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Március 11-én indultunk pénteken a Mátyás Király úti kollégiumtól 11 órakor. Előtte 

mindenki megebédelt, mert tudtuk, hogy egy hosszú út vár ránk. Hamar oda értünk a határhoz, de 

ott csak egy hosszú várakozás után indulhattunk tovább. Miután átértünk megálltunk egy rövid időre, 

hogy mindenki ehessen egy keveset a hosszú út után. Tóth Zsuzsanna Tanárnő kiosztotta az általunk 

elkészített szendvicseket, a müzlit, és mindenki kapott egy almát. Nem sokkal ezután 

továbbindultunk, mert még így is messze voltunk a céltól. Útközben megálltunk Koltón, hogy 

megtekintsük a Petőfi Múzeumot, és annak emlékművét, ami egy Petőfit és kedvesét ábrázoló 

szoborban testesül meg. Ott található a Károlyi Kastély, ahol a mézes heteiket töltötték. Miután 

ezeket is megtekintettük, és meghallgattuk Petőfi Sándor „Szeptember végén” című versét Kovács 

Dávid előadásában, tovább indultunk. Egyenesen Dér és Szászrégenen keresztül eljutottunk 

Szovátára, ahol elfoglaltuk a szállásunkat, ami a Teleki Hotel volt. 

Második nap reggeli után el is indultunk Parajdra, ahol egy csodaszép sóbányát tekinthettünk meg. A 

sóbányában szabad foglalkozás volt, mindenki szétnézhetett, lehetőségünk volt hintázni, és ping-

pongozni, és még egy kis üzletet is találhattunk odalent. Miután itt végeztünk egy páran még 

benéztek az árusokhoz, hogy vegyenek sót, vagy hűtő mágnest. Ezután egyenese Korondra mentünk, 

ahol egy nagyon színes vásárt találtunk. Rengeteg árussal találkoztunk, akik különféle dolgokkal 

rendelkeztek. Itt is mindenki önállóan szétnézhetett és lehetőségünk volt a vásárlásra. Miután 

mindenki végzett a busznál találkoztunk, és indultunk tovább Nyikómalomfalvára, ahol  

meglátogattuk Fábián Jenő nagyszüleit és rokonait. A faluban rengeteg gyönyörű székely kaput 

láthattunk. A meghitt pillanatok után sajnos viszonylag hamar tovább kellett indulnunk. A következő 

állomásunk Farkaslaka volt, ahol megtekintettünk és megkoszorúztuk Tamási Áron sírját. Ezután 

elmentünk Segesvárra, ahol megtekinthettük a belváros régi történelmi épületeit. Itt találtuk Drakula 

szülőházát is, amit szintén megtekinthettünk. Jelenleg egy étterem található az épületben.  

A harmadik nap reggelét a Medve-tó meglátogatásával nyitottuk. Találtunk egy Petőfi 

emlékművel a tó túloldalán, ahol Gál Roland elszavalta nekünk a Nemzeti Dalt. Innen sietve tovább 

indultunk, cél a Békás-szoros volt. Ott a buszról leszálltunk és gyalog sétáltunk végig a szoroson, hogy 

tovább és közelebbről csodálhassuk azt a lenyűgöző tájat. Itt is sok árussal találkoztunk, néhányan itt 

is vettek néhány ajándékot. Bár kicsit szemerkélt az eső, mi mégis nagyon élveztük ezt a kis 

kirándulást. Miután végig sétáltunk a szoroson, a busszal visszamentünk, hogy megnézhessük a 

Gyilkos-tó elragadó látványát. Sajnos itt már nem kedvezett nekünk az időjárás, ezért az étkezést a 

buszon kellett megoldanunk, de ettől függetlenül mindenki leszállt, hogy csinálhasson pár képet a 

tóról. Ezután ellátogattunk Mádéfalvára, majd megtekintettük a Csíkrákosi erődtemplomot. Ezután 

Csíksomlyón is megálltunk, hogy megtekinthessük a kegytemplomban Mária szobrát, és az oltárt. 

Ezután vissza indultunk a szállásra.  

Negyedik nap Marosvásárhely felé vettünk utunkat. Szabad program keretében 

megtekinthettük a várost és a csodás épületeket. A város főterén találhattunk egy ortodox 

templomot, amit természetesen nem hagytunk ki. Sajnos a templomban nem volt lehetőségünk 

képek készítésére, de a látvány lenyűgöző volt. Ezután Nagyenyeden keresztül ellátogattunk 

Gyulafehérvárra, ahol Hunyadi János sírját találtuk meg egy templomban. A templom környéke tele 

volt különböző szobrokkal és motívumokkal, amikkel előszeretettel fotóztunk. Ezután viszonylag 

hamar visszaindultunk, mert tudtuk, hogy össze kell időben pakolnunk, hogy reggel is időben 

elindulhassunk. 



 

Az ötödik napunk elég élmény dúsnak bizonyult. Elutaztunk Kolozsvárra, hogy ellátogassunk a 

testvériskolánkhoz. A Kolozsvári Törökvágási Református Templomban közös programra került sor. 

Segítünk Irsai Mónika professzor asszony, az iskola magyar tagozatának igazgatója. Az ő irányításával 

ellátogattunk a Szent Mihály templomba az ökomenikus istentiszteletre, de előtte fotózkodtunk a 

Mátyás Téren. Az istentisztelet után a koszorúzás, majd a Házsongárdi temető meglátogatása 

következett. A temetőben Dzsida Jenő sírhelyénél Kása Nikolett előadásában hallhattunk tőle pár 

idézett sort. Mindezek után indulnunk kellett, hogy időben hazaérkezzünk. Miután a határon 

átkeltünk Berettyóújfalun megálltunk, hogy megvacsorázhassunk. A vacsorát követően 22 óra 

magasságában hazaérkeztünk a kollégiumhoz. 
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