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1. nap 

Reggel még sötét volt, amikor elindultunk. Első megállónk a Királyhágó volt, gyönyörű volt a 

kilátás. A második megállónk a Mátyás szobor volt, és onnan átsétáltunk Mátyás 

szülőházához, majd a Mátyás templomhoz. Ez egy gyönyörű gótikus templom volt, majd 

mentünk busszal tovább. A harmadik megállónk a Tordai-hasadék volt. Nagyon szép volt, és 

ezután késő este odaértünk a szálláshelyre. Ott finom vacsorával fogadtak a vendéglátóink. 

Boha Péter 7.c 

 

Még a nap sem kelt fel, de mi már javában utaztunk a busszal.3 óra sem kellet már átértünk a 

határon, és Romániában találtuk magunkat. Először Erdély kapuját, a Királyhágót néztük 

meg, ahol több kóbor kutyával találkoztunk. Emlékként egy csoportképet is készítettünk. 

Következő állomásunk Kolozsvár volt, ahol megtekintettük a Mátyás templomot. A 

templomon észrevettük a gótikus stílus jellemzőit, majd odabent megcsodáltuk a hatalmas 

üvegablakokat. Kifelé menet megnéztük Márton Áron szobrát, majd a Mátyás királyt ábrázoló 

szobrot. Mikor már mindenki lefényképezkedett vele, elsétáltunk Mátyás király szülőházáig. 

Itt sem történt másképpen egy csoportképpel búcsúztunk el az épülettől. Utunk következő 

állomása a Tordai hasadék volt. Elfáradt lábainkat egy 2 órás túrával mozgattuk meg. 

Útközben érdekes formájú kövekkel találkoztunk. Olyan élmény volt, amit nem mindenki 

élhet át. A túra után Csíkcsomortánnak vettük az irányt, ami kb. 5-6 órára volt. Mikor 

odaértünk finom kürtős kalácsot ettünk, majd szó szerint mindenki futott a pihe-puha ágyba. 

Fülöp Gerda 7.a 

 

Sötétben kora hajnalban, a legjobb utazni. Még sötét volt, mikor mi is elindultunk, és már 

javában utaztunk, mikor még a városok lakói ébredeztek. Elsőként a Királyhágót néztük meg. 

Több kóbor kutya várt ott minket. A völgyet még a leszállott köd borította, de még úgy is 

csodálatos látványt nyújtott. Ezután a Kolozsvár felé vezető út kicsit hosszabb volt, de 

kibírható. A Mátyás templomot néztük meg, ami gótikus stílusban épült. Bementünk, 

szétnéztünk, és fényképeztünk. Nagyon szép volt. Mátyás király szülőházát is megnéztük. 

Ezután a Tordai hasadék felé vettük az irányt. Osztályfőnökünk vezetésével, megkezdtük a 

túrát. Köves, csúszós, göröngyös talajon vezetett az utunk. Kicsit félelmetes volt, hogy folyt 

alattunk egy patak, de a gyönyörű kilátással szemben, el is felejtkeztünk arról, hogy milyen 

veszélyes lehet, ha nem figyelünk oda. A túra végére mindenki felfrissült, és nagyon jól 
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éreztük magunkat. A nap zárásaként még a szállásunkra, ami Csíkcsomortán volt, 6 órás út 

vezetett. Sötétben érkeztünk a szállásra, ahol finom vacsorával vártak minket. 

Tellér Dóra 7.a 

 

Nagyon vártam már ezt a napot, és most eljött. Elég korán kellett felkelni, hogy odaérjünk. 

Végre elindultunk. A buszon zenét hallgattunk és beszélgettünk. Aztán elértük a határt. Utána 

a Királyhágót néztük meg, amit Erdély kapujának is neveznek. Nagy volt a köd, és ezért nem 

sokat láttunk a völgyből. Azután Kolozsvárra mentünk, ahol megnéztük Mátyás király 

szülőházát. A Mátyás templomot és az előtte álló szoborcsoportot is. Utunk következő 

állomásaként a Tordai-hasadékot néztük meg. Miközben mentünk ajánlottak egy rövidebb 

utat, és azzal csak még hosszabb lett. Nagy nehezen odaértünk, és már nagyon jó volt 

kiszállni. Nagyon jólesett egyet túrázni. A napot úgy fejeztük be, hogy 6 órát utaztunk a 

szállásig, ahol finom vacsorával vártak. 

Hermán Hajnalcsillag 7.a 

 

Elindultunk az iskolából hajnali 4 órakor. 7 órakor már a Királyhágónál voltunk, ahol a 

látvány gyönyörű volt. Azután továbbindultunk. Majd 10 órakor Kolozsvárott Mátyás 

szobrához mentünk. Ezután megnéztük a Mátyás templomot, ahol megcsodálhattuk a gótikus 

építészet vívmányait. Utána Mátyás szülőházát látogattuk meg, majd a Tordai hasadék felé 

vettük az irányt. A Tordai hasadék egy gyönyörű hely. Nagyon szép növényzete és élővilága 

van. Ahogyan egyre beljebb haladtunk, úgy tűnt, mintha egyre nagyobbak és nagyobbak 

lettek volna a körülöttünk lévő sziklafalak, majd elértük a fordulópontunkat, ahol a hegyről 

lecsorgó vizet megkóstolhattuk. Ezután visszaindultunk a buszhoz. Utána elindultunk a 

szállásra. Nekem nagyon tetszett a mai program. 

Fekete Bálint Bertalan 7.c 

 

Hajnali 3:30-kor gyülekeztünk.20 perces késéssel, 4 óra helyett 4:20-kor indultunk. Először 

egy benzinkúton álltunk meg. Még a határ előtt megnéztük a napfelkeltét. A határ után az 

alföldből dombság lett. Majd a határon elkérték a személyiket, útleveleket. Babival csináltunk 

egy közös fotót, és az őr megnézte, de szerencsére átengedett. Az első úti célunk a Királyhágó 

volt. Alig láttunk ki a ködből. 6 kóbor kutya volt ott. Minden egyes megállónál csináltunk egy 

csoportképet. A következő állomás a „Kincses Kolozsvár” volt. Bementünk a Mátyás 

templomba, amely egy gótikus stílusú, gyönyörű templom. Majd megnéztük Mátyás király 

szülőházát. Továbbmentünk a Tordai hasadékhoz. Kicsit eltévedtünk, de kb.1 óra múlva 
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odaértünk (ami nem baj, mert gyönyörű volt a táj). Ott egy kutyus, akit Felfedezőnek 

neveztem el, mellénk szegődött idegenvezetőnek. Sziklás és elsőre ijesztőnek tűnő volt az út. 

