
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Tanulmányi kirándulás        
2016. október 20. – október 24. 

 
  az erdélyi emlékeinkről  

– részletek az utazó diákok naplójából 
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atártalanul pályázat keretében ez 

év októberében a 7. évfolyam 

tanulói Erdélyben jártak. 42 fő vett 

részt ezen a tanulmányi kiránduláson, 

akik között én is ott lehettem. Azt hiszem 

mindannyiunk számára rendkívül 

meghatározó és felejthetetlen élmény volt 

ez a néhány nap. Az út során több erdélyi 

városban és faluban jártunk. 

Megtekinthettük nevezetes 

emlékhelyeiket, síremlékeiket, 

templomaikat, szobraikat. Láthattuk 

Erdély csodálatos természeti jelenségeit: 

Tordai-hasadék, Királyhágó, Békás-szoros, 

Gyilkos- tó, Szent Anna-tó és a Parajdi 

sóbánya. 

         

      Kiss Lili 7.b

H 
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Kedves Naplóm! 

 

Végre elérkezett a várva várt nap. Csütörtökön 

elindultunk hajnali fél háromkor az iskola elől. 

Mindenki nagy izgalommal várta, hogy vajon milyen 

lesz kint Erdélyben. Háromnegyed hat körül átléptük 

a határt, majd hét óra körül a Királyhágón voltunk, 

melyet Erdély kapujának is neveznek. 

     Soós Annabella 7.a 

 

A köd sok mindent eltakart a szemünk elől, de 

egyúttal egyfajta szépséget is adott a hágónak. 

 Kozma Klaudia 7.b 

 

Kis idő múlva láttuk a napfelkeltét. Csodálatos látvány 

volt, ahogy a dombok mögül kelt fel. 

     Juhász Lili 7.

 

1. 

N 

A 

P 

2016.10.20
. 
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Csatlakozott hozzánk két kutyus is, és együtt néztük a 

gyönyörű tájat. Az egyik ebet elneveztük Romaninak.  

Szabó Zoltán 7.b

A következő állomásunk már Kolozsvár volt. Megnéztük 

Mátyás királyunk szülőházát és lovas szobrát a 

főtéren, valamint a Szent Mihály templomot. Mátyás 

király lovas szobra igazából egy szoborcsoport, ahol 

Mátyás egyik oldalán feltűnik egyik híres hadvezére, 

Kinizsi Pál is. 

Soós Annabella 7.a, Sojnóczki Kristóf 7.a 

 

A szobor gyönyörűen megmunkált volt, és persze igen 

magas. Úgy tornyosult elénk Hunyadi Mátyás alakja, 

mintha még most is élne. 

Kozma Klaudia 7.b 

 

  

 

Az emlékművet Fadrusz János tervezte, ma is uralja 

Kolozsvár főterét. 

 Juhász Lili 7.b 
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Arról is hallottunk, hogy Mátyás szülőháza ma már egyetemként 

működik. A Szent Mihály templomban pedig több országgyűlést is 

tartottak, és itt választották fejedelemmé többek között Rákóczi 

Zsigmondot és Bethlen Gábort is. Ez egy gazdagon díszített templom, 

mely gótikus stílusban épült a 14. században. Tornya 76 méter magas. 

  

Juhász Lili 7.b 

 



Lapozgató - diákújság     Rendkívüli különszám 

6 
 

 

A Házsongárdi temetőben megkerestük Apáczai Csere János és Dsida Jenő sírját. 

Még mindig Kolozsváron jártunk, ahol 

megkerestük a Farkas utcai református 

templom előtt álló Sárkányölő Szent György 

szobrát, majd a Bolyai Egyetem épületét. 

Kolozsvárt elhagyva a következő helyszínen a 

Tordai-hasadéknál lenyűgöző látvány 

fogadott bennünket. Igazából én kisebbnek 

hittem, mint amekkora valójában. Na, és 

persze szebb is élőben, mint a képeken. A 

hasadék olyan hatalmasnak tűnt, hogy én 

csak néztem: „Ez a Tordai-hasadék, amit 

annyiszor elképzeltem?”    

Kozma Klaudia 7.b 

Gyönyörű kilátás nyílt a tájra arról a dombról, ahol mi megálltunk.  

