
Tanulók által írt útinapló 

1. nap – hétfő Erdélyben: 2014. április 28. 

Hajnalban indultunk Hatvanból, és kilenc óra körül érkeztünk meg Nagyszalontára.  

Ott először a Csonka-toronyhoz mentünk, ahol az Arany János Múzeumot rendeztek be, de sajnos 

nem tudtuk megnézni, mert hétfőn zárva volt. 

Ezután egy kedves szalontai néni bemutatta nekünk a várost. 

Elvezetett minket egy szoborparkhoz, ahol szép verseket és érdekes életrajzokat hallgattunk meg 

társainktól, akik előre készültek nekünk ezzel. Itt láttuk pl: Sinka István, költő, Bocskai István, 

Kossuth Lajos, Kulin György csillagász szobrait. Ez a szoborpark a város „gyöngyszeme”. Ezután 

megnézhettük Arany János szülőházát, ami úgy volt berendezve, mint ahogy Arany János korában 

lehetett. A kertben pedig egy szép nagy eperfát és egy gémeskutat láttunk. Itt koszorút helyeztünk el a 

ház falán és elénekeltük a magyar és a székely himnuszt. 

   A következő megálló Nagyvárad volt. Először Erdély legnagyobb barokk székesegyházában 

megnéztük a Szent László- hermát és a hős király csatabárdját. Majd sétáltunk a városban és 

különböző épületeken, pl. Kanonok-sor, Sas-palota és a városháza,  megfigyelhettük a barokk, 

szecessziós és eklektikus stílust. Megkerestük Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és más költők 

szobrait, ahol szép idézeteket  hallgattunk meg társainktól. 

Estefelé Kolozsvárra mentünk, ahol először megtekintettük Mátyás király lovas szobrát, majd a 

szülőházát. Ezután vezetőinkkel sétáltunk a városban és megnéztük más nevezetességet is, pl. 

Sárkányölő Szent György szobrát. A nap végére, mikor már jól elfáradtunk, elfoglaltuk a kolozsvári 

szállást a Bethlen Kata Diakóniai Központban. Először megvacsoráztunk: csirkehúst kaptunk 

krumplival és finom krémes süteményt is. Utána bepakoltunk a szobákba. Két- és  három ágyas 

szobákban aludtunk. Nagyon jól éreztük magunkat, mert nagyon szép helyeken jártunk. 

Készítette: Batta Benedetta Rebeka és Juhász Janka 

2. nap - kedd, 2014. április 29. 
A nap folyamán a finom reggeli után az első célunk a tordai sóbánya volt. Gyönyörködhettünk a só 

által sok helyen hószerűen fedett falakban. Sokan nem mertek lenézni felülről a közel 90 méter 

mélyen található „teremre”.Mikor ide több száz lépcső után leértünk, lehetőségünk volt felülni egy 

óriáskerékre, ahonnan szintén gyönyörű kilátás tárult elénk. Úgy adódott, hogy több időt töltöttünk 

Torda városában, így az egyik templomot és a főteret is megnéztük. Ezután Korondon majdnem egy 

órát töltöttünk szuvenírek és ételek vásárlásával. Innen Farkaslakára mentünk, ahol megkoszorúztuk 

egyik híres írónk, Tamási Áron sírját, majd a bazársor árusaival alkudozhattunk. Következő 

állomásunk Szejkefürdő volt, ahol felsétáltunk a székelykapu soron – ami tizenkét fedeles nagykaput 

jelent – Orbán Balázs, a „legnagyobb székely” emlékművéhez. Egyik társunk felolvasta nekünk az író 

rövid életútját, majd ketten megkoszorúzták a szobrot. 



Estefele érkeztünk Székelyudvarhelyre, az Emlékezés parkjához. Itt Wass Albert mellszobrát 
koszorúztuk meg és tanáraink minden emberről, akinek itt emléket állítottak,  mondtak néhány 
mondatot. Megkoszorúztuk a Benedek Elek Kollégium előtt álló emlékművet is, majd a névadó 
íróról tudtunk meg pár információt. Megemlékeztünk még a Vasszékely világháborús szobornál, ahol 
az elhunyt hősök névsorát is el lehetett olvasni. Sok helyen csoportképet készítettünk, többek közt itt 
is. Innen gyergyószentmiklósi szállásunkra indultunk. Útközben két helyen is megálltunk fotózni: a 
zetelaki víztározónál és a Liban-tetőn is csináltunk csoportképet. Ezek után a Küküllő-völgyben 
utaztunk szálláshelyünkig. A kellemes vacsora után jót beszélgettünk, majd mindenki lefeküdt aludni. 
Készítette:Patakos barnabás és Makádi Zsombor 
 
