
Brassó és a XII. C 
   

Másfél év vírusjárvány után izgatottan vártuk az osztálykirándulásunkat. Nagyon sok ideig abban sem 

voltunk biztosak, hogy tényleg útnak indulhatunk Brassóba.  

Reménykedtünk, hogy újra minden a régi lesz, legalábbis egy rövid ideig.   

Pénteken, szeptember 24-én 14 órakor indultunk, de a hat órás út hamar eltelt. Szerencsénkre a 

szállásunk Brassó szívében volt, így már érkezésünkkor ízelítőt kaptunk a városból. A vacsorát követően 

összegyűltünk, és érezhető volt a közösség ereje, hangulata, azé a  XII.C osztályé, mely kissé eltávolodott 

egymástól az egy év online oktatás miatt. Sok mindent kellett bepótolni ebben a három napban.   

Szombaton Sinaiára utaztunk, a Peles-kastély volt az első megállónk, ahol a román királyi család 

történetével és életével ismerkedtünk meg. Mindenkit lenyűgözött a kastély neoreneszánsz stílusa. Ez az épület 

visszarepített bennünket a XIX. századba. Izgalmas volt látni, hogy milyen körülmények között éltek.  

A következő helyszín meglátogatásával hatalmasat ugrottunk  időben, hiszen a törcsvári kastély a XIV. 

században épült, Nagy Lajos magyar király engedélyével a kereskedelmi utak védelme céljából. Szűk lépcsői, 

a gyönyörű középkori udvar mindenképp lenyűgöző látványt nyújtott.   

Délután Brassóban voltunk. Kihagyhatatlan volt a Fekete templom meglátogatása. Legtöbben erre 

voltunk a legkíváncsibbak. Ez a templom az európai gótika legkeletebbre fekvő alkotása, evangélikus 

templomként működik ma is. Gótikus elemekkel teli, hatalmas méretű építménye lélegzetelállító volt. A 

legnagyobb és egyben egyedüli ilyen jó állapotban fennmaradt Bucholz mechanikus orgona is itt található, mely 

koncertek sokaságával ajándékozza meg a zenekedvelőket. Ugyanakkor a Fekete templom a szintén egyedinek 

számító anatóliai szőnyeggyűjteményével is elkápráztatja a látogatót. Ezt a napot hatalmas nevetésekkel, 

örömteli mosollyal zártuk.  

Vasárnap Segesvárt is útba ejtettük. Az Óratoronyból szinte az egész város látható volt. Ebben a 

középkori városban egy furfangos vetélkedőn vettünk részt. Segesvár különböző nevezetességeit kellett 

csapatosan megkeresnünk és fotókkal dokumentálnunk.😊. Ilyen nevezetesség volt a Szarvasos-ház, a Velencei-

ház, a Dracula-ház, valamint a Diáklépcső. Az utóbbi megmászásakor döbbentünk rá arra, hogy mi is utolsó 

középiskolai diákévünkben rójuk ezen ódon lépcsőket.   

  Hálásak vagyunk Manaszesz Eszter oszinéninek valamint Wolf Ágnes és Nagy Andrea kísérő 

tanároknak, hogy felejthetetlenné tették számunkra az utolsó osztálykirándulásunkat. Állíthatom, hogy ez a 

kirándulás kovácsolta össze osztályunkat. Ez a kirándulás az, amely örökre a szívünkben marad. Köszönjük!  



  

 

 

 

 

 

 



 


