
Erdélyi út 

 

1.nap 

 

Elmesélek egy történetet: 30 tanuló elindult Erdélybe 3 tanár kíséretében,  megismert 

néhány erdélyi várost, templomot és múzeumot, felkeresett barlangokat, vízesést, 

szép tájakat és falvakat, beszélgetett, énekelt és jól érezte magát az öt nap alatt.  

Alapjáraton is sok gond és bonyodalom van egy kirándulás megszervezésével, de ez a 

mi balszerencsénk miatt tovább bonyolódott. Amikor indultunk, kiderült, hogy van egy 

lejárt személyis osztálytársunk. Nem mondom, hogy nem kapott el a szívroham, de hát 

indulni kellett. 6:00-kor, bár ezen már túlléptem lelkileg. A buszút hosszú volt és a 

szokásoktól eltérően (a korán kelés miatt) az elején csöndesen foglaltuk el magunkat. 

Aztán idővel elkezdtünk bozsongani, amit csak az ért, aki már vett ilyenben részt. Egy 

csapat kölyök nevet (sokat), beszélget (hangosan), olvas, zenét hallgat, filmet néz, eszik 

(jó sokat). A hangulat meghatározó alappillére volt a másik háttámláján a piroszoknis 

láb, Jimmy, Republic, Tankcsapda és egy kis mulatós. Elérkeztünk a határátkelőhöz és 

kemény egy perc 40 mp-t töltöttünk ott.  

Aztán szép lassan megérkeztünk az első állomásra, Szalontára. Itt tanult Arany János, 

egy szobránál meg is álltunk. Aztán megnéztünk egy  román nemzeti hős mellszobrát, 

akinek a szeme kissé megszállott hatást kelltett. Elmentünk az Arany János Múzeumba, 

ahol az információkat csoportokra osztották és emeletekre sorolták. Látványos volt és 

interaktív, bár az egyik húzogatós játék eleme beragadt és túl zsúfoltan voltunk kis 

helyen. Amikor kimentünk fényképezkedtünk, majd elindultunk Nagyváradra. 

Útközben hallgattuk az idegenvezetőnk beszédét. Néhány évvel később valószínűleg 

többet megjegyeztünk volna belőle. Nagyváradon a Szent László székesegyházat 

néztük meg, mely gazdagon díszített volt. Piros szőnyeg volt középen, rengeteg boltív 

és szobrok. A templomi látogatás után megnéztük Szent László szobrát. Gyakorlatilag 

egy magyar Napóleonnak nézett ki, mert olyan alacsonynak ábrázolták. A másik Szent 

László-szobor viszont ennek ellentéte volt, tekintélyt parancsolóan festett. Ezután egy 

hal alakú épületbe léptünk, ahol Szent László-kiállítás volt, közepén a hermával. Utána 

átsétáltunk az Ady Múzeumba, ahol egy interaktív kiállítást láthattunk. Ezt követően  

ellátogattunk az Ady Líceumba, majd megnéztük a Szigligeti Ede Állami Színházat. Ezt 

követően elindultunk a szállásra, megvacsoráztunk, megismertük a környéket és az 

estét kellemesen töltöttük. 

 



2. nap 

A reggeli készülődés után elindultunk a Medve-barlangba. A barlang hideg volt és 

gyönyörű. Mindenhol sztalaktitok és sztalagmitok borították csodás alakzatokat 

alkotva. A barlang végén megnéztük az egyetlen teljes épségében megmaradt 

medvecsontvázat. Az idegenvezető román származású volt, ezért a mi túravezetőnk 

fordított nekünk. A bányából való távozás után elmentünk kürtös kalácsozni, ezek 

sokkal nagyobbak voltak, mint a magyarországiak. A kis pihenő után újra buszra 

szálltunk és elindultunk a csodaszép Pádis-fennsíkra. A táj gyönyörű volt, láttunk 

kecskéket, birkákat, lovakat és sok fenyvest. Sokat túráztunk és nevettünk, főleg 

amikor a fiúk háborúsat játszottak. Visszafelé azonban sajnos eleredt az eső, így sietni 

kellett a buszhoz, majd a szállásra. A szálláson sokat kártyáztunk, frizbiztünk, zenét 

hallgattunk, majd vacsoráztunk. 

 

3.nap 

A korai ébredés és reggeli után útnak indultunk Algyógyra a vízeséshez, ami nagyon 

szép volt. Ezután egy római fürdő maradványait csodáltuk meg. Pihenésképpen 

fagyiztunk és jégkrémeztünk. A busz Gyulafehérvárra vitt minket, ahol megismerhettük 

a székesegyházat a Hunyadiak síremlékével, amelyet meg is koszorúztunk. A templom 

után elsétáltunk a Bethlen Gábor-szoborhoz, melyet idén avattak fel. Ezután a várfalat 

is megnéztük, majd szabad program következett. Ezután elindultunk a következő 

szálláshelyünkre, amely Széken volt. Érkezés után rögtön vacsora és néptánc bemutató 

következett. A házigazdák a településről, ruházatukról, táncukról és hagyományaikról 

meséltek nekünk. Egy egyszerű táncot nekünk is megtanítottak. Végül elfoglalhattuk a 

szobáinkat. Későn kerültünk ágyba, de mindenki elégedett volt a szállással és a 

programmal is. 

 

4. nap 

A reggeli készülődés után elindultunk a Tordai sóbányába. A bányában sok lépcsőt 

másztunk, amik eléggé csúsztak. A program érdekesnek ígérkezett, láttunk egy 

sófelhúzó szerkezetet és megcsodáltuk a bánya alatt lévő világot. A sóbánya után 

elmentünk a Tordai-hasadékhoz. A hasadék csodaszép volt, bár kissé fárasztó volt a 

csúszós köveken járni-kelni. Ezek után fagyiztunk és elindultunk Torockóra a 

szállásunkra, de előtte még megnéztük a néprajzi múzeumot. A szállásra menet 

bementünk két szuvenírboltba, ahol sok szép apróságot lehetett kapni. Elfoglaltuk a 

szállást, megvacsoráztunk, este pedig játszottunk, beszélgettünk, hülyéskedtünk. 



5.nap 

Reggeli után elindultunk Kolozsvárra, ahol megnéztük a Mátyás-szoborcsoportot, amit 

megkoszorúztunk és a Szent Mihály-templomot. Sétáltunk egyet a városban és 

felkerestük Mátyás szülőházát, ahova szintén elhelyeztünk egy koszorút. Ezután még a 

Körösfői templom következett, ahol jó sokat meséltek nekünk a templom történetéről. 

A másik osztály busza sajnos elromlott, ezért kellett rájuk várnunk Királyhágón, de 

végül megoldódott a probléma, mert az osztály 2/3-a hozzánk szállt fel, a másik része 

pedig egy kisbusszal érkezett haza. A hazaút nekünk egy élmény volt, mindenki énekelt, 

bulizott és jól éreztük magunkat. A határátlépés zökkenőmentesen ment és két 

pihenővel fél tízre szerencsésen hazaérkeztünk.  

A legvégén megköszönjük kísérőtanárainknak a ránk fordított energiát, Lacinak, a 

buszsofőrnek az irdatlan tempónkat és az idegenvezetőnknek a sok segítséget. 

 

Simon Lilianna 

        7.a 

 


