
Szívvel-lélekkel Határtalanul Erdélyben 

1.nap 

A Szívvel-lélekkel Határtalanul pályázat keretében 49 7. osztályos tanulóval hétfőn kora reggel elindultunk Erdélybe. 

Miután átléptük a határt Arad volt az első állomásunk. Itt kis műsor keretében megkoszorúztuk az emlékművet. 

Ezután a máriaradnai kegytemplom felé vettük az irányt. A gyönyörű templom megtekintése után, merész 

vállalkozásba fogtunk, a meredek sziklafalon feljutottunk a solymosi várba, ahol csodálatos kilátás tárult elénk. 

Visszafelé hol négykézláb, hol fenéken jöttünk le a meredek lejtőn, de mindenki épségben lejutott. Utunk ezután 

Dévára vezetett a gyönyörű Maros völgyön keresztül. Felvonóval feljutottunk a várba, ahol megidéztük a kőművesek 

szellemét és gyönyörködtünk a csodaszép panorámában. A szállás elfoglalása után vacsoráztunk majd 

szabadprogramban játszottak a gyerekek. Mindenki jól érzi magát és várjuk az újabb élményeket. 

2. nap 

Reggeli után elindultunk a Csolnakosi tóhoz. A mesterségesen létrehozott tó partján (melynek vize több falu házait és 

templomait őrzi) a környező hegyek látványában gyönyörködtünk. Visszafelé úton megtekintettük a duzzasztógátat 

mely a Cserna patakot tóvá duzzasztotta. A következő állomás a csodálatos Vajdahunyad vára volt. A vadregényes 

vár megindította a fantáziánkat, teremről teremre járva beleéltük magunkat a Hunyadiak korába. A parkban 

elfogyasztott hideg ebéd után, a szakadó esőben érkeztünk meg Szászvárosba a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

Gyermekotthonába. A hozott adományokat átadtuk az egyik nevelőnek, aki mesélt az intézményről mialatt kis 

uzsonnával kedveskedtek nekünk. Ezután az otthon kis lakóival találkoztunk, akik örömmel fogadtak minket. Kevés 

játék után elbúcsúztunk tőlük és elindultunk a szállásra. Vacsora után rövid szabadprogram majd városnézés és a 

zenélő szökőkút megtekintése zárta a napot. Sajnos a szökőkút zene és fényjátékát nem tudtuk megnézni, mert 

ismeretlen okból nem indult el. 

 

3. nap 

Elhagytuk a dévai szállásunkat és utunkat Gyulafehérvár felé vettük. Messziről láttuk a Vörös szakadékot amelyet 

sajnos  nem tudtunk megnézni a elmúlt napok esőzései miatt. Gyulafehérvárra érve megnéztük a várat, várfalakon 

belüli épületeket, szobrokat, templomokat. Ebéd után Kolozsvárra mentünk. A házsongárdi temetőben 

megkoszorúztuk Apáczai Csere János sírját Ahol Maca néni elmondta Áprily Lajos versét. Ezután a város 

központjában a Mátyás szobrot és Mátyás szülőházát néztük meg. Késő délután mentünk Nagyenyedre, ahol 

elfoglaltuk a szállásunkat.  

4. nap 

Elfogyasztottuk bőséges reggelinket, és elindultunk Torockó felé. Útközben gyönyörködtünk a lenyűgöző tájban, 

majd a Székelykő lábánál fekvő faluba értünk. Kis sétát tettünk település hangulatos házai között, miközben 

ámulatba ejtett minket a Székelykő falu fölé tornyosuló látványa. Ezután Torda felé vettük az irányt, hogy lemenjünk 

a sóbányába. Idegenvezető segítségével végigjártuk a termeket, tárnákat. Ezt követően a legnagyobb 

bányacsarnokban létrehozott „játszótéren”a gyerekek eltölthettek egy kis időt. Volt lehetőség óráskerékre ülni, 

lehetett ping-pongozni, bowlingozni. 

Feljöttünk a sóbányából és megebédeltünk. A következő úti célunk a tordai hasadék volt. A túra elején még szép 

napos idő volt, de rövid időn belül eleredt az eső. Ennek ellenére folytattuk a túrát a patak melletti keskeny köves 

ösvényen, de idővel vissza kellett fordulnunk az egyre nehezedő útviszonyok miatt. Mindezek ellenére a látvány 

miatt nem bántuk meg hogy megtettük a túraút egy részét. A napot Nagyenyeden zártuk ahol rövid sétát tettünk a 

vártemplom körül. 

5. nap 

Kora reggeli indulás után felkészültünk a több órás buszozásra. Búcsút intettünk a szállásnak ahol nagy 

vendégszeretettel gondoskodtak rólunk. Bánffyhunyadon láttuk a cifrapalotákat, és kora délutánra megérkeztünk 

Nagyszalontára. A Csonka-toronyban megtekintettük Arany János relikviáit, életének állomásait. A gyerekek 

interaktív játékokat próbálhattak ki. A szoborparkon keresztül elmentük Arany János szülőházához. Séta és pihenő 

után indultunk haza. Az esti órákban érkeztünk haza. 

 