Soós Annabella 7.a 

A Tordai-hasadékhoz kapcsolódik Szent László királyunk mondája, melyről 

már az iskolában hallottunk. Itt is csatlakozott hozzánk három kutyus, hogy 

együtt „nézelődjünk”. Este hét óra körül értünk a szálláshelyünkre, 

Csíkcsomortánba a Szellő Szállóhoz. Megismertük Zsombort, az 

idegenvezetőnket, majd következett a vacsora. 

Hornyák Nikoletta 7.a, Soós Annabella 7.a 
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Én is (mint sok más gyerek) szeretem 

finom ételekkel megtölteni a hasamat. 

Nos, Erdélyben a vacsorát még a 

kényeskedő lány vagy fiú sem nevezné 

„rossznak”. Nekem például nagyon ízlett. 

A leves savanykás ízéhez tökéletesen illett 

az ízletes házi kenyér. A főétel 

mindenkinek elnyerte a tetszését. Hús 

krumplival a legjobb párosítás. Én 

személy szerint egy „kicsit” talán túl 

sokat ettem, de rettentően ínycsiklandó étel volt! 

          Kozma Klaudia 7.b 

 

Vacsora után még mindenki körülnézett a szálláson, 

majd utána fáradtan bújtunk ágyba, és gyorsan 

elaludtunk. Összességében ez egy jó nap volt!  

Juhász Lili 7.b 

 

 

 

 

Amikor megérkeztünk a szállásra és leparkolt a busz, 

mindenki izgatottan várta, hogy lepakoljunk és 

pihenjünk egy kicsit 16 óra út után. Ahogy kimentünk a 

házból egy kavicsos út vezetett az ebédlőhöz. Az út alatt 

egy kis patak futott. A szálláshelyünkön volt egy 

főépület, mely 3 szintes volt. Egy másik épületben is 

voltak szobák, és ott volt az ebédlő, ahol minden nap 

étkeztünk.   

Borbándi Viktória 7.b 
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Minden reggel 7 órakor volt az ébresztő, 8 órakor a reggeli, és 9 órakor már a 

buszon ülve vártuk az indulást a napi programjainkra. 

Ezen a napon az első állomásunk Nyergestető volt, mely nincs messze a  

szállásunktól. Itt megnéztük a kopjafákat, és először énekeltük el a Székely 

himnuszt. 

        Soós Annabella 7.a 

 

 

Az egyik kopjafára kitűztük a 

nemzeti színű szalagot, melyet 

Juhász Lili és Juhász Dávid 

hozott magával az erdélyi 

utunkra. Ezen a helyszínen van 

egy emlékmű is. Itt zajlott az 

1848-49-es szabadságharc egyik 

fontos csatája. A harcban elesett 

200 hős katona tiszteletére 

állították ezt az emlékhelyet. Itt 

mondtam el Kányádi Sándor 

Nyergestető című versét.  

      

Kiss Lili 7.b 

 

A Nyergestetői emlékműnél 

Karácsony Gergővel koszorút 

helyeztünk el.   

Szabó Zoltán 7.b 

 

 

Első állomásunk Nyergestető volt. 

Nos, ez a hely egyszerűen gyönyörű 

és méltóságteljes. A kopjafák és az 

emlékmű láttán az ember szívében 

elkezd bizseregni valami. Ahogy ott 

álltunk a Székely himnuszt 

énekelve, valami furcsa, 

megmagyarázhatatlan érzést 

éreztem. Nagyon ünnepélyes, 

felemelő pillanat volt. 

Kozma Klaudia 7.b

    

2. 

N 

A 

P 

2016.10.21. 

2016.10.21. 
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Szerintem mindenki megemlíti majd otthon 

Kézdivásárhelyet, ha más miatt nem is, a cukrászda 

miatt biztosan. Városi sétánk végén betértünk a Rigó 

Jancsi cukrászdába. Én itt ettem életem legfinomabb 

dobostortáját. De persze történelmileg is fontos 

helyszín Kézdivásárhely. Itt lakott és élt egy 

darabig Gábor Áron, hazánk híres ágyúöntője. Sok 

dolgot megtudtam róla, és a történet alapján ő (és Kőrösi 

Csoma Sándor is) nagyot nőtt a szememben.  

     Kozma Klaudia 7.b 

  

Második állomásként 

Kézdivásárhelyet vettük 

célba. Gábor Áron szobrát 

megnéztük, majd elénekeltük 

a „Gábor Áron rézágyúja” 

című dalt. Megtekintettük 

ágyújának                                     

másolatát is.  

