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vezetett. Az Erzsébet-háznál a harmadikosok nagy buzgósággal szavalták el
Arany János Mátyás anyja c. versét. A város főterén van a Fekete Sas
fogadó, ahol Petőfi Sándor és Szendrey Júlia megszálltak Koltóra menvén.
Nagybányán alakult meg a híres festőiskola 1896-ban, ezért a főtér kövein
néhány festő nevét lehet olvasni. A Szépművészeti Múzeumban a
megalakulástól napjainkig gyönyörködhettünk a festményekben. Ezután az
Ásványtani Múzeumba mentünk.
A Falumúzeumban pedig megnéztük, milyenek is voltak a régi faházak. Az
ortodox templomban még énekelhettünk is.

2015. Július 4. szombat
Krónikások: Fodor Annamária és Kovács Lívia Anna
Reggel 8.00-kor indultunk a Katona József Színház elől.
Elköszöntünk a szülőktől, és 10 perc múlva már úton is voltunk. Két és fél
óra után álltunk meg egy benzinkútnál. Debrecenben nem tudtunk
megállni, de Gabi néni útközben mesélt a városról. Miután átléptük a
határt, nemsokára megérkeztünk Szatmárnémetibe, a Szejke-tanyára. Itt X.
századi ebédet kaptunk, ami köleskása volt és zsíros kenyér. Ebéd után
városnézésre indultunk egy tanár bácsi vezetésével. Estére értünk Koltóra,
ahol a családok már vártak minket. A fogadókkal mindenki hazament,
megvacsoráztunk, majd 9 órára visszamentünk a kastélyhoz. Az itteniek
egy meglepetésműsorral készültek, ami nagyon szép volt!
Összegezve: Az út nagyon hosszú volt, de minden rendben történt.
Az első nap nagyon jó volt!

2015. Július 5. vasárnap
Napsugaras, patkódobogásos vidám reggelre ébredtünk. Gyors
reggeli után 9 órakor már buszon ültünk: Ma Nagybánya nevezetességeit
fogjuk megnézni. Tamás Feri bácsi az idegenvezetőnk. Első utunk a főtérre

Az ebédet Dudás Gyula festőművész kertjében fogyasztottuk el: ízletes
babgulyás és kürtös kalács volt. Utána megnéztük a műtermet.
Siettünk vissza Koltóra, mert este a mi műsorunk következett a közös
vacsora után. Táncházzal zártuk a napot, úgy 10.30 felé. Reméltük, hogy
mindenki gyorsan álomra hajtotta a fejét a családoknál.

2015. Július 6. hétfı
Krónikások: Szőcs Dóra és Tóth Julietta
Reggel 9-kor indultunk el Domokosra. Először a falusi iskolát néztük
meg, majd elmentünk egy szép templomba. A kultúrházban finom ebéddel
vártak minket, amíg elkészült, kézműveskedtünk Jutka néni vezetésével:
szalmaszálakból kiraktuk a CSIPERÓ szót. Délután elmentünk
Erzsébetbányára, ahol egy katolikus templomban jártunk. Ezután
kimentünk egy hegyi patak partjára, ahol szalonnát és miccset sütöttünk.
Amíg elkészült, a patakban ugráltunk a köveken, a parton meg áfonyát és
erdei szamócát szedtünk. Sok szép hegyet láttunk hazafelé.

2015. Július 7. kedd
Krónikás:Végh Lilian
Kedden reggel fürdeni indultunk Aknasugatagra. Olyan sós volt avíz,
hogy kicsípte a számat. Sajnos csak 2 órát maradtunk. Máramarosszigeten
ebédeltünk egy vendéglőben, majd pedig Mara nevű faluban álltunk meg
egy pisztrángos tónál. Megnéztük a Vidámtemetőt is, amit én inkább
szomorúnak találtam. Este pedig nagy örömünkre elmentünk libegőzni. Az
ülésekből gyönyörű naplementét láthattunk. Későn értünk haza, a
családoknál vacsoráztunk.

templomban vártuk az eső végét, de nem állt el. Így indultunk tovább
Tordára. Az eső miatt nem a szakadékhoz mentünk, hanem a
sóbányába,ahol gyönyörű sókristályokat és termeket láttunk. Útközben
megálltunk Körösfőn ajándékokat venni az útszéli árusoktól. Estére értünk
Magyarbikalra, ahol nagyon finom vacsorát, reggelit és kényelmes ágyakat
kaptunk. Este kisétáltunk együtt a falu szélére, ahol a focipályán nagyot
játszottunk.

2015. Július 10. péntek
Krónikások: Tánczos-Szabó Csenge és Csibran Lilla

2015. Július 8. szerda
Krónikások: Szőcs László és Lukács Márton
Szerdán 8 óráig aludhattunk, mert 9-re jöttek a lovaskocsik értünk a
házakhoz. A nap forrón sütött, árnyékban is 41 fok volt. A kocsik elvittek a
Lápos folyó partjára, ahol métáztunk a nagy melegben. Később átmentünk
egy olyan helyre, ahol lehetett fürödni is. Sokat fürödtünk, és ott
ebédeltünk a parton.
Délután elmentünk a polgármesterhez, aki megmutatta az új
hivatalt. Este közös búcsúvacsorára köszöntünk el a fogadó családoktól.

2015. Július 9. csütörtök
Krónikások: Fodor Pál és Daróczi Sámuel
Reggel fél 9-kor mindenki elbúcsúzott a családjától, és elindultunk
Kolozsvárra. Először a Mátyás-szobrot néztük meg. Mire Mátyás király
szülőházához értünk, elkezdett szakadni az eső. A Szent Mihály

Reggel a lányok szobájában nagy volt a fáradtság, senki sem
szeretett volna felkelni. Mivel kötelező volt, mégis felkeltünk,
összepakoltunk és megreggeliztünk. Ezután Misi bácsi megmutatta a
református templomot, ahol sok hímzés volt a falakon, és festett kazettás
volt a mennyezet. Még a toronyba is felmentünk. Ezután tovább indultunk
a buszunkkal, csak Királyhágón álltunk meg. Itt csodálatos kilátás tárult
elénk. Majd Nagyváradra mentünk, ahol először a Szent László
székesegyházat néztük meg. Elmentünk ebédet venni, amit egy parkban
ettünk meg. Délután sétáltunk egy nagyot a városközpontban, közben
fagyiztunk is. Fél ötkor indultunk el hazafelé, és este 8-ra érkeztünk meg
Kecskemétre.