Odafelé sokat fotóztam. Visszafelé csak élveztem a túrát. A mai nap nagyon jó volt, és most a 

buszon ülünk, és megyünk a szállásra. 

Danyi Enikő Zoé 7.c  

 

Első nap többnyire világot láttunk. Rengeteg érdekes dolgot néztünk meg, mint Mátyás király 

szülőházát, és a Tordai hasadékot, ahol csodaszép látványt nyújtanak a fölénk húzódó hegyek. 

Végig a hasadékon egy kutyus kísért minket, mintha csak az idegenvezetőnk lett volna. 

Rengeteg színes virágot és érdekes rovarokat láttunk. Az utazásunk során számtalan gyönyörű 

hegyet láttunk, ami az Alföldön nem jellemző. 

Bajkai Máté István 7.c 

 

Hajnalban, 4 órakor indultunk, amikor még az ég is sötét volt. Először a Királyhágónál álltunk 

meg, ahol a hegyeket sűrű köd borította. Hosszú utazás után elértünk Kolozsvárra, ahol 

meglátogattuk Mátyás király szobrát, Mátyás szülőházát, és a Mátyás templomot, amely 

gótikus stílusú (bélletes kapuzat, nagy, díszes üvegablakok jellemzik). Végül a Tordai-

hasadékon mentünk keresztül, és néztük meg csodálatos növényeit, melyek a sziklákon élnek. 

Majd mikor elértünk a Tordai-hasadék egyik hegyi forrásához, visszafordultunk, és 

elindultunk a szállásunkra, ahol még 4 napot fogunk eltölteni. 

Molnár Fanni 7.c 

 

Reggel 3:30-4:00-ig volt a bepakolás. Segítettünk az adományokat a buszhoz hordani. Miután 

mindez megtörtént egy kis késés után elindultunk kb.4:20-kor.  Nagyon sötét volt az úton és a 

buszban. Hiába volt még éjszaka, a hangulat jó volt. Én a hátsó részlegben ültem az 

osztálytársam mellett. Mint ahogy említettem a hangulat jó volt, főleg a legutolsó sorban, ott 

volt éneklés, hangos beszélgetés és játék. Ez meglátszott a tanárok viselkedésében is. Az 

előttünk lévő második sorban ülők közül az egyik lány hozott egy plüss mackót, amivel 

bábelőadást tartott nekünk. A második megállónk a Királyhágó volt (első megálló egy 

benzinkút volt), „Erdély kapuja”. Az idő kellemes volt, bár nagyon párás is, én a kuka mellett 

fotózkodtam a barátaimmal. Ez volt az első hely, ahol közös fotót csináltunk az egész 

csapattal. Itt lehetett először pénzt költeni a WC-re. Találkoztunk kutyákkal, akik között elég 

feszült volt a hangulat. 
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A következő megállónk Kolozsvár volt. Megnéztük Mátyás király szobrát, ami a Mátyás-

templom előtt volt. A gótikus stílusú templom belülről nagyon szép volt, az üvegfestmények 

miatt. Meglátogattuk Mátyás király szülőházát. Ennek a háznak a tulajdonosa kiváltságot 

kapott.  Ez után körbejártuk az egész teret, hogy találjunk egy mosdót. Végül sikeresen 

elindultunk. A Tordai-hasadék következett a listán, ahova elég későn értünk oda. Nagyon szép 

hely, de vannak olyan részei, ahol nem a tájat, hanem az utat kell nézni. Fejünk fölött a 

sziklák oly magasak és ijesztőek voltak. Belőlük eredtek a hegyi források. 

Keresztfalvi Krisztián Soma 7.c 

 

Hajnali fél négykor már mindenki ott volt az iskola előtt. Pakoltuk be a buszba a bőröndöket. 

Mindenki izgult. A szülők értünk, mi a kirándulás miatt. Ekkor még nem tudtuk, hogy milyen 

hosszú buszút elé nézünk. Pár óra múlva megérkeztünk a határátkelőhöz. Mindenki készítette 

elő úti okmányait. Ki a személyiét, ki az útlevelét. Aztán feljött egy határőr. Végignézte 

egyesével a szerencsére érvényes iratokat. És már Romániában voltunk magas hegyekkel, 

dombokkal körülvéve. Egy kis utazás után megérkeztünk első kirándulási helyünkhöz a 

Királyhágóhoz. Mindenki fotózta a gyönyörű tájat. Erre 15 perc állt rendelkezésünkre, majd 

indultunk Kolozsvárra. A hozzá vezető úton társaink megemlítettek egy pár érdekességet. Ott 

nem csak a Mátyás templomot néztük meg, hanem az előtte álló Mátyás szoborcsoportot, 

Márton Áron szobrát és Mátyás szülőházát is. Aztán egy gyors csoportképre összeálltunk, és 

indultunk a Tordai-hasadékhoz. Ott egy rövid túrát ejtettünk. Elég keskeny és csúszós úton 

kellett végigmennünk, de mindenki túlélte. Sanyi, vagyis a kutyánk is elkísért minket. Ott 

találtunk egy forrást, amiből sokan ittak, csináltunk egy csoportképet és visszafordultunk. 

Mosdószünet után mentünk tovább, vagyis a szállásra. Ott kürtős kaláccsal vártak minket, 

elfoglaltuk a szobákat, és 2 perc múlva már mindenki aludt.  

Bede Gréta 7.a 

 

Már úton vagyunk a szállás felé, amit most fogunk először látni, remélem nagyon jó lesz. Ma 

az első megállónk a Királyhágó volt. Nagyon szép, főleg így, hogy szinte csak ködöt láttunk. 

A hágó után megint utaznunk kellett. Másodjára a Mátyás királyról elnevezett templomnál 

álltunk meg. Láthattuk a gótikus stílusát és az előtte álló szobrot, amelyre azt írták rá, hogy: 

Mathias Rex. Utána elmentünk Mátyás király szülőházához is, ez is nagyon érdekes, régies és 

számomra különlegesnek tűnt. Majd végül, de nem utolsó sorban az utolsó, és egyben a 

legérdekesebb és legszebb hely, ahová nagyon nehezen találtunk oda, a Tordai-hasadék volt. 

Itt köveken kellett sétálnunk, amik nagyon csúsztak, végig egy patak mellett és felett 
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sétáltunk. Mikor elértünk a séta utunk végéhez, egy fentről csurgó patakhoz értünk, amelyből 

lehetett inni is. Szerintem a víznek hagyományos csap víz íze volt, de mindenkinek nagyon jól 

esett, mert fáradtak és szomjasak voltunk.  Később elkezdtünk visszasétálni a buszhoz és 

elindultunk a szálláshoz.  