Soós Annabella 7.a 
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Gábor Áron 

1814. november 27-én született középnemesi családban. Már igen fiatalon 
megszerette a hadviselést és a haditechnikákat. Iskoláit Bereckben és 

Csíksomlyón végezte, majd beállt katonának. Gyulafehérváron megszerezte az 
első ágyúműködési ismereteit, és 25 évesen mestere megtanította őt a 

Hadtörténelemmel kapcsolatos tudnivalókra. Eztán visszatért szülőfalujába, 
ahol megdöbbentő híreket kapott. A falu vezetői fel akarták adni a 
települést a közeledő ellenségnek. Gondolta, tapasztalatait úgy 

kamatoztathatná, hogy ágyúműhelyet alakít ki a településen. (Ez a falu 
akkoriban csekély fegyverzettel rendelkezett.) A vezetők reménytől telve 
megadták neki ezt a jogot. Egy hét leforgása alatt több ágyút gyártott, 
mint az ellenség, és az első ütközetben az ellenfél nem akarta elhinni, 
hogy ezt a települést ilyen jó fegyverzettel látták el. Azt hitték, hogy 
francia tüzérek álltak az ágyúk mögött. Az egymást követő csatákban a 
magyar seregek fölényesen győztek, de az ágyúk elkészítéséhez szükséges 
nyersanyagok merülni látszottak. Az utolsó ágyúkhoz a közeli templomok 

harangjaira volt szükség, melyeket a települések papjai örömmel ajánlottak 
fel a szabadság kivívásának sikeréért. Mondhatni, hogy Gábor Áron igazi 
ágyúöntőhöz méltóan halt meg. Fehér paripáján vágtatott a magyar és az 
ellenséges csapatok között. Több lövést is irányítottak rá, de végül egy 

10 fontos ágyú lövése küldte őt a halálba. 

Juhász Dávid 7.b 

 



Lapozgató - diákújság     Rendkívüli különszám 

11 
 

Kézdivásárhelyről szélsebesen továbbrobogtunk Csomakőrösre, ahol meglátogattuk iskolánk névadójának, Kőrösi Csoma 

Sándornak a  szülőházát.  Megtekintettük a róla készült kiállítást is, és a 

templomot, ahol keresztelték. 

Idegenvezetőnk elmondta nekünk, hogy 

eredeti neve Csoma Sándor volt, de a 

falu tiszteletére felvette a Kőrösi nevet. 

    

Hornyák Nikoletta 7.a, Soós Annabella 

7.a, Farkas Cintia 7.c 

 

 

 

 

 

Kőrösi Csoma Sándor családfáját is 

megtekinthettük a kiállításon, amire 

szerintem 100 nevet biztos felfestettek, 

hanem többet. El is nevettem magam, 

mikor megpillantottam ezt a nevet: 

„Kozma Ferenc”. Engem is 

Kozmának hívnak, így rögtön arra 

gondoltam: „Itt az egyik –ük – ük – 

ük nagyapám!”  

Kozma Klaudia 7.b 
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A kedvenc helyem ezen a napon a Szent Anna-tó 

lett. Elvileg nem is mentünk volna oda, de 

szerencsére éppen belefért az időbe. Csodaszépen 

csillogott a tiszta, átlátszó víz. Nagyon örültem, hogy 

megnézhettem, mert már amikor olvastam róla, 

akkor is felkeltette a figyelmemet. Olyan érzés a tó 

vizébe nézni, mintha Szent Anna kifürkészhetetlen 

szeme nézne rám.  

Kozma Klaudia 7.b 

 

 

 

 

 

Gyönyörű 

látvány 

fogadott 

minket, 

amikor a Szent Anna-tóhoz értünk. A rengeteg fenyőfa 

körülzárta a tavat. A víz kristálytiszta volt. Felmentem a 

mólóra, és bedobtam egy pénzérmét a vízbe, közben 

kívántam valamit. Odamentem a többiekhez.  Minden 

osztályról készült egy-egy külön fotó. Csoportkép is 

készült, és persze a selfie-k sem maradhattak ki.  

Ágoston Loretta 7.c 
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P 

2016.10.22. 

