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keretében lezajlott erdélyi utazásról 

2013 március 9-16. 

 

2013.3.9. Szombat 

Reggel korán indultunk Budapestről. Sokat 

zötykölődtünk a buszon és közben láttuk Aradot, 

majd jártunk Déván is. Arad után Déván 

meglátogattuk Böjte Csaba atya által létrehozott 

gyermekek otthonát. Ahol a kicsik nagyon nagy 

szeretettel fogadtak minket. Sokat megtudtunk a 

mindennapi életükről, szokásaikról. Hallottunk arról 

a nyomorról is, amiből a gyerekek többsége 

érkezett. Theodóra bemutatta a nevelt családját is. 

Ezután megnéztük az Éhezők viadalát a buszon, 

amiben nem segítettek a szegényeken. Ezután Nagyszeben felé vettük az utunkat és késő 

esti órákban érkeztünk a szállásra. Zuhanyzás közben vagy hideg víz volt, vagy forró. Az 

utazás közben minden fő városról hallgattunk kiselőadásokat a 11.b. osztály tanulóitól. A 

buszon énekeltünk és gitároztunk is. 

 

2013.3.10. Vasárnap 

Reggel korai kelés után elindultunk a misére, Nagyszebenbe 9 órára. Az idő kicsit borongós 

volt, és esett az eső is. Mise után megnéztük Nagyszeben belvárosát: a főteret, a plébánia 

templomot, neogótikus stílusú evangélikus templomot és egy ortodox bazilikát, így tehát 

ízelítőt kaptunk a sokvallású erdélyi kultúrából. Utunkat a Fogarasi-havasok felé vettük, és 

Fogarasig meg sem álltunk. Ahol a várat tekintetük meg, itt a környék és vár történetét 

bemutató kiállítást tekintettük meg. A vár legrégebbi 

saroktornya felkeltette az érdeklődésünket mivel 

szép akusztikájú volt. Útközben érzékeltük, hogy az 

éghajlat errefelé hidegebbé válik, mert több hófoltot 

láttunk és a lombhullató 

erdőt fenyőerdő váltotta 

fel. Kora délután 

érkeztünk meg Brassóba 

és a főutcán végig 

haladva a Fekete 

templomot szerettük volna megnézni, amit csak kívülről sikerült. 

A templom a keresztény Európa legkeletibb gótikus katedrálisa. 

Utunk északi irányba Sepsiszentgyörgyön, Tusnádfürdőn és 

Csíkszeredán keresztül fordult a Gyimes völgyébe. 19:30-kor 

érkeztünk Gyimesfelsőlokra a Szent Erzsébet Líceumba, ahol 

nagy vendégszeretettel, és már kicsit kihűlt vacsorával fogadtak 

minket. 



2013.3.11. Hétfő 

Reggeli után elindultunk az ezeréves határra, ahol 

Bilibók Ágoston - aki egy vasúti szakember volt - 

vezetett végig minket az ezeréves határ környékén 

található nevezetes helyeken. Először Kontumáci 

kápolnához sétáltunk fel, amit 1782-ben építettek az 

ott állomásozó katonák számára. A völgyben ez volt 

az első kápolna. Utána átsétáltunk a Tatros folyó 

fölött a Rákóczi-várhoz és a 30-as számú magyar 

vasút legkeletibb bódéjához. Itt tekintettük meg 

Ágoston bácsi vasúti gyűjteményét. Az ott látottak 

alapján megértettük a Gyimesi szoros földrajzi-

történelmi jelentőségét. Gyimesbükkön megálltunk 

és megnéztük a kommunista időkben, sok 

áldozattal épített modern templomot. Délután 

szállásunkról gyalogtúrára indultunk a helyi diákok 

vezetésével a „Bagolyvár” érintésével körsétát 

tettünk. Görbe pataka mentén értünk vissza. 

Útközben gyűjtöttünk követ és néhány virágot. Este 

vacsora után az Örkény-darabok és a március 15-ei 

ünnepség próbáját tartottuk. 

