
BESZÁMOLÓ 

 

1.nap 

A tanév kezdetekor örömmel értesültünk arról, hogy elnyertük az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által  

1.293.000 Ft-tal támogatott pályázatot. Lelkesedésünknél már csak az izgalmunk volt nagyobb.  

Osztályfőnökeink, kísérőink és a Csillagösvény utazási iroda odaadó munkájának köszönhetően  

5 csodálatos napot tölthettünk május 2. és 6. között Erdélyben 

Május 2-án, hajnali 5 órakor kissé még bódultan az álmosságtól szálltunk fel az autóbuszra, majd rövid integetés, 

búcsúzkodás után elindultunk 5 napos túránkra. 

Az első erdélyi nagyváros ahol megálltunk Arad volt. Itt koszorút helyeztünk el a Szabadság szobornál és a 13 aradi 

vértanú kivégzőhelyén állított emlékműnél és megemlékeztünk az 1848-as eseményekről. 

Ugyancsak Aradon csatlakozott hozzánk idegenvezetőnk, Bálinth Zoltán, aki ízes beszédével, székely vicceivel 

vidámmá varázsolta a buszon töltött órákat és erdélyi utunk során nagyon sok érdekes történetet mesélt nekünk. 

Következő megállónk a Máriaradnai kegytemplom és búcsújáróhely volt. 

Innen Solymos vára felé vettük az utat. Kissé meredek és fárasztó volt, de a fél napos buszozás után jól esett a 

mozgás a friss, tiszta levegőn, az elénk táruló táj pedig gyönyörű volt. Pár fotó, séta a romok közt majd ismét 

buszozás Marosillyére, Bethlen Gábor szülőházához. 

Dévára délután érkeztünk meg. Lepakoltuk a csomagokat a szálláshelyünkre, majd elindultunk meghódítani a várat. 

Mivel a felvonónál hosszú sor állt gyalog vágtunk neki az útnak. 

A várból gyönyörűen látszottak a környező hegyek és a város. 

A lefele út kissé meredek volt, de végül még Milán is legyőzte a tériszonyát. 

Este a Böjte Csaba vezette Szent Ferenc Alapítvány Gyermekotthonának kis lakóival barátkoztunk össze és átadtuk 

nekik az ajándékainkat. 

Szállásunk az Otthon vendégházában volt. 

 

              



    

 

           

             

          

 



2. nap 

2. nap Vajdahunyad váránál kezdtünk. A vár egy részének másolata a Városligetben látható, ha arra jártok feltétlen 

nézzétek meg. Az eredeti vár sokkal nagyobb, szebb. Pár nappal azelőtt, hogy ott jártunk, filmet forgattak a várban, 

így a forgatás kellékeit is megtekinthettük. 

Nagyszeben 2007-ben elnyerte az Európa kulturális  fővárosa címet. A Hazugok hídján is átmentünk és nem szakadt 

le alattunk  

Kisbaconban meglátogattuk Benedek Elek házát és a dédunokája mesélt nekünk a nagy mesemondó életéről. 

Miután készítettünk pár közös fotót Elek apó szobrával, a Bodvaj tanösvényen borvízforrásokat kutattunk fel és 

kóstoltunk meg. Zoli bácsi érdekes dolgokat mesélt nekünk a források gyógyhatásáról és keletkezéséről. Bodvajban 

van az a vashámor is ahol Gábor Áron a rézágyúit öntötte. 

A sok érdekes látnivaló mellett az idő nagyon gyorsan telt, késő este lett mire szálláshelyünkre, Setétpatakra 

megérkeztünk. Itt  nagyon finom vacsorával vártak minket. 

 

   

        



            

    

           

    

 



3. nap 

3. nap borús, esős időre ébredtünk, de szerencsénkre az eső csak olyankor esett amikor mi épp a buszon ültünk, 

amint kiszálltunk elállt, így egyszer sem áztunk meg. 

A Mohos tőzegláp nem volt benne az eredeti útitervünkben, de kár lett volna kihagyni, az egyik legemlékezetesebb 

és legérdekesebb része volt a kirándulásunknak. Mi a láp és a Szent Anna tó keletkezésének csak a legendáját 

ismertük, de Zoli bácsi elmesélte azt is, hogy valójában hogy is jöttek létre, illetve a láp élővilágáról is nagyon 

izgalmas dolgokat tudtunk meg. Érdekes élmény volt. 