Napunk első állomása a Madéfalvi 

veszedelem helyszíne volt, ahol több 

mint 200 székely halt meg egy 

véreskezű tábornok miatt. A királynő 

erőszakosan be akarta sorozni a 

székelyeket a császári hadseregbe, 

de ők nem akarták, ezért 

székelyekhez küldött tábornok 

felgyújtotta házaikat és 

lemészárolta őket. Azok közül, akik 

életben maradtak, néhányan 

elmenekültek Moldvába. 

Rék Andrea 7.b 

 

Itt emlékezve a székely vértanúkra, 

megkoszorúztuk az emlékművet, és 

elénekeltük a székely himnuszt. 

Annabellával mi kaptuk a megtisztelő 

feladatot, hogy elhelyezhettük a 

koszorúnkat. Nagyon megható volt, és 

sok gyereknek könnybe lábadt a szeme 

közülünk. 

Hornyák Nikoletta 7.a 
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Második állomásunk Csíkrákoson a „Pogány” templomnál volt. A 

templom falán már messziről látszódnak régi jelek, melyekről Zsombor, 

az idegenvezetőnk mesélt. Állítólag ezek a régi rajzok azt ábrázolták, 

ahogy egy sámánt megölnek, majd ahogy feltámad. Kozma Klaudia 7.b 

  

Útközben megálltunk 

egy hegyen, ahol esett 

egy kis hó. Mindenki 

ordibálva szaladt ahhoz 

a kevéske hóhoz egy 

röpke  hócsatára.  

Annak ellenére, hogy 

csak néhány percig voltunk ott, szinte az összes havat 

„elfogyasztottuk”. Volt, aki két kézzel cipelt egy hatalmas hódarabot, 

majd az egészet hozzávágta valaki más hátához. A hócsata végére 

annak, akinek kesztyűje volt, 

csak átfázott, de ez olyan 

kesztyűtleneknek, mint én 

teljesen elzsibbadt a keze a hideg hótól. Kiss Botond 7.a 

Erdélyben egyszer csak megálltunk egy hegytetőn, ahonnan szép kilátás nyílt 

a környékre. Ez a Pongrácz-tető. Itt nagy meglepetés ért bennünket, mert egy 

árokszerű mélyedésben havat találtunk. Szolnok környékén nem szokott még 

ilyenkor hó esni, így a nagy hógolyózások hiányoznak az életünkből. Most 

bepótoltuk. Nem maradtak el a nagy esések és csúszások se. Amran 

Nashwan 7.a 
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A Békás-szorosban csak kapkodtuk a fejünket. Az 

óriási sziklák láttán az a gondolat fogalmazódott meg 

bennünk: „Most ránk fog zuhanni, vagy nem?” Igaz 

esett az eső, de a szoros így is csodálatosan festett. 

Ezután a Gyilkos-tó vízfelületében gyönyörködtünk. Persze voltak, akik nem, ugyanis éppen itt kaptunk egy óra 

szabadidőt, szóval egy „picit” bezsongtunk. Tudni kell, hogy idáig megállás nélkül rohantunk, és mikor meghallottuk, 

hogy „Szabadidő!”, akkor nem akartunk hinni a fülünknek. Nagyon megörültem, mert már szerettem volna venni valami 

ajándékot a szüleimnek. 

 Kozma Klaudia 7.b  

A Békás-szoros volt szerintem az egyik 

legszebb hely, ahol jártunk. Hatalmas nagy 

hegyek vannak itt Erdélyben, ezekhez képest a 

magyarországi hegyek kicsiny kavicsok. A 

levegő is nagyon jó volt az ottani fenyőerdők 

miatt. Több kisebb patak is folyt az út mellett, 

melyek egybefolytak és nagyobb patakot 

alkottak. Libasorban sétáltuk végig az út szélén 

haladva. Két kóbor kutya is követte utunkat. 

Számomra ez volt a legszebb hely és egyben a 

leghangulatosabb is. 

Monori Kitti 7.c 
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Csíkszeredán megnéztük az „angyalkás” templomot, ahol épp esküvőre 

készülődtek. Soós Annabella 7.a 

  

 

Csíkcsomortánban (ahol a szállásunk is volt) elmentünk a játszótérre. 

