
Székelyföldi utazásunk programterve 
2019. november 7-10.  (Csütörtök - péntek – szombat – vasárnap.) 

 

 

Első nap (csütörtök) 
 

● 5.00 órakor indulás a Szabó Lőrinc Tagintézmény elől autóbusszal. (Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 6.) 

További felszállási lehetőséget 5.30 órakor a Kossuth téri Római Katolikus templom és a Megyei Könyvtár 

közötti parkolóban biztosítunk.  
 

● Utazás Ártánd-Bors határátkelőn át Székelyföld felé. Rövid pihenőt tartunk a Királyhágónál. 
 

● Kalotaszentkirályon megtekintjük a 13. századi  gótikus református templomot. (szentély, kazettás  

   mennyezet, Mátyás harang) 

   Davincze Vendégházban vendégeskedünk. (Tea, pogácsa, szilva pálinka, kávé,  – közben  

   kalotaszegi népviseleti és népművészeti bemutató: az ottani viselet beöltözéses-, valamint írásos és  

   varrottas kézimunkáik  megtekintése.) 
 

● Szentegyházára érkezünk a kora esti órákban. Vacsora a Gyermekfilharmónia Alapítvány Múzeum 

Szállójában. Szállás a Múzeum Szállóban, és falusi vendéglátás keretében a közeli vendégházakban. 
 

Második nap (péntek) 
 

●  Autóbuszos kirándulás Csernátonba, az ottani Haszmann Pál Múzeum megtekintése. 
 Múzeumkertbe áttelepített székely házak, székely kapuk, vízimalom, a székely népi építészeti örökség egy-egy 

jellegzetes típusa adja az udvar skanzen jellegét. A vidék méhészkedési múltját bemutató kiállítás. Csernáton nagy 

szülöttjeinek, Bod Péternek és Végh Antalnak a szobrainál koszorúzunk. Régi mezőgazdasági szerszámok és gépek 

kiállítása: korabeli gőzgépek, cséplőgarnitúrák, traktorok, motorikus erőgépek, talajművelő gépek, egyedi 

mezőgazdasági szerszámok. Magyar öntöttvasművességet bemutató kiállítás (kályhamúzeum) megtekintése. 
 

Útközben megállunk Nyergestetőn. Emlékparkban Igrice Egyesületünk állította kopjafánál koszorúzunk. 
 

Alternatív programlehetőség: Velünk utazó Burattinó Bábszínház délelőtti bábelőadása Szentegyházán, és 

azt követő bábkészítő foglalkozáson való közös résztvétel az ottani gyerekekkel. 
 

● Csernátonból 16.00 órára visszaérkezés a szentegyházi szálláshelyünkre. Vacsora után pihenő, és 19.00 

órai kezdettel résztveszünk a Burattinó Bábszínház esti vendégelőadásán. 
 

Harmadik nap (szombat) 
 

● Autóbuszos kirándulás Gyimesbükkre. Az ezeréves határ legkeletibb vasúti őrházának megtekintése. 

Rákóczi-vár, Kálvária, Kontumáci kápolna, séta a kápolna melletti egykori vámépületek és a karantén 

épületének romjai között.  
 

Alternatív programlehetőség: Gyalogtúra a Hargita-ligetben, és annak környékén vendéglátóink 

vezetésével. Tolvajos patak mentén a Kalibáskőhöz is ellátogatunk. A Hargita-ligeti dagadóláp területe 

1980 óta országos védettséget élvez, mint botanikai jelentőségű rezervátum.  

Ez a programlehetőség csak kedvező időjárás, és kellő létszámú jelentkezésnél valósulhat meg!    

(Résztvevőknek javasoljuk a réteges szabadidős öltözetet meleg felsőrésszel, és „terepjárós” lábbelivel!)   
 

●  Délután 14.00-14.30 óra között visszaérkezés a szentegyházi szálláshelyre. Késői ebéd után készülünk a 

15.30 órakor kezdődő játékkiállításra, és azt követő „Ciripelőre”. 
 

Negyedik nap (vasárnap) 
 

● Reggeli után látogatás a „Filiház” kalandparkjában. Hazaindulás. Útközben vásárlási lehetőség 

Székelyudvarhelyen a Merkur Áruházban, és Korondon a híres fazekas vásárban. 
 

● Hazautazás a Vállaj-Csanálos határátkelőn át. A sóstóhegyi iskola elé várhatóan este 21-22 óra között 

érkezünk.  
 


