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1. nap
Kedden reggel 7:30-kor volt a gyülekező a suli előtt, majd bepakoltuk a csomagjainkat és
pontban 8:00-kor elindultunk Erdélybe. Az utazás hosszú volt, de izgalmas. Nagyon meleg és
párás volt a levegő, de a klíma megmentett minket. A határhoz érve várni kellet egy kicsit, de
végül is csak eljutottunk első úti célunkra, Nagyszalontára. Elsétáltunk a Csonka toronyhoz
ahol egy kis ismertető után felmásztunk a 4 emelet magas, nagyon meredek lépcsőjű torony
tetejére. Ahol megtekintettük Arany János családi kávéfőzőjét, amit Petőfi ajándékozott neki,
és a fotelt is, amiben elhalálozott. Elsétáltunk az Arany portára, ahol megtekinthettük milyen
körülmények között élt az egykori költő. Majd elbuszoztunk a dévai szállásunkra ahol
elfoglaltuk a szállásunkat. Vacsora után elpróbáltuk a Ludas Matyit. Majd késő este
elsétáltunk a zenélő szökőkúthoz ahol nem jártunk sikerrel, mert lekéstük az előadást de
fagyiztunk is. Nagyon szép volt az a nap.

2. nap
A fél hét körüli ébresztő és a finom reggeli után elindultunk Déva várához, ahová libegővel
mentünk fel. Amikor mindenki felért, csodálatos panoráma tárult a szemünk elé, majd
elindultunk körbesétálni a meseszép várat. Néhol szürkés foltokat láthattunk, ami lehet, hogy
Kőmíves Kelemenné hamvainak nyoma. Ezután elmentünk Vajdahunyad várához, ahol
egykor Mátyás király lakott. Megtekintettünk egy hálószobát, a lovagi termet és beszélgettünk
a régi korokról. Nem mellesleg egy forgatás kellős közepére csöppentünk be. Megtudtuk,
hogy melyik filmet forgatták. Onnan kijőve bazároztunk majd ismét buszra szálltunk és
elmentünk a Csolnakosi – tóhoz. Ezek után meglátogattuk a Dévai kolostort, ahova adományt

„Szívvel-lélekkel”
2016. május 3-6.
vittünk. Egy nyolcadik osztályos ott élő lány mesélte el nekünk a kolostor történetét, és azt,
hogy Böjte Csaba szerzetes hogyan hozta létre a Szent Ferenc Alapítványt és hogyan gyűjtötte
össze a gyerekeket az árvaházába. Nagyon érdekes élmény volt. Ezután elmentünk
bevásárolni és visszamentünk a szállásra és vacsora után próbáltunk egyet majd mindenki
elvonult a szobájába. Nagyon fáradtak voltunk, de ez is egy nagyon szép volt!

3. nap
Háromnegyed hétkor keltünk és egy kellemes reggeli után elmentünk sétálni a városba.
Megnéztünk egy református templomot, ami különleges, mert nem fehér színű belülről,
hanem kék. Eztán buszra szálltunk, és elmentünk vásárolni, majd újbóli buszozás
eredményeképp eljutottunk a Piski- arborétumba, ahol gyönyörű növényeket láttunk. Újra
buszoztunk, és elmentünk Szászvárosba, ahol előadtuk a Ludas Matyit, majd utána
játszhattunk az ottani gyerekekkel, akik családokban élnek. Ezen a napon megtapasztalhattuk
a közösségi munka szépségét, és az adományozás örömét. Ma is nagyon jól éreztük
magunkat!

4.nap
Hét órai kelléssel, és egy finom reggelivel a hátunk mögött elhagytuk a szállásunkat a
csomagjainkkal együtt. Beszálltunk a buszba, és elmentünk a Solymosi várhoz, amit nagy
nehezen, de megmásztunk. Gyönyörű kilátás tárult a szemünk elé, de hamar menni kellett,
mert az időjárás megint közbeszólt. Rövid buszozás után Máriaradnára értünk, ahol
megtekintettük a gyönyörű templomot, majd újbóli buszozás után Aradra érkeztünk, ahol
megkoszorúztuk a 13 aradi vértanú emlékművét, felelevenítettük a történelmi eseményeket a
tanáraink segítségével, és a végén elénekeltük a Himnuszt. Ezek után kezdődhetett a hazaút.
Mindenki épségben és egészségben, nagy élményekkel tért haza.

