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Útinapló 

 

Készült a Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 

7. osztálya osztálykirándulása alkalmából 

Úti cél: Erdély  

A kirándulás időpontja: 2012.05.25.- 05.30. 

 

1. nap   2012.05.24.-25. 

Csütörtök éjfélkor nagy izgalommal vágtunk neki a 

várva-várt nagy utazásnak. Először jó bulinak tűnt, de 

pár óra múlva kidőltünk. A fiúk a buszban pókereztek 

telefonfénnyel, a lányok pedig próbáltak aludni. A busz 

nem volt valami kényelmes, ezért nem tudtunk rendesen 

pihenni. 

 

Néhányszor megálltunk és átmozgattuk magunkat. 

Mielőtt a határhoz értünk volna, átkeltünk a Dunán és 

a Tiszán is. Átutaztuk az egész országot! Már nagyon 

vártuk, hogy az ártándi határátkelőhöz érjünk. Az út 
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első fele 8 órás volt, és még tudtuk, hogy körülbelül 

ugyanennyi vár ránk.  Mikor odaértünk a határhoz, egy 

nagyobb és kényelmesebb busz várt minket. Örültünk is 

neki nagyon. Átpakoltuk a csomagokat, kényelmesen 

elhelyezkedtünk. A határ román oldalán kérték tőlünk 

az útleveleket illetve személyi igazolványokat. Az 

ellenőrzés után Csucsa felé vettük az irányt. Hamarosan 

mindenki elővette a fényképezőgépét, hisz szebbnél szebb 

tájakon utaztunk át, sok különlegeset láttunk. Bár a 

busz üvegén keresztül egy kicsit nehézkes volt 

fényképezni, de nem adtuk fel. Mire megfelelő lett a 

beállítás jött egy jármű vagy fa takarta el a látványt.  

Az első állomásunk Csucsa volt, a Boncza kastélynál. A 

kastély Boncza Berta édesapjáé volt. Ady Endre a 

mögötte lévő házban élt Csinszkával. Egy székely kapu 

alatt mentünk át a kastély kertjébe. Itt az egyik 

osztálytársunk számolt be a tudnivalókról. Igaz mi még 

nem tanultunk Ady Endréről irodalomórán, de a 

tanárnők segítségével sikerült néhány verset felidéznünk 

tőle. Jó időnk volt, ezért is jól éreztük magunkat ezen a 

helyen.  
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 A hosszú utazás után jól esett egyet sétálni.A kastély 

udvarán is számos képet készítettünk. Gyönyörű látvány 

tárult elénk. 

 

Körösfőn először a református templomot néztük meg. A 

templom mennyezete fakazettás volt, amit különböző 

minták díszítettek. Az épület tetején 4 fias tornyot 

találunk. Ez Jézust és a négy evangélistát jelképezi. 

Vasváry Pál emléktábláját is megkerestük. A templom az 

tetszett, de már egy kicsit fáradtak voltunk. Beültünk a 

padokba és „figyelmesen” meghallgattuk a gondnok 

előadását. 

 

Később lehetőségünk nyílt tanulmányozni a Kalotaszegi 

hímzéseket, fafaragásokat.  



4 

 

 

 

Következő megállónk Kolozsváron volt, ahol először 

Mátyás király lovas szobrát néztük meg. Mátyás király 

mellett négy vitéze áll a szoborcsoportban: Kinizsi Pál, 

Báthory István, Szapolyai János, és Magyar Balázs. 

Felidéztük a Mátyás királyról tanultakat. Mikor 

mindenki lefényképezte a történelemkönyvből jól ismert 

szobrot, akkor bementünk a Szent Mihály templomba. A 

monumentális méretű gótikus katolikus templomot a 

régi Sz. Jakab kápolna helyére építették 1350-1437 

között. Az oltárt 1390 körül emelték.  A hajó hossza 50 m, 

a falak magassága 20m a neogótikus torony pedig a 

kereszttel együtt 80 m, és ezzel Erdély legmagasabb 

templomtornya. Ebben a templomban iktatták be az 

erdélyi fejedelmeket, így: János Zsigmondot, Bocskai 

Istvánt és Bethlen Gábort is. Itt nagyon tetszett a 

templom ablakainak díszes üvege. Elsétáltunk Mátyás 

szülőházához, ami a főtérhez közel volt.  Ebben a 

házban szállt meg valahányszor Kolozsváron járt 

Hunyadi János felesége, Szilágyi Erzsébet. Itt hozta 

világra 1443. február 23-án kisfiát, Mátyást is, akit 17 

évvel később Magyarország királyának választottak. Ez a 

város legrégebbi lakóháza. Azóta természetesen több 
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átalakításon is átment a gótikus épület. Mára csupán az 

utca felőli rész őrzi az eredeti kinézetét. Az épületet csak 

kívülről tekintettük meg.  

