
   

 

KIRÁNDULÁS SZÉKELYFÖLDÖN 

A Határtalanul! program keretében 2021. szeptember 13-tól szeptember 17-ig 43 diákunk 

és 3 kísérőtanár vehetett részt nagyon értékes programokkal teli kiránduláson Erdélyben. Öt-

napos program keretében nagyon sok szép élményben lehetett részünk. 

Az utazás szervezése a Csillagösvény-Utazás Kft.-vel való együttműködési megállapodás 

keretében valósult meg. Egy modern, jól felszerelt, biztonságos busszal kezdhettük meg uta-

zásunkat. 

 

 

Egy kis pihenőt tartottunk, valamint a csodálatos tájban gyönyörködhettünk a Királyhágó csú-

csán. 

Az első nap végén, a látványokban gazdag tájakon való utazás után Gyergyószentmiklósra 

érkeztünk, ahol az Rubin Hotelben kényelmes szobákkal és finom vacsorával vártak minket. 

  



   

 

Másnap délelőtt Erdély legnevezetesebb természeti látnivalójához, a több száz méteres szikla-

falak közt kanyargó Békás-szorosba vezetett az utunk, előtte pedig a szoros bejárata előtti, 

legendákkal övezett, hegyomlás által keletkezett Gyilkos-tónál tettünk sétát. 

 

 



   

 

Délután Marosfőn meglátogattunk egy hegyi állattartást folytató családi gazdaságot, ahol házi finom-

ságokat falatozunk. 

 

Ugyanitt megtekinthettük a házilag készült sajt elkészítésének folyamatát is.  



   

 

Gyergyószentmiklóson, a Gac oldalon koszorúzásos megemlékezést tartottunk a székesfehér-

vári határőr katonák síremlékénél. 1944-ben Gyergyószentmiklóson egy székesfehérvári gya-

logezredet az ellenséges csapatok elég csúnyán végeztek ki, ami itthon nagyon hosszú évekig 

titok volt, a hozzátartozók csak annyit tudhattak, hogy "Gyergyószentmiklóson eltűnt", ott 

pedig azt nem tudták, hogy honnan származtak az elesett katonák. Mivel az ezred tagjai nagy-

részt nagyon-nagyon fiatalok voltak, saját gyerekeik nem voltak, a szülők pedig lassan kihal-

tak, így nem maradt senki, aki kiderítette volna, hogy mi történt pontosan. Egyetlen katona 

volt elég idős, hogy saját családja legyen, ő az egyetlen azonosított személy a csapatból, az ő 

lánya volt az, aki soha nem adta fel a keresést, és rengeteg véletlen szerencse folytán, nagyon-

nagyon sok évvel később megtalálta az apukáját, és így kiderítették azt is, hogy mi történt. 

(Erről egyébként egy könyv is született egy történész tollából). Azóta már emlékművet is 

avattak a domboldalon, illetve Székesfehérváron is van emlékhely, szoktak koszorúzni is itt is 

ott is. Az azonosított katona lányának mindennél fontosabb volt ez a történet, és 87 évesen is 

az apukája 14 éves lánya volt, akit itt hagyott. 

 

Ezt követően – visszaérkezve Gyergyószentmiklósra, a szállásunkra – vacsora előtti sétát tet-

tünk a város főterén. Meghallgatva a város nevezetességeiről szóló tudnivalókat.  



   

 

A vacsorát követően a Katorzsa Néptáncegyüttes vezetésével jó hangulatú táncházat tartot-

tunk, amelynek keretében széki, felcsíki és moldvai néptáncokkal ismerkedtünk.  

 

A harmadik napon fő úti célja Csíksomlyó volt. Útközben megálltunk Madéfalván, ahol ko-

szorúzással emlékeztünk a tragikus Siculicidiumról, melynek előzménye a Rákóczi szabad-

ságharc leverése után a székelyek kiváltságainak elvesztése volt.  

