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Nagyon jó öt nap volt, felejthetetlen élmény marad! Az elején izgultunk, hogy nem fogjuk 

megtaláni a közös hangot, de szerencsére nem így lett. Minden cserediák nagyon kedves és nyitott 

volt, sok közös dolgot fedeztünk fel egymásban. Az ismerkedős játékok alatt sikerült megismerni 

mindenkit, ezt követően szabad programunk volt, amit ki is használtunk. 

Másnap az iskolában találkoztunk, ahol folytatódtak a csapatjátékok. Egy kincskereső játékot 

játszottunk, ahol az iskola épületén belül kellet QR-kódokat keresnünk és ezek segítségével kinyitni 

egy széfet. Ha ez sikerült, jutalmul csokit kaptunk. Ezután a miskolci cserediákok elmentek 

városnézésre és megismerték Kolozsvár főbb látványosságait. Miután mindenki összegyűlt, kezdetét 

vette a nagy kirándulás. Első megálló Marosvásárhelyen volt, ahol a  Kultúrpalota meglátogatásával 

kezdtük. Itt sok érdekes dolgot láthattunk (ablakfestményeket, tükörszobát, egyedülálló koncerttermet 

stb.). Ezután a tanárainkkal a helyi vár felé vettük az irányt, ahol kaptunk  egy kis szabadidőt a 

Kultúrpalotában szerzett sok új információ 

feldolgozására. Ez a legtöbbünknél úgy történt, 

hogy elmentünk és ettünk valamit. 

Marosvásárhely után Segesvár felé vettük az 

irányt, ahol megcsodálhattuk a magas dombon 

levő óvárosból 

adódó gyönyörű 

kilátást, illetve 

az óváros falain 

belül 

végigsétálva megtekintettünk minden érdekesebb helyet, ami a 

városon belül volt.  

Ezek után kicsit megfáradva az egész napi utazás és séta miatt 

megérkeztünk az nap esti szállásunkra Székelykereszttúra. Ott egy 

gyors vacsorát követően elfoglaltuk a szobákat és kezdetét vehették az 

esti programok. Voltak, akik egyszerűen visszahúzódtak szobáikba és 

beszélgettek takarodóig, de a többségünk a robotfocin vett részt, ahol 

egy improvizált pálya mellett éltük át egy−egy meccs izgalmait. 

Takaródókor mindannyian gyorsan nyugovóra is tértünk, mivel 

hosszú nap állt mögöttünk és állt is előttünk. Egy korai kelés és reggeli 

után Szeben felé mentünk tovább, ahol meglátogattuk a Brukenthal 

múzeumot, ami picit elhúzódott és a végére 

már mindenki csak festményeket látott. Miután 

megebédeltünk, tanáraink rájöttek, hogy 

programváltozásra lesz szükség, mivel aznap 

már nem tudtuk volna a Vajdahunyadi várat 

meglátogatni. A programváltozás a következő 

lett: elmentünk Dévára, ahol egy gyors 

várlátogatás után, aki akart mehetett 



Aquaparkba, aki pedig nem akart az maradhatott fenn a várban.  

Aznap este is fáradtan érkeztünk a szállásra, ahol vacsora után 

már nem volt semmi említésre méltó program, mindenki beszélgetett 

mindenkivel, akinek pedig lehetősége volt kártyázott. Harmadnap a 

Vajdahunyadi vár meglátogatásával kezdtük a napot, ahol Jakab Antal 

tanárúr segítségével jobban megismerhettük a Hunyadiak lovagvárát.  

Mindezek után visszatértünk Dévára ebédelni, majd elindultunk 

vissza Kolozsvárra. Egész Kolozsvárig csak a gyulafehérvári várnál 

álltunk meg, ahol miután megtudtunk pár érdekes információt a helyről, 

tanáraink megengedték, hogy adott időkereten belül saját magunkra 

fedezzük fel a helyet. E megálló után már tényleg nem volt semmi más, 

minthogy hazatérjünk. A buszon már mindannyian ki voltunk dőlve az 

élménydús hétvége miatt és csak azt vártuk, hogy beérjünk Kolozsvárra 

és feldolgozzuk azt a sok dolgot amit láttunk vagy történt velünk. 

Másnap reggel egy kiadós alvás után 

következett az érzelmes búcsú. Ez a dolog 

annyira elhúzódott, hogy mi apáczaisok még a 

második óránkra is alig értünk be, de hát ez 

bennünket nem is érdekelt, mivel tudtuk ki kell 

használnunk minden percet, arra hogy még egy 

kicsit beszélgessünk egymással, hiszen 

legközelebb csak márciusban láthatjuk 

egymást. 

 Összességében az egész osztály azt gondolja, hogy megérte jelentkezi erre a csereprogramra, 

hiszen amellett, hogy sok új barátot és élményt szereztünk, kulturális szempontból nézve is volt bőven 

mivel gyarapodnunk. Utószóként csak annyit: reméljük, hogy ennek a programnak az elkövetkezendő 

években is lesz folytatása, mivel ilyen alkalmunk ritkán adódik, hogy ennyi szép helyet 

meglátogathassunk és aki csak teheti, vegyen részt ezen a csereprogramon.  
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Együtt írta a 10. osztály. Szerkesztette Sütő Norbert. 


