
Erdélyi élmények 

Az erdélyi kirándulás lassan indult, hiszen több száz kilómétert utaztunk. Az első napon ellátogattunk 
a Tordai Sóbányába, amely beletartozik a világ 25 hihetetlen látványosságaiba.  Felejthetetlen élmény 
volt a sónyalogatás, és a látvány, ahogy a levegő a sót formálta. Ezt mindenkinek látnia kell élete 
során. 

Második nap Madéfalvát, Csíksomlyót, Nyergestetőt és Kézdivásárhelyet látogattuk meg.  

Madéfalván egy emlékművet tekinthettünk meg, ahová koszorút is vittünk. Csíksomlyón egy 
gyönyörű templomba térhettünk be, kérve a Szűzanyát életünk megsegítésére.  Helyiek úgy tartják: 
Valahányszor betérsz egy új templomba, kívánhatsz egyet, hát ezt mi is megtettük.  

Nyergestetőn a sok kopjafa között megtaláltuk a Nyírteleki Nyírfa Nyugdíjas egyesület által kiállított 
emléket. 

Kirándulásunk harmadik napján egy szent misével kezdtünk az egyik helyi iskola kápolnájában. 
Délután pedig Segesvár volt az úti célunk. A várban sétáltunk, Drakula nyomában jártunk. Útközben 
virágot ültettünk Petőfi sírjánál.  

A mini Erdély parkot is útba ejtettük még ezen a napon, ahol rengeteg történelmi emlékmű makettjét 
ismerhettük meg. Itt látogattuk meg Orbán Balázs sírját Fantasztikus élmény volt számunkra. 
Székelykapuk tárháza vezetett fel a sírhoz, amiken megcsodálhattuk a szebbnél szebb díszítéseket. 

A negyedik nap délelőttjén a Gyilkos- tó és a Békás –szoros vártak ránk. Két felejthetetlen emlék.  

Gyönyörű hegyek között sétáltunk patakokkal, kisebb vízesésekkel tarkítva, az amúgy is mesébe illő 
tájat. A nap zárásaként végig nézhettük, hogyan készül az Erdélyi kürtőskalács, amiből természetesen 
kaptunk is egy hatalmas adagot. Az íze leírhatatlanul finom. A kilátóról megcsodálhattuk a bányát, 
ami régen oly sok embernek adott munkalehetőséget. Festeni sem lehetne szebbet.  

A nap záró programja az esti táncház volt a helyi általános iskolásokkal, mely mindannyiunk számára 
az egyik legjobb élmény volt. Láthattunk helyi népviseletet, 100 éves székely ruhát, hallhattunk népi 
zenéket, táncolhattunk kifulladásig.  Új embereket ismerhettünk meg ezáltal. 

A program utolsó napján a hazafele út előtt megnéztük Marosvásárhelyi Kúlturpalotát. 

Szerintem mindenki sok jó emlékkel gazdagodott, hiszen gyönyörű helyeken járhattunk, szállásunk 
tiszta volt, ahol igazán otthon érezhettük magunkat, svédasztalos reggelivel fogadtak minket minden 
reggel. Tartalmasak voltak az esti beszélgetések, ahol kicsit közelebb kerültünk egymáshoz.  


