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Második nap Brassó és Nagyszeben belvárosát 

csodáltuk meg és betértünk gyönyörű 

templomaikba. A második éjszakánk izgalmasra 

sikerült, de számomra ez is egy élmény volt. 

 

 

 

Erdély zord hegyek, mély völgyek és a titokzatos erdők 

otthona. Ahol a nyájakat még mindig a juhász őrzi, ahol 

még mindig állnak a több ezer éves erdők, ahol még 

mindig tartják a hagyományt, ahol több millió magyar él. 

Itt jártunk mi.  

 

Első nap az aradi vértanúk koszorúzása után Déva várába mentünk, ahol 

a felvonón jutottunk fel a hegyre, ahol a leomlott falak történeteket 

mesélnek, ahol a kilátástól káprázott a szemünk. Majd ezt követően 

csodálhattuk meg Vajdahunyad várát. 

 



A harmadik nap a Szent Anna-tóhoz látogattunk el. Ez volt számomra a 

legkedvesebb hely. Az a hely nekem egyszerre volt ijesztő és gyönyörű a 

kristálytiszta vízen megcsillanó napfény, a sűrű sejtelmes erdő és a kis fehér 

kápolna a kedvenc helyem lett. Ezután Csíksomlyóra mentünk a Mária 

Kegytemplomba, azon a helyen szerintem mindenki mélyen elgondolkozott. 

Csütörtökön elég sok helyen jártunk, de nekem két dolog maradt meg 

igazán. Az egyik Petőfi Sándor emlékműve volt, ahol utoljára látták, itt tűnt 

el végleg nemzetünk egyik legnagyobb költője. A második hely nem 

pontosan egy hely volt, hanem egy esti túra Tibi bácsi vezetésével, aki a 

szállásunk adója is volt egyben. Ő elmesélte az ott élő emberek nehéz 

múltját és beszámolt az ottani kollégium nem túl könnyű életéről. Tibi bácsi 

nagyon mesélt, szavait akaratom ellenére is megjegyeztem.  

Utolsó napon a Tordai sóbányában jártunk, ahol nem hittük el, hogy ezt 

mind két kézzel bányászták ki. Ahol nem csak a tüdőnk, hanem a lelkünk is 

kitisztult, ahol tátva maradt a szánk. 

Ez volt a mi Erdélyi kirándulásunk remélem, sosem fogom elfelejteni. 

 

 

 Tóth Szonja 7. a osztályos tanuló  



Az ötnapos kirándulás 

mintha már vasárnap 

elkezdődött volna, pedig 

csak hétfőn indultunk. 

Lázasan pakoltunk és az 

agyunk azon kattogott, hogy 

mit kell még elrakni. Másnap 

viszont már tényleg 

elkezdődött és amint elindult 

a busz, a hangulat a 

tetőfokára hágott, legalábbis 

a hátul ülőknél. Énekeltünk, 

nevetgéltünk.  

Első nap várakat és templomokat 

néztünk meg, ahogyan majdnem 

minden nap tettük. Az időjárás is 

mondhatni kedvező volt. Igaz, 

néha esett az eső, de a nap is sokat 

sütött. A napok gyorsan teltek. 

Megnéztük a Szent-Anna tavat, a 

sóbányát, voltunk Aradon. 

Brassóban megnéztük a Fekete 

templomot, Törcsváron a „Drakula” várat, Prázsmáron az erődtemplomot.  

Csodaszép helyeken voltunk, a 

havas hegycsúcsokat és a nagy 

repce mezőket a busz ablakából 

is láttuk. Végig nevettünk, és 

ami a legfontosabb: 

összekovácsolódott a három 

osztály. Új ismerősöket is 

szereztünk Csíksomlyón. 

 

A 7.b –nek, miután mindenki elmondta a 

véleményét, egyértelműen látszott, hogy a 

Szent-Anna tó, a sóbánya és Déva vára 

tetszett a legjobban. Nagyon örülünk, hogy 

elmehettünk. Rengeteg élményt szereztünk 

és mindenkinek nagyon tetszett. 

Oláh Réka 7.b osztályos tanuló  



Örömmel értesültünk, hogy megnyertük a 2019-es Erdélyi pályázatot Ez a 

kirándulás május 13-tól 17-ig tartott. Reggel 6:00-kor indultunk. A busz 

nagyon szép és kényelmes volt. A szülőktől nehezen búcsúztunk el. 

Az első állomásunk Arad volt, ahol egy koszorúzást ejtettünk meg. Azután 

elindultunk Déva várához, ahova egy felvonóval jutottunk fel, de nem 

mindenkinek volt bátorsága felmenni. A harmadik helyszín Vajdahunyad 

vára volt. Egy hídon keresztül jutottunk be a várba, ami nagyon szép és 

érdekes volt. Ezek után elindultunk Nagyszebenbe a szállásra.  

 

A második nap elmentünk Nagyszebenbe városnézésre. Utána megnéztük 

a Drakula kastélyt. Ezek után meglátogattuk a Brassói Fekete templomot. 

Az utunk Sepsiszentgyörgyre a szállásra vezetett.  



A harmadik nap először a Prázsmári Erődtemplomhoz mentünk. Számunkra 

a Szent Anna-tó volt a legemlékezetesebb. A harmadik állomásunk 

Bálványos volt. A következő helyszín Csíksomlyó, ahol egy templomot 

látogattunk meg, itt volt a szállás is.  

 

A negyedik nap Gyimesbükkön az ezer éves határnál kezdtük az utunkat. 

És egy újabb koszorúzást ejtettünk meg. A következő állomás Farkaslaka 

volt. Az emberek nagyon kedvesek voltak. Ezután Tamási Áron sírjához 

mentünk, ami Farkaslakán található. Farkaslakán mindenki elment 

vásárolni. Fehéregyházán megnéztük a Petőfi szobrot ahol egy koszorút is 

elhelyeztünk. Segesváron elmentünk városnézésre, ami nagyon érdekes és 

szép volt. A szállásunk Nagyenyeden volt és nagyon jól éreztük magunkat.  

 



A pénteki napon a Tordai Sóbányát látogattuk meg, itt töltöttük a legtöbb 

időt, nagyon érdekes volt. Ezután Kolozsváron megnéztük a Mátyás 

szoborcsoportot és a szülőházát. Rengeteg csoportképet csináltunk és sok 

élményt szereztünk. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük ezt a remek 

kirándulást!  

 

 

Bereczki Zita és Bereczki Dóra 7.c osztályos tanulók 

 

 