Bagi Gréta Barbara 7.c 

  

3:30 kor volt gyülekező az iskola előtt, mindenki nagyon izgatott volt a nagy út előtt. 

Elfoglaltuk a helyünket és elindultunk. A határnál elkérték az igazolványokat, de persze 

mindenki meg szerette volna örökíteni a pillanatot egy fotóval, de a határőr megkérdezte, 

hogy mit és miért fotózunk, és meg kellett neki mutatni a fényképeket is. Ahogy elindultunk, 

a második megállónk a Mátyás templom volt, ahol sok szép, érdekes dolgot láttunk. Mátyás 

szülőházát is meglátogattuk. Aztán hosszú út után elérkeztünk a Tordai hasadékhoz. Ahogy 

leszálltunk a buszról, találkoztunk egy kutyussal, aki velünk tartott a kirándulás során. A 

kutyus még a hasadék megmászásakor is vezetett minket. Nagyon fájt otthagyni, de el kellett 

indulni. Több, mint 5 órát utaztunk a Tordai hasadéktól a szállásig. De megérkeztünk, és 

nagyon szép hely. 

Csontos Tíciáná 7.a 
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2. nap 

Reggel kb. 9:30-kor indultunk el. Először a Gyimes-bükknél álltunk meg. 10-15 percet 

fotóztunk, és a tájban gyönyörködtünk. Nagyon szép volt a táj, és az őszi színekben pompázó 

fák. Első úti célunk az 1000 éves határ volt. Felmentünk a Rákóczi vár romjaihoz. Itt is 

gyönyörű volt a kilátás. Lementünk egy kis patakhoz, ahol köveket gyűjtöttünk néhányan. 

Utána bementünk egy templomba. Majd emlékhelyeket néztünk. A csángó család zenével, 

népviseletben, és egy kis finomsággal fogadott minket. Bemutatták viseletüket, hangszerüket. 

Több táncot is láthattunk, például a „három lépés”, vagy az „Egy toppantós”. A végén nagyon 

jót táncoltunk velük. Ebédre salátát, szalonnát, házi kenyeret és sajtot kaptunk tőlük. Kutyát, 

cicát simogattunk. A Hidegség patak csordogált kinn az utcán. Következő állomásunk 

Csíkszereda volt. A Mikó-várban sok érdekes dolgot láttunk. A várról és a tárgyak 

retusálásáról, régi székely hagyományokról, lakomákról, és a vár kútjáról láttunk videókat. 

Felpróbáltunk katonai ruhákat. Ma este táncházba megyünk. 

Danyi Enikő Zoé 7.c 

 

Az első megállónk a Fügés-tető volt. Csak 10-15 percre álltunk itt meg. Szép lila virágokat 

találtunk a mezőn. Második megállónkon, amikor kiszálltunk a buszból, megláttunk egy régi 

rozsdás vonatot, ami mindössze 30 km/h-val tud menni. Felmentünk egy kilátóra is, ahol 

beláttuk a hegyeket, a dombokat és a Tatros folyót is. Itt csináltuk a nap első csoportképét. 

Majd egy templomba is bementünk. Ez volt a legöregebb templom a hegyekben. A harmadik 

megálló hely egy csángó család volt. Bemutatták hagyományaikat, ruháikat, hangszereiket is. 

Táncoltak és énekeltek nekünk. Megvendégeltek fánkkal, sajttal, szalonnával, salátával és 

házi kenyérrel is. Visszafelé megálltunk Csíkszeredán, Hargita megye központi városában, 

ami körülbelül 42000 fős lakosságú. Bementünk a Mikó-várba is, amit Csíki Székely 

Múzeummá alakítottak át. Odabent rövidfilmeket láttunk sajtkészítésről és restaurációról. A 

régi székely használati tárgyakat is bemutatták. Majd Csíkcsomortánba mentünk vissza. Helyi 

idő szerint 6 órára értünk haza. 

Száz Máté 7.c 

 

Reggel 8-kor ébresztettek minket, miután finom reggeli következett. Amint bőségesen 

megreggeliztünk, buszra ültünk, és útnak indultunk. Elsőként egy meredek hegynél szálltunk 

le, és szívtunk egy kis friss levegőt. Felszálltunk a buszra, és egy rövid kis utazás után, a 

Rákóczi-várnál, az 1000 éves határnál találtuk magunkat, amelyhez egy meredek lépcső 
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vezetett. A Rákóczi vár nem is vár, hanem inkább egy rom volt. Ezután egy templomhoz 

mentünk, amely gyönyörű festményekkel volt tele. Ezután a csángókhoz mentünk, ahol 

táncbemutatóval, és házi készítésű étellel fogadtak minket. Tovább folytatva utunkat 

Csíkszeredára érkeztünk, ahol egy múzeumba mentük. Érdekes dolgokat láttunk, mint például 

egy 10 méter mély kút. 

Faragó László 7.b 

 

Először felkeltünk reggelizni, majd elmentünk a Rákóczi-várba. Meglátogattunk egy csángó 

családot, akik friss fánkkal, szalonnával, sajttal, salátával meg kenyérrel vártak minket. 

Azután elmentünk egy múzeumba Csíkszeredán, ahol filmeket vetítettek nekünk, és sok 

érdekes dolgot láttunk. Végül visszaérkeztünk a szállásra. 

Tóth Márk 7.b 

 

Reggel korán keltünk, nyolc órakor. Mivel sokáig készülődtünk, késve értünk a reggelire. 

Miután befejeztük az evést, elindultunk a busszal. Az első megálló Gyimesbükk volt. 

Csodálatos volt a kilátás. Sokan futottak a dombon. Visszaszálltunk a buszra, és mentünk 

tovább. A második megálló a Rákóczi vár romja volt, ahová nagyon meredek lépcső vezetett 

fel. Szinte semmi sem maradt a várból. Aztán benéztünk a templomba, és annak kertjébe. A 

harmadik megálló a csángó táncbemutató volt. Szépen néptáncoltak és énekeltek. Az uzsonna 

is finom volt. A kertben volt 3 macska és egy nagy kutya. Mindenki megsimogatta őket. A 

negyedik megálló a Csíki Székely múzeum volt. Három érdekes kisfilmet is megnéztünk. 

