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Erdély – I. nap 
(Vingl Csenge, Szilágyi Zalán) 

 
Nagyon vártuk már az indulást, nagyon korán hajnali 5 órakor 
indultunk. A határ átlépése után Arad volt az első megálló. Aradon a 
Szabadság-szobrot tekintettükük meg, Zala György alkotását, 
amelyet 1890-ben avattak fel az Aradi vértanuk emlékére. Itt 
találkoztunk idegenvezetőnkkel, Éva nénivel, aki egész úton sok 
ismerettel látott el, és szórakoztatott székely vicceivel.  Ezután 
Vajdahunyadra utaztunk, ahol hosszas sorban állás után a „Várak 
királyát”, a Hunyadi-Bethlen várkastélyt látogattuk meg. Déván a 
szállás elfoglalása után sétáltunk a Városban és megnéztük a 
felújított várat.  

 



2. nap Erdélyben (Papp Berta) 

Miután felkeltünk és megettük a reggelinket a buszra vettük az 
irányt. Egy Déván lévő nevelőotthont néztük meg, ahol egy ott 
lakó (magyar) gyermek vezetett minket körbe. Sok érdekes 
dolgot tudhattunk meg (pl: a napirendről és a szabályokról), majd 
megmutatta a kávézót, ami azért fontos, mert egy olyan ember 
készítette, aki régen tagja volt az otthonnak.  
 
Ezután a jármű Déváról Nagyszeben felé igyekezett. Az út 
nagyon hosszú volt, de kellemesen telt. Az idegenvezetőnek 
(Éva néninek) köszönhetően rettentő sok dolgot láttunk, amit ha 
nem mond, talán nem is veszünk észre. 
 
 Nagyszebenre érve megnéztük a három fő teret (melyek 
gyönyörűek voltak) és kaptunk egy óra szabad programot. A 
pünkösd miatt rengeteg volt a kirakodó, így akár ajándékot is 
lehetett választani, illetve 
egy ételfesztivál volt, ahol 
sok érdekes ételt 
meglehetett kóstolni. A 
buszhoz érve megkaptuk 
az ebédünket, amit 
felszállva el is 
fogyasztottunk.  
 
Újra sokat utaztunk, így a 
három osztály gyerekei 
között barátságok alakultak ki, ami a sok utazásnak is 
köszönhető volt.  
 



Még nem értünk be Brassóba, de már láttuk a feliratot. Brassó 
Nagyszebenhez hasonlóan nagyon szép volt. Nem csoda hogy 
rengeteg turista látogat ide. Megnéztük Európa leghosszabb 
vékony utcáját, a Cérna utcát. Ezután a Fekete templom 
következett, ahol sok régi perzsaszőnyeg volt, azért mert régen 
ezzel fizettek a sóért a kereskedők. A rácsos padlóba lehetett 
pénzt dobni és kívánni valamit. 

 

 
 
A téren készítettünk pár képet, majd elfoglaltuk az új szállást, ami 
Bikfalván volt.  
 
Én nagyon jól éreztem magam Romániában, és szívesen 
visszamennék. Örülök, hogy erről a napról írhattam, mert talán ez 
volt az egyik legjobb.  
 
 
 



 
Erdély Június 4 (3.nap) 

 (Németh Kristóf) 
 

Felkeltünk 7 óra felé, 
összeszedtük 
magunkat és 
indultunk reggelizni. 
Nagyon finom volt a 
reggeli, jó volt a 
kiszolgálás!  9 
órakor elindultunk 
Sepsiszentgyörgyre, 
ahol egy szívet-lelket 
gyönyörködtető, 
kívül -belül meseszép 
múzeumot, a Koós 
Károly által 
tervezett Székely 
Nemzeti Múzeumot 
látogattuk meg. 
Nagyon tetszett a 
Gábor Áron életét 
bemutató kiállítás, 
fantasztikus volt 
látni a ragaszkodást 
ezekhez, a hősökhöz. 
Körbe néztünk, 
hiszen minden 
teremben más témájú 
kiállítás volt. Nekem 
legjobban az itt élő 
érdekes növény és állatfajokat bemutató terem tetszett. Mindenki jól érezte itt 
magát, főleg a medve tetszett mindenkinek, mert ettől nem kellett félni. 
 