 

2013.3.12. Kedd 

Reggeli után ismerkedés következett. A tanárok 

szerveztek egy közös beszélgetést, csapatmunkát 

és közös éneklést a helyiekkel. Ez igazán segített 

minket abban, hogy jobban megismerjük az itteni 

diákéletet és a mindennapi szokásokat. Ezután 

átmentünk az iskolába és megnéztünk egy kisfilmet 

Gyimesről és az iskola rendhagyó ballagásáról. A 

film segített ráhangolódni az itteni életre. Ebéd után 

újabb túrára indultunk Gyimesközéplokra a 

Hidegségbe. Itt egy fürdőt látogattunk, amit a 

bátrabbak ki is próbáltak (csángójakuzzi). Ez azért 

volt nagyon különleges, mert ezen a helyen nagyon 

ritka a gyógyvíz. Itt a Muhos vendégházban 

ismerkedtünk meg a helyi népzenével. A zenét 

Viktor bácsi - aki népi hegedűművész - ismertette 

meg velünk. Ennek különlegessége az volt, hogy a 

bácsi mindent fejből játszott és soha életében nem 

látott kottát, mindent az édesapjától tanult meg 

hallás után. Később visszatértünk az kollégiumban 

és megvacsoráztunk. Este pedig közösen 

imádkoztunk a helyi gyerekekkel elalvás előtt. 



2013.3.13. Szerda 

Reggeli után a csapat és Berszán Lajos Atya a 

Csíki-medencébe indult busszal. Első megállónk 

Csíksomlyó volt, ahol megnéztük a 

kegytemplomot és imádkoztunk a Szűzanyához. 

A templomról az igazgató, Erik testvér beszélt 

nekünk. Főleg arról mesélt, hogy hogyan vált a 

hely az évek során kegyhellyé. Megtudtuk még 

azt is, hogy ez a templom 72 évig épült és 

barokk stílusú. Ezután Csíkszeredát vettük 

célba ahol megnéztünk egy 2000-ben – a 

milleniumra - épült Makovecz Imre által tervezett 

templomot. Ez a templom nagyon tetszett nekünk nagy üvegkupolájával, és az azt körbeálló 

négy angyallal. Az épület nagyon masszív volt kívülről, belülről pedig minden fából volt 

elkészítve. Mindezek után Madéfalvára indultunk. Itt megtekintettünk egy emlékművet, ami 

az 1764. január. 7-ei áldozatok emlékére készült (Siculicidium). Megtudtuk, hogy az 

osztrákok nyitottak tűzet a székelyekre, akik 

nem akartak a reguláris hadseregbe belépni. 

Gyertyát gyújtottunk az áldozatok emlékére. 

Madéfalván volt lehetőségünk gyönyörködni a 

székelykapukban is. Hazafelé menet pedig 

Csíkszentmihályon megnéztünk egy erőd-

templomot, amit körülbelül kétméteres fal vett 

körbe és lőrések voltak a falban. Megtudtuk, 

hogy a helyiek régen, ha baj volt, vagy támadás, 

ide menekültek. A templomban középkori 

freskótöredékeket is láthattunk. Ebéd után pedig 

kis szekerekre szálltunk fel, amiket lovak húztak. A helyi 

diákok segítségével ezeken a szekereken kimentünk az 

Apa-havas erdejébe az Ugra pataka mentén. Az út 

izgalmakban bővelkedett, mivel a terep igen nehéz volt 

még a lovaknak is. Az utakon sokszor jégbuckákon kellett 

átkelniük. Visszafelé megálltunk egy helyi gazda 

udvaránál, ahol megfigyeltük a hegyi állattartást. Többek 

között simogattunk lovat és újszülött borjút. 10-12 

gyereknek lehetősége nyílt mélyebben megismerkedni az 

itteni nagycsaládos léttel, megajándékozták csoportunkat 

egy frissen sült házi cipóval. Este vacsora után a fiúk egy 

része focizott az iskola tornatermében a helyiekkel, a 

csapat többi része pedig társasozott a kollégiumban 

lakókkal. Alvás előtt pedig közösen imádkoztunk. 

 



2013.3.14. Csütörtök 

Reggeli után főpróbát tartottunk az Örkény színdarabokra és a március 15-ei műsorra is. 