3. nap - szerda 2014. 04. 30 

A napunkat negyed nyolckor kezdtük. Nyolc órakor megreggeliztünk. A reggeli 4 virsli és egy bögre 
tea volt. Reggeli után átmentünk a Fogarassy Mihály Általános Iskolába, ahol egy játékos program 
keretében megismerkedtünk. A nyolcadikos diákok körbevezettek minket Gyergyószentmiklós 
nevezetes helyein, mint például a Kossuth-szobor, a Petőfi-szobor, a Szent Miklós templom és 
szobor, és a Salamon Ernő Gimnázium. A gimnázium előtt csináltunk egy csoportképet, hogy 
megörökítsük ezt a pillanatot.  
Minden csoportnak feladták egy áru nevét székelyül, amit a vezetőink segítségével kellett megvenni a 
boltokban. Ilyen szavak voltak például a pityóka(krumpli), murok(répa), pufuleti(kukoricapehely). Ez 
a feladatsor nagyon megtetszett nekünk, mert ezáltal megismerhettük vezetőinket, 
Gyergyószentmiklóst és szokásait, és a szókincsünk is új szavakkal bővült. A jó hangulatú vetélkedő 
után visszamentünk a szállásunkra megebédelni. Az ebéd brokkoli-karfiolos zöldségleves, és tejszínes 
csirkemell volt tésztával. Miután jól laktunk elindultunk a Békás-szoros felé.  
Első megállónk a Pokol-kapuja volt. A bejáratnál láthattuk az Oltárkövet, melynek tetejére egy 
kereszt volt állítva. Ettől kezdve megkezdtük az 5km-es sétánkat. Utunk során áthaladtunk az 
úgynevezett Pokol-tornácán és a Pokol-gyomrán is. Túránk során végigkövethettük, a Békás-patak 
folyását.  
Pihenésképpen vásárolhattunk és a Gyilkos-tavat csodálhattuk meg. Hazafelé a gyönyörű tájaknál, 

látnivalóknál megálltunk, hogy megörökíthessük őket. A szállásra visszaérve megvacsoráztunk. A 

vacsora rántott hús volt rizi-bizivel. Az étkezés után visszamentünk a Fogarassy Mihály Általános 

Iskola diákjaihoz. Másodszorra is nagyon kedvesen vártak, mert hagymával, házi készítésű kenyérrel 

és üdítővel fogadtak minket. Mi is vittünk magyar gyulai kolbászt és Herz szalámit kóstolóba. 

Vendégszeretetükért cserébe ajándékokkal leptük meg őket. Táncházat is tartottunk, ahol 

megtanítottak minket a néptánc alaplépéseire. Majd a táncház után diszkót szerveztek nekünk, ahol a 

két gyerekcsoport nagyon jó hangulatot teremtett. A buli végén elérhetőségeket cseréltünk. A 

szórakozás után visszasétáltunk a szállásra és lefeküdtünk aludni. Ezen, a velük eltöltött napon, sok új 

barátot szereztünk, és nagyon jól éreztük magunkat velük. 

Készítette: Fülöp Dóra és Lantosi Klaudia 

4.nap - csütörtök, 2014.V.1. 

 

Csütörtökön a reggeli nagyon finom volt, erdélyi szalámit ettünk. Ezután szinte rögtön elindultunk 

első látványosságunkat megtekinteni Madéfalván. Ez egy emlékszobor volt, melyet az 1764. január 7-



én történt harcban elhunyt 200 székely katona tiszteletére megkoszorúztunk és elénekeltük a magyar 

és a székely himnuszt. Rövid buszút után megérkeztünk Csíksomlyóra. Itt Szűz Mária 

kegytemplomába vezetett utunk, amely a leglátogatottabb zarándokhely Közép-Európában. Itt 

élnekeltük a himnuszokat, és megérinthettük Szűz Mária arannyal bevont szobrát. Kérhettünk is 

valamit tőle. 

Később az ajándékboltban lehetett vásárolni. Itt volt egy kis szabadidőnk is, és a legtöbben megették 

uticsomagjubkan levő szendvicseket. Amikor mindenki befejezte az evést Kriszti néni felvezetett 

minket a Nyeregbe. Elmesélte nekünk, hogy itt szokták tartani évente egyszer pünkösdkor a több 

mint 500.000 létszámú szabadtéri szentmisét. Nagyon szép volt a kilátás, és nagyon sok tájkép fotót 

készítettünk.  