Végigsétáltunk a szállás és a játszótér közötti útvonalon. Énekeltünk, 

nevetgéltünk, mindenki nagyon jól érezte magát. A játszótéren mindenféle 

játékot kipróbáltunk. Volt egy régies játék, amit pörgetni kellett. Mindenki 

felült rá, és nagyon elszédültünk. Kenyeres Katrin 7.c 
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Este, vacsora után átjöttek 

hozzánk a szomszédban lakó 

„Csibész” Alapítványos 

gyerekek, akik nagy 

szegénységben élő csángó 

magyar családokból származnak. 

Velük együtt emlékeztünk 1956. 

október 23-a eseményeire. A 

műsor után átadtuk nekik az 

ajándékainkat és 

adományainkat. Nagyon jó 

érzés volt segíteni ezeken a 

gyerekeken, akik a Trianoni 

békediktátum miatt nem 

élhetnek hazánkban.   

  Nyerluc Nikolett 7.c 

 

Az alapítványi gyerekek között 

volt egy nagyon aranyos kislány. 

Jó volt látni rajta az örömöt, 

amint keresgél az ajándékok 

között, és kiválogatja a neki 

tetsző holmikat.   
  Erdélyi Szabolcs 7.c 
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Reggel felébredtünk és rádöbbentünk, hogy már csak a mai 

meg holnapi nap van hátra. A napot Csíksomlyón kezdtük a 

Kegytemplomban, ahol az egyik legnagyobb Mária szobor 

található. Sokan felmentek a szoborhoz, és elmondtak egy 

imát. Karácsony Gergő 7.b 

 

 

 

 

 

 

Útközben megálltunk a Fügés-tetőn, ahol gyönyörű és érdekes kilátás 

fogadott minket. A környező hegyeknél köd vagy párafelhők bújtak 

meg a hegyek közötti völgyekben, amitől olyan mesebeli lett a táj. Az 

idegenvezetőnk elmondásából tudjuk, hogy itt a második világháborúban csaták 

zajlottak. Itt harcolt Sebő Ödön is a zászlóaljával. Kovács Patrik 7.b 
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N 

A 
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2016.10.23
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● ● ● 

Ezt követően gyönyörű gyimesi 

tájon haladtunk át, és időközben a 

pára- vagy ködfoltok is eltűntek. 

Gyimesbükknél, az ezeréves 

határnál az idegenvezetőnk 

megviccelt bennünket, amikor azt 

kérte tőlünk, hogy készítsük elő a 

személyinket, mert határnál 

vagyunk. Ugyanitt felmentünk a 

Rákóczi-vár romjaihoz, ahol 

megtudtuk, hogy lassan felújítják.  

Soós Annabella 7.a 

● ● ● 

 

Következő állomásként elmentünk Hidegségpatakára egy csángó családhoz 

vendégségbe. Ez a program mindenkinek nagyon tetszett. Kedves csángó emberek 

vettek minket körül, akikkel táncolni is lehetett. Mindenki elkacagta magát a „Megy a 

gőzös”-ön, mert mikor guggolva tolattunk, azt könnyűnek nem lehetett nevezni.  

Kozma Klaudia 7.b 
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A gyimesi csángó családnál már a 

bejáratnál helyi készítésű csöröge fánkot 

és gyógynövényből készült teát ihattunk. 

Két páros helyi táncokat mutattak be, 

majd megismertették velünk a 

hangszereiket. Ez nagyon egyszerű volt, 

mert csupán két hangszerről volt szó: 

egy hegedű és egy ütőgordon. Az egyik 

táncos beszélt a népviseletükről. A 

férfiaknak az ing fölött van egy kis bunda mellény, de azt oldalt lehetett kinyitni, mert a favágásnál meg a nehéz 

munkáknál nem nyílt szét rajtuk középen, és így nem zavarta őket a munkában.  

Keresztesi Zoltán 7.b 

 

A Csíkszeredai Mikó várban múzeumot rendeztek be. Az egyik 

kiállításon két némafilmet is megnéztünk, amelyeket nem lehet 

unalmasnak elkönyvelni. Amikor a filmbeli szakácsok pukkadásig 

eszik magukat, akkor minden gyerekből egyszerre tört elő a nevetés. 

Kozma Klaudia 7.b 
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A Mikó-várban rendkívül érdekes kiállításokat néztünk meg, láttunk 2 

kisfilmet, és még be is öltözhettünk korhű ruhákba. 

