
BENEDEK ELEK NYOMÁBAN , ERDÉLYBEN  
2010. szeptember 15–19. 

(5 nap, 4 éjszaka) 
 

Utunk célja, hogy Benedek Elek, a nagy mesemondó nyomába eredjünk, s megismerjük ıt és általa Székelyföld 
azon szegletét, ahonnan elindult, és ahova „Szembejövı ember”-ként tért vissza 1921-ben – amikor kétszázezernél 
több erdélyi hagyta el szülıföldjét -, hogy vállalva a másodrendő állampolgársággal járó megaláztatást, mellızést, 
szegénységet, s az új állam, az elnyomás brutalitásával szembeszállva, illetve „szembe cselekedve” 
irodalomszervezésben, a magyar szellemi mozgástér tágításában, az erdélyi gyermekirodalom, a népmese és a 
magyar mondavilág értékeinek közkinccsé tételében emlékezeteset, maradandót és magyarság megtartót alkotott. 
Bejárjuk életének, valamint mese- és mondavilágának erdélyi helyszíneit. 
Ajánlott irodalom életérıl: Benedek Elek emlékkönyve / szerk. Lengyel László. – Móra, 1990. 

RÉSZLETES PROGRAM: 
1. nap: Hosszú utazás: Szeged (Indulás reggel 6 órakor, a Rákóczi térrıl, a Megyeháza mellıl.) – 
Battonya – Arad – Déva – Gyulafehérvár (Várnegyed és a híres Batthyaneum) – Medgyes (ha idınk 
engedi egy belvárosi séta) – Segesvár – Székelyudvarhely – Farkaslaka (szállás elfoglalása) 

2. nap: Farkaslaka – Szejkefürdı - Székelyudvarhely (központ megtekintése: Szobor park, Tamási Áron 
Gimnázium épülete, Római Katolikus Plébániatemplom) – Vargyas – Barót – Kisbacon (Benedek Elek 
Emlékház) - Szent-Anna Tó, Mohos Tızegláp – Bálványos - Sepibükszád – Tusnádfürdı (Csúkás-tó) – 
Tusnád – Csíkkozmás – Csíkkarcfalva- Csíkszentmárton – Csíkszentkirály - Csíksomlyó (Kegytemplom 
megtekintése) – Csíkszereda - Homoródfürdı (A Lobogó forrás borvízének megkóstolása) - Máréfalva 
(gyönyörő székely kapuk) – Fenyéd – Farkaslaka 

3. nap: Farkaslaka – Szejkefürdı (Orbán Balázs síremléke) - Székelyudvarhely - Fenyéd – Zetelaka – 
Zetelaki gát – Sikasszó – Libán – Gyergyóújfalu – Kilyénfalva – Gyergyószentmiklós (Örmény 
templom) – Gyergyószárhegy (Lázár Kastély) – Gyilkostó – Békászoros – Békás Tó – Bucsin – Parajd 
(Sóbánya megtekintése) – Fenyéd – Korond (kirakodó vásár) – Farkaslaka 

4. nap: Farkaslaka (Tamási Áron szülıház) – Szejkefürdı – Székelyudvarhely – Segesvár (séta az 
Óvárosban) – Marosvásárhely (Teleki téka és egyéb látnivalók) – Torda (fıtér látnivalói) – Tordai-
hasadék (kényelmes, nem utcai cipıben ajánlott végigjárni!) – Kolozsvár (szállás) 

5. nap: Kolozsvár (városnézés), majd egy kis kalotaszegi kóstoló: Körösfı (templom) – Bánffyhunyad 
(templom) – Dregán-völgyi víztározó - Csucsa (Boncza-kastély) 
Utazás haza: Királyhágó – Nagyvárad – Szalonta – Békéscsaba – Szeged 

Szállás: 1-3. éjszaka: Farkaslakán, a Nyikó Panzióban, 3-4 ágyas, fürdıszobával ellátott szobákban. 
Ellátás félpanzió (reggeli, vacsora). Az étterem a panzió aljában van. 
4. éjszaka: Kolozsváron, a Bethlen Kata Diakóniai Központban (2-3-4 ágyas, két-két szobának 
közös zuhanyzó, WC) Ellátás: svédasztalos reggeli, vacsora 

A kirándulás irányára : 45000,-Ft. Ez fedezi a minıségi busz, a 4 éjszakai szállás, a félpanzió, a 
múzeumi belépık költségeit. 
A CSMKE tagjainak költségét az egyesület 2000,- Ft-tal támogatja. 
A biztosítást az Európai Egészségbiztosítási Kártyával oldható meg, illetve ismét lehetıség lesz közösen 
baleset- és poggyászbiztosítást kötni. 
Szükséges úti okmány: érvényes, bármilyen típusú személyazonossági igazolvány vagy érvényes 
útlevél. 
Hivatalos pénz: lej. 
A csoporttal utazik: Farkas Ferenc tanár, idegenvezetı. 
Jelentkezés: 2010. május 15-ig 15000,- Ft elıleg befizetésével a szervezıknél (lásd lap alján). (Ezután 
elıleget csak akkor tudunk visszaadni, ha sikerül az illetınek maga helyett mást találni!). 
A 2. részletet (15000,- Ft) 2010. június 15-ig, a 3. részletet (15000,- Ft) 2010. augusztus 15-ig kérjük 
befizetni a szervezıknél. 

Jó utat, jó idıt és szép élményeket kívánunk! 

A szervezık: Nagy Zsuzsanna, Oros Sándor 

Somogyi-könyvtár 
6720, Szeged, Dóm tér 1-4. 
Tel.: (62)425-525 ; Fax: (62)426-521 
E-mail: nagyzs@sk-szeged.hu, 
 oros@sk-szeged.hu  