A Szent Anna tó és kápolna csodálatos, mesébe illő táj. Órákig tudtunk volna még sétálni a környéken, de a frissen 

sült kürtős kalács illata mellyel tanáraink vártak minket a busznál, csábítóbb volt a tájnál is  

A Szent Anna tótól Bálványosvár felé haladva megálltunk az „Apor lányok feredőjénél”. Ez a gyógyfürdő több kisebb-

nagyobb gyógyvizű  medencéből és forrásból áll. Mint megtudtuk a víz nem attól „forr” mert elérte a forráspontot, 

hanem a felszabaduló gázak teszik buborékosá. Nagyon sok betegségre kiváló gyógymód, a világ minden tájáról 

járnak ide a gyógyulni vágyók. Az egyik medencének olyan összetételű a vize, hogy a világon összesen 3 helyen van 

ilyen.  

Bálványoson az Ibolya forrás borvízét is megkóstoltuk, nagyon érdekes íze volt. Az itt élők korsókban viszik és ezt 

isszák, mert  nagyon egészséges. Sokáig fogunk még emlékezni az aranyos kutyakölykökre is, szívesen hazahoztunk 

volna párat, ha tanáraink megengedik. 

Kissé meredek úton, de felmásztunk Bálványos várhoz is, kalandos, izgalmas túra kerekedett belőle. A táj itt is 

csodálatos volt. 

Ezután a Szent Ferenc Alapítvány Tusnádfürdői Gyermekotthonába látogattunk, a gyerekekkel beszélgettünk, 

ismerkedtünk,  majd megajándékoztuk őket könyvekkel, társasjátékokkal, ruhákkal. Meséltek nekünk arról, hogy ők 

hogyan élnek, milyenek a hétköznapjaik, elénekelték azt a dalt amit aznap tanultak az iskolában, mi pedig megleptük 

őket azzal, hogy elénekeltük a Székely Himnuszt. A végét már közösen énekeltük. Nagyon megható volt. 

Setétpataki szállásunkra megint késő estére érkeztünk meg, de megérte, mert ez a nap is élményekkel teli volt. 

 

         



   

   

   

   



   

   

    



4. nap 

Negyedik nap először Árkosra, a Tájmúzeumba látogattunk el, amit idegenvezetőnk, Bálint Zoltán alapított és 

üzemeltet.  

Ezután Csíkszereda felé vettük az irányt és megnéztük a Makovecz Imre által tervezett templomot , majd a Mádéfalvi 

veszedelem emlékműve előtt is elhaladva Marosfőre értünk. 

Az ebéd ezen a napon a szabadban, tábortűznél volt . Szalonnát sütöttünk, házi kolbászt, sajtot és nagyon finom 

áfonya dzsemet kaptunk, majd áfonya szörpöt ittunk. 

A Békási szoros felé ismét eleredt az eső, de amint kiszálltunk a buszból elállt és kisütött a nap. Félelmetes és egyben 

gyönyörű volt a szoros sziklái között sétálni. A szoros közepén népművészeti vásár volt így be tudtuk szerezni az 

otthoniaknak szánt ajándékok egy részét is. 

 A Gyilkos tó keletkezésének legendáját még a buszon meghallgattuk, szépségét nem győztük csodálni. Kár, hogy 

csónakázásra már nem volt idő. 

Egy kiadós vacsora után fejünket Farkaslakán hajtottuk álomra. 

    

    



   

   

    



   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

  

    

   

   



 

5. nap 

Farkaslakán a Trianoni emlékműnél kezdtük az 5. napot, majd Tamási Áron síremlékénél koszorúztunk és 

emlékeztünk meg az íróról. 

Korondon egy fazekasműhelybe látogattunk el, ahol megismerkedhettünk a fazekasság rejtelmeivel és csodaszép 

ajándékokat vásároltunk.  

Utunkat folytatva Szovátán a Medve-tavat jártuk körbe, ismerkedtünk történetével, és megkóstoltuk a román 

miccset, majd a Gyermekotthonba látogattunk el, ahol átadtuk ajándékainkat a gyermekeknek. Nagy örömmel és 

lelkesedéssel fogadtak bennünket. 

 Innen már hazafelé vettük az irányt, a Király-hágónál még megálltunk, de az éj leple miatt a kilátás elmaradt. 

Szombaton hajnali 3 órakor értünk Újpestre, ahol szüleink nagy izgalommal vártak bennünket. 

   

   



   

   

   

  



      

                                              