Szabó Zoltán 7.b 

A Mikó vár néprajzi kiállításán sok érdekességet 

mesélt nekünk a tárlatvezető. Ilyen érdekesség volt 

számomra, az esztena. Ez a székely juhászok 

lakhelye. A gazdák minden évben vettek vagy 

kölcsön vettek a falu többi gazdájától legalább 300 

birkát. A nyájhoz felbérelt 4,  vagy nagy nyáj 

esetén 5 juhászt, akik őrizték a nyájat. Ők 

esetenként a verebesben aludtak, amely egy kis 

fából készült kinti „ágy” , és az ajtaját be lehetett 

csukni, ha jött valamilyen vadállat, például egy 

medve. Ez egy kalitkaféleség, melynek gyorsan le 

lehetett húzni az egyik oldalát, és akkor legfeljebb a 

maci csak felborítja. Az esztenákon a munkából 

mindenki kivette a részét. Még a gyerekek is, akik a 

nagyszülőknél töltötték a nyarat, ott megtanulták, 

hogyan kell rajtot készíteni. A szülők minden 

hétvégén feljöttek az esztenára a kész sajtokért, 

hogy levigyék, és a városban eladják. 

Hodászy Levente 7.a 

 

Hodászy Levente 7.a 
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● ● ● 

Az utolsó este átjöttek az alapítványos gyerekek és beszélgettünk velük. Sok  történetet 

meséltek magukról, elmondták hogyan telik egy napjuk, milyen élményeik voltak már. 

Ezután, mi is elmeséltük, hogy milyen helyeken jártunk itt Erdélyben. 

Lajkó Aletta 7.c 

Elérkezett az utolsó este. Vacsora után megköszöntük az idegenvezetőnknek és a busz- 

vezetőinknek, hogy csodás helyekre elvittek minket. Este bepakoltunk a bőröndbe, majd 

lefeküdtünk aludni.  

Soós Annabella 7.a 

 

● ● ● 
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Ma reggel korábban kellett felkelnünk, 

mert hazáig hosszú út várt még ránk. 

Gyorsan bepakoltuk a bőröndjeinket a 

buszba, megreggeliztünk, majd 

elbúcsúztunk , és irány az utolsó napi 

programokra. Első állomásunk 

Szejkefürdő volt, ahol megnéztük a 

székelykapusort és Orbán Balázs sírját. 

Ott hallottuk, hogy a sírjához 

legközelebbi székelykapu az ő kapuja volt.   

Soós Annabella 7.a 

  

 

5. 

N 

A 

P 

2016.10.24
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Farkaslakán mécsest gyújtottunk Tamási Áron sírjánál, aki író volt, a 

leghíresebb műve az Ábel a rengetegben című regény. Itt tudtunk 

vásárolni még szuvenírt az otthoniaknak.  

Hornyák Nikoletta 7.a 
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Korondon megint lehetett vásárolni. Az árusoknál rengeteg kézműves edény volt. 

A korondiak ezekről az edényekről váltak híressé. Nagyon jellegzetes 

mintázatokkal díszítették kerámiáikat. Soós Annabella 7.a 

 

A parajdi sóbányába legalább 200 lépcsőfokon lehetett lejutni, ahol rögtön 

éreztük, milyen tiszta a 

levegő. Láttam, hogy 

rengeteg játék van 

odalent. A barátaimmal bementünk egy „kalandpark”-ba, ahol ugrálóváraztunk 

,és egy labirintusszerű helyre is bementünk. Nagyon jól éreztük magunkat, és 

kár, hogy már indulnunk kellett, mert hazáig még hosszú volt  az utunk. 

Szívesen maradtam volna még pár hetet itt! Már kifelé tartottunk a sóbányából, 

amikor kiderült, hogy az egyik évfolyamtársam lent felejtette a táskáját. Volt nagy 

izgalom. Az egyik tanár néni visszaszaladt a bányába, hogy megkeresse a 

táskát, mi pedig a járatos busszal mentünk fel a felszínre. Szerencsére gyorsan 

felértek utánunk, és még a táska is meglett tele ajándékokkal. Egyed Adriána 7.b 
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A parajdi sóbánya egyszerűen 

bámulatos volt. Csak kapkodtam a 

fejemet, ugyanis olyan volt mintha egy 

földalatti városba csöppentem volna. 

Volt ott játszótér, kalandpark, mozi és 

kisboltok is. Padok a pihenