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Kincsvadászat Erdély szívében
1. nap
Eljött a nap, amikor végre elindulhattunk Erdélybe. Május 10-én, hajnalban kellett kelni, hogy
fél háromra oda érjünk az iskola elé, bepakoltuk a bőröndöket, elhelyezkedtünk a buszon és
irány Erdély! Hosszú volt az út, de nem unatkoztunk. Szerintem mindenki élvezte az utat,
szerencsére a határon is gyorsan átjutottunk. Elhaladtunk Déva vára mellett, amit sajnos nem
látogathattunk meg, mert építkezés alatt áll egy szebb vár érdekében és ráadásul a felvonót is
lezárták, így csak a buszból fényképeztünk.

Az első hely amit meglátogattunk, Vajdahunyad vára volt. Ez a vár szolgált mintául a sokak
számára ismert, az 1896-os millenniumi ünnepségek részeként a Városligetben épült
Vajdahunyadvár megmintázására. Gyönyörű hely volt. A várba való bejutáshoz át kellett
kelnünk egy hídon, ahol már a vár belső része fogadott minket. Ott legelőször a börtönöket
néztük meg, ahová egy kisebb, szűk folyosó vezetett. Több teremben is voltak zenészek, akik
különböző hangszerekkel és dallamokkal szórakoztatták a turistákat. Ha egy kicsivel bentebb
mentünk, megpillanthatunk egy kb. 20 m mély kutat, melyben szerencsepénzek voltak.
Megnéztük az ebédlőt is, ahol a korabeli várlakók tartottak nagy lakomákat. A városfalról
gyönyörű kilátás nyílt a városra.

Miután végeztünk a vár tanulmányozásával, lehetőséget kaptunk a vásárlásra, melyet a vár előtti
standok biztosítottak nekünk.

Utunk Gyulafehérvár felé vezetett, ahol először a koronázási ortodox templomot, majd a Szent
Mihály székesegyházat néztük meg. Itt megkoszorúztuk Hunyadi János sírját. Összegezve:
találkoztunk ikonokkal, szentképekkel, Mária szobrokkal és láttunk csodálatos orgonát is.

A következő látványosság az első napon Segesvár volt, ahol megnéztük az óratornyot, és aki
akart végig ment a 175 lépcsőfokos diáklépcsőn oda-vissza.

A busszal 18:32-kor indultunk el a szállásunkhoz Gyergyóújfaluba és 22 óra körül értünk oda,
lepakoltuk a bőröndöket, táskákat. Nagyon kedvesek voltak a vendéglátóink. Vacsora után
gyorsan elaludtunk, mert mindenki kimerült az úton és másnap újabb kalandok vártak ránk.

2. nap
Eljött a második nap is. Szerintem ez a nap volt a legizgalmasabb nap, ugyanis ezen a napon
Csicsajra mentünk túrázni a „medve nyomában”. A kiadós reggeli után megálltunk a Libáni
andezitbányánál, ahol megtudhattuk, hogy Baja főterét is az innen szállított kövekkel rakták le.

Amikor Csicsajba értünk, egy 1 kilométeres kis túra várt ránk. A polgármester volt a kísérőnk,
aki sok érdekességet mondott a természetről és természetesen a medve etetéséről. Egy rövid
séta után odaértünk egy gyönyörű faházhoz, ahol kürtöskalács és tea várt minket. Miután jól
laktunk, a bevállalósabb gyerekeket és felnőtteket egy nagy túra várta, ami még kalandosabb
volt a reggeli túránál. Hegyet másztunk, kidőlt farönkökön kellett átjutnunk, sziklán másztunk
föl és ereszkedtünk le, igazából olyan volt, mint egy akadálypálya. A táj gyönyörű volt, szóval
megérte elmenni. Szerencsére medvével nem találkoztunk. Akik nem vállalkoztak a túrára,
azok a háznál maradtak szalonnát sütöttek tűznél, játszottak és beszélgettek. Késő délután egy
néptánc csapat érkezett, akikkel együtt táncoltunk, énekeltünk. Jól éreztük magunkat. Estefelé
elindultunk a szállásunkhoz. A nap izgalmas volt, kihívásokkal teli, és rendkívül élménydúsan
telt el. Amikor hazaértünk, vacsoráztunk és mivel mindenki fáradt volt, gyorsan elaludtunk.

