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Farkaslaka elhelyezkedése

 (Lupeni) A falu Romániában Hargita megyében helyezkedik el .

 A Felső-Nyikómente legjelentősebb községe.

 Székelyudvarhelytől 13-km-re északnyugatra a Nyikó nevű patak 
két partján, a Gordon-tető nyugati előterében fekszik.

 A település legfontosabb látnivalója Tamási Áron síremléke és 
egykori szülőháza is.

 Népessége (2011.okt.13. Adatok alapján): 1850 fő.
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Tamási Áron szülőháza

 Első szobában, az úgynevezett „nagy házban” Tamási emlékkiállítás látható 

Tamási Áron használati tárgyaival, majd az író alkotásaiból, leveleiből és 

fényképeiből álló gyűjteményt nézhetünk meg.

 Tamási Áron a külső, úgynevezett „kicsi” házban (szobában) született 1897. 

szeptember 19-én.

Kezdetben az író testvéröccse (Tamási Gáspár), majd a húga (Tamási Erzsébet) volt 

a gondnok és a kiállítás bemutatója.

A kiállítást mai napig meg lehet nézni ahol nagyon érdekesen mutatják be a 

szülőházat.
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A Jézus szíve kilátó (vagy

egyszerűen Jézus-szobor; teljes

nevén Fényt hozó Krisztusunk) 

egy Jézust ábrázoló

műalkotás Farkaslaka , Székelyszentlélek

és Bogárfalva falvak határában, 

a Romániához tartozó Székelyföldön,

Hargita megyében. A 958 méter

magas Gordon-tetőn elhelyezkedő

szobor kilátókén is funkcionál. Az alkotás

legfőbb alapanyaga rozsdamentes acél, 

és egy két méteres betontalapzaton áll.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hargita_megye
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A Jézus szíve kilátóról azt kell tudni, hogy Zavaczki Walter Levente 

szobrász tervei alapján készült, 22 méter magas és 2013. augusztus 

17.-én avatták fel. A szobor talapzatán elolvasható, hogy a kilátó 

megálmodói Magyari Árpád és Péter János voltak.
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Erdélyi élménybeszámoló
 A határtalanul program keretében lehetőségünk nyílt arra, hogy 

elutazhassunk Erdélybe. Mindenki nagyon várta az indulást. A 

szállásaink Magyarlónán és Zetelakán voltak.

 Első nap megmásztuk a tordai hasadékot. Szerintem mindenki 

számára nagy élmény volt. Másnap elmentünk a tordai 

sóbányába. A tordai sóbánya a világ leglátványosabb ember 

alakította föld alatti területe.

 Elmentünk a Békás-szoroshoz is. Egy spirál alakú úton mentünk 

egyre lejjebb a sziklák között. A Gyilkos-tónál is jártunk.

 Kolozsváron megnéztük Mátyás király szobrát.

 Farkaslakán elmentünk Tamási Áron szülőházához.

 Nagyon szívesen maradtunk volna még.


