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1. nap 

2017. június elsején reggel fél hatkor osztályunk izgatottan gyülekezett az iskola előtt. Amikor 
buszunk megérkezett, felpakoltuk csomagjainkat, elbúcsúztunk szüleinktől, majd kényelmesen 
elhelyezkedtünk. Kezdetét vette a nagy utazás! Csoportunk nagy része alvással töltötte az időt, 
de volt, aki zenét hallgatott, beszélgetett vagy olvasott. Közel hétórányi buszozás után, 
Ártándnál átléptük a határt. Végre Erdélyben voltunk! 

Félórával később már meg is érkeztünk Nagyváradra! Elsőként a szálláshelyünket, az Arany 
János Kollégiumot kerestük meg. Miután buszunk leparkolt, kivettük csomagjainkat és 
elfoglaltuk szobáinkat. Azonban sok időt nem töltöttünk itt, hisz hamarosan mentünk is tovább 
kirándulásunk első színhelyére, Nagyszalontára. Itt felkerestük Arany János szülőházat. A ház 
a település egyik szűk utcájában található, ahol épp javították az utat, így busszal nem tudtunk 
behajtani. Arany János szülőházánál lőttünk pár fotót, de sajnos nem tudtunk bemenni, mert a 
gondok nem volt ott. Maga a ház egy jellegzetes falusi ház fehérre meszelt falakkal és 
zsúpfedéllel. Szép volt, nemrég újították fel. Az udvar takaros, rendezett volt, az ablakokban és 
a tornácon muskátlik díszelegtek. 

A rövid kiruccanás után visszatértünk Nagyváradra, hogy felfedezzük a város látványosságait 
a vacsoráig hátralévő időben. Elsőként a Kanonok sorhoz mentünk. Engem lenyűgöztek a 
hatalmas boltívek. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen hosszú lesz. Egy utcányi boltív tárult a 
szemünk elé. 

A következő megálló a Székesegyház és a Püspöki Palota volt.  Osztálytársaim felolvasták a 
legszükségesebb tudnivalókat ezekről a helyszínekről. A Székesegyház látványa elbűvölt 
minket, rengeteg képet készítettünk róla belülről és kívülről egyaránt. A Püspöki Palota 
kertjében található Szent László szobornál csoportképet is készítettünk. Ezután ismét buszra 
szálltunk és vacsorázni indultunk a kollégiumhoz közeli étterembe. A hangulatos helyen 
nagyon ízletes vacsorát szolgáltak fel. Immár jóllakottan tértünk vissza a szállásunkra. Az 
emeleti társalgóba gyülekeztünk, hogy megbeszéljük az aznapi eseményeket és rögzítsük a 
begyűjtött információkat az útinaplónkba. Kaptunk még egy kis szabad időt, melyet Nagyvárad 
főterén töltöttünk el, elsősorban Wi-Fi-re vadászva. A fürdés után következett a takarodó. Én 
az ismeretlen helyen nagyon nehezen tudok elaludni, próbálkoztam, de nem igazán ment az 
álomba szenderülés. Úgy tapasztaltam, hogy a többiek sem tudtak aludni.  

(Kiss Viktor, Szabó Gergő) 

 

 

2. nap 

Reggel korán keltünk, hisz még nagyon hosszú út várt ránk Székelyudvarhelyig. Útközben 
többször is megálltunk, elsőként a Király-hágónál. Az elénk táruló gyönyörű táj fotózkodásra 
késztetett minket: csoportképeket, szelfiket készítettünk. Jó néhány órás utazás után 
megérkeztünk Székelyudvarhelyre, ahol elsőként itt is a szálláshelyre mentünk. Keresgélni nem 
kellett a Palló Imre Kollégiumot, mert évek óta csoportjaink itt szállnak meg erdélyi 
kirándulásaik alkalmával. A csomagok lepakolása után újra buszra szálltunk, hogy eljussunk 
Ivóba. A település szélén egy piros traktor várt, hogy felvigyen minket a Madarasi-Hargitára. 
Nagy kaland volt számunkra a traktorozás! Színes pokrócokkal fedett, kissé instabil deszkákon 