Ezután a helyi diákokkal együtt közösen átsétáltunk egy sportcsarnokba, ahol barátságos fiú 

illetve lány foci meccseket tartottunk. Ebéd után 

bepillantást nyerhettünk az iskola aligazgatójának 

köszönhetően a líceum néprajzi gyűjteményébe. 

Ambrus István tanár úr segítségével új tájnyelvi 

kifejezéseket ismerhettünk meg (katrinca, gereben, 

bernyóc, krinta). Utána készülődtük a délutáni 

közös előadásra. A helyi iskola 11.-esei egy 

Hattyúk tava balett paródiát és egy Rejtő Jenő 

darabot adtak elő. Tőlünk a 11.-esek két Örkény 

egyperces darabot adtak elő. A vacsora után a 

társasjátéké volt a főszerep. Este ismét közösen 

imádkoztunk a helyiekkel. 

 

2013.3.15. péntek 

Kicsit korábban keltünk az eddigieknél, és a 

reggelit befejezve a március 15-ei műsort 

próbáltuk el. Az előadáson váltakozva követték 

egymást a két iskola versei, énekei. A versek, 

naplórészletek közben fel-felcsendültek a 

hazafias dallamok, de az egy órás 

megemlékezést követően már az induláshoz 

kellett készülődni. A bepakolás és búcsúzkodás 

után Berszán atya áldással bocsájtott minket 

útnak. Az idő is borús volt, egész éjjel esett, 

reggel pedig havazásba csapott át. Szerencsére 

a völgyekben ez nem volt annyira érezhető. Az út folyamán Székelyudvarhely után Orbán 

Balázs sírját láttuk, majd Farkaslakán emlékeztünk meg Tamási Áronról. Következő 

megállónk Korond volt, ahol a helyi árusok között sétálgatva a népművészeti tárgyak s egyéb 

szuvenírek között válogathattunk. Izgalmas program várt ránk Parajdon is, ahol busszal 

vittek le a három kilométer mély sóbánya felső termeibe. A lépcsőmászás után 

megérkeztünk a termekhez. Számunkra monumentális méretű csarnokok fogadtak, melyben 

egy-két bolt, kalandpark, játszótér s egy kápolna 

is helyet kapott. Itt elidőztünk egy darabot, a 

kellemesen enyhe bányából aztán feljöttünk a 

hideg külvilágba és a Medve-tóhoz utaztunk. 

Hóesés közben sétáltunk a parton, mellettünk 

egy 1848-as megemlékezés zajlott. Fél hatra 

Marosvásárhelyen voltunk, a kollégiumban 

vacsoráztunk, utána az igazgatónő körbevezetett 

a városban. Az esti fényekben megnéztük a 

várat, a főtéri katolikus és ortodox templomot, és 

a Bolyai Farkas líceumot. Az esti ima után 



teljesen kimerülve zuhantunk a kollégium párnái közé. 

 

2013.3.16. szombat 

A reggeli után nyomban útra 

keltünk, kicsit aggódva, 

ugyanis hozzánk is eljutott a 

magyarországi időjárás híre. 

A Tordai-hasadék 

következett hatalmas 

szikláival, s a Hesdát 

patakkal. Továbbmenve 

Kolozsvárra értünk, ahol 

először a Házsongrádi 

temetőben tettünk sétát, több 

neves sírt is felfedezve. A 

hideg idő ellenére a főtérre 

mentünk, megcsodáltuk a 

Mátyás szobrot, majd a 

Szent Mihály templomba 

mentünk, s a gótika hihetetlen építészetét szemléltük. Mátyás király szülőháza után ismét 

buszra szálltunk, s a Királyhágón keresztül Nagyváradon át a határ felé tartottunk. Ártándnál 

újra hivatalosan is magyar földre kerültünk, s a hazai időre átállva a végállomásra indultunk. 

Szerencsére a havazás már nem okozott gondot, s izgatottan de egyúttal fáradtan is késő 

estére Budapestre értünk, ahol egymástól elbúcsúzva mindenki hazament. 

Utunk hosszú volt, és a sok érdekes látnivaló után befejeződött. De megmaradtak bennünk 

az új ismeretségek, barátságok, emlékek. 


