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Hétfő (jún. 11.) 

 

Hajnalban indultunk Magyarországról 

Erdélybe. Első nevezetesség ahol megálltunk, az 

Nagyszalonta volt. Ott megnéztük Arany János 

születési helyét, a csonkatornyot és a szoborparkot, 

benne olyan kiemelkedő emberek szobrával, mint 

Bocskai István, Kossuth Lajos, Sinka István, Zilahy 

Lajos, Kulin György. Az utóbbi négy mind 

Nagyszalontán született.  

Második megállónk Bánffyhunyad volt, 

ahol megnéztünk egy 13. századi református 

templomot. Harmadik megállónk 

Tordaszentlászló volt, ahol ugyancsak egy 

református templomot néztünk meg. Mindkét 

templomban énekeltünk 1-1 taizéi éneket. A 

szállásunk, Torockón volt. A szállások nagyon 

szépek és rendesek voltak. A vacsora is igen jó.  

Este még játszottunk és beszélgettünk. Egy 

nagyon szép és tartalmas napunk volt. 

 

(Soós Virág) 
 

Kedd (jún. 12.) 

Székelykő 

 

A Székelykő megmászása egy 

elég fárasztó kirándulás volt. A hegy 

nagyon meredek volt, ezért még arra 

is kellett figyelni, nehogy véletlenül 

lerúgjunk egy követ, ami eltalálhat 

valaki mást. De megérte a sok 

mászás, mert a tetején gyönyörű volt 

a kilátás! Egész Torockót beláttuk. 

Fent a tetőn, volt egy tisztás, ahol 



kövekből mindenféle feliratok/jelek voltak kirakva, így mi is kiraktuk, hogy KZMK (az iskolánk nevének 

rövidítése). Még itt a hegytetőn csináltunk egy csoportképet, aztán tovább mentünk. Útközben 

megebédeltünk, az út elején kapott ebéd csomagból. A hegy szélessége is nagy volt, így a lefelé 

jövetelnél, mikor leértünk a hegyről, egy 

másik falu előtt találtuk magunkat...  

Miután visszaértünk a 

szállásunkra volt egy kis idő hogy 

összeszedjük magunkat, mert mindenki 

nagyon fáradt, sáros és izzadt lett a 

kirándulás végére. Aztán együtt 

elmentünk vacsorázni, ahol nagyon finom 

meleg ennivalót kaptunk. Vacsora után 

átöltöztünk melegebb ruhába és 

megraktuk a tábortüzet. Együtt 

énekeltünk és játszottunk a tábortűznél, 

mire be nem sötétedett. Aztán 

összerakodtunk és mindenki elment 

aludni. 

Összességében nagyon jó túra volt, és az egész napot nagyon élveztük!!! 

(Horányi Róza és Werner Mária) 

 

Szerda (jún. 13.) 

 

A reggel a megszokott módon kezdődött: 8-kor 

megreggeliztünk és 9-kor már úton voltunk 

Kolozsvár felé. A buszút alatt mindenki nagy 

izgalommal várta az érkezést, ami másfél óra után 

be is következett. Elsőnek Mátyás király szülőházát 

tekintettük meg, amiben az az érdekes, hogy Mátyás 

felmentette a ház tulajdonosát és családját az adók 

alól, amit később ll. Rákóczi György is megerősített. 

Régebben múzeumként is szolgált, de most már 

sajnos számunkra nem volt látogatható.  

Innen átsétálva néhány utcán a Szent Mihály templomhoz jutottunk és miután kívülről megcsodáltuk 

és néhány érdekes információval gazdagodtunk, bementünk, és mint egy jó kórista osztályhoz méltó, egy 

kis minikoncertet is adtunk a hozzánk hasonló turisták örömére. Kiérve a templom mellé szintén egy 

Mátyás királyhoz kapcsolódó emlékműbe botlottunk, mégpedig Fadrusz János szobrászművész által 

készített Mátyás király emlékműbe, ami az alkotó leghíresebb műve és egyben karrierjének csúcspontja. 

A szoborcsoportban még látható Magyar Balázs, Kinizsi Pál, Báthory István és Szapolyai István. 



Érdekessége, hogy Mátyás majdnem áll a 

nyeregben, ezzel Magyarország 

nagyságát szimbolizálva, ugyanúgy mint a 

kard, aminek tartását is így lehet 

értelmezni. Mihelyst kifotóztuk 

magunkat, és pár csoportkép is készült, 

díszes csapatunk megindult a Farkas utcai 

református templom felé (amit szintén 

Mátyás építtetett). Az utat sikeresen 

negyed óra alatt tettük meg. Sajnos csak 

ide érve derült ki, hogy nem tudunk 

bemenni, de azért kívülről is gyönyörű 

látványt nyújtott. Előtte pedig ott ált egy - a Budai várban is megtalálható - Szent György-szobor.  

Elindultunk a Házsongárdi temetőbe, 

melynek neve a német hasengarden 

(nyúlkert)-ből ered. Története a 16. sz 

végére nyúlik vissza, a 1585-ös 

pestisjárvány idejére. Különlegessége, hogy 

sokféle vallás található meg benne (a 

zsidótól az ortodoxig). Nevezetes halottai: 

Apáczai Csere János, Gaál Gábor és még 

sokan mások. Itt az osztály kapott egy kis 

feladatot: 5 fős csapatokat alkotva egy-egy 

híres ember sírját kellett megkeresni térkép 

segítségével, lefotózni, és leírni a síron 

található adatokat. Eközben találni kellett még egy írót/költőt, egy történészt, egy építészt, egy 

természettudóst és egy jogászt. Miután befejeztük a kis kutatásunkat, a csapatok felszálltak a buszra, és 

megindultunk Torda irányába. 