Mindenkinek nagyon tetszett. A kiállításokon is végigmentünk. Nekem nagyon tetszett, 

nagyon érdekes volt. Aztán átmentünk egy másik terembe, és felpróbáltuk a ruhákat. 

Mindenki nagyon viccesen nézett ki. Nagyon jó volt ez a nap!  

Borsi Rebeka 7.c  

 

Először Gyimesbükkre mentünk, de előtte félúton megálltunk, és kiszálltunk a buszból 

megnézni a tájat. Megérkeztünk Gyimesbükkre, és megnéztük a Rákóczi-kilátót. Nagyon 

sokat kellett sétálni, mert a kilátó egy hegytetőn volt, és oda egy lépcsősor vezetett fel. 

Megnéztünk egy 1789-ben épült templomot nem messze a kilátótól. A templomnak nagyon 

szép volt a belseje, bármilyen kicsi is volt. Ez után indultunk a családhoz, akik vendégül 

láttak minket, és ebéddel vártak. Nem sokkal később elmentünk Csíkszeredára megnézni a 

Székely múzeumot. A múzeum a 18. században épült, eredetileg Bethlen Gábor építtette 
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magának kastélynak, de a tatárok lerombolták. Mindez után visszajöttünk a szállásra. Nekem 

nagyon tetszett ez a nap. 

Cseh Laura Lili 7.c 

 

A mai nap 8:00-kor volt az ébresztő, 8:30-kor pedig a reggeli, ami után rögtön buszra 

szálltunk.  Első célunk a Rákóczi-erőd volt, viszont félúton megálltunk egy óriási hegynél, 

ahol szívtunk egy kis friss levegőt, és páran a nagy futásban el is estek.  Az erődhöz egy 

meredek lépcső vezetett. Ahogy felértünk a lépcsőn, és tovább haladtunk, egy templomot, 

szentélyeket és egy vasutas házat láttunk. Ezután egy csángó közösséghez látogattunk, ahol 

egy táncos bemutatóval, azt követően pedig ebéddel vártak minket. A kenyerük 3x nehezebb 

volt, mint Magyarországon. Utána Csíkszeredára vezetett az utunk, ahol egy múzeumot 

látogattunk meg. A múzeumban láttunk több filmet, köztük Csíkszereda 10 méter mély kútját, 

és azt hogy hogyan restaurálják a múzeumban kiállított tárgyakat.   

Bali Bence Tamás 7.b 

 

Ma felkeltem és reggeliztem, aztán kitakarítottam Rolival a buszt, és egy kis idő után 

elindultunk. Először a régi Rákóczi-erődre mentünk fel, ahová nagyon meredek lépcső 

vezetett fel. Állítólag valaha egy ember lovon le tudott jönni onnan. Később egy templomhoz 

értünk. Bementünk a templomba. Amikor kijöttünk, felszaladtunk öten a dombra, és lefelé 

futásnál egy árokban mindenki elesett. A templom után vendégül látott egy csángó család, és 

táncoltak velünk is. A tánc után elmentünk enni, a kenyér háromszor akkora súlyú volt, mint 

otthon. Nekem nagyon tetszett. 

Nagy Richárd 7.b  
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3. nap 

Tegnap este művelődési házban voltunk, és megnéztük a táncosokat. Később képet is 

készítettünk és beszélgettünk is velük. Reggel felkeltünk, és reggeli után elindultunk, habár 

igen lassan haladtunk, mert előttünk az úton lovasok mentek. Megérkeztünk Nyergestetőre, 

ahol a kopjafáknál koszorút helyeztünk el, majd egy másik emlékműnél is. Megérkeztünk 

Kézdivásárhelyre. Felkerestük, és megkoszorúztuk Gábor Áron szobrát, majd megnéztük a 

kiállított rézágyút. Ezek után bementünk egy cukrászdába, aminek Rigó Jancsi volt a neve. 

Miután megérkeztünk a Szent Anna tóhoz, elmesélték a legendát a keletkezéséről. Gyönyörű 

szép volt. Elmentünk a Szent Anna kápolnához is, majd körbejártuk a tavat. Nemsokára 

megérkeztünk a Mohos tőzegláphoz, ahol rengeteg érdekes növény volt, például húsevő 

növények. Láttunk kígyót és medvelábnyomot is. Négy óra fele megérkeztünk a csíksomlyói 

templomba, ami nagyon szép, díszes és nagy volt. Mindenki megérintette a Szűz Mária 

szobrot. Öt óra fele Csíksomlyón voltunk, a Kissomlyó-hegy lábánál, ahol a meredek 

hegyoldalon mászva feljutottunk a kápolnához a nyeregbe. A táj gyönyörű szép volt. 

Lestyán Lilla 7.c  

 

Tegnap este a falunapon táncházban voltunk, ahol az itteni felnőttek és gyerekek néptáncokat 

mutattak be. Megismerkedtünk a csángó gyerekekkel, a műsor alatt sokat beszélgettünk, sok 

mindent megtudtunk róluk. Például, hogy míg nálunk 5-ig, itt 10-ig van az osztályzás. Ez alatt 

az este alatt rájöttem, hogy szinte semmi különbség sincs közöttünk. Ilyen volt a tegnap este. 

 Nedbalek Balázs 7.a 

 

Reggeli után a Nyergestetőn lévő kopjafákhoz mentünk, ahol találtunk egy szolnoki 

emlékművet. Nem éppen énekkari minőségben, de elénekeltük a székely himnuszt. 

Mindenféle kopjafa volt ott. 3 méter magastól 20 cm-ig, gyönyörű domborművestől az 

egyszerű, két fadarabból összerakott keresztig. Utána a lenti emlékművet néztük meg, ahol a 

saját Himnuszunkat énekeltük el. Később Kézdivásárhelyre mentünk, ahol is megnéztük 

Gábor Áron szobrát. A Gábor Áron rézágyúját is elénekeltük. Mivel a múzeum zárva volt, a 

Rigó Jancsi cukrászdába mentünk.  

Burka Tibor 7.a 

 

Délután a Szent-Anna tóhoz mentünk. Egy erdőn át jutottunk oda. A víznél kacsázni 

próbáltunk több-kevesebb sikerrel. Majd körbejártuk a tavat, közben medvére utaló nyomokat 
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találtunk. Utána a tőzegláphoz mentünk. Egy platóról nézhettük a mocsarat. 8-9 méternyi 

moha tartott minket a víz felett, semmi más. Húsevő növényt és viperát is láttunk.  

