Az első napon, a határátkelés után átkeltünk a Király-hágón, majd rövid látogatást
tettünk Nagyváradon, ahol megtekintettük a Szent László által alapított római katolikus
székesegyházat. Idegenvezetőnk ismertette a templom történetét, majd pedig rövid
sétát tettünk a kertben, hogy megnézzük az épület előtt álló Szent László szobrot.
Körösfőre érkezve látogatást tettünk a református templomban, ahol megcsodálhattuk
a festett, fakazettás mennyezetet és a fiatornyos templomtornyot. Ugyanitt
megkoszorúztuk Vasvári Pál emlékoszlopát, s megismerkedtünk a szabadságharcban
betöltött szerepével. Utunkat Kolozsvár felé folytattuk, ahol meglátogattuk Mátyás
király szülőházát, illetve a főtéren álló szobrot. Itt a királyunk életéből felkészült
tanulónk rövid előadást tartott a társainak. Még aznap eljutottunk a tordai sóbányába,
ahol elámultunk a hatalmas belső tereken, jótékony gyógyító hatásáról hallottunk
beszámolót, és az allergiások különösen értékelték a jó levegőt. Késői vacsora után
foglaltuk el szállásunkat Torockón.
Második napon egy sétát tettünk az Europa Nostra díjas településen, majd a helyi
néprajzi, helytörténeti múzeumban kaptunk betekintést a környék régmúltbeli
mindennapi életéről és gazdaságáról. Innen Marosvásárhelyre utaztunk, ahol egy
belvárosi séta során hallottunk a rendszerváltás idején történt eseményekről, pályázati
tervünktől eltérően meglátogattuk a Kultúrpalotát belülről is, megcsodáltuk dísztermét
és az üvegfreskókat. Sikerült bejutnunk a Teleki Tékába, ahol a könyvtár gazdag
gyűjteményébe pillanthattunk be, illetve a Bolyai emlékszobában meghallgattuk egy
osztálytársunk előadását Bolyai Jánosról, majd matematika tanáraink elmagyarázták
a hiperbolikus és euklideszi geometria alapfeltevéseit is. Itt a jelenlegi magyar
feltalálók egyik jeles darabja is ki volt állítva: a „kisgömböc”. Innen Parajdra utaztunk,
ahol egy igen részletes ismertetést hallgattunk meg Áprily Lajos életéről és
munkásságáról, majd egy versét is meghallgattuk, illetve megkoszorúztuk a kopjafáját.
A nap zárásaként egy sóvágó mester műhelyébe látogattunk, aki egy igen jó hangulatú
bemutatót tartott a munkájáról, majd az általa készített termékekből vásárolhattak a
csoport tagjai. Még egy nagy sódarabot is küldött iskolánkba ajándékul.
Harmadik napon szállásunkról egy rövid sétával jutottunk el Tamási Áron
szülőházához, ahol egy múzeumot rendeztek be, itt ismerkedtünk a helyi vezető
segítségével életével és munkásságával. Majd elsétáltunk a sírjához, ahol egyben a
Trianon emlékműnél is leróttuk kegyeletünket. Innen indultunk Szejkefürdőre, ahol
megismerkedtünk Orbán Balázs életművének jelentőségével, majd a sírját
megkoszorúztuk. Fakultatív programként a Mini Erdélyparkban betekintést kaptunk
Erdély épített kincseiről kicsinyített méretben. Innen utaztunk Csíkszeredába, ahol a
csíksomlyói kegyhelyhez kirándultunk fel ki a hosszabb, ki a rövidebb utat választva.
Megpróbáltuk elképzelni, milyen lehet, amikor a nyeregben több, mint százezer
zarándok várja a közös imádkozást. Utunk során hazafelé Székelyudvarhelyen
meglátogattuk a Hősök parkját, ahol ezeréves történelmünk nagyjainak szobrain
végigtekintve a történelem egy keresztmetszetét kaptuk meg. Egyik társunk Bethlen
Gábor fejedelem munkásságát méltatta, majd egy kis városnézés, szabadidő után
tértünk vissza szálláshelyünkre. Az étteremben a vacsoránál lehetőségünk volt egy
társunk 18-dik születésnapját megünnepelni.
Negyedik napon végre a természeté volt a főszerep. Korán reggel a zetelakai
víztározónál csodáltuk meg a természeti és mesterséges környezetet, majd a Gyilkos
tó felé vettük az irányt. Lenyűgöző méretű erdők között vezetett az utunk a
szerpentinen felfelé. Majd elértük Erdély egyik leglátogatottabb turista látványosságát,
a Békás-szorost. Itt végigsétáltunk a százméteres sziklafalak között, majd a Gyilkostónál egy hosszabb szabadidőre is volt lehetőség. Hazafelé idegenvezetőnk egy
különleges autodidakta makettmesterhez vitt el minket: fémlemezből elkészítette már

több híres épület kicsinyített mását: a helyi templom, a Lánchíd, a Parlament embernél
alig magasabb makettje emelkedett a szemünk előtt. Most a Bazilika elkészítésén
munkálkodik, szívesen hozzájárultunk egy kisebb adománnyal ehhez az elkötelezett
„hobbihoz”. Utunk végén még eljutottunk Korondra is, ahol egy fazekasmester
műhelyében ismerkedtünk ezzel a mesterséggel és az elkészült ízlésesen és
hagyományokat tisztelve dekorált használati tárgyakkal, sokan vásároltak is ajándékot
az otthoniaknak.
Ezen a napon kellett volna látogatást tennünk a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő
Gimnáziumban, azonban egyrészt a járványhelyzet miatt, másrészt mert a tanév még
nem kezdődött ekkor el, újra kellett terveznünk ezt a programot. Sikerült néhány helyi
diákkal megszerveznünk egy focizást erre az estére.
Ötödik napon meglátogattuk a Fehéregyháza mellett emelt Petőfi emlékoszlopot, Itt
látták utoljára élve nagy költőnket, a segesvári csata előestéjén. Egyik társunk egy
verset szavalt a szabadságharcról. Gyulafehérváron megnéztünk az érseki
székesegyházat. Részletes előadást hallgattunk meg az erdélyi püspökökről, a
reformáció és ellenreformáció eseményeiről. Olyan szerencsénk volt, hogy éppen az
őrségváltás idején voltunk ott, így azt is végig nézhettük. Hazafelé tartva megálltunk
Déván, hogy látogatást tegyünk a Szent Ferenc Alapítvány Magyarok Nagyasszonya
Kollégiumában. Itt az egyik bentlakó tartott nekünk egy rövid, de rendkívül érdekes
beszámolót az Alapítvány működéséről, hogy hogyan segíti az a legelesettebbeket.
Diákjaink átadták a Magyarországról hozott adományokat, és utunkat az országhatár
felé folytattuk.
Sok-sok élménnyel gazdagodva időben hazaértünk Szigetszentmiklósra, ahol nagy
örömmel fogadtak minket a szülők.

