
Utazás a székelyföldi Szentegyházára 
2016. november 4-5-6. (péntek – szombat - vasárnap) 

 

Program: 
 

1. nap (péntek) 
 

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

    Csatlakozási lehetőség 5.00 órakor:  Nyíregyháza Kossuth tér, Római Katolikus templom melletti   

    parkoló. (Előzetesen jelzett igény esetén a Korányi Frigyes utcai körforgalomnál, a görög- 

    katolikus kistemplommal szembeni buszmegállóban is biztosíthatunk felszállási  lehetőséget.) 
 

● Utazás Vállaj - Csanálos határátkelőn át Székelyföld felé.  
 

● Gyulafehérvár – nevezetes történelmi emlékhelyek felkeresése helyi idegenvezetéssel.  
 

( Római katolikus érseki székesegyház, az erdélyi fejedelmek temetkezési helye. Benne a Hunyadiak síremlékei, 

Izabella királyné és János Zsigmond fejedelem gazdagon díszített kőszarkofágjai. Altemplomában erdélyi 

fejedelmek és püspökök egész sora nyugszik. Márton Áron püspök új síremlékének koszorúzása. 

Gyulafehérvári vár és várrom, Károly kapu megtekintése.) 
 

● Szentegyházára érkezés az esti órákban. Vacsora a Gyermekfilharmónia Alapítvány Múzeum 

Szállójában. Szállás a Múzeum Szállóban, valamint falusi vendéglátás keretében a közeli 

vendégházakban. 
 

2. nap (szombat) 
 

●  Reggeli után az időjárástól függően, alábbi két programlehetőség közül valósítunk meg egyet: 
 

1. programlehetőség (jó idő esetén): Kirándulás a Vargyas szorosban. Almási barlanghoz látogatunk 

helyi idegenvezetéssel.  
(Természetjárós programunkhoz javasoljuk a réteges szabadidős öltözetet meleg felsőrésszel,  és „terepjárós” lábbelivel. 

Barlangi sétára vállalkozók célszerű eszköze lehet a fejlámpa. )   

     

2. programlehetőség (esős idő esetén): Kirándulás Csikszeredába, programok helyi idegenvezetéssel. 

Mikó vár – Csíki Székely Múzeum állandó kiállításainak megtekintése:  

 -  Mikó vár története; 

 -  Csíki idők járása – népi életképek a mindennapokból; 

-   Csíksomlyói Ferences Nyomda; 

-   Megmentett szakrális kincseink címmel. 

Makovecz Angyalos templomának megtekintése, és séta a városközpontban.   

      

●  Délután 15.00 órára visszaérkezés a szentegyházi szálláshelyre. Korai estebéd után rövid pihenő,   

     készülődés az esti versenyre. 
 

● 18.00 órai kezdettel „Szentegyháza - Nyíregyháza Ciripelő” gálaesten veszünk részt. 
 

3. nap (vasárnap) 
 

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

Korondon a híres fazekas vásárban. 
 

● Hazaérkezésünk várható időpontja: vasárnap este 21-22 óra között a sóstóhegyi iskola elé.  
 

 


