
Határtalanul program 

HAT-18-01-0750 

Székelyföld kincsei-Sóvidék csodái 

1. nap: 

Április 4-én, a hajnali órákban 37 diák négy pedagógus kíséretében elindult Erdélybe, 

hogy részesei lehessenek egy csodálatos kirándulásnak. 

 

Utazás a határátkelőhely felé 

A hosszú utazás után megérkeztek 1. állomásukra, Nagyváradra, ahol találkoztak az 

idegenvezetővel, Judit nénivel.  



 

Nagyvárad- Római Katolikus Székesegyház 

A római katolikus székesegyház megtekintése után a Királyhágó felé vettük utunkat. Itt 

gyönyörű panoráma fogadott minket.  

 

Királyhágó 



A rövid pihenő, és az elmaradhatatlan fotózások után kissé fáradtan megérkeztünk 

Székelyszentlélekre, ahol nagyon kedvesen várt minket, szállásadónk, Edit néni. 

Csapatunk 3, egymás közelében lévő panzióban foglalta el helyét, mindenki örömére. A 

finom vacsora elfogyasztását a következő napi program megbeszélése követte, majd 

rövid beszélgetés után mindenki lepihent. 

 

/Vacsora Székelyszentléleken/ 

2. nap  

Reggeli fél hetes ébresztő után mindenki elfogyasztotta a finom reggelit. Ez után 

mindenki tetszése szerint elkészítette a hidegcsomagját, és felszálltunk a buszra. 

Kezdetét vette a 2. nap programja. A buszon az idegenvezetőnk, Judit néni érdekes 

és megható történeteket mesélt az elszakított magyarok életéről, mindennapjainkról, 

mely gyakran könnyet csalt a szemünkben. Utunkat megszakítva megálltunk 

Székelyudvarhelyen, és megnéztük a Főtér nevezetes épületeit.  



 

Székelyudvarhely 

Kihasználva az utcai árusok portékáit, vásároltunk is 1-1 kis ajándékot. Egy órás 

utazás után megérkeztünk Ivó településre, itt egy traktor várt minket. Hatalmas 

pótkocsijára felszállva elindultunk a Madarai Hargita menedékházához.  

 

Indulás a Hargita tetejére 



Onnan gyalogosan folytattuk az útunkat a Kopjafákhoz. Többen a nagy hó miatt 

megijedtek, és félúton feladták a hegyre vezető túrát. és visszafordultak. Ők a 

menedékházban forró csokival melegítették fel átfázott testüket. De, a merésszebbek 

eljutottak a Kopjafához, és büszkén fotózkodtak a Madarasi Hargita tetején.  

 

Kopjafáknál 

 

Lefelé vezető úton 



Ezek után ismét felültünk a traktorra és elindultunk lefelé a buszhoz. A közel egy 

órás traktorozás során megcsodáltuk a havas fenyveseket. Számunkra ez meglepő 

volt, hiszen nálunk áprilisban még sohasem láttunk havat. Hazafelé ismét megálltunk 

Székelyudvarhelyen egy sétára, és az elmaradhatatlan fotózásra.  

 

 

Székelyudvarhely nevezetességei 



Ez után Szejkefürdőre látogattunk, ahol felsétáltunk a legnagyobb székely, Orbán 

Balázs sírjához. Ide 12 gyönyörű, faragott székelykapun át vezetett utunk. 

 

/Orbán Balázs sírjához vezető Székelykapuk/ 

A vacsora elfogyasztása után fáradtan, de vidám élményekkel telve mindenki aludni 

ment. 



 


