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1. nap 

Mindenki izgatottan topogott a busz előtt, mert eljött a várva várt nap. Erdélybe 

indultunk. Felszálltunk a buszra, és kezdetét vette a felejthetetlen kirándulás. 

Néhányan aludtak, sokan meg beszélgettek erről-arról. 

A határhoz érkeztünk. Könnyedén átjutottunk. A busz tovább robogott velünk, 

immár román földön, a 7. évfolyammal.  

Első megállónk Déva vára volt, ahol egy nagyon magasra épített várral találtuk 

szembe magunkat. Sajnos nem működött a felvonó, ami felvitt volna minket a 

várhoz, ezért gyalog kellett felmennünk (a vipera-veszély tudtával). Megkezdtük 

a felmenetelt. Csodaszép volt a kilátás, és enyhén fárasztó az út, mire Déva 

várához felértünk. Ezután 246 lépcsőn kellett felharcolnunk magunkat. És fent 

voltunk! Gyönyörű volt a táj. Szétnéztünk, elszavaltuk a Kőműves Kelemen című 

balladát, és találtunk egy kígyót az egyik repedésben. Azután kezdetét vette a 

lemenetel, ami részben könnyebbnek, de annál veszélyesebbnek bizonyult. De 

szerencsére mindenki épségben leért. 

Igaz, hogy ez a kaland véget ért, de várt egy újabb, tele sok élménnyel. Következő 

úticélunk Vajdahunyad vára volt, ahol a legjobb tudásunkat kellett elővenni, 

mert egy vetélkedőn kellett részt vennünk. Nagyon örültünk ennek a feladatnak, 

mert mindenkinek kihívás a történelem tantárgy, és most megmutathattuk, hogy 

mi igazi „Töri tudósok” vagyunk. Igaz, hogy mi Laurával 1 ponttal maradtunk le a 

dobogóról, de nagyon szuperül éreztük magunkat. Kiléptünk a várból és 

mindenki megtámadta a bazárt. Kisvártatva Segesvár felé vettük az irányt, ahol 

a fiúk fociban próbálhatták ki magukat. Mi meg szurkoltunk nekik, de amikor már 

vesztésre álltak, akkor már nem voltunk olyan lelkesek. Kis idő múlva egyenesen 

a szálláshoz igyekeztünk. Hát az volt a helyzet, hogy valakivel „elcseréltem” a 

bőröndömet. De végül meglett. Felmentünk a saját kis szobánkba, ami nagyon 



otthonos volt. Volt benne egy fürdőszoba, egy kis asztal, székekkel és aranyos 

éjjeli szekrények az ágyak között. Én Lilivel meg Eszterrel voltam egy szobában. 

Megvacsoráztunk, és a vacsora mellé mindig volt finom sütemény. Lefürödtünk, 

és akiben még volt energia, az még telefonozott, mert volt igyen wi-fi, aminek 

még mindig tudom a jelszavát  És lefekvés előtt még „jó éjt”-puszit is kaptunk 

Andrea nénitől! 

 

2. nap  

Felkeltünk kb. 7 órakor és készen kellett lenni negyedórán belül. Ez annyira nem 

ment nehezen. Lesétáltunk a földszintre és megreggeliztünk. Megbeszéltük, 

hogy mikorra kell lent felöltözve várni. Összeszedelőzködtünk, és elindultunk a 

buszhoz, ami minket vett fel utoljára. Nem kellett annyira messze mennünk, 

hiszen az erdélyi diáktársainkkal találkoztunk. Én vittem egy rajzot, amit nagyon 

nagy szeretettel készítettem, az erdélyi társam pedig egy gyönyörű rózsás 

ajándék szatyrot adott nekem, amiben volt egy csodaszép festmény, egy 

barkácsolt karácsonyfa és édességek. Ezt egy kicsit igazságtalannak érzem, mert 

valaki nem adott semmit, ők meg ilyen ajándékkal készültek. A fiúk ismét 

fociztak, de most se volt valami nagy esélyünk. És el is verték őket!   