Csapó Gábor 7.a 

 

A délután legutolsó programjaként a csíksomlyói templomban voltunk. Mindenki felment a 

Szűz Mária szoborhoz. Aki megérinti a lábát, annak 1 évig szerencséje lesz. Állítólag a 

tatárjárás idején a hódítók nem bírták elmozdítani, sőt amikor egy katona belevágta a 

fegyverét, a keze elszáradt. Ezután elmentünk hegyet mászni, közel 1 km-t mentünk a 

hegyoldalon felfelé. A kilátás nagyon szép volt. A hegyről miután lefutottunk, mentünk 

ásványvizet (borvizet) inni a hegyi forrásából. Savanyú és kicsit vas ízű volt, de finom.  

Tóth Krisztián 7.a 

 

Tegnap este elmentünk táncházba és ott néptáncokat és zenészeket néztünk meg. Remek 

előadás volt. Ma az első megállóhelyünk Nyergestető volt. Élőben látni a csodaszép 

kopjafákat remek élmény volt. Azután még elsétáltunk egy 1849-es emlékműhez is. Második 

megállóhelyünk Kézdivásárhely volt. Megkoszorúztuk Gábor Áron, híres ágyúöntő 

emlékművét, és elénekeltük a Gábor Áron rézágyúja kezdetű népdalt. Utána ettünk egy finom 

sütit. Harmadik megállóhelyünk a Szent Anna-tó volt. Hihetetlen látvány tárult elém, soha 

nem láttam még ilyet. Ugyanezen a helyen megnéztük a Mohos tőzeglápot, és láttunk viperát 

és ideges madarat. A negyedik megállóhelyünk a Nagysomlyó hegy volt. Csodálatos nap volt. 

Jankó Marcell 7.c 

 

Második este elmentünk a művelődési házba, ahol megnéztük a csángók előadását. Lehetett 

ismerkedni a helyi fiatalokkal, szívesen beszélgettünk velük. Másnap reggel elmentünk a 

Nyergestetőre, ahol megnéztük a kopjafákat és elénekeltük a Székely himnuszt és a magyar 

Himnuszt. Majd megkoszorúztunk egy kopjafát. Útközben betértünk egy cukrászdába, és 

elmentünk Gábor Áron szobrát megnézni, aki egy ágyúöntő mester volt. Megkoszorúztuk a 

szobrot, és elénekeltük a Gábor Áron rézágyúja kezdetű dalt. A következő megállóhely a 

Szent Anna-tó volt. Körbejártuk a partját az erdőben. Mindenki azt várta, hogy meglássunk 

egy medvét, de sajnos nem sikerült. Megálltunk a Mohos tőzeglápnál, és megnéztük az 

élővilágát. Láttunk maci és szarvas lábnyomot, láttunk pókot és kígyót is. Elmentünk a 

csíksomlyói Kegytemplomhoz, ahol megérintettük Mária lábát. Utána elmentünk a Kissomlyó 

hegyre, amit megmásztunk, és nagyon király volt. Végül elindultunk a Szellő szállóra, ahol 

finomat vacsoráztunk. 
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Mazzone Claudia 7.c 

 

Tegnap este táncházban voltunk. Nagyon sok lány, köztük én is ismerkedtem és 

fényképezkedtem a táncos fiúkkal. Én megismerkedtem egy csángó fiúval, Sánta Szilárdnak 

hívják, nagyon kedves és aranyos. Megkértem a fiúkat, hogy írják be a nevüket a 

telefonomba, hogy be tudjam jelölni őket facebookon. Este mikor haza mentünk, azaz a 

szállásra, az összes lány bejelölte őket, szerencsére az igazi nevüket írták be, mert megtálaltuk 

őket a facebookon. 

Ma reggel 7:30-kor volt az ébresztő, mert 8:00-kor reggeliztünk. Reggelire nutellás kenyeret 

ettünk. 8:45 helyett 8:50-kor indultunk. Az első megállónk a Nyergestető volt. Itt megnéztük 

a kopjafákat, majd megkoszorúztuk a szolnoki kopjafát, és elénekeltük a Székely himnuszt. 

Megnéztük az 1949-es emlékművet, ott a magyar Himnusz énekeltük el, és azt is 

megkoszorúztuk. Következő megállónk Kézdivásárhely volt. Itt megnéztük Gábor Áron 

szobrát, majd elénekeltük a Gábor Áron rézágyúját, és megkoszorúztuk. Később elmentünk 

egy cukrászdába, és lehetett enni sütit meg fagyit. A harmadik megállónkhoz át kellett 

utaznunk Bálványoson. A megálló a Csomát-hegységben található  

Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp. A tó körül tettünk egy kort gyalog. Gyönyörű volt, főleg 

így, hogy ősz van, és már sárgulnak a levelek a fákon. Betti nénivel és a lányokkal 

lemaradtunk, és kétségbe voltunk esve, mert féltünk, hogy összefutunk egy medvével. A 

tőzeglápnál egy idegen vezető vezetett minket körbe. Láttunk húsevőnövényt, 60-90 méter 

mély esővízből kialakult tavat, és 80-90 éves fenyőfákat, amelyek kisebbek voltak, mint mi. 

Ma az utolsó megállónk a csíksomlyói templom volt. 1848-ban épült, barokk stílusú. Volt egy 

utolsó ˝meglepetés˝ állomás, Nagysomlyó hegy. Felmásztunk a hegyre, ez nagyon fárasztó 

volt. Mikor elindultunk a busz felé, megálltunk egy borvíz kútnál (nekem nem ízlett a víz). 

Miután lejöttünk a hegyről elindultunk haza, a Szellő Szállóba. 

Bagi Gréta Barbara 7.c 

 

Tegnap este a táncházba mentünk, ahol több korosztály mutatta be néptáncát. A lányok 

fiúkkal fotózkodtak, ismerkedtek, facebookon bejelölték egymást. 

Ma reggel első megállónk Nyerges-tető volt. Megnéztük a kopjafákat és a szolnokit 

megkoszorúztuk. Utána az emlékhelyet néztük és koszorúztuk meg. Második megállónk 

Kézdivásárhely volt, ahol megnéztük és megkoszorúztuk Gábor Áron szobrát, és elénekeltük 

a „Gábor Áron rézágyúja˝ kezdetű dalt. A múzeum zárva volt. Bementünk a Rigó Jancsi 

cukrászdába sütizni, fagyizni. Harmadik úti célunk a Szent Anna-tó volt. A táj gyönyörű volt, 
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mintha egy festmény előtt álltam volna. A színes fák, a kristálytiszta víz. Utána a Tőzeglápot 

néztük meg, nagyon érdekes volt. Fadeszkákon kellett lépkednünk. Láttunk medve nyomokat 

is. Végül egy gyönyörű szép, pompás, barokk stílusú templomot néztük meg Csíksomlyón. 

