2019. május 13.-14-15., erdélyi kirándulásunk 2-3-4. napja

Második nap reggeli után Déva várát vettük célba. Utunk egy hosszú lépcsősorral
kezdődött, majd egy rövid szakaszon barlangi úttal folytatódott, aztán egy erdei ösvényen
érkeztünk a várba. Megismertük a vár történetét és megcsodáltuk a gyönyörű kilátást a várból,
ami nagyon sok szempárt magával ragadott. A hosszú séta után kaptunk egy óra pihenőt, majd
elindultunk egy plázába, kicsit vásárolni.
Ezután utunk Vajdahunyad várába vezetett, ahol csoportonként, érdekes feladatokat megoldva
ismerkedtünk meg a vár történetével. A feladatok megoldásához angoltudásunkra is szükség
volt, hisz a tájékoztató szövegeket csak így tudtuk elolvasni. Ezek után kaptunk egy kis időt
ajándékok vásárláséra, a vár alatti pavilonoknál.
A következő megállónknál vásárolhattunk helyi készítésű lekvárokat, és zakuszkát is.
Következő úticélunk a dévai Szent Ferenc Alapítvány kolostora volt, ahol a szegénysorsú
gyerekeket támogatva átadtuk adományainkat.
Az újabb élménydús nap után megvacsoráztunk, majd fociztunk az ott élő gyerekekkel.

3. nap
Utolsó előtti napunk sajnos esősen indult, és ez a nap nagy részén sem volt másképp. Reggeli
után búcsút intettünk Dévának, elindultunk Marosillyére, ahol Bethlen Gábor szülőházát néztük
meg, és elhelyeztük az emlékszalagunkat. Következő úticélunk Lippa volt, ahol egy katolikus
templomba mentünk be. Majd Aradra mentünk, ahol első megállóhelyünk az aradi vértanúk
vesztőhelye volt. Emlékszalagunk elhelyezése után közösen elénekeltük a himnuszt és
elbuszoztunk a szabadság szoborcsoporthoz. Megnéztük a városházát és egy minorita
templomot. Kaptunk egy 1 óra szabadidőt is, elmentünk együtt a Mc Donald’s-ba. Hosszas
utazásunkból persze nem hiányozhatott a jókedv sem, az idegenvezetőnktől megtanultunk egy
vicces népdalt.
A keddi napunk utolsó állomása Nagyszalonta volt, ahol a Csonka-toronyhoz mentünk, ahol
elhelyeztünk egy emlékszalagot és utána egy kedves-humoros tárlatvezető megmutatta nekünk
a tornyot, Arany János életét és korát, utána elfoglaltuk a szállásunkat és vacsoráztunk.
Ez a nap is élményekkel teli volt!

4. nap
Dédestapolcsány-Lajos Árpád Általános Iskola
/ Erdély –Határtalanul program- Scool-túra Kft./
Elérkezett a 4. nap, aminek egyrészt örültünk, másrészt szembesültünk vele, hogy ma utazunk
haza. Az időjárás sajnos ma sem volt kegyes hozzánk, zuhogó esőben pakoltunk be
Nagyszalontán a buszba. Elindultunk Nagyváradra. Az első utunk a római katolikus
székesegyházba (Nagyboldogasszony templom) vezetett. A templom gyönyörű, hatalmas,
barokk építészeti stílusban épített. Idegenvezetőnktől megismertük építésének történetét.
Megismertük Szent László legendáját, és megtudtuk azt is, hogy búcsú idején körmenetet
tartanak a templom körül Szent László hermájával (mellszobor), ami mellett az ereklye
(állkapocs egy része) is található. A Püspöki palota felújítás miatt nem látogatható. A rossz idő
miatt sajnos a belváros nevezetességeit csak érintőlegesen tudtuk megismerni. Megnéztük a
Fekete Sas palotát, az egykori Emke kávéházat, a városházát és a zsinagógát. Szakadó esőben
búcsúztunk a várostól és élményekkel tele, fáradtan indultunk haza. Lesz mesélnivalónk otthon.
Miskolcon elbúcsúztunk idegenvezetőnktől, Lovász Attilától, akinek ezúton is szeretnénk
megköszönni a csodálatos, eseménydús 4 napot, a gyerekbarát hozzáállást! Köszönjük a
buszvezető bácsiknak is a kedvességét! És végül, de nem utolsó sorban a Scool-túra Kft.
segítségét is szeretnénk megköszönni a Határtalanul programban!