A focisták közben már melegítettek a meccsre, aminek a második 15 percét mi is 
végig szurkolhattuk.  
 
A teremfoci bajnokság után 12:00 órakor ellátogattunk a Haszmann Pál 
Múzeumba, melyet a névadó családtagja mutatott be nekünk. A székely nép 
minden használati tárgyát megtalálhattuk itt. A házigazdánk nagy szeretettel 
beszélt a magyarság jelenéről, a hazaszeretet fontosságáról. 
 
Alsócsernáton után Szent Anna-tóhoz vezetett utunk. Éva néni a buszon 
legendákat mesélt a tó keletkezéséről, és ha már víz, akkor mesélt Erdély két 
legnagyobb folyójáról, Marosról és Oltról is. A tó partján kaptunk egy kis 
szabadidőt, de nem mehettünk körbe, mert a medvék miatt veszélyes lehetett 
volna.  
 
5 órakor indultunk 
vissza a 
szállásunkra, 
megvacsoráztunk és 
egy kis szabadidőt, 
kaptunk.  
 
Este fél kilenckor 
pedig Éjszakai Túra 
vette kezdetét. Ez 
nem volt kötelező, a 
vállalkozókról 
láthatjátok a képet.  
 
 
Csodálatos táj fogadott minket. Nagyon jó fej volt a Polgármester Úr, aki a 
panzió tulajdonosa és maga is földrajz tanár, ő vezetett minket. Sokat mesélt a 
helyről, szokásokról. Nagyon jó volt a hangulat, mindenki nagyon élvezte, 
nemcsak mi, hanem a tanáraink is!   
 
Este 10:00 körül volt a lámpaoltás.  



 
Erdély – IV.nap 

(Biber Cintia, Szilágyi Zalán) 
 

A bikfalvai szállásról reggel elindultunk Kökösre. 
Meglátogattuk a Gábor Áron Általános Iskolát, ahol nagy szeretettel 
vártak minket. Végigjártuk a termeket és mindenki odaadta az 
ajándékokat a gyerekeknek. Kökös után a prázsmári erődtemplomot 
néztük meg: kis szobák voltak mindenhol régen a törökök ellen 
nyújtott védelmet. Ezután visszamentünk Kökösre, ahol egy 
barátságos focimeccset játszottak a fiúk. A regulysok kitartóan 
játszottak, de 4:2-re vesztettünk. 
Meglátogattuk Benedek Elek emlékházát Kisbaconban. Itt 
dédunokája, Réka néni mesélt nekünk Elek apóról. Utána elmentünk 
egy kétszáz éves ma is működő vízimalomhoz és egy meseházikóhoz. 
Szintén Kisbaconban volt az ebéd, sok különleges ételt kóstolhattunk 
meg. Sütöttünk szalonnát, megtanultunk kürtőskalácsot sütni és 
kóstoltunk sokféle sajtot. Este visszatértünk a szállásra.  
 



 

Erdély Június 6. (5. nap) 
(Németh Kristóf) 

 
 

Reggel felkeltünk 6 órakor, és egyből kezdtünk 
pakolni. 
 
7 órakor mentünk reggelizni, utána pedig 

lesétáltunk a buszhoz, s 
elköszöntünk az Idegenvezetőnktől, 
Éva nénitől.  
 
Éva néni nagyon kedves, aranyos volt 
egész héten, ahogy a többi kísérőnk és 
a sofőreink is.  
 
8 órakor már elindultunk hazafelé.  
Nagyon jól éreztük magunkat, sokat 

nevettünk szórakoztunk, sokat énekeltünk!  Korondon még elkölthettük utolsó 
pénzünket is, a buszról néztük, hogyan esik a jég, meg az eső. Szerencsére a jó idő 
kitartott, míg kirándultunk.  
 
Mindenkinek egy hatalmas élmény marad örökre!  
 
 
 
 
 
 

Köszönjük, hogy elmehettünk!  
 