Leges legvégül a Kissomlyó hegyet másztuk meg. Nagyon szép volt a táj. 

Danyi Enikő Zoé 7.c 

 

Tegnap este táncolni voltunk, és ismerkedtünk a helyi fiatalokkal. 

Először elmentünk Nyerges-tetőre megkoszorúzni a kopjafákat, utána elénekeltük a Székely 

és a magyar Himnuszt. Majd elmentünk megnézni a Gábor Áron rézágyúját. Utána elmentünk 

egy cukrászdába. Majd ellátogattunk a Szent Anna tóhoz, amit körbesétáltunk. Utána 

elmentünk a Mohos tőzegláphoz, ott egy idegenvezető körbevezetett minket. Végül 

elmentünk a csíksomlyói templomba, ahol megérintettük a Szűz Mária szobor lábát! 

Elmentünk megmászni egy nagyon magas hegyet (gyalog), és nagyon elfáradtunk. 

Megkóstoltuk a forrásvizet, ami nagyon finom volt! 

Polgár Réka 7.c  
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4. nap 

Reggel, mikor felkeltünk, elmentünk reggelizni, és ott elmondták a napi programot. Először 

Madéfalvára mentünk, ahol megemlékeztünk az 1764. január 7-én elhunytakról. Utána 

elmentünk Csíkrákosra, ahol egy 13. századi reneszánsz templomot néztünk meg. Aztán 

megnéztük a Maros folyó forrását, amit Mária-forrásának is neveznek. Utána pedig elmentünk 

a Békás-szoros, ahol megnéztük a Békás patakot. A végére maradt a két legjobb, a Gyilkos-tó 

és Gyergyószentmikós. A Gyilkos-tónál egy óráig vásároltunk, majd megnéztük magát a 

tavat. Gyergyószentmiklóson városnéző túrára mentünk, és megnéztük Szent Miklós szobrát 

is, majd hazafelé megálltunk Csíkszeredán, egy játszótéren. 

Biriszló Kíra 7.a 

 

Reggel kb. 8:50-kor elindultunk. Először Madéfalván, a 200 székely vértanú emlékhelyét 

koszorúztuk meg, és elénekeltük a Székely himnuszt. Csíkrákoson megnéztünk egy 

reneszánsz erődtemplomot. Ott egy Székely kapun kellett átmennünk. Utána elmentünk a 

Mária-forráshoz, megkóstoltuk a vízét. Szerintem szokatlan, de finom volt. Útközben 

megálltunk a Pongrác-tetőn, ahol nagyon finom házi fehér csokit ettem. Ezután a Békás-

szoroshoz mentünk. Az út szélén sétáltunk. Egy patak folyt mellettünk. Utána a Gyilkos-tóhoz 

mentünk. Egy óránk volt szabadon vásárolni, és a tónál sétálgatni, fotózni. Majd 

Gyergyószentmiklóson megnéztük Szent Miklós szobrát. Most a játszótérre megyünk, aztán a 

szállásra, ahol ünnepség lesz. 

Danyi Enikő Zoé 7.c 

 

Reggel, amikor a nap első sugarai megvilágították e szép tájat, mi már fent voltunk, és 

felkészültünk a mai nehéz napunkra. 8:00-kor volt a reggeli, ami szokásosan nagyon finom 

volt. Első megállónk Madéfalva volt, ahol a lemészárolt székelyekről emlékeztünk meg, 

koszorúztunk, és elénekeltük a Székely himnuszt. Második megállóként megnéztük a 

csíkrákosi erődtemplomot, a templom után megkóstoltuk a Maros forrás vizét. Következő 

megállónk a gyönyörűségtől pompázó Békás-szoros. A szorost a Békás patak vájta ki. A 

Békás szoros után megnéztük a Gyilkos tavat, ami nagyon szép volt.  

Nagy Nándor 7.b 

 

Reggel, amikor felkeltünk, felöltöztünk és mentünk reggelizni. Az első megálló Madéfalva. 

Ott megemlékeztünk a 200 lemészárolt székelyről. A második megálló a csíkrákosi 
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erődtemplom, azután megnéztük és meg is kóstoltuk a Maros-forrás vizét. A következő 

állomás a Békás-szoros volt, ahol sétáltunk 1,5 km-t. Utána mentünk a Gyilkos tóhoz, és ott 

lehetett 1 órát nézelődni. Bementünk egy játékboltba. Gyergyószentmiklóson városnézésen 

vettünk részt. 

Pásztor Adrián 7.b 

 

Reggeli után, háromnegyed 9-kor indultunk a Szellő Szállóból. Miután elhagytuk 

Csíkszeredát, meghallgattuk Zsombor történetét Madéfalváról. Eszerint 1764. január 7-én 200 

ártatlan székelyt kaszaboltak le, és akik el tudtak menekülni, azok halálra fagytak az erdőben. 

Ennek az emlékére az ott felállított emlékművet megkoszorúztuk, és az elesettek tiszteletére 

elénekeltük a Székely himnuszt. Ezután megnéztük a 13. században épült templomot 

Csíkrákoson. A Maros-forrásnál kirándultunk egy kicsit, és mivel gyökeres és csúszós volt, 

egy páran elestek. A busszal elmentünk egy ortodox kolostor mellett. A következő program a 

Békás-szoros meglátogatása volt. Miközben mentünk fel a szoroshoz, meglátogattuk a mézes 

árusokat, ahol 20 percet töltöttünk vásárlással. A következő megállónk a Gyilkos tó, más 

néven a Vörös tó volt. Ott lehetett vásárolni, és gyönyörködni a tó csodálatos természeti 

jelenségében. A busz elvitt minket Gyergyószentmiklósra, ahol csoportképet készítettünk 

Szent Miklós szobrával. Utána elmentünk a játszótérre, ahol sokat nevettünk, és sokat 

sportoltunk. 18 órakor volt a vacsora.  

