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A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház 

mögötti parkolóban.  

A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan – más-más okok miatt – vártak a busz kigördülésére. 

- Végre utazunk! – hangzott fel a boldog kiáltás.  

A csengersimai átkelőig álmosan telt  

az út, de a határnál mindenki felélénkült. A 

dokumentumok felmutatása után hamarosan 

Romániában találtuk magunkat. 

Szatmárnémeti volt az első állomás, ahol 

megálltunk egy rövid pihenőre. 

 

Hogy a szellemet is tápláljuk, rövid történelmi áttekintést tartottunk a „nagymajtényi síkról” és a 

szatmári békéről, felelevenítve II. Rákóczi Ferenc jelentőségét. 
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A kirándulás előtt minden tagintézmény tanulói vállaltak egy-egy napot, amikor ők mutatják be az 

útvonal híres városainak, településeinek történelmét, kiemelkedő alakjainak tevékenységét, földrajzi 

fekvését – egyszóval idegenvezetőként működtek közre az utazás folyamán. 

Nagybánya felé közeledve például megtudhattuk, hogy már a rómaiaknak is volt itt arany és ezüst 

bányája. A XIV. századig Asszonypataka volt a neve, s csak a XVI. századi dokumentumok említik 

először Nagybánya néven. 

Az ebédidő Szászrégen környékén ért bennünket. Ekkor még a hazai elemózsiát fogyasztottuk a 

buszon, közben gyönyörködtünk a tájban. 

Délután Dés érintésével folytattuk az utat Marosvásárhely felé. 

 

Désről megtudhattuk a kiselőadásból, hogy régi bányaváros, sóbányáit II. Endre király kezdte 

működtetni. a lakosság eredetileg szász telepesekből állt, akik a Hunyadiak korában 

elmagyarosodtak. 

Nagyon vártuk már, hogy megérkezzünk Marosvásárhelyre, ahová a helyi idő szerint 16 óra előtt 

pár perccel gördültünk be. 
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A város Maros megye székhelye, s a Maros felső folyásának fontos kulturális központja. 

Először a Kultúrpalotát akartuk megtekinteni, mert nem tudtuk, meddig van nyitva.  

Szerencsére nyitva találtuk. és egy kedves idegenvezető kalauzolt bennünket.  

 

 

Megtekintettük a lépcsőház üvegfestményeit – Rákóczit, Bethlent, Petőfit, Jókait ábrázolják. 

 

 

 Az első emeleti 

tükörterem óriás tükrei 

és festett ablakai, 

melyek a székely 

mondavilágot  ábrázol- 

ják szemet gyönyör- 

ködtetőek. 

 

 

 

A harmadik emeleti Képzőművészeti Múzeum festményei között mindenki talált neki tetszőt. 
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A palota után a Bolyai Líceum a Bolyaiak emlékműve következett. Itt koszorúzott először kis 

csapatunk. Az Esze Tamás Tagintézmény tanulói elhelyezték a koszorút, majd elénekeltük a 

szózatot.  

 

 

 

 

 

 Indultunk tovább Sóvárad és Szováta irányába. 

 

 A korai kelés ellenére nem éreztünk fáradtságot, nagy volt a várakozás:  

  - Vajon milyen lesz a szállásunk? 

Este: 19 óra tájékán megpillantottuk Sóvárad tábláját. 

 – Hurrá! -  kiáltottunk fel.  
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Először vacsorázni mentünk a középiskola ebédlőjébe, ahol forró csorba levessel, rántott hússal, 

krumplival vártak. Jólesett az ízletes vacsora.  

 

 

Még  egy sétát tettünk a Medve-tó körül, megismertük a keletkezésének történetét, felmásztunk a 

sósziklára, amelyet néhányan meg is nyaltak. Nem akartuk elhinni, hogy valóban sós. Igen! –a 

Sóvidéken járunk! 

 

A csapat 32 tanulója tanáraikkal Szovátán maradt, 20 tanuló és 2 nevelő Sóváradon kapott helyet. 

A késő esti órák a berendezkedéssel teltek, majd éjfél körül mindenki nyugovóra tért. 

 