3.nap
Egy korán kelés után az utunkat a helyi iskola felé vettük, az Elekes Vencel Általános Iskolába.
Itt a fiúk egy focimérkőzésen vettek részt ahol sajnos 5-2-re kikaptunk, de összeségében jó
mérkőzés volt.

Ezek után egy nehéz túrázást követően feljutottunk a Súgó barlanghoz. A barlang előtt
fejlámpákat osztott Robi bácsi így mentünk be a barlangba, itt három terem volt. A
legérdekesebb az volt amikor mindenkinek le kellett kapcsolnia a lámpákat és csöndben kellett
maradunk.

Egy hosszú, ám annál szebb buszút után megérkeztünk a Gyilkos-tóhoz, ahol minden
érdekességet elmondtak a tóról. Utunk a Békás Szoros felé vezetett. Az izgalmas túra közben a
táj meseszép volt. Felérkeztünk a függőhídhoz ahol mindenki egyesével ment át. Miután
kigyönyörködtük magunkat, visszasétáltunk a buszhoz. Ismét nagyon élménydús napunk volt.

4. nap
A nap elején megnéztük a zetelaki víztározót, ahol sok érdekességet hallhattunk a víz útjáról.
Ezt követően Székelyudvarhelyen felkerestük a szoborparkot, megkoszorúztuk II.Rákóczi
Ferenc mellszobrát, ezután kiselőadás hangzott el a szoborparkban található történelmi és
irodalmi személyekről. Bementünk a református kollégium udvarába is.

Szejkefürdőn megnéztük a székelykapukat, megkoszorúztuk Orbán Balázs sírját.

Korondon megismertük a székelykapu szimbólumait, a taplász és a fazekas mesterségeket.
Mindenki korongozhatott és az elkészült edényeket hazahozhattuk.

5. nap
Az ötödik napon az első állomásunk Csíkszereda volt. Itt megnéztük a Mikó várat és azt a
templomot, amit Makovecz Imre tervezett. A templombelső nagyrészben fából készült és a
kupolán kívülről négy angyal néz be a templomba. Ezt követően Gyimesfelsőlok felé folytattuk
utunkat, ahol következett a várva várt meglepetés, a bobozás. Nagyon élveztük minden
pillanatát.

Következő úticélunk Gyimesbükk volt, ahol megtekintettük az 1000 éves határt és a régi
vámházat. Itt a helyi idegenvezető érdekes előadást tartott a csángók életéről és a vámház
szerepéről. Megkoszorúztuk az egykori határkövet és felmentünk a Rákóczi lépcsőre is.
Csíksomlyón felgyalogoltunk a kápolnához, majd útban hazafelé megkoszorúztuk a madéfalvi
veszedelem emlékművét.

6.nap
Ezen a napon nagyon korán keltünk. Útban Magyarország felé először Marosvásárhelyen
álltunk meg, ahol megnéztük a gótikus templomot és a Rákóczi lépcsőt. Megkoszorúztuk
II.Rákóczi Ferenc szobrát. Következő állomásunk Torda volt, ahol megtekintettük a tordai
sóbányát. Izgalmas kaland volt hallani a sok érdekességet és leliftezni a barlang aljába. A
Király-hágó közelében ebédeltünk és megálltunk pihenni. Estére érkeztünk meg az iskolához.
Óriási élmény volt számunkra, hogy eljuthattunk Erdélybe és számtalan gyönyörű helyet
kereshettünk fel.