 Elsőnek a Sóbányát látogattuk 

meg, mely mint kiderült, az egész 

világnak 100 évre elegendő sóval 

rendelkezik, de már nem 

bányásznak, csak látványosságként 

szolgál. Egy kis bevezető után 

tanáraink szabadfoglalkozást 

hirdettek és megkezdődött a móka. 

Körülbelül másfél órát töltöttünk 

turistáskodással. Kiérve a bányából, 

miután mindenki vett egy kis 

emléket, a kirándulás a 

Tordai-hasadékban folytatódott. A 



hasadékról azt tartják, hogy Szent László hasította ketté a hegyet Isten segítségével. A túra alatt 

gyönyörű utakon és hidakon mentünk át, hogy a látványról már ne is beszéljek. Mindenki bánatára 

balszerencsés módon pont a legszebb 

résznél fordultunk vissza, hogy ne késsük le 

a vacsorát (igaz, így is fél órával a kezdés 

után érkeztünk meg). A vacsora remek 

hangulatban telt. Étkezés után minden 

visszaállt a megszokott kerékvágásba: 

nevetés, ping-pong, csocsó, nevetés és még 

több nevetés. Csak ezek után jött el az 

alváshoz való készülődés ideje. Bár igaz, 

hogy lefekvés után még egy kis "osztály 

program" is következett... 

(Nyíri Teodóra) 

 

Csütörtök (jún. 14.) 

 

A napot a szokásos reggelivel 

kezdtük, amit a szálláson fogyasztottunk el. A 

reggeli befejeztével elindultunk, és 

találkoztunk a torockói általános iskola 

diákjaival. Meséltünk nekik a 

kórusiskolánkról, a zeneóráinkról és a 

zenetanulás előnyeiről, majd ők beszéltek 

egy kicsit a saját iskolájukról és kultúrájukról. 

Utána be is mutattuk tudományunkat: 

énekeltünk nekik 4 darabot, amit közösen 

tanultunk a kamara- és kórusóráinkon. Az idő 

bősége révén 

még a közös métázásra is volt idő, ami nagyon izgalmas volt, mert így 

jobban megismertük őket és a különféle méta-variációkat. A métázás után 

elbúcsúztunk az erdélyi diákoktól, és meglátogattunk egy ottani több száz 

éves unitárius templomot, ahol sok érdekes dolgot tanultunk a lelkész 

előadásában az unitárius vallásról.  

Ezután átöltöztünk túrázásra alkalmas ruhába, és útnak indultunk 

egy Torockó melletti faluba, Torockószentgyörgyre. Ott felsétáltunk a 

várromba, és nagyon jó tájképeket készítettünk, ugyanis onnan nagyon jól 

látszottak a környező hegyek, köztük a Székelykő is. Itt elfogyasztottuk 

ebédünket, és a várból lefelé sétálva találtunk egy alkalmas helyet a 



számháborúhoz. Két csapatra 

osztódtunk, és annyira élveztük, 

hogy még a játék közben eleredt 

esőt is kibírtuk. Utána 

visszamentünk a szállásra, és 

pihentünk egy kicsit. Vacsoráig 

még volt egy kis szabadidőnk, 

amit ping-pongozással és 

csocsózással töltöttünk. A 

vacsorára meleg ételt kaptunk, 

ami mindenkinek ízlett, és 

mindenki jól is lakott. Az étkezés 

után a tábortűzhöz kezdtünk 

készülődni: kisebb gallyakat 

gyűjtöttünk, és összevágtuk a nagy hasábfákat. A tábortűz volt a napnak az utolsó szakasza, ahol együtt 

gitároztunk, énekeltünk, és mindenki nyugodt volt. Ez volt a tábornak az utolsó teljes napja, amit együtt 

töltöttünk, és ezt a napot mindegyikünk nagyon élvezte. 

(Bánfalvi Dániel) 

 

Péntek (jún. 15.) 

 

A 4. nap reggelén az osztály fele kiment a faluközponva megnézni a napfelkeltét. Torockón egy 

jellegzetes reggelt lehet megfigyelni: itt kétszer kel fel a Nap. Miután felkelt, bebújik a hegy mögé, majd 

kb. másfél óra múlva újra felbukkan. De ez a terv nem valósult meg, mivel nagy köd volt.  

7-kor 

megreggeliztünk, majd 

háromnegyed 8-kor 

elindultunk hazafelé, de 

útközben még voltak 

megállóhelyeink. Először 

is egy bő óra után 

megérkeztünk 

Gyulafehérvárra. Itt 

megnéztük a római 

katolikus székesegyházat 

és az ortodox templomot, 

majd ezek után keresztül 

sétáltunk a váron.  

A következő úti célpont 

Vajdahunyad volt. Itt 



megnéztük a kastélyt. Miután Vajdahunyadon végeztünk, továbbmentünk Dévára, ahol egy felvonóval 

felmentünk a várba. Ezt legalább négyszer körbejártuk, aztán szembesültünk vele, hogy már a fél osztály 

lement, úgyhogy mi is ezt választottuk. Amint leértünk, elindultunk Aradra, ami kb. két és fél órányi út 

volt. Aradon kb. 20 percet töltöttünk. Megnéztük az aradi vértanúk emlékművét és elbúcsúztunk az 

idegenvezetőnktől.  

Hazafelé menet a vám előtt még megálltunk egy OMV kútnál, ahol ennivalót vettünk. Ezután 

megközeltettük a határt, csakhogy itt olyan nagy sor állt, hogy kb. két és fél órát álltunk. Tehát a 20-21 

órára ígért érkezés helyett kb. 23:45-re érkeztünk meg a Battyhány térre. 

(Verbay Csaba) 