Nemsokára utunk a Súgó-barlanghoz vezetett.  Gyönyörű cseppkövek voltak a 

barlangban, amibe kifelé menet be is vágtam a fejemet. A barlangban voltak 

mélyebb és csúszósabb pontok is. De a mélyebb barlangrészeknél korlátok 

voltak, mert különben leestünk volna. A csúszósabb résznél kétszer elcsúsztam, 

de azért elénekeltük sötétben a „Baj van a részeg tengerésszel” és az „Ettünk 

falombot” című dalokat. Utána kimentünk a barlangból és a B-sek jöttek. Addig 

nekünk volt egy kis szabadidő, enni, amit reggel készítettünk magunknak, de le 

is lehetett menni a patakhoz, kulacsot tölteni vagy megmosni a kezünket. Én hála 

a jó istennek, megint elestem, és ez alkalommal még a nadrágom is kilyukadt. 

Amikor a B-sek is kijöttek a barlangból, akkor a kopjafára elkezdtük felkötözni a 

kis szalagjainkat. Ezután irány a Békás-szoros. Odaértünk, és láttuk a bazárt, 

amiben csak visszafelé lehetett költeni. A dombok közül hegyek magaslottak ki, 

mindenki csak ámult-bámult. Aki ezt befejezte, máris fotózott, mert ez 

kifogyhatatlan élmény. Végig sétáltunk az útpatkán és valamicskét közelebb 

láthattuk. Ezt a szépséget kisebb-nagyobb patakok vették körbe. Olyan 

szabályosan és szépen folyt, hogy szinte jó volt nézni. Ahogy vitt az út, úgy 

jutottunk el a Gyilkos-tóhoz. Csináltunk csoportképet és elmesélték a történetét, 

hogy miért lett ez a neve. Utána kaptunk egy kis szabadidőt, hogy a bazárban 



vásárolhassunk. Siettünk a buszhoz, mert már késésben voltunk. Mentünk 

egyenest haza, a szállásra, ahol várt már a finom vacsora, és végül az isteni süti. 

Lefürödtünk vacsora után, telefonoztunk és végül is aludtunk egy jót. 

 

3. nap 

Tudománnyal teli nap állt előttünk. Mint mindig, elsősorban felöltöztünk úgy-

ahogy, és várt minket a finom reggeli. Reggeli után, felöltözve az ajtó előtt várt 

mindenki, hogy induljunk a buszhoz. Egyenest indultunk egy nénihez, aki egy-

kettő Székelykaput megmutatott nekünk, azoknak kifaragását, és hogy mennyi 

idő szükséges ezek megmunkálásához. A Székelykapuk után indultunk a 

„Taplászműhelybe” taplászkodni Fábián Zoli bácsival. Ez a bizonyos taplógomba, 

a bükkfán található meg. (Máshol is megtalálható, de csak azt a taplógombát 

szabad felhasználni, ami a bükkfán terem.) Ahogy telik az idő, úgy egyre 

kevesebb erdőben lehet ezt a gombát megtalálni. Régen 23 erdőből tudta 

beszerezni ezt a bizonyos taplógombát Zoli bácsi, de mostanság már csak 

kettőből bírja. Korondon még fazekaskodtunk Józsa Laci bácsival. Mindenki 

próbálta legjobb tudása szerint. Én nem bírtam megcsinálni!  Nem akartam 

Laci bácsit megbántani, és tudom, hogy csak segíteni akart, de énnekem a saját 

munkám kellett! Nem várhatom el, hogy más csinálja meg helyettem. Nagyon 

szégyelltem magam. De a buszon már mosolyogtunk, és tudtam, hogy Andrea 

néni sem haragszik.  