Szabó Eszter 7.a 

 

Reggel háromnegyed kilenckor indultunk a Szellő Szállóból. Az első megállóhely Madéfalva 

volt, ahol a 200 székely vértanúra emlékeztünk, és az elesettek tiszteletére elénekeltük a 

Székely himnuszt. Csíkrákosra indultunk tovább és egy reneszánsz templomot néztünk meg, 

majd a Maros-forráshoz vettük az irányt, és egy kisebb túrát tettünk. Hamarosan a Gyilkos-tó 

és a Békás-szoros tárult elénk. A Békás-szorosnál másfél km-t gyalogoltunk és közben 

gyönyörködtünk a tájban. A Gyilkos-tónál megkóstoltuk a miccset, ajándékokat vásároltunk, 

és a tóban úszó kacsákat figyeltük. Az utolsó megállóhely Gyergyószentmiklós volt. Egy 

rövid városnézés után visszaültünk a buszba és meg sem álltunk a Szellő Szállóig. A visszaút 

jól telt, zenét hallgatunk, beszélgettünk és nevettünk. Nagyon jó volt ez a nap! 

Horváth Regina 7.a 

 

Ma reggel felkeltem 7:00-kor, és elmentem reggelizni. Azután visszamentem a szállásra, és 

Adriánon nevettünk, ahogy táncol és énekel. Első megállónk Madéfalva volt, ahol 
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megkoszorúztuk az emlékművet. Második megállónk pedig a csíkrákosi erődtemplom, ahol 

megnéztük a sírokat. Harmadik megálló pedig a Maros-forrás, ahol találtunk egy kulcsot, de 

vissza kellett tenni, és megkóstoltuk a forrás vizét. A Békás-szorosnál másfél km-t 

gyalogoltunk, és megnéztük a szép hegyeket. A Gyilkos-tó nagyon szép volt. 

Gyergyószentmiklós volt az utolsó megálló, ahol sétáltunk és Zsombor mutatta a tájat. 

Nagyon jó volt ez a nap. 

Rákóczi Roland 7.b 

 

Ma reggel, miután felkeltünk, 8 órakor mehettünk reggelizni. Reggeli után indultunk 

Madéfalvára, ahol megkoszorúztuk az emlékművet. Ez után elindultunk a csíkrákosi 

erődtemplomba, ahova benéztünk. A templom után mentünk a Maros forrásához, ahol 

megkóstoltuk a vizet. Utána elindultunk a Békás-szoroshoz. Ott gyalogoltunk több km-t, és 

láttunk sok nagy sziklát. Odaértünk a buszhoz, és indultunk a Gyilkos-tóhoz. Ott megnéztük a 

tavat, és nagyon szép volt. Csináltunk egy pár fotót is. Utána indultunk 

Gyergyószentmiklósra, ahol megnéztük, hogy kiről nevezték el a várost. Elindultunk vissza a 

szállóra, és a buszon szórakoztunk egy jót. 

Boros Martin 7.b 

  

A negyedik nap reggelén 7:30-kor ébredtünk. 8-ra mentünk reggelizni. Utána már indultunk is 

Madéfalvára, ahol megkoszorúztuk az ottani emlékművet, majd a csíkrákosi erődtemplomba 

látogattunk el. Később megízleltük a Maros-forrás vizét. Beültünk a buszba, és leszálltunk a 

Békás-szorosnál. Elsétáltunk egészen a végéig. Utolsó előtti megállónk a Gyilkos-tó volt, ahol 

nagyon sok árus volt, de nagyon drágán, és nem minőségi terméket adtak. Végül elmentünk 

egy parkba, és edzettünk a játszótéren.    

Mészáros Ádám 7.b 

 

Ezen a napon először Madéfalvára mentünk. Itt megkoszorúztunk egy emlékművet, és 

elénekeltük a Székely himnuszt. Ezután Csíkrákost látogattuk meg. Ezen a településen az 

erődtemplomot néztük meg. Következő állomásunk Marosfő volt. Itt a Maros folyó 

forrásához mentünk el. Utána a Békás-szoroshoz mentünk. Nagyon szép, de hűvös is volt. Az 

út mentén sok árus volt, akik szinte könyörögtek, hogy vegyünk valamit. Ezek után 

elmentünk a Gyilkos-tóhoz. Ott egy órán keresztül nézelődhettünk, vásárolhattunk. Láttunk 

kacsákat, szitakötőket, és (ahogy mindenhol máshol) kutyát is. Mindezek után 



17 
 

Gyergyószentmiklósra látogattunk. Itt megnéztük Szent Miklós szobrát. Végül pedig 

elmentünk egy játszótérre, ahol különböző erősítő eszközöket próbálhattunk ki. 

Kovács Adelina Lea 7.a  
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5. nap 

Reggel 5:40-kor keltünk, reggeliztünk nutellás kenyeret. 7:05-kor elindultunk. Először 

Szejkefürdőn, átsétálva a gyönyörű Székely kapukon, megkoszorúztuk Orbán Balázs sírját, és 

elénekeltük a Székely himnuszt. Farkaslakán, szülő falujában, Tamási Áron sírjánál 

elénekeltük megint a Székely himnuszt, és megkoszorúztuk a sírját. Ezt követően Korondon 

vásároltunk a híres vásárban. Utána Parajdon bementünk a sóbányába. Én a kezemmel 

megfogtam a falat, és megkóstoltam a sót. Egy busz vitt le-fel minket. Ezek után egy hosszú 

lépcsősor következett. Végül Parajdon lehetett vásárolni. Sajnos vége az útnak, eltelt az 5 nap. 

Nagyon jól éreztem magam. Szép volt a táj, jó volt a hangulat és a társaság. Most hazafelé 

megyünk. 

Danyi Enikő Zoé 7.c 

 

Körbejártuk a bányát. Volt benne játszótér, kalandpark, mozi, ping-pong asztal és még sok 

minden. Ezután a busz kivitt minket a sóbányából. Körülbelül 1 órát töltöttünk odabent. 

Kifelé jövet megint találkoztunk a kutyussal. Sokan meg is simogatták. Ezután kaptunk fél 

órát, hogy körülnézzünk a közeli boltokban. Szinte mindenki vett hot-dogot. Lehetett még 

gyönyörű sókristályokat, só lámpákat venni különböző méretekben. Miután mindenki 

megvette, amit szeretett volna, felszálltunk a buszra, és hazafelé vettük az irányt. Nekem 

nagyon tetszett ez a hét, szívesen maradtam volna még pár napot. 

Nagy Evelin 7.b 

 

Reggel 5:40-kor keltünk, és még összepakoltunk. Utána mentünk reggelizni, aztán pedig már 

indultunk is. Rövid utazás után megérkeztünk Orbán Balázs sírjához, amit megkoszorúztunk. 

