
HAT-KP-2-2021/1-000405 azonosító számú “ A CSÁNGÓK FÖLDJÉN - A HAGYOMÁNYOK ÚTJÁN

Időutazás Moldvába. gyimesi élményekkel” tanulmányi kirándulás

Program:

1. nap 2022.05.19. csütörtök

5:00 Indulás Bp. Villányi út 11-13., az iskola elől.

14:00-14:30 Utazás, határátkelés után, rövid fotószünettel köszöntjük Erdélyt a Király-hágón,

ahonnan káprázatos panoráma nyílik az Erdélyi-érchegységre. Tulajdonképpen innen

beszélhetünk a történelmi Erdélyről, a határtól eddig a pontig a Partiumot szeltük át.

15:30-16:30 Cifra-Kalotaszegen Körösfőn, a Sebes-Körös forrásánál vagyunk. Mesés a 4

fiatornyos, zsindelytetős, festett fakazettás mennyezetű, belső falfreskókkal és kalotaszegi

szőttes díszítésekkel is büszkélkedő református templom. Nagy becsben tartják a török

időkből származó „Rákóczi szőnyeget”, melyet a hagyomány szerint 1660-ban a fenesi csata

után Körösfőn sebesülten megpihenő Rákóczi György fejedelem ajándékozott egy helybéli

megsegítőjének.

17:45-19:15: Kolozsváron a busz a híres Házsongárdi temető mellett tesz le. A város

1790–1848 illetve 1861–1867 között az Erdélyi Fejedelemség hivatalos fővárosa volt. A Szent

Mihály templom előtt Fadrusz János Mátyás király és vitézei szoborkompozícióját nézzük meg.

majd híres királyunk szülőháza mellett egy nagy erdélyi fejedelem, Bocskai István szülőházát

is láthatjuk. Rövid sétát teszünk Erdély Kincses városában.



20:15: Érkezés Magyarvistára, szállás elfoglalása, vacsora.

2. nap 2022.05.20. péntek

9:00: Reggeli, bepakolás után indulunk tovább.

11:00-13:00: Marosvásárhelyen, a belváros déli oldalán több neves látnivaló is található. A két

szecessziós épület, a magyar szecesszió kívül-belül lenyűgöző remekművét, a Kultúrpalotát

tekintjük meg, majd felsétálunk a Bolyaiak szobrához.

14:30-16:00: A Sószorosban sétálunk.

16:45-17:30: Farkaslakán Tamási Áron sírjánál emlékezünk a legnagyobb székely népi íróra, és

megállunk a mellette található Trianon emlékműnél is.

Tovább utazunk a csángók birodalmába.



20:00: Érkezés Gyimesbükkre, vacsora, szállás elfoglalása.

3. nap 2022.05.21. szombat Gyimes-völgy

9:30-11:00: Reggeli, pakolás után tovább utazunk a Borospataki Skanzenbe, ahol a Gyimesek

minden szegletéből származó, legértékesebb, régi házak láthatók, hagyományos eszközökkel,

népi bútorokkal berendezve. Megnézünk egy 150 évesnél is öregebb, működő vízimalmot. Itt

töltjük a délelőttöt.

12:00-16:00: Gyimesközéplokon, egy önellátó eszternára látogatunk, ahol helyi termékekből

összeállított falatozáson veszünk részt, ebéd gyanánt. Miután jóllaktunk, lovas-szekeres

kirándulásra indulunk- így lehetőségünk nyílik megismerni a „Patakország” olyan részeit is,

ahova autóbusszal nem lenne lehetőségünk eljutni.



16:30-18:30: Gyimesbükkön lesz alkalmunk tüzetesen szemügyre venni a Gyimesi-szoros alsó

kijáratánál fekvő vidéket. A Tatros folyó és a vasútvonal itt hagyja el Erdélyt és lép át

Moldvába. A hajdani román-magyar határtól nem messze áll a valamikori Magyar Királyi

Államvasutak egyik legkeletibb őrháza. Deáky Andrásnak hívják azt a gyimesbükki embert, aki

megvette az Osztrák-Magyar Monarchia idején épült 30-as számú vasúti őrházat egy

romántól, aki éppen lebontani készült azt.

Az ezeréves határon megismerjük a tatárbetörések történetét is, valamint a 2. világháború

eseményeit és a Sebő Ödön vezette 32-es határvadász zászlóalj hősies helytállását.