 

A Házsongárdi temetőt is meglátogattuk, ahol sok híres 

embernek a sírhelyét találhatjuk meg. Például Apáczai 

Csere János, Reményik Sándor, Szenci Molnár Albert, és 

Koós Károly is itt nyugszi. A költők néha ide jöttek ihletet 

meríteni, és itt született sok sikeres vers. A temető nagy 

volt, időnk viszont szűkös, így nem volt alkalmunk 

rábukkani minden híres ember síremlékére.  

Ismét buszra szálltunk és továbbindultunk a 

szálláshelyünkre, Székelyudvarhelyre. Körülbelül 6 

órakor érkeztünk meg a Palló Imre Művészeti Szakiskola 

Kollégiumába, ahol nagyon kedvesen fogadtak minket. 

Röviden bemutatkoztunk, majd megbeszéltük a közös 

programokat. Az Igazgató Úr elmondta, hogy mire 

figyeljünk ittlétünk során, felhívta a figyelmünket a 

legfontosabb szabályokra. Elfoglaltuk a takaros kis 

szobáinkat.  
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A fiúk és a lányok külön épületrészben lettek 

elszállásolva. A lányok hatalmas gurulós bőröndjeit elég 

volt felcipelni az első emeletre, ahová hosszú lépcsősor 

vezetett fel. Miután berendezkedtünk, vacsorázni 

indultunk a kollégium étkezőjébe. Nagyon hangulatos 

kis hely volt, a pincében. Vacsora után volt egy kis 

szabadidőnk, majd 7.30-kor találkoztunk a társalgóban 

és megbeszéltük az első nap eseményeit, rögzítettük a 

megszerzett információkat.  

 

2. nap:    2012.05.26.  

Csiksomlyói búcsú.  

A legendás Csiksomlyói búcsúba indultunk, ezért reggel 

korán kellett kelni. 

Fáradtan ébredtünk. Gyorsan fel kellett öltöznünk, és 

elmentünk reggelizni. Ma reggel egy kisbusz jött értünk 

és egy új sofőr. Ahogy közeledtünk Csíksomlyóhoz, egyre 

nagyobb lett a forgalom, csak lépésben lehetett haladni. 

A központba a rendőrök nem engedték be a buszokat, a 

kijelölt parkolókba irányították azokat. Mi a 

vasútállomás mögötti részen parkoltunk le, ahonnan 

gyalogosan mentünk tovább. Hirtelen nagy tömegbe 
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csöppentünk bele. Jobb és bal oldalon kirakodó 

vásárosok voltak.  

 

Sok sétálás után felértünk a Kegy templomhoz. 

Bementünk volna a templomba, de nagyon sokan 

várakoztak ott,  így először felmentünk a dombra, ahol 

rengeteg ember gyűlt össze. Találkoztunk a 

székelyudvarhelyi diákokkal is, akik szintén részt vettek 

a búcsújáráson. Segítettek a búcsújáróhely történetét 

megismerni. Több százezernyi a világ minden tájáról 

ide zarándokolt magyarral együtt vettünk részt a 

körmeneten, majd a misén. A végén felemelő érzés volt 

együtt elénekelni a magyar himnuszt.  
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Mise előtt és után egy kicsit leültünk pihenni, majd 

indultunk vissza a Mária szoborhoz.  

 

Sikerült bejutnunk a templomba és megérintettük a 

csodatévő Mária lábát.  

Mikor kijöttünk a templomból volt még egy kis időnk és 

ajándékokat vásárolhattunk. Azután visszasétáltunk a 

buszhoz. A tempónk egyre lassult, hisz mindenki nagyon 

fáradt volt már. Útközben megálltunk Csíkszeredán. A 

Mikó-vár, Petőfi Sándor szobra, Falumúzeumban a 

székelykapuk megtekintése szerepelt a programban. A 

buszban Csíkszereda történetével, lakosságával 

ismerkedtünk. Petőfi Sándor szobránál felidéztük 

néhány tanult versét. 

Hazafelé többen is elaludtak a buszban. Míg vártuk a 

vacsorát, addig a lányok átmentek a fiúkhoz 

beszélgetni. A mai vacsora nem mindenkinek ízlett, de a 

többség megette. Vacsora után Rum községet és 

intézményünket a Rumi Rajki István ÁMK-t mutattuk be 

a fogadó iskola kis közösségének. Saját készítésű 

ajándékokat adtunk át. Kötetlen beszélgetés folyt a 

tanulókkal, tanárokkal. Végül még volt annyi erônk, 
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hogy a tanárainkkal ismét összefoglaljuk, megbeszéljük 

a történteket. Utána egy kicsit bekapcsoltuk a tv-t és 

zenét hallgattunk. Miután elálmosodtunk, elmentünk 

fürödni, és lefeküdni. Kiváncsian vártuk a következő nap 

izgalmait. 

 

3. nap  2012.05.27. 

 Madarasi-Hargita 

Az időjárás nem volt túl barátságos reggel. A bőséges 

reggeli után esőkabátokkal, esernyőkkel és dzsekikkel 

felszerelkezve indultunk a Madarasi-Hargitára.  

 

Ismét kisbusz jött értünk. Útközben gyönyörű tájakat 

láttunk, bár most a párássság miatt is még nehezebb volt 

buszból fényképezni. Ivóból először traktorral mentünk 

fel a menedékházig, majd gyalog folytattuk utunkat.  
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Mindenki nagyon élvezte a traktorozást. A baj csak az 

volt, hogy közben eleredt az eső és minden csupa sár lett. 

Egy kutya is elkísért minket, futott végig mellettünk 10 

km-en át. Bementünk a menedékházba melegedni és jól 

felöltözni. Utána nekivágtunk a hosszú túrának. A sár 

miatt sokat csúszkáltunk.  

 

Mikor felértünk a Székelyek Szent hegyére nem láttunk 

semmit a sűrű ködtől, párától. Köveket gyűjtöttünk s egy 

kis emlékhelyet építettünk, majd állítottunk egy 

keresztet, amire rákötöttük az iskola szalagját. Mivel 

hideg volt ezért viszonylag hamar visszaindultunk a 

menedékházba. Sajnáltunk, mert biztosan gyönyörű 

kilátásban lett volna részünk. Sokan a cserjék között 

mentek. A tanáraink csak este említették meg, hogy 
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voltak skorpiók és vipera is őshonos ezen a vidéken. (Hát 

jókor szóltak!!!) Majd traktorral vissza-zötykölődtünk a 

buszhoz. Kár, hogy ilyen csúnya időt fogtunk ki, mert a 

látvány lenyűgöző volt. 

      

Innét mentünk a következő helyre, Zeteváraljára. Ott 

megnéztük a Víztározót és a gátat. A völgyzáró gát és a 

víztározó megtekintése mellett megismertük 

létrehozásának történetét. Ezt a monumentális 

létesítményt 1976-ban kezdték el építeni, és 1992-ben 

fejezték be. Strandolásra,védelemre és még sok mindenre 

hasznosítják. A víz mélysége helyenként 8-10 méter is 

lehet. 
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Fenyéden faragott, festett székelykapukat, tornácos 

székelyházakat és a hagyományos székely építkezési 

szokásokat ismertük meg. Rajzot készítettünk egy 

székelykapuról. 

Este egy kis közös Kulturális estre, a két iskola kulturális 

bemutatójára került sor: Volt hangszeres zene, tánc, 

népdalok, sőt kis kézműves foglalkozás is. A Székely 

Himnuszt is elénekeltük. 

Ismét nagyon fáradtan tértünk nyugovóra. Még 

beszélgetni sem igen volt erőnk  lefekvés után, szinte 

azonnal elaludtunk. 

 

4. nap  2012.05.28.  

Gyergyószentmiklós.  

Ma reggel egész jónak mutatkozott az idő, bár ahogy 

közeledtünk uticélunkhoz, egyre felhősebb lett. 

Ismételten felkészültünk a szeszélyes időjárásra. Úgy 

számoltuk, hogy itt nem lesz olyan sár, de tévedtünk. 

Ismét lucskosan és vizesen értünk haza este.  

Ahova ma eljutottunk, az  Románia leghidegebb városa. 

