
Erdélyi út 

 

 Amikor 2016 szeptemberében újra be kellett ülnünk a gimi padjaiba, osztályfőnökünk egy 

örömhírrel fogadott minket. A Határtalanul-pályázatot megnyerte iskolánk, ezért újra 

lehetőségünk nyílt Erdélybe utazni. Miután ezt a remek hírt elújságolta nekünk, már alig 

vártam, hogy tavasz legyen, és mehessek Hidegségbe, a szívemhez már oly’ közel álló 

romániai, de mégis magyar anyanyelvű kis falucskába. Tavaly is részt vehettem ebben az 

egyedülálló utazásban, ami nagyon tetszett, ezért az idei évben, gondolkodás nélkül igent 

mondtam rá. 

Már a kirándulás előtti este alig tudtam aludni, aztán végre eljött az indulás napja. A legrosszabb 

az egészben, hogy olyan messze van Erdély. Megközelítőleg tizenhat órát utaztunk. A szörnyen 

kényelmetlen busz által kínált fekvőhelyek ellenére is megérte ez a rendkívül hosszú út, hiszen 

a végállomás szemet gyönyörködtető természeti adottságai mindenkit lenyűgöztek. Romániai 

tartózkodásunk során számtalan új helyen járhattunk, rengeteg olyan híres költőnknek, 

írónknak ismerhettük meg az életútját, ottani múzeumokból, akik az akkor még magyar 

területeken születtek és éltek.  

Érkezésünk napján látogattuk meg a nagyváradi Ady Endre Múzeumot, majd a Szent László 

Székesegyházat, valamint az épület melletti parkban is sétáltunk, ahol gyönyörű, virágzó fák 

vettek minket körül. Az én tetszésemet a csucsai Ady Endre Múzeum nyerte el igazán. Nagyon 

sok új információt megtudhattam az avantgárd kor egyik leghíresebb magyar költőjéről. 

Többször is elmentünk az Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceumba, amelyet 

Barna Máté tanár úr temérdek munkája árán már testvériskolánknak mondhatunk.  

Beülhettünk egy magyar vagy egy énekórára, hogy megszemlélhessük, hogyan zajlik ott egy 

tanóra. Én a magyarórát választottam, amelyen a nyelvjárásokról beszéltek a tanulók, és minket 

is bevontak, ezért ők megtanulhattak jellegzetes zalai szavakat, mi pedig gyimesközéploki 

tájszólási szavakat sajátíthattunk el. A líceumban sor került a fiúk körében egy focimeccsre, 

amely a tavalyi után már tradicionálisnak mondható. Az ottani iskolába járó diákok egytől egyig 

kedvesek voltak velünk. Számomra viszont a legfelejthetetlenebb személy a szállásadónk, Ági 

néni lett. Vendégszeretetével és megannyi nagyszerű tulajdonságával tudta belopni magát a 

szívembe. 

 



 

Látogatásunk legfőbb célja az ottani iskolába járó diákokkal történő kapcsolat kialakítása volt, 

hiszen pár héttel később ők jöttek el hozzánk. Mivel nekik mi biztosítottunk alvóhelyet, 

szorosabb barátságok is létrejöttek közöttünk. Megnéztek sok, számukra ismeretlen helyet, mint 

például a zalaegerszegi tévétornyot és skanzent. Számomra mégis a közösen eltöltött idő a 

legemlékezetesebb. Az egyik legjobb élmény a táncház volt, amely keretében ők gyimesi 

táncokba vontak be minket, mi pedig zalait tanítottunk nekik.  

Anita, az én vendégem minden este mosolyogva jött haza, és mesélte nekünk, hogy mi mindent 

látott, és hogy mennyire tetszett neki az összes hely. Utolsó előtti nálunk töltött estéjén elvittük 

kirándulni a Kustánszegi-tóhoz, majd miután visszaértünk, sokáig fenn maradtunk és 

beszélgettünk. Egy szoros barátságra tettünk szert mindketten, már el is terveztük, hogy 

meglátogatjuk egymást nyáron. 
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