondta a falu és a templom 

történetét, valamint saját történetüket is – közelebb kerülhettünk így hozzá, hozzájuk és 

megtapasztalhattuk, mit is jelent az ottaniaknak ez a falumentő lehetőség. 

Székelyudvarhelyen megállva azt választottuk, hogy felmegyünk a Madarasi-Hargitára. 

Mindenkinek nagy élményt jelentett a menedékházig traktorral, majd utána sétálva megtett 

egyórás út, hisz a csúcson gyönyörű táj fogadott minket. Itt osztályfotót is csináltunk, 

valamint egy botot is beleszúrtunk a földbe, amire belevéstük, hogy 12.d - maradandó 

emlékké vált tehát az itt eltöltött időnk. 

Ez a program napunk nagy részét kitette, a szálláson a finom vacsora elfogyasztását 

követően beszélgetés vette kezdetét. 

 

A harmadik nap során először Székelyudvarhelyen álltunk meg, ahol megnéztük a 

szoborparkot, ezután szabadprogram várt ránk – kipróbáltuk a híresen rossz székely kávék 

közül a legjobbat a Mokka Kávéházban és finom süteményt ehettünk az Alexandra 

Cukrászdában. Utazásunk során a délutánunkat előbb Csíksomlyó, majd Csíkszereda 

színesítette: előbbi helyen a Mária-kegytemplomba mehettünk be, majd a híres csíksomlyói 

búcsú „tetthelyére” is betehettük a lábunkat – felsétáltunk a Salvatore kápolnához. Itt, 

Csíksomlyón emellett megkóstoltuk a híresen finom székely kürtőskalácsot.  

Csíkszeredában a főutcán szintén szabadprogram keretében fedezhettük fel a várost. Ezt 

követően szintén fáradtan indultunk vissza Csehétfalvára, a bőséges rakott krumpli-adag 



(valamint a „bátraknak” a helyi szilvapálinka megkóstolása) tökéletesen segített, hogy 

mindenki álomra szenderülhessen. 

 

A negyedik napot a reggeli után Szovátán kezdtük, megnéztük a Medve-tavat, majd 

kisvasútra ültünk és körbejártuk a várost. Az ilyen programok segítettek abban, hogy még 

jobban összekovácsolódjon az osztály.  

Szováta után Parajdra mentünk, ahol a sóbánya jelentett nagy élményt számunkra. 

Körbejártuk a nagy múlttal rendelkező bányát, megcsodálhattuk az egészéges levegőt jelentő 

környezetet, a kialakított helyiségeket.  

A sóbánya megtekintését követően megálltunk Korondon, ki-ki vásárolhatott szuveníreket, 

ajándékokat, akárcsak Farkaslakán, ahol Tamási Áron síremlékénél is tiszteletünket tettük. 

Ezt követően visszaértünk a búcsúestére Csehétfalvára – vacsora előtt pedig egyedi 

élményben lehetett részünk, ugyanis esperes úr elmondása szerint az ide érkező csoportok 

közül elsőként láthattunk a domboldalban medvét. Emellett – hogy még közelebb kerüljünk 

a helyiekhez – megnézhettünk egy falusi tehénfejést, továbbá a kis „kocsmában” 

beszélgethettünk az eredeti székely emberekkel.  

Vacsora után pedig már a másnapi hazaútra készülődtünk. 

 

Az utolsó, ötödik nap reggelén kissé szomorkásan hagytuk el Csehétfalvát, hisz nagyon jól 

éreztük magunkat. Esperes úr és kedves felesége az orrunkra kötötték, sok szeretettel 

várnak minket vissza. 

A visszaút során először Segesváron álltunk meg, ahol megnéztük a híres Petőfi-szobrot, 

illetve körbejárhattuk a várat és szétnézhettünk a városban.  

Utolsó állomásként Marosillyén Bethlen Gábor szülőházánál álltunk meg, amely Bethlenes 

diákként méltó befejezése volt a kirándulásnak.  

 

Késő délután, sok élménnyel magunk mögött értünk haza Hódmezővásárhelyre. A 

kirándulást sokáig nem fogjuk elfelejteni, hisz közelebb kerülhettünk a csodálatos székely 

mentalitáshoz, világhoz, és olyan helyeken járhattunk, ahol eddig még sosem.  


