
SmekerÁsok kirándultak 

     Lassan egy év eltelt. Változatos nagyszerű és egyben fárasztó is volt, ezért a IX. A osztály úgy 
döntött, hogy szüksége van egy olyan együtt töltött hétvégére, melyen kicsit lazábban veheti a 
dolgokat, kicsit szórakozhat, vagy csupán csak egyszerűen jól érezheti magát együtt a társaság, az 
iskolától távol. 

     Úti célnak a rejtélyes Törcsvárt választottuk, ahol a híres Dracula szellemének közelségét mindig 
is éreztük, és nem csak mikor szemkápráztató kastélyában jártunk, hanem egyben Törcsvár portékái 
valamint utcái között is. De ugyan mit is jelent egy ilyen hiedelmi szellem számunkra, hisz a 
semkerÁsok emellett még nyugodtan és felejthetetlenül tudtak szórakozni. 

     De kezdjünk mindent az elejétől, hisz Törcsvárig egy 5 órás út vezet, de ez nekünk tényleg 
semmiséget jelentett, hisz a jókedv, zene és kacagás társaságában csak úgy elröpült az idő, és észre 
sem vettük, hogy máris megérkeztünk. Út közben azért mégis a jó diákhoz híven művelődtünk is 
átröpülve a kőhalmi vár történelmén egy pillanatig. Megérkezve a szálláshelyre mindenki birtokba 
vette kis területét valamint el is kezdődött a szórakozás. Egy kis szabadidő után, mely alatt 
felfedeztük Törcsvár sajátos és megragadó kinézetét egy buli kezdődött el, melyen mindenki 
gondolom én a legjobban érezte magát. Lefekvésre, ahogy általában minden kiránduláson vagy 
táborban szokott lenni, csak reggel került sor, de fáradtság az másnap nem volt, inkább teli 
kíváncsisággal és kirándulási vággyal vágtunk neki a törcsvári kastély felfedezésének, az eldugott 
kis folyosókon valamint a nagyobbnál nagyobb szobákon keresztül. Élménynek minősült látni a 
szebbnél szebb középkori szobákat valamint berendezést és ugyanakkor az erkélyről megfigyelhető 
kilátás a hegyekre valamint a városra is páratlan szépséget nyújtott. Bár csapatunk Draculával nem 
találkozott, de közelségét mindig is érezte egy-egy sarokban megbújva, rettegésben tartva az 
embereket és érdekesebbé téve a kastély körútját. Persze nem maradhatott el a királyi kastély 
udvarán a játék sem valamint a fényképezőgépek sokszoros kattogását is egyre többször lehetett 
hallani. Körutunkat befejezvén egy kis szabad idő után még ránk várt a rozsnyói szoros meghódítása 
is, melyben a csapat minden tagja kivette a részét azzal, hogy sziklaszirtet vagy akár csak egy kis 
dombocskát mászott meg. A csordogáló patak zúgása elárasztotta az egész szorost és nyugodtabbá 
tette haladásunkat felfelé a csúcsra. Itt a bátrabb személyeknek esélyük adódott kipróbálni a 
kötélugrás minden csinnyát – binnyát, és bevallom, nem volt aluljelentkezés, hisz a lebegés fogalma 
a semmiben mindenkinek egy megismételhetetlen érzést idézett elő, melyet kötelességünknek 
éreztünk kipróbálni. Viszont az sem volt elkeseredve, aki erre az izgalmas lehetőségre nem 
vállalkozott, hisz kreativitásunkból fakadva a játék ötletek csak ömlöttek és a fényképezőgépek 
ugyanúgy kattogtak. A szállásra érve bár a fáradtság jelei látszódtak rajtunk, mi mégis a bulizás 
lehetőségét választottuk és úgy gondolom, hogy ezt senki sem bánta meg, mivel az egyedi 
táncmozdulatokból valamint az érezhető vigalomból, azt vélem, hogy mindenki egy jót szórakozott 
azon az estén. Vasárnap már a hazamenetel napja volt, de minket ez nem szomorított el, hisz a 
pillanatnak éltünk és az azelőtt való napok emlékeinek, ezért csak kacagni tudtunk tetteinken 
valamint felszabadultságunkon. Hazafelé menet ugyanúgy kedvünk valamint hiányunk akadt a 
kultúrára ezért megfigyeltük közelebbről is a rozsnyói várat, az ő sajátos agyag viskóival és 
épületeivel, melyek akárcsak valami kupolák emelkedtek ki a földből a vár amúgy is nem alacsony 
területén. Néhány elkacagott történet és vicc után, valamint a Fogarasi havasok megfigyelése után 
továbbindultunk az egyediségnek számító cseppkő barlangrendszerbe, mely számunkra egy új képet 
adott a természet csodáiról, a szebbnél szebb cseppkőoszlopoknak valamint fényjátékoknak 
köszönhetően. Csak úgy tátottuk a szánkat a még nem látott újdonságokon, valamint természeti 
csodákon, és hideget nem érzékelve próbáltunk minél több időt a cseppkövek közt tölteni. Mégis a 
nekünk szánt idő lejárt ezért irányunkat kénytelenül a busz felé kellett vegyük, mely pár perc 
időzítés után elindult vissza Marosvásárhelyre. 

    Szokás mondani, hogy az emlékek elszállnak, és hogy a képek megmaradnak. Mégis úgy 
gondolom, hogy ennek a smekerÁs társaságnak a kirándulás minden része meg fog maradni, és nem 
csak a számtalan képnek köszönhetően, hanem annak is, hogy sikerült jól éreznünk magunkat úgy, 
mint egy kisebb “család” és három napig sikerült elfeledni az iskolát és csak a jó hangulatra és 
jókedvre tudtunk koncentrálni.    
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