És, hogy minden évben történjen valami a Gyimesekben, 2009-ben felújították a kontumáci

kápolnát, 2010-ben magyar katonai emlékhelyet építettek a kápolna mellé. Mindeközben

zajlik a szorost őrző Rákóczi-vár újjáépítése is. Meg kell hát hagyni, hogy kipusztíthatatlan az

optimizmus errefelé. Felmászunk a meredek lépcsőfokokon a XVII. században épült

Rákóczi-vár romjaihoz, majd szemügyre vesszük a Kontumáci-kápolna környékét is.

18:45: Érkezés a szállásra, vacsora.



4. nap 2022.05.22. vasárnap Gyimes-Pusztina-Lábnyik

9:00: Reggeli, pakolás és indulunk tovább.

A török és tatár betörések miatt a csíki székelyek ezt a szorost lakatlan területnek hagyták a

XVII. század végégig. Csak néhány lármafa állt a magaslati pontokon, ahonnan fény- és

hangjelekkel lehetett riasztani a környék lakosságát, ha ellenség közeledett. A tatár-török idők

múltával a szoroson keresztül megindult a békés kereskedelem Erdély és Moldva közt.

Az itt gyakran megforduló szegényebb székelyek látva a kövér, pihent földeket hamarosan

letelepedtek a Tatros mentén. A fő megélhetési forrást jelentő állattenyésztés, havasi

pásztorkodás megkövetelte, hogy minden családnak legyen nyári szállása odafent a

hegyekben.

11:00-14:00: Pusztinában meglátogatjuk a legkeletibb Szent István templomot, ahol a Magyar

Örökség díjas Nyisztor Ilona szívek mélyéig hatoló énekeket ad elő.  Az új templomot

1937-ben elkezdték építeni.

Nyisztor Ilona pedagógus vezetésével, betekinthetünk a Magyar Házban működő iskola

életébe, tehetséges diákjaitól dalt tanulunk, közösen éneklünk.

16:00-18:30: Közös program Magyarfaluban, ahol nagy szeretettel várnak ránk magyar ajkú,

csángó házigazdáink.



19:00: Szállás és vacsora a lábnyiki táborközpontban. Nem hoztunk szerencsét a

vendéglátónknak, csőtörés miatt a tábor egész területén el kellett zárni a vizet.

5. nap 2022.05.23. hétfő
8:00: Ébredezik a tábor „lakossága”, víz továbbra sincs.

9:00: Reggeli, bepakolás és folytatjuk utunkat. (A hosszú utazás alatt, többekben felvetődik

következő uticélként a Gyilkos-tó, s egy mozgó honismereti óra keretében megismerjük

legendáját.)

13:00-14:00: Csíksomlyói templom

444-et írtak, mikor IV. Jenő pápa arra buzdította a híveket, hogy legyenek a ferencesek

segítségére a templomépítésben, a munkáért cserébe pedig búcsút engedélyezett. A

búcsújárás egyik hagyománya egy 1567-es eseménnyel is összefügg. Ekkor János Zsigmond

erdélyi fejedelem nagy sereggel indult Csíkba, Kászonba és Gyergyóba, hogy unitárius hitre

térítse a katolikus lakosságot. A katolikusok István gyergyóalfalvi plébános vezetésével

pünkösd szombatján gyülekeztek Csíksomlyón. A Tolvajos-tetői ütközet alatt az asszonyok, a

gyermekek és az öregek a csíksomlyói templomban imádkoztak, ahol a Szűzanya segítségét

kérték. A hagyomány szerint a Tolvajos-tetőn legyőzték a fejedelem seregét, azóta e győzelem

emlékére rendezik meg minden évben a Pünkösdi búcsút. Mára a búcsú nem csak a

Szentlélek kiáradásának ünnepe, hanem a világ keresztény magyarságának ökumenikus

találkozóhelye is egyben.

15:15-16:30: Irány a székely főváros, városnézés Székelyudvarhelyen, a 95%-ban magyarlakta

város szép főterén és környékén. Látjuk a Vasszékelyt, Orbán Balázs síremlékét, a

turulmadaras millenniumi emlékművet és a történelmi szoborparkot. Átérezhetjük milyen is

otthonunktól több száz kilométerre úgy érezni magunkat, mintha egy másik Magyarországon

lennénk.

20:00: érkezés Nagyenyedre, szállás elfoglalása és vacsora.

6. nap 2022.05.24. kedd



9:00-11:30: Reggeli és rövid utazás után a mai nap első állomása a tordai sóbánya.

13:45-14:00: A Király-hágón búcsúzunk a történelmi Erdélytől.

15:30-17:00: Nagyváradon a városban és a Székesegyház kertjében sétálunk.

21:00: Hazaérkezés