ültünk. Az út eleinte gidres-gödrös volt, de később már rendes aszfaltos úton mentünk tovább. 
Felfelé haladva egyre hűvösebb lett. Mikor felértünk, a menedékháznál leparkolt a traktorunk, 
majd elindultunk meghódítani a hegycsúcsot. Az út változatos volt, könnyebb és nehezebb 
szakaszok váltogatták egymást. A szél felfelé haladva egyre erősebb lett. Miután 
megbirkóztunk az utolsó kaptatóval is, felértünk a csúcsra. A látvány minden fáradtságért 
kárpótolt minket. Egyszerűen gyönyörű volt! Kopjafák sorakoztak, nemzeti színű szalagokkal 
díszítve. Mi is elhelyeztük iskolánk szalagját az emlékműnél. Miután kigyönyörködtük 
magunkat a panorámában, visszaindultunk a menedékházhoz, ahol a traktor már várt ránk. A 
lefelé vezető út rövidebbnek tűnt számunkra. A parkolóban átszálltunk a kényelmesebb utazási 
eszközünkre és meg sem álltunk Székelyudvarhelyig. Az egyik helyi étteremben fogyasztottuk 
el vacsoránkat, majd a szálláshelyre mentünk.  

(Bálint Zsófia) 

 

3. nap  

A harmadik napon első úti célunk a csíksomlyói búcsú volt. Reggel étkezés után felszálltunk a 
buszra és neki vágtunk az órákig tartó útnak. Rekordot döntöttünk, ugyanis körülbelül három órát 
utaztunk a feltorlódott járművek miatt. Mikor mindenki örömére megérkeztünk kezdetét vette a 
fárasztó séta. Az időjárással szerencsénk volt, sütött a nap és nagyon meleg volt, talán túlságosan 
is. Miután elértük a kegytemplomot nem álltunk meg, hanem mentünk tovább a dombon. Az egy 
kicsit húzós volt a meredek út miatt. Fent kerestünk egy árnyékos helyet ahol letelepedtünk, 
hallgattuk a misét a távolban és pihentünk egy csöppet. Miután felfrissítettük magunkat, 
elindultunk lefelé. A templom előtt összegyűltünk megbeszélni, hogy egy óra múlva ott 
találkozunk, s addig mindenki nézzen körbe. Többen vettek kürtöskalácsot, mi pedig pár lány 
osztálytársammal, vízzel öntögettük egymást hűtésképp. A szabadidő leteltével indultunk vissza a 
buszhoz. A hatalmas hömpölygő tömeggel indultunk lefelé, sodródtunk az árral, még ha nem is ez 
volt a szándékunk. A tömeg látványa egyszerre volt félelmetes és ámulatba ejtő. Az emberek nagy 
erővel nyomultak lefelé, ezért igyekeztünk a Szilvi tanárnő mögött maradni. Az út rettentő fárasztó 
volt. Perzselt a nap, mindenkinek fájt a lába, már csak azt vártuk, hogy a buszhoz érjünk és álomra 
hajtsuk a fejünket. Összességében élvezetes volt a búcsú, csak kifárasztotta az egész csapatot. 

Csíksomlyóról a visszavezető út gyorsabb volt, mert nem volt akkora forgalom, mint reggel. Rövid 
buszozás után megérkeztünk Szejkefürdőre. Felkerestük Orbán Balázs sírját, ahová 
székelykapukon át vezetett az út. Orbán Balázs életének legfontosabb momentumait emelte ki 
Levente, majd Rozi elszavalta a Szózatot. A rövid megemlékezés után koszorút helyzetünk el 
Orbán Balázs sírjánál.  

Következő megállónk Farkaslaka volt, ahol megemlékeztünk Tamási Áronról és megkoszorúztuk 
a síremlékét. Mielőtt visszaértünk volna Székelyudvarhelyre, még várt ránk egy feladat 
Máréfalván: le kellett fényképeznünk egy díszes és egy egyszerű székelykaput.  

Ez a nap nagyon mozgalmas volt, így estére mindenki jól elfáradt.  

(Katona Ramóna, Katona Vivien) 

 

 



4. nap 

A Békás-szoros után utunk az attól kis távolságra elterülő Gyilkos-tóhoz vezetett, ahol 1 órás 
szabad programunkat töltöttük. Ez idő alatt néhányan megebédeltek, az ezer meg ezer apróság 
közül válogattak családtagjaik számára vagy lementek gyönyörködni a tó fényes víztükrében. 

 Meghallgathattuk a tó legendáját és valódi keletkezését is az ezt a feladatot kapó 
osztálytársaink előadásában és összehasonlíthattuk a kicsit sem különleges keletkezést és a 
romantikus legendát, melyben egy lány beleszeret egy fiúba, aki később katonának áll és el kell 
hagynia a lányt. A lány szerelmi bánatát a tóval osztja meg, de váratlanul találkozik egy férfival, 
aki házassági ajánlatot tett neki. Mikor a lány visszautasította az ajánlatot a zsivány férfi 
elrabolta őt és a feleségének kényszerítette. A lány egy nap megszökött tőle, de üldözőbe vette 
őt. Amikor a tóhoz fordult segítségért az sziklákat zúdított rá és üldözőjére ezzel megölve a 
szegény lányt és s zsivány férfit is. Innen ered a Gyilkos-tó név is. 

