
A hetedik évfolyamos tanulók a Határtalanul pályázat keretei között tehettek egy hatalmas 

körutazást Erdélyben. Május 28-án indultunk és június 2-án értünk haza. 2600 kilómétert 

utaztunk, és sok-sok kilómétert gyalogoltunk.       

1.nap 

Az első napot Nagyszalontán kezdtük, ahol csatlakozott hozzánk Józsi az idegenvezetőnk, aki 

egy Gyergyóremetei fiatalember és végig kísérte az egész hetünket. Nagyszalontán megnéztük 

a Csonka-tornyot, ahol egy Arany János kiállítás van berendezve. A helyi idegenvezetőt élmény 

volt hallgatni. Miután megnéztük a kiállítást, megkoszorúztuk az Arany János emléktáblát.  

Ezután elmentünk a Király-hágóhoz, Erdély kapujához, ahonnan nagyon szép kilátás tárult 

elénk, és ahol rengeteg fénykép készült. 

 Utána Nagyváradra utaztunk, ahol megnéztük a helyi székesegyházat. 60 percet töltöttünk 

bent, így alkalmunk nyílt arra, hogy alaposan megszemléljük a székesegyház belsejét.  

Késő este érkeztünk meg Nagyenyedre, ahol a szállásunk is volt. Megettük az ízletes vacsorát, 

és le is feküdtünk aludni.  

2. nap 

Második nap egy kolozsvári iskolába látogattunk el. Ez egy nyolc évfolyamos iskola, és minden 

évfolyamon van egy magyar osztály. Mi a 7. césekhez mentünk vendégségbe. Néptáncosaink 

táncoltak egyet, bemutattuk az iskolánkat és városunkat. Ők is bemutatták iskolájukat. 

Nagyon jó volt találkozni velünk egykorú helyi gyerekekkel. 

A találkozó után Kolozsvár belvárosába indultunk városnézésre, és ott megnéztük a Mátyás 

szobrot és Mátyás király szülőházát.  

Kolozsvár után a Tordai sóbányába utaztunk. A mélybe rengeteg lépcső vezetett le. A 

barlangban volt óriáskerék, lehetett golfozni, focizni.  

A sóbánya után Korondra mentünk, ami egy kicsi falu és szinte az egész egy kirakodóvásár. A  

faluban népművészeti fazekasedényeket lehetett  megvenni. Sokan vásároltunk ott 

ajándékokat. 

Korond után Farkaslakára mentünk, ott megkoszorúztuk Tamási Áron síremlékét.  

3. nap 

Ezen a napon a híres csíksomlyói kegytemplomot néztük meg, amiben egy Szűz Mária szobor 

volt. Úgy tartják, hogy aki imádkozik Szűz Máriához, és megtörölgeti egy kendővel vagy 

zsebkendővel a lábát, és azt haza viszi, akkor abban a házban abban az évben nem lesz 

betegség. 

 Elgyalogoltunk egy forráshoz is, és volt alkalma mindenkinek megkóstolni a híres erdélyi 

forrásvizet.  



Utána az 1000 éves határhoz látogattunk el, ahol még a Rákóczi vár romjait is megmásztuk. 

Ezután megmásztuk a Pogány-havast, ami 1356 méter magas. Nehezen értünk fel, de megérte, 

mert nagyon szép látvány tárult elénk. Lefelé 10 km-t tettünk meg a lankásabb úton.  

 

4. nap 

A negyedik napon Törcsvárra mentünk a Drakula várba. Az épület jelenleg múzeumként 

működik. A vár lábánál egy hatalmas vásártér terült elénk, ahol egy rémisztő vámpír várat is 

berendeztek. Benetünk, és rémes hangokkal, bábukkal, és egy jelmezes emberrel ijesztgettek 

bennünket. 

Szinaján a Peles-kastélyt sajnos belülről nem tudtuk megnézni, mert zárva volt.  

  Vigasztalásképpen Szászhermányban egy erődtemplomot néztük meg. Az erődtemplomokról 

azt kell tudni, hogy ha támadás érte a falut, akkor ide menekültek be a helyiek.  

Ezek után Brassóba indultunk, ahol lepakoltunk a következő szállásunkra, és már mentünk is 

enni. Megvacsoráztunk, azután indultunk is az éjszakai városi sétára. Mindenki fáradtan sétált 

vissza a szállásra. 

5.nap 

Napunkat a Fogarasi várnál kezdtük. Ez Európa legnagyobb vízi vára. 

A várba csak úgy mehettünk be, ha a cipőnkre védőpapucsot húztunk. Belülről és kívülről is 

gyönyörű volt a vár. A vár előtt kirakodóvásár volt, ahol ajándéktárgyakat vehettünk.  

Ezután Nagyszebenbe mentünk, ahol városi sétát tartottunk. Szabadidőt kaptunk, amit a 

kispiacon, a nagypiacon, és a téren tölthettünk el. A piacra a Hazugok hídján lehet átmenni. A 

város nagyon hangulatos, csodálatos épületekkel és utcákkal. 

6. nap 

Vajdahunyadon a vár mindenkit elkápráztatott. Csodálatos volt bejárni az ódon épületet. 

Déva várát jól ismertük már az irodalomórákról. Utolsó állomásunk Arad volt, ahol 

koszorúztunk az emlékműnél, majd indultunk haza. 

Csodálatos élmény volt ez a hat nap!  