Ezután Farkaslakán megemlékeztünk Tamási Áronról. Szejkefürdőn átsétáltunk 

13 székelykapun, útközben három kutyussal is találkoztunk, megsimogattuk 

őket! Nagyon aranyosak voltak. Orbán Balázs sírjánál is letettünk egy koszorút, 

megemlékezve a személyéről! Voltunk a Zetelaki víztározónál, végül 

Székelyudvarhelyen kaptunk szabadidőt, hogy együnk egy kis sütit, fagyit, pizzát. 

Hát a vacsora nem annyira fért belénk, de kívántuk, mert nagyon finom volt. 

Most már csordultig lettünk. Lefürödtünk, és már akiben nem maradt szusz, az 

már aludt is! Jól kipihentük magunkat másnapra! 

 

4. nap 

Túrával és kalandokkal teli napra ébredtünk. Ismét várt a finom reggeli és a jó 

hangulat. Reggelit követve túrabakancsban kellett az ajtó előtt várni. Egyed 

József polgármesterrel voltunk medvelesen. 15 km erdei út és 20.273 lépés volt 

a lábunkban. Miután túráztunk egy jót, megtanultunk kürtöskalácsot sütni. A 



világ legfinomabb kürtöskalácsát! Kaptunk nagyon finom teát is. Aki szeretett 

volna még sütögetni, az sütögetett, de aki nem, az ette a sajtot, kenyeret. Én 

sütöttem szalonnát, de Klaunak nekiadtam. Sokat énekeltünk! A tábortűzhöz 

még lehetett rőzsét gyűjteni. Sok vicces kép készült, ami nagyon feldobta a 

hangulatot. Végül elénekeltük a Székely himnuszt. Vivi azt is elmondta, hogy ha 

ő politikus/polgármester lesz (nem emlékszem már), akkor megpróbálja 

visszaszerezni Erdélyt. Ezek a szavak szerintem mindenki szívébe belevésődtek. 

Ezután indultunk „hazafelé”, ahol, mint mindig, várt a finom vacsora. Vacsora 

után engem illetett az a megtiszteltető szerep, hogy én adhattam át Carmennek 

az ajándékot, amiért ekkora odaadással főzött ránk, 7.a lányaira és Zoli bácsira 

meg Andrea nénire. Vacsora után elhangzott az is, hogy pakoljunk össze, mert 

holnap hazaindulunk. Mindenki maradt volna még egy kis időt, de nem lehetett! 

Összepakoltunk, az utolsó esténket kihasználtuk még és aludtunk.  

 

5. nap 

Az utunk hazafelé vitt.  

Felszálltunk a buszra és most már nem idefelé, hanem hazafelé vitt az út. 

Útközben Tordán megálltunk a Sóbányánál, ahol 172 lépcsővel kellett szembe 

szállnunk. Fontos tudnivaló, hogy ezt a bányát kézzel vájták. Ez a bánya 935 m. A 

visszhang rekordunk 26. Lehetett a falról sót kóstolni. Tudósítások szerint ez a 

legtisztább só! Lent 8 m mély tó volt. A földszinten játékokat lehetett kipróbálni. 

Mi a lányokkal és Andrea nénivel óriáskerekeztünk egyet. Ezután Kolozsvárra 

látogattunk el. Mátyás király szobra előtt megemlékeztünk nagy királyunkról. 

Már estére járt, de még megnéztük az Arany János relikviákat. 

Most már csak egyenesen előre, hazafelé! Végre! Aludtam egy jót, de arra 

ébredtem: Fanni szólt, hogy elő kell venni a személyit, mert a határhoz értünk. 

Probléma nélkül értünk Félegyházára. 

Hálás vagyok Andrea néninek, Zoli bácsinak, az osztályfőnökömnek, Mónika 

néninek, Hermina néninek, Orsika néninek, hogy vigyáztak ránk, lehetővé tették 

ezt a programot. Ez az egész felejthetetlen élmény volt, KÖSZÖNÖM! 

 

          Borbás Kitti 

                  7.a 