Egy érdekes történetet is hallottunk arról, hogy hogyan temették el, és a székely kapuját is 

odavitték. 5 perc múlva megérkeztünk Farkaslakára, Tamási Áron sírjához. Itt is elénekeltük a 

Székely himnuszt és egy csoportképet is csináltunk. Aztán indultunk tovább Korondra. Kb. 30 

perc alatt odaértünk. Mindenki nagyon sokat vásárolt. Utána rögtön indultunk a sóbányába, 

Parajdra. Nem sokkal később meg is érkeztünk. Itt 1 órát töltöttünk. A bányában volt 

mindenféle játék: kalandpark, ping-pong asztal még teniszezni is lehetett, valamint hinták, 

csúszdák még templom is. Jó lett volna még maradni és mindent kipróbálni. Utána még el 

lehetett menni egy kicsit vásárolni, mindenki ebédet vett. Nagyon jó volt ez a hét, jól 

szórakoztunk, és sokat tanultunk, de persze játékosan úgy, hogy közben észre sem vettük. 

Gazdag Adrienn 7.b 
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Reggel kicsit korábban kellett ébrednünk, mint ahogy megszoktuk, hiszen indulnunk kellett 

Szolnokra. Az első megállónk Orbán Balázs sírja volt. Ide néhány székely kapu vezetett fel. 

Ezután Tamási Áron sírját látogattuk és koszorúztuk meg. Legközelebb Korondon álltunk 

meg, ahol emlékeket vásárolhattunk, leginkább kerámiát. Végül meglátogattuk a parajdi 

sóbányát, ahol számtalan módon elfoglalhatják magukat az emberek. Ezután el is indultunk a 

hosszú Szolnokhoz vezető úton. Nagyon jól éreztem magam ezen a héten, rengeteg helyen 

jártunk, és felejthetetlen élményeket szereztem.  

Tiger Martina 7.b 

 

Szejkefürdőn megnéztük Orbán Balázs síremlékét, amit meg is koszorúztunk a Székely 

himnusz éneklése közben. Orbán Balázs a legnagyobb székely író, történész, etnográfus és 

közéleti személyiség volt. Síremlékhez 15 darab székely kapu vezet. 1829.február 3-án 

Lengyelfalván született. 1890.április 19-én (60 évesen) Budapesten hunyt el, de Szejkefürdőn 

állítottak neki emléket.   

Ács Bence 7.a 

 

Második állomásunk Farkaslakán volt, ahol megnéztük Tamás Áron sírját. Itt is elénekeltük a 

Székely himnuszt. Aztán az előtte álló szobornál csoportképet csináltunk.      

Vatai István Zoltán 7.a 

 

Meglátogattuk Erdély kézműves városát, Korondot. Itt egy utcán 100 méteren keresztül 

csodás kézműves tárgyak találhatók. Például fonott kosarak, agyag edények, fából faragott 

eszközök, bőr és pamut ruha félék. Én vettem egy fából megmunkált kis autót, ami majd jól 

fog mutatni a polcomon.  

Erős Máté 7.a 

 

 

Megérkeztünk a parajdi sóbányához. Olyan negyed órát vártunk a buszra, ami levitt a 

bányába. Nagyon hosszú, sötét alagúton mentünk le. Ez a hely nem egy bánya volt, hanem 

egy vidámpark a föld alatt. Volt ott minden: kalandpark, ping-pong asztalok, oltár, étterem, 

hintaágyak és hatalmas terek. Elképesztő méretei vannak a bányának. Vannak részek, ahol a 

kitermelés még mindig folyik, ezek a helyek nem látogathatóak. Ha az ember megnyalja a 

falat, nagyon rossz íz lesz a szájában, tömény (igazi) só. Ezek után felmentünk egy hosszú 



20 
 

lépcsősoron a buszmegállóba és ott majdnem fél órát vártunk a buszra, majd felértünk és 

elindultunk haza a saját buszunkkal. 

Balázs László 7.a 

 

A mai nap nagyon korán keltünk. A szobákban összepakoltunk, és a bőröndöket beraktuk a 

buszba. Azután elmentünk reggelizni és egyből indultunk is. Első megállónk Orbán Balázs 

sírja volt, amit meg is koszorúztunk. Második megállónk Tamási Áron sírja, amit szintén 

megkoszorúztunk. Egy szobor előtt csináltunk csoportképet, és utána felszálltunk a buszra, és 

indultunk tovább. Megálltunk Korondon, ahol nagyos sok mindent lehetett venni. Következő 

megálló Parajd volt. Bementünk a sóbányába. Benn a bányában volt kalandpark, játszótér és 

mozi. De mi sajnos nem próbáltuk ki, mert nem volt rá időnk. Kifelé jövet találkoztunk egy 

kutyával sokan meg is simogatták.  A boltokban sólámpát, sókristályt és sok más dolgot 

lehetett venni. Mikor mindenki befejezte a vásárlást, akkor visszasétáltunk a buszhoz, 

felszálltunk, és hazafelé vettük az irányt.                                

Czifra Bianka 7.b 

 

A mai nap szinte két órával korábban keltünk, mint szoktunk. Mindenki nagyon fáradt volt. 

5:45-kor ébresztettek minket, és 6:15-kor be kellett pakolni a buszba a bőröndöket. Miután 

bepakoltunk, elmentünk reggelizni, majd amikor befejeztük, egy rövid búcsú után el is 

indultunk. Első megállónk Szejkefürdő volt, Orbán Balázs sírja, amelyet úgy tudtunk 

megközelíteni, hogy gyönyörű székely kapuk alatt mentünk át. Megkoszorúztuk a sírt, 

elénekeltük a Székely himnuszt, majd indultunk is tovább. A következő megállónk Tamási 

Áron sírja volt Farkaslakán. Ezt is megkoszorúztuk, csináltunk egy csoportképet, és 

természetesen elénekeltük a Székely himnuszt, majd továbbindultunk. A negyedik megállónk 

Korond volt. 1 órát kaptunk rá, hogy nézelődjünk és vásároljunk. Nagyon sok szép dolgokat 

láttunk, főleg hímzéssel díszített ruhákat, tányérokat, bögréket, csészéket, hűtőmágneseket. 

Elmentünk egy pékségbe enni-és innivalót vásárolni.  10:30-kor a busznál kellett lenni. 

Felszálltunk, és a parajdi sóbánya felé vettük az irányt. Amikor odaértünk már nagyon vártuk, 

hogy bemehessünk. A tanárok mindenkinek vettek jegyet. Amíg a buszra vártunk, játszottunk 

egy kóbor kutyussal. 10 perc sem kellett, és már ott is volt értünk a busz. Felszálltunk és 

elindultunk. Amikor megérkeztünk elárasztott minket a friss, sós levegő illata.                                  

Nagy Evelin 7.b 

 

 