(ahol 160 fagyos nap van évente) Itt többek között az 

Örmény templomot néztük meg, és készítettünk róla 

képeket is. Ez barokk stílusban épült 1730-1734 között.  
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Tovább mentünk a Békás-szoros felé. A szoros 

kialakulásának, növény és állatvilágának rövid 

bemutatását követően gyalogtúrára indultunk a 

szurdokvölgybe. Félelmetesen nagy sziklák vettek körül 

bennünk, amik meghaladták a 300 métert is. Közöttük a 

Békás patak folyt. Ez a szoros három részből áll: a Pokol 

torka, a Pokol tornáca, és a Pokol kapuja. Úgy éreztük, 

valóban a Pokol torkában voltunk. Elmentünk egy kicsit 

sétálni, de sajnos megint megeredt az eső, és mielőtt 

szétáztunk volna eljött értünk a busz.  

 

Visszafelé a Gyilkos tónál álltunk meg. Lenyűgöző és 

egyben misztikus látványt nyújtott a víz tükréből 

kikandikáló sok-sok fenyőfa maradvány. Itt tudtunk 
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vásárolni is a sátrak között. Közben lángost és 

kürtöskalácsot is ettünk. Elmentünk fényképezkedni a 

tóhoz. Aztán visszamentünk a buszhoz, ott mindenki 

megmutatta, hogy mit vásárolt, és irigykedve nézték a 

többiek. A hazaút nagyon hosszúnak tűnt, ezért szinte 

mindenki aludt. Persze a fiúk megint alkottak, a 

tanárnő pedig rájuk is szólt, hogy hagyjanak bennünk 

pihenni. Lassacskán a szállásra érkeztünk. Mindenki 

fáradtan ment a szobába. Nemsokára mentünk 

vacsorázni. Kivételesen nem tojást szolgáltak fel nekünk, 

hanem spagettit ami  nem nyerte el a tetszésünk. A 

tervezett sportversenyek a helyi iskolával: labdarúgás, 

kézilabdázás, ügyességi váltóversenyek sajnos a rossz idő 

miatt elmaradtak. Így 19:00-kor ismét összegyűlt a 

csapat, és megbeszéltük az aznapi látnivalókat, s 

egyeztettük a másnapi programot is. A fiúk visszamentek 

a szobájukba, a lányokkal. Ott elkezdtünk beszélgetni, 

ami nem tartott sokáig mert jött a lányokért a tanárnő, 

és vissza kellett menniük. Mindenki elment fürödni, és 

nyugovóra tértünk.  
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5. nap  2012.05.29.  

Ezen a napon már rutinosan keltünk fel, de így is 

fáradtak voltunk. Elmeséltük egymásnak, hogy ki mit 

álmodott, és közben felöltöztünk. Mikor mentünk le a 

lépcsőn az ebédlőbe már éreztük a tojás illatát. A tea 

izlett mindenkinek a legjobban. Első útunk a Palló Imre 

művészeti iskolához vezetett. Ahol megnéztük a 

gyerekeket, és alkotásaikat. Bemutatták nekünk az 

intézményt. Nagyon szép épületeket, sok-sok nagyszerű 

kézműves alkotást csodálhattunk meg. Néhány helyi 

nevezetességet is megtekinthettünk a helyi diákok 

segítségével. 

 Szejkefürdő. Itt található Orbán Balázs síremléke. Ő 

történész néprajzos, kutató, író volt. Síremlékéhez 15 

csodálatos székely kapu vezet. Az emlékművéhez 

közvetlen közel áll az ő székely kapuja. A szejke szó 

zavarost jelent.  

Farkaslaka: Itt megnéztük Tamási Áron síremlékét, és 

meg is koszorúztuk. Itt jegyzem meg, hogy minden 

meglátogatott helynél gondot fordítottunk a rendre, 

tisztaságra, több helyen összegyűjtöttük a szemetet, bár 

sok ilyet nem találtunk, viszonylag rendezettek voltak 

az emlékhelyek. 
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Parajd: A Sóbányába mentünk le, amely 120 méter 

mélyen van. A hegy gyomrába egy darabig busszal 

mentünk be, majd lépcsőn gyalogoltunk le a mélybe. 

 

Ott a hatalmas sócsarnokban éttermet, játszóteret, 

templomot is találtunk. Elmondták, hogy ide jönnek 

gyógyulni azok az emberek akiknek különböző léguti 

betegségeik vannak. A gyerekek részére játszóteret, 

ugrálóvárakat alakítottak ki. Ki is próbáltuk őket, 

nagyon jót játszottunk.  Nagyon tiszta, egészséges levegő 

volt. Tovább is maradhattunk volna. Ez egy felejthetetlen 

élmény marad számunkra.  