A Gyilkos-tó ijesztő neve ellenére egy teljesen ártalmatlannak tűnő vízfelület, ami magára 
vonzza az emberek tekintetét. 

A délutánt Parajdon töltöttük, ahol ellátogattunk a sóbányába. A jegypénztártól busz szállítja a 
látogatókat a bánya mélyébe. A járműből kiszállva még korántsem ért véget az út, hisz még egy 
hosszú mélybe vezető lépcsősoron haladtunk lefelé. Mikor leértünk, csodálatos látvány tárult 
elénk. Legnagyobb meglepetésemre, hinták, fajátékok, ugrálóvár, kötélpálya, ajándékboltok, és 
még egy kis kápolna is fogadott bennünket. A levegő tisztasága érzékelhető volt. Szívesen 
maradtam volna még, hogy tovább élvezhessem a frissítő, jótékony hatású levegőt. Számomra 
ez a sóbánya nem mindennapi élmény volt! 

A sóbánya után, útba ejtettük még Korondot, a fazekasság központját. Itt kaptunk egy kis 
szabadidőt, és vehettünk a szüleinknek ajándékokat. Nagy kedvenc az áfonya pálinka, a lekvár, 
a fából faragott tárgyak, a kerámia edények.  

(Hőbe Anna, Jurcsó Anna, Suborits Róza) 

 

5. nap 

Az utolsó előtti nap, mikor már mentünk a nagyváradi szállás felé útba ejtettük a tordai 
hasadékot. A helyi líceum diákjainak egy kis csoportja kísért bennünket túránk során. Nagyon 
kedvesek voltak, és ha kérdeztünk valamit, készségesen válaszoltak. Nekem ez a hely tetszett a 
legjobban, mert nagyon extrémnek tűnt, ahogy egy méteres köves sziklafalon mászkáltunk. És 
nagyon tetszett az is, amikor egy leszakadt függőhídon kellett átmenni. Igaz, hogy hallottunk 
olyan történeteket is, hogy egy ember leesett a sziklafal tetejéről, és egy nagy sziklára zuhant. 
Voltak olyan helyek is, ahol csak kapaszkodókkal lehetett felmenni. Azok a sziklák a tetején 
lélegzetelállítóak voltak. Nagyon élveztem ezt a kétórás túrát a tordai hasadékban. Miután 
elbúcsúztunk erdélyi ismerőseinktől, Kolozsvár felé vettük az irányt. Pár óra múlva már 
Kolozsvár belvárosát fedezhettük fel. Megtekintettük a Szent Mihály templomot, Mátyás király 
lovas szobrát, majd a szülőházához siettünk a csöpörgő esőben.  

A következő állomásunk Körösfő volt. Ennek a falunak sok problémával kellet a történelem 
során megküzdenie. Tatárral, ellenséges katonákkal, földrengéssel. A sok viszontagság ellenére 
a falu fennmaradt.  A buszról leszállva már megpillantottuk a Körösfői református templom 



tetejét. Amikor kiértünk egy magas ház mögül megláttuk az egész templomot. Kívülről szép és 
stílusos, belülről pedig csodálatos. Szőttesekkel, fakazettákkal díszített. A templomban 
található még egy érdekes török szőnyeg, amit második Rákóczi Ferenctől származtatnak. A 
fiatal lelkész szerint egy bácsi kapta fizetségül, mikor segített Rákóczinak, majd később ő 
adományozta a templomnak. Onnan nem messze található Vasvári Pál síremléke, amelyre 
szalagot kötöttünk így tisztelegtünk a „márciusi ifjak” egyik vezéralakja előtt. A buszra 
visszaszállva fáradtan indultunk Nagyvárad felé.  

Háromnegyed nyolcra érkezünk meg Nagyváradra. Vacsora után még kaptunk egy kis 
szabadidőt. Gyönyörködhettünk a főtér díszkivilágításában és elkölthettük az utolsó lejeket. 

(Baranyai Áron, Krizsán Levente) 

 

6. nap 

 

Kedden a kollégium ebédlőjében elfogyasztott reggeli után bepakoltuk csomagjainkat az 
autóbuszba, és útra keltünk. A határátkelőnél fennakadás nélkül sikerült átjutnunk. Az osztály 
többsége alvással töltötte a hazautazás idejét, nem csoda, hisz nagyon tartalmas és mozgalmas 
napok voltak mögöttünk. Mindenki fáradtan, de élményekkel gazdagon tért haza. 

(Bálint Zsófia) 