 



   

 

Útközben folytattunk megemlékezésünket: 

 

 



   

 

Csíksomlyóra érkezve – a tájékoztató meghallgatása után – bementünk a Kegytemplomba, 

ahol otthon maradt szeretteinkért és nemzetünkért fohászkodtunk. 

 

Megtekintettük a „Barátok feredőjét”, és megkóstoltuk a gyógyhatású Borvíz forrást. 

Ezt követően Alsócsernátonba utaztunk, ahol meglátogattuk Székelyföld leggazdagabb múze-

umát, a Haszman Pál Múzeumot. 

 



   

 

A Brassót Moldvával összekötő főút mellett, Eresztevénynél talált nyugalomra Gábor Áron 

teste, sírja a szabadságharc bukása utáni években jeltelen volt, a politikai légkör enyhülésével 

már kopjafával jelölték meg, majd 1892-ben készült el ez az emlékmű Gyárfás Győző (1855-

1912) építész tervei szerint. Az emlékműnél helyeztünk el koszorút. Ezt követően az Óriás-

pincetetőre tettünk egy túrát, amelyről tájékoztatót hallhattunk. „A dombtetőre egy különleges 

keresztút vezet fel, amelynek a 12 kapuból álló stációja, Háromszék 12 viharos évszázadára 

emlékeztet bennünket, és amelynek legvégén egy kő oltár áll a szálfákból készített, jurtára 

emlékeztető emelvény alatt. A 12. századtól, amikor a sepsi, kézdi, orbai és részben a telegdi 

székelyek megtelepednek a megye területén át az 1848-1849-ben Háromszék önvédelmi har-

ca, részvétele a magyar forradalomban és szabadságharcban egészen a szomorú 1920. június 

4-ig. Minekutána elmerengtünk a történelmen, térjünk kicsit vissza a jelenbe. Hisz hiába lehe-

tett ez a hely egy óriás lakhelye, hiába találhattak a történészek két bronzkori halomsírt is, és 

hiába állhatott ősi székely lármafa e helyen évszázadokon keresztül, ha nem lenne a helynek 

jelene, akkor mindez elveszne a történelem süllyesztőjében. De szerencsére nem így van ez 

Óriáspince-tető esetében, mivel több rangos esemény színhelye.” 

 



   

 

Este Bikfalván a Mókus Panzió várt nagyon színvonalas szállással, finom vacsorával és reg-

gelivel.  

 

Másnap Kisbaconban a Benedek Elek Emlékházat, a Benedek-kúriát tekintettük meg. 

 



   
Rendhagyó irodalomóra keretében ismerkedhettünk a nagy magyar meseíró író munkásságá-

nak emlékét őrző hellyel, emléktárgyakkal.  

  

Ezt követően a székelyföldi eredetű kürtőskalács készítésének fortélyaival ismerkedhettünk, 

valamint mindenki fogyaszthatott egyet-egyet. 

  

E kis pihenő után indultunk a Madarasi Hargitára – gyönyörködve a csodálatos tájban. 

 



   

 

 

Este Nyikómalomfalvára érkeztünk, ahol az Ersa Panzióban láttak vendégül igényes szállás-

sal, finom vacsorával, majd svédasztalos reggelivel.  

 



   

 

Ötödik nap reggelén Farkaslaka volt az első megállóhelyünk, ahol Tamási Áron nagy székely 

magyar író sírjánál tettük tiszteletünket koszorúzással.  

 

Korondon a híres korondi edények készítésének módjával ismerkedhettünk, valamint vásárol-

tunk. 

 



   

 

Ezt követően hazafelé vettük utunkat, hatalmas élménnyel gazdagodva. Mindenki nagyon jól 

érezte magát, és reménykedem benne, hogy mindannyian még máskor is fogunk járni ezeken 

a csodálatos tájakon. Ezúton is köszönjük, hogy részt vehettünk a HATÁRTALANUL! prog-

ramban.  

          Mindák József  