17 

 

 

Szováta volt útunk következő állomása Itt sok szép nagy 

házat láttunk a Medve tó körül. Ennek a tónak magas a 

sótartalma, állítólag 66000 tonna sóoldatot tartalmaz. 

Itt nagyon meleg a tó hőmérséklete. Formájáról kapta a 

nevét, amely egy kiterített medvére hasonlít. Kár hogy 

nem fürödhettünk benne, mert nem volt jó idő.  

 

Korond: Itt a fazekas műhelyek, a borvíz források, és a 

székely kapuk jelentettek számunkra látványosságot. A 

fazekas edényeken virágok, levelek, és madár formák 

vannak. Általában kék, zöld, barna, és fehér színt 

alkalmaznak. 1613.-óta foglalkoznak a településen 

fazekassággal. Itt állandó nagy vásár van, ezért mi is 

vásárolni kezdtünk. Miközben jártuk a sátrakat – 

természetesen, ahogy azt már megszokhattuk - elkezdett 

megeredni az eső. A buszon gyülekeztünk, és ott 

beszélgettünk. Mikor elindultunk, szinte azonnal 

megállt az eső.  

Elérkezett az utolsó esténk a szálláson. Búcsúztunk a 

fogadó iskola diákjaitól. A kirándulás összegzése után a  

folyamatosan készített túranaplók írásához láttunk. A 
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tanárnénik egy kis vetélkedőt is rendeztek a 

kiránduláson szerzett ismeretekről. Ezt követően 

mindenki pakolászni kezdett a bőröndjébe. És lefekvés 

után felelevenítettük az elmúlt napok legszebb 

élményeit. Ezzel álomba is ringattuk magunkat. 

 

 

6. nap   2012.05.30. : 

Utolsó reggelünket töltöttük és reggelinket költöttük el a 

kollégiumban. Nagyon vártuk már a hazatérést, mert 

már többségünknek honvágya volt. Miután nagy 

nehézségek árán minden apróságot belevarázsoltunk a 

bőröndünkbe, reggelizni indultunk. Reggeli után nagy 

nehezen bepakoltunk a buszba. Utolsó napunk első útja 

a Tordai-Hasadékhoz vezetett. A szakadék 2 km hosszú. 

Közelebb sétáltunk a hasadékhoz, mert szerettük volna 

megnézni közelebbről is. Az idő kicsit csalós volt, mert 

sütött a nap de ennek ellenére hüvös volt. Megint fel 

kellett mennünk a dombra és onnan a buszhoz kellett 

sétálnunk. 
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 Nagyváradon nem sok időt töltöttünk, egy rövid séta 

keretében végrohantunk néhány nevezetességet és 

indultunk a határhoz, mert várt már bennünk a másik, 

a magyarországi busz.  

Hazafele út: A határig már meg sem álltunk, ezért már 

mindenki szenvedett. Sokan aludtak egy kicsit. Mikor a 

határhoz értünk, mindenki gyorsan megrohanta a 

legközelebbi WC-t. Egy sokkal kisebb busz várt minket, 

szerencse a csomagjainknak volt utánfutója. A Rumig 

vezető út gyorsabb, és rövidebb volt, mert autópályán 

mentünk. Budapesten a városban, mindenkinek 

integettünk, és vicceket meséltünk egymásnak. Mikor 

beértünk Vas megyébe, mindenki a szüleit hívta. Miután 

Kámhoz közeledtünk újra felhívtuk őket, hogy 

induljanak el elénk. Kb. 23:00 órakor értünk a sulihoz 
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vissza. Mindenki összeszedte a cuccát, és a családjához 

sietett.  

Mindannyian rendkívül fáradtan, de felejthetetlen 

élményekkel gazdagodva térthettünk haza. Az időjárás 

ugyan sajnos nem igen kényeztetett el bennünket a 6 

nap alatt, Nagyon sokszor esett az eső, s néha 

programjainkat is rövidíteni, vagy átszervezni kellett. 

Ennek ellenére életünk talán eddigi legszebb 6 napját 

töltöttük Erdélyben, sok új ismeretet szerezünk Erdély 

népességéről, az itt élő magyarságról, történelméről,  a 

településekről, nevezetességeiről, mely örök nyomot 

hagyott bennünk. 

 


