
A 7. évfolyam kirándulása Erdélyben 

Máj. 23-án (2022) reggel 6 órakor volt a 

gyülekező a suli előtt. Miután mindenki 

megérkezett, bepakoltuk a csomagokat a buszba 

és már indultunk is.  A határig egyszer-kétszer 

megálltunk és kb. dél körül értünk oda, 

szerencsésen, és gyorsan átengedtek minket. A 

határ után ismét megálltunk pihenni, 20 perc 

múlva indultunk tovább. Egy óra múlva a 

Királyhágóhoz értünk, ahonnan gyönyörű 

látvány fogadott minket, sok-sok hegy egymás 

hegyén-hátán. Az út alatt rengeteg szépséget 

láttunk, Romániának nagyon jó a fekvése. Egy kis 

elidőzés után indultunk tovább. Kettő óra körül 

értünk Körősfőre ahol megnéztünk a 

négyfiatornyos református templomot, melynek 

gyönyörű kazettás mennyezete volt.   

 

 

Ezek után a szállásra mentünk, 

Torockóra. Este hét körül 

érkeztünk, a szobákat gyorsan 

beosztottuk, a csomagokat 

behordtuk. Hétkor volt a 

vacsora. A szállás szép volt, egy 

völgyben helyezkedett el, ahol 

nem volt térerő. A szállás előtt 

van egy kis füves rész ahol lehetett játszani, egy tó is volt a háttérben. Az ételek finomak voltak és kicsit 

különlegesek. A vacsora után, 10-kor volt a takaródó, elmentünk zuhanyozni és készülődni a 

lefekvéshez.  



Másnap reggel 7-kor volt a keltés. 

Miután mindenki felébredt elmentünk 

reggelizni. A reggeli maradékából 

készítenünk kellett ebédet, mert ebédre nem 

értünk volna vissza. Kilenc körül elindultunk a 

Tordai sóbányához. Miután odaértünk várni 

kellett egy kicsit azután beengedtek minket. 

A bánya alagutakból és lépcsőkből állt. A falak 

csíkozottak voltak, fehér és szürke (akár 

fekete) árnyalatban. Egy kis idő múlva 

megtaláltuk azt a lépcsősort (ami nagyon 

hosszú és meredek volt) ami levezetett egy 

olyan helyre, ahol volt egy tó, egy óriáskerék, 

pingpongasztal, billiárd, mini golf stb. Ott volt 

egy órás időnk elidőzni, felülni a kerékre, vagy 

akár vásárolni is. Utána lifttel mentünk föl, és 

kimentünk a sóbányából. 

Ezek után elindultunk a 

Tordai hasadékhoz. Kb. egy 

óra múlva odaértünk. A 

hasadék lábánál volt egy kis 

pihenő részleg, mi ott 

ültünk le. Lehetett 

vásárolni élelmiszert a 

kisboltban, meg lehetett 

enni az ebédet. Egy fél óra 

múlva elindultunk 

megmászni a hasadékot. A 

repedés gyönyörű és 

meredek volt. Néha egy-két méter széles utakon kellett mászni kötél segítségével. Az útvonal végén 

volt egy kis pihenő, de azután indultunk vissza a szállásra.  

 

 



A harmadik nap 

reggelén elindultunk 

Nagyenyedre a 

Bethlen Gábor 

kollégiumot 

megnézni. Ott 

óvódásoktól kezdve 

gimnazistákig voltak 

gyerekek. A csengő is 

érdekes volt. A nagy, 

kikövezett udvar 

közepén volt kettő 

harang. A kisebbik 

volt a vészjelző, 

másik a ki-be csöngő. Várt bennünket két tanuló akik körbevezetettek bennünket az iskolában és a 

tornakertben is. Nagyon érdekes volt az iskola 

múzeuma is.  Innen indultunk tovább 

indultunk tovább Gyulafehérvárra, ahol 

megtekintettük az érseki székesegyházat és a 

tornyába is fel tudtunk menni. 

Megismerkedtünk a püspökségen az 

idegenvezetőnkkel Böjte Lászlóval is, aki  a 

helyi magyar gyermekotthon vezetője is volt 

egyben. Nagyon sok érdekességet mesélt a 

városról és a gyermekotthonról is. 

Kürtőskalácsot is készítettek nekünk, ami 

nagyon finom volt.    

 

 

 

 



A szállásra visszaindulva útba 

ejtettük a  torockószentgyörgyi 

várat. A romos épülethez 

körülbelül egy óra alatt 

felértünk. A panoráma 

gyönyörű volt, ahol sokat 

fényképeztünk. A vár után 

visszaindultunk este a szállásra. 

A vacsora 7-kor volt, de előtte 

lehetett még játszani kint a 

pázsiton. A vacsora után 

mindenki készülődött a 

lefekvéshez.  

A negyedik nap a 

reggelinél ismét nekünk 

kellett csomagolni 

ebédet. Ezt követően 

mentünk megmászni a 

Székelykőt, előtte 

benéztünk egy 

múzeumba. A múzeum 

után indultunk a 

Székelykőhöz. Az út 

eleje még nem volt 

annyira meredek, de 

egy óra múlva, már 

olyan csúszós volt a kőtörmelékek miatt, hogy alig bírtunk felmenni. Egy 2-3 óra múlva felértünk a 

tetejére, kis pihenőt tartva. Ott mindenki megette az ebédjét. Innen gyönyörű látvány fogadott minket, 

látszott a falu, a hegyek, a szántóföldek. Káprázató volt. A falu csak egy pontnak látszott. Egy kis idő 

után elindultunk lefelé egy másik irányba. Az erdő volt a választás. Lefelé nagyon csúszott, sokkal 

jobban, mint felfelé. Gyökerekben és fákban kapaszkodtunk, oldalazva mentünk. Hatalmas élmény volt 

mindenki számára, hogy 1129m méter magasra mehettünk fel és az időjárás is kegyes volt velünk. 

Visszaérve volt még e egy kis faluprogram. Mindenki vásárolgathatott, körülnézhetett. Innen gyalog 



mentünkvissza szállásra. 

Torockóra visszaérve volt 

egy kis időnk játszani, de 

azután vacsora 

következett. Vacsora után 

lehetett még kicsit 

játszani, de azután 

készülődni kellett a 

lefekvéshez.  

 

 

 

Az utolsó napon reggel 6 

körül keltünk, 

megreggeliztünk és már 

indultunk is. A busz 

elindult hazafelé, de 

útközben megálltunk 

Kolozsváron. Megnéztük a 

helyi nevezetességeket, 

pl. a Szent Mihály 

templomot, a Farkasutcai 

Ref. templomot. A főtéren 

volt egy szobor, ami 

Mátyás királyt ábrázolta. Itt is készítettünk csoportképet. Jártunk Mátyás király szülőházánál is.  

 Időközben útba ejtettünk egy Mekit. Mindenki kapott két hamburgert. Miután megettük elindultunk 

és meg sem álltunk hazáig, max egy egy-két pihenőért. A határhoz kb. négy körül értünk, és kb. egy óra 

múlva engedtek át minket. Este fél kilnec körül értünk a sulihoz, ahol már szülők sokasága fogadott. 

Mindenki boldog volt hogy visszaért. Ezután mindenki hazaért. Nagyon jól éreztük magunkat!  

Az én véleményem: Nekem nagyon tetszett. Idáig ez volt a legjobb osztálykirándulás. Erdély gyönyörű 

és szívesen élnék ott. Remélem nyáron majd ellátogathatok oda. 