A következő megállónk a Mohos-tőzegláp volt. Az idegenvezetőnk elmondta, mennyi különleges 

növény- és állatfaj él ezen a területen, többek között húsevő növények, tőzegrozmaring, mámorka 

illetve a hiúz, barnamedve vagy a keresztespók és még sok minden más. Kis fapallókon sétáltunk , 

hogy ne lépjünk rá semmilyen védett élőlényre és el ne süllyedjünk. Itt is sokat fényképeztünk. 

Nekünk legjobban a homokóra formájú tó tetszett. Barnamedvével szerencsére nem találkozutunk. 

Az előadásban hallottuk, hogy errefelé nagyon gyakran lehet látni, főleg délután négy óra után. A 

kanyargós, hegyes úton rövid időn belül a Szent Anna-tóhoz értünk. Ez egy vulkáni kráterben 

kialakult ki. Itt egy kicsit esett az eső, de ez sem tántorított el minket a sétától. Mindenki megmosta a 

kezét és arcát is, hogy egy év és egy napig egészségesek legyünk. A tó melletti Szent Anna-

kápolnához is felésétáltunk. 

Innen hosszabb út vezetett Gyergyószentmiklósig, ahol a szállásunk volt, de útközben többször is 

megálltunk. Mikor megérkeztünk, elmentünk vacsorázni, ami ismét nagyon finom volt. Ezután a 

tegnap megismert Fogarassy Mihály Általános Iskola diákjaival játszottak a fiúk kosárlabda meccset. 

Izgalmas meccs volt, mindenki szurkolt a lelátón. Este bepakoltunk a bőröndjeinkbe, mert másnap 

kora reggel  indultunk haza. Ez volt az egyik legjobb nap a kirándulásunkon, nekünk nagyon tetszett. 

Varga Viktória és Tatai Petra 

5. nap Erdélyben-2014.május 2. 

Péntek reggel a többi naphoz hasonlóan korán, 6 órakor keltünk fel. Tisztálkodást követően 

összepakoltuk csomagjainkat, rendet raktunk és kitakarítottuk szobáinkat. A táskáinkat levittük a 

buszba és elmentünk reggelizni. Kenyeret, sonkát, paradicsomot és paprikát ettünk, majd átvettük az 

útravaló élelmiszercsomagokat. 8 órakor útra keltünk. Első megállónk a Tarisznyás Márton Múzeum 

volt Gyergyószentmiklóson. A múzeum megtekintése után Szovátán a Böjte Csaba által alapított 

Szent József Gyermekvédelmi Központban élő gyerekekkel találkoztunk, akikkel megismerkedtünk, 

beszélgettünk és átadtuk ajándékainkat. Meghatott minket az ottani gyerekek sorsa és a nevelők 

kedvessége. A délelőtt programjaként még elsétáltunk a Medve-tóhoz és megcsodáltuk a tó és 

környezetének gyönyörű látványát. 

Busszal folytatva utunkat Marosvásárhelyre érkeztünk délután. Itt a Kultúrpalotát látogattuk meg, 

ami a hosszúhétvége miatt sajnos zárva volt, ezért kívülről tanulmányoztuk a szecessziós stílus 



építészeti jegyeit. Egyúttal megnéztük a szomszédságban található Városháza épületét. Innen 

elsétáltunk a két híres magyar matematikus Bolyai Farkas és Bolyai János szobrához, amit 

megkoszorúztunk, majd elénekeltük a magyar és székely himnuszt. Ismét buszra szálltunk és utunk a 

Király-hágóhoz vezetett, amely kirándulásunk utolsó erdélyi megállója volt. Itt megcsodálhattuk a 

hegyek gyönyörű látványát és kicsit pihenve erőt gyűjtöttünk a hosszú hazaút előtt. Itt hirdették ki a 

napi vetélkedők összesített  eredményét is. Az első három csapat ajándékot kapott. 

A több órás utazás után este 11 órakor fáradtan érkeztünk meg Hatvanba, ahol szüleink már vártak 

minket. Súlyos csomagokkal felpakolva és az elmúlt 5 nap élményeivel feltöltődve indult mindenki 

haza családjához. 

Hegyi Zoltán és Lóska Dóra 


