
Május 25-én reggel 7 órakor a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 7.-es 
évfolyama egy határon túli határtalan kirándulásra indult. Miután a szülők Hecker Anikó, Horváthné 
Papp Andrea, Szegediné Romancsik Andrea és Virágné Józsa Csilla tanárnők gondjaira bíztak minket, 
elindultunk a 4 napos kalandra. Az utazás során Erdély kapujában, a Királyhágón fogyasztottuk el 
ebédünket, majd elindultunk Kolozsvár felé. A kincsesvárosban tett rövid látogatásunk alatt elsétáltunk 
Mátyás király szülőházához, majd megtekintettük a Szent Mihály templom mellett álló Mátyás szobrot. 
Belvárosi sétánk a Babes-Bólyai Tudományegyetem körül folytatódott és eljutottunk a Farkas utcai 
református templomhoz, ahol megcsodáltuk Sárkányölő Szent György szobrát. Ismét buszra szálltunk 
és Kőrispatakig meg sem álltunk. Az este további részében már csak a vacsorával és a szállások 
elfoglalásával foglalkoztunk. 

Kirándulásunk 2. napján a helyi közösségekkel, látványosságokkal ismerkedtünk. Reggeli után 
meglátogattuk a helyi iskolát, a Kultúrotthonban előadtuk kis műsorunkat és átadtuk az ajándékunkat. 
A finom ebéd elfogyasztása után Szőcs Lajos a szállásadónk és a Szalmakalap Múzeum vezetője 
kalauzolt minket. Betekintést nyerhettünk a szalmakalapkészítés világába, malomlátogatáson és 
kenyérsütésen vettünk részt, majd szekérre ültünk és ellátogattunk a vízzel elárasztott településhez, 
Bözödújfaluhoz. Utunkat szabadban szaladgáló medvék tették még izgalmasabbá. A nap vacsorával 
zárult. 

A 3. nap reggelén a parajdi sóbányába indultunk. Csapatunk néhány tagja a sóbánya 
kalandpályáját is sikeresen teljesítette. Utána Korondra utaztunk, ahol különböző helyi mesterségekkel 
ismerkedtünk meg, majd Tamási Áron sírhelyét kerestük fel Farkaslakán. Kirándulásunk Szejkefürdőn 
folytatódott, ahol a székelykapukon áthaladva Orbán Balázs sírhelyéhez látogattunk el. Hosszú és 
tartalmas nap után, tábortűz melletti énekléssel zártuk a napot. 

Május 28-án reggel megköszöntük szállásadónk szívélyes fogadtatását és búcsút intettünk 
Kőrispataknak. Hazafelé jövet még Segesvárra betértünk és megmásztuk a több mint 170 lépcsőfokból 
álló diáklépcsőt. A Királyhágónál elköszöntünk Erdélyországtól és folytattuk utunkat Szolnok felé. 
Kirándulásunk szervezői és kísérői mindenkit épségben átadtak szüleinek. Köszönjük szépen a két Andi 
néninek, Anikó néninek és Csilla néninek az áldozatos munkáját, valamint az élményt, amellyel 
megajándékoztak minket! 
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7. a osztályos tanuló 


