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ERDÉLY 
2021. Csávoly - Felsőszentiván 

1. nap          

Június 7. 

Június 7-én indultunk a kora hajnali órákban. A határ átlépése után „magos” Déva 
várát vettük be. Következő állomásunk Vajdahunyad, majd Gyulafehérvár volt, ahol 
a katedrálisba nyughelyet találó történelmi elődeink találtak nyugodalmat. A késő 
délutáni órákban a szászok által alapított Segesváron a várnegyedben megnéztük a 
várnegyed jellegzetes épületeit és betértünk a drakulaházba is. A késő esti órákban 
értünk a szálláshelyünkre, Gyergyóújfaluba ahol szívélyes fogadtatásba volt részünk.           

          
 

 



2. nap 

Június 8. 

Kiadós reggeli után túrázni indultunk a Súgó barlanghoz. A barlang különlegessége 
hogy nincs mesterségesen megvilágítva. Különleges élménybe volt részünk, és még 
denevérekkel is találkoztunk. A fárasztó túra után a Békás-szoros vadregényes 
útvonalait jártuk be, természetesen gyalog. A leírhatatlan szépségű szoros után a 
legendájáról híres Gyilkos-tó partján kürtöskalácsot ettünk. Útközben megálltunk egy 
rövid időre a Zetelaki víztározónál. Természetesen alaposan elfáradva és éhesen 
tértünk vissza a szállásra. 

                  

          
 

3. nap 

Június 9. 

A nap délelőtti szakában megálltunk Székelyudvarhelyen, ahol a szoborparkban 
gyertyát gyújtottunk és megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc szobrát. Szabadidő 
kereténben fagyiztunk és fotózkodhattunk a vasszékely szobornál. 

Korondon megismerkedhetünk a világszerte híres agyagművészettel. Magunk is 
kipróbálhattuk az agyagozást, amelynek a végtermékét magunkkal vihettük. A 
fáradságos korongozás után megnéztük a helyi taplászhoz, ahol taplógombából 
készült használati tárgyakat tekinthettünk meg. Pihenés képpen meghallgatunk egy 
előadást a székelykapukról. Előadás után Szejkefürdőre mentünk, ahol Orbán 
Balázs sírját koszorúztuk meg, ezek után egy rövid sétát tettünk a székely kapu 
kiállításon.  



      
 

 

     
 

4. nap 

Június 10. 

Ezen a napon csak egy rövid buszos utat tettünk meg egy közeli erdős helyre. Amikor 
odaértünk, egy gyönyörű környezetben egy tisztáson  álló faházat láttunk. Mellette 
forrás és tűzrakóhely is volt. A vezetőnk izgalmas történeteket mesélt a vidékről, és az 
ott élő medvékről. Miközben mesélt, kürtöskalácsot sütöttek nekünk és gyógynövény 
teát ittunk. Egy újabb gyalogtúrára indultunk a Csicsaj kősziklájához, majd vissza.A 
nehéz túra után jól megéheztünk, így jól jött a tűzrakóhely egy kis szalonnasütéshez. 
A szalonna mellett medvekolbászt is kóstolhattunk. Közben sokat szaladgáltunk, 
nevetgéltünk és dombon gurultunk. 



       
Később visszasétáltunk a buszhoz, ami visszavitt minket a szállásra. Ez a nap is jól 
telt. 

 

5. nap 

Június 11.  

A délelőttöt a Gyimesben kezdtük, ahol mindenkinek lehetősége volt bobozni. A vidám 
napindító után a Szent Anna-tóhoz mentünk, majd a kacskaringós fapadlókon 
haladva  túrát tettünk a Mohostőzeglápban. Hazafelé kanyarodva megálltunk 
Csíksomlyón, ahol bementünk a kegytemplomba, és megnéztük a világszerte híres 
Mária szobrot.  

          

             



 
 

6. nap 

Június 12.  

Elérkeztünk a hazautazás napjához. Elbúcsúztunk szállásadónktól és elindultunk 
haza. Útközben megálltunk Kolozsváron, ahol megnéztük és gyertyát gyújtottunk  
Mátyás király szobránál. A Tordai sóbányában töltöttünk el egy órát. Nagyszalontánál 
megálltunk egy meleg ebédre.  

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Élményekkel telve léptük át késő este a magyar határt. Reméljük, hogy lesz még 
lehetőségünk hasonló kirándulásokon részt venni. 

 


