
Erdély –élménybeszámoló 

Azoknak ajánlom figyelmébe ezt a jobbára magyarok által lakott vidéket, 

akik előnyben részesítik, illetve kedvelik a barátságos és látnivalóban gazdag tá-

jakat. Hogy könnyebben el tudjátok képzelni, szeretném bemutatni Erdély kin-

cseit: természeti képződményeit, valamint az emberek által alkotott épületeket, 

városokat, amit feltétlenül látni kell annak, aki erre a vidékre utazik. Meglehető-

sen biztos forrás lehetek, mivel nemrég látogattuk meg ezt a gyönyörű tartományt 

az évfolyamtársaimmal és tanáraimmal.  

A kirándulás során az első megállónk Nagyvárad volt. A székesegyház meg-

tekintése után Erdély legrégebbi katolikus temploma, az Aranyosgerendi templom 

következett, ami belülről lenyűgöző látványt nyújtott. Utunkat Csíksomlyó felé 

folytattuk, ahol a kegytemplomot látogattuk meg, majd zarándokolni indultunk a 

Csíksomlyói-nyeregbe. A csíksomlyói remeték otthonát egy magas hegy tetején 

találtuk meg a Salvator-kápolna közelében. Ezután a Dévai Szent Ferenc Alapít-

vány gyermekotthonának lakóit látogattuk meg, hogy átadhassuk az iskolánk által 

gyűjtött adományt. A harmadik napon Márton Áron, erdélyi püspök az életét be-

mutató múzeumot tekintettük meg Csíkszentdomokoson. Aztán Erdély egyik leg-

szebb részéhez értünk, a Békás-szoroshoz és a Gyilkos-tóhoz érkeztünk. Több-

száz méteres sziklafalakat és közte kanyargó kristálytiszta tavat képzeljetek el! 

Igazán bámulatos látvány volt. Ezen a napon még Gyergyóalfaluba mentünk el, ahol 

Balázs Jóskával ismerkedtünk meg, aki ízig-vérig székely ember. Elérkezett a ne-

gyedik nap, amely során gyimesfelsőfoki iskolába látogattunk el. Az ottani gyere-

keknek bemutattuk az Illyés iskolát és énekeltünk, verset mondtunk rövid műsor 

keretében. Kirándulásunk következő állomása a Gyimesközéplokban található Györ-

gyicze vendégház volt, ahol házias, magyaros ételek megkóstolására nyílt lehető-

ségünk. Hidegségpataknál lovas kocsin utazva ismerkedtünk a falu látnivalóival, az 

ott élő emberek hétköznapjaival. Az ötödik nap lenyűgöző szépséget tartogatott 

a számunkra. Bánffyhunyad, Királyhágó és Székelyudvarhely megtekintése kihagy-

hatatlan egy erdélyi kirándulás programjából. 

Ha a leírtak alapján kedved támadt Erdélybe látogatni, és ha jól tűröd az 

ott jellemző hűvös időjárást, akkor emlékezetes élményekben gazdagodhatsz. Az 

évfolyamtársaimmal remek dolgokat éltünk át: az ott élő magyar emberek barát-

ságosak, kedvesek, a természeti táj lenyűgöző, a városok és a falvak különlegesek, 

az ételek finomak. Jó volt együtt lenni! A kirándulás emlékét soha nem felejtjük 

el! 


