
 

 

 

 

 

 

 

Erdélyen át Bukovinába  
 

A Bethlen-alap támogatásával, erdélyi testvértelepülésünk, Újszékely lakóival, sok régi és új 

baráttal július 31-én erdélyi és Kárpátokon túli területek felfedezésére indult a földeákiak egy 

népes csapata. Nagy várakozás előzte meg az utazást, melyet az önkormányzat nyertes 

pályázata tett lehetővé.  

Kora reggel indultunk, hisz sok száz kilométer állt előttünk, a hosszú út során pedig kisebb-

nagyobb pihenőket is kellett tartanunk. Az egyik nagyobb pihenő alakalmával megtekintettük 

Vajdahunyad várát, késő délután érkeztünk Újszékelyre. A csapatunkat szívélyes 

vendéglátásban részesítették. A finom sütemények, üdítők elfogyasztása után mindenki az 

elszállásoló családdal ment haza, mi Demeter Éva és kedves családjánál kaptunk helyet. 

Vendéglátóink személyében nagyon jó embereket ismerhettünk meg. Másnap, augusztus 1-én 

az erdélyi barátainkkal közösen, a csoport elindult egy bukovinai kirándulásra. Csodálatosan 

szép vidéken vezetett az utunk. A kezdeti rossz időt felváltotta az igazi jó kirándulós idő. 

Délután értünk, az Észak-kelet Erdélyben található voroneti kolostorhoz. Színes, érdekes 

látvány fogadott bennünket. Következőként a moldovita kolostort tekintettük meg. 

Mindkettőnek megismertük a történetét, gazdagon díszített épületbelsőjét, s bejártuk az 

igényesen gondozott parkját is. Számomra mindez érdekes újdonság volt, ugyanis még sosem 

láttam hasonlót. Miután a szállásunkat elfoglaltuk a Radauti-on, beszélgettünk, jókat 

nevettünk és finom ételeket kóstoltunk - mindenki jól érezte magát. Pénteken a sucevitai-, s a 

Putnai kolostort, illetve a székelyek alapította, Hadikfalván álló katolikus templomot 

(melyben sajnos már nem tartanak magyar misét) és a Suceava fejedelmi várat tekintettük 

meg. Este a szálláson bőséges vacsorával vártak, beszélgetéseinket pedig az élményeink 

vidám visszhangja hatotta át. 

A kirándulásról visszafelé, az esős idő ellenére meglátogattuk Petőfi kortársának, Ion Creanga 

emlékházát, s a meseudvart, utunkat a két remek természeti látnivaló, a Békási-szoros, illetve 

a Gyilkos-tó megtekintése zárta. A hét utolsó napját ki-ki a befogadó családdal töltötte. Mi 

Farkaslakán, Parajdon a sóbányában és Sovátán jártunk. Hazafelé jövet Petőfi kapcsán 

Segesvárra is ellátogattunk. Köszönjük a szervezőknek és a családoknak ezt a felejthetetlen 

hetet!  

 

Kocsisné Máriás Kati 

 



 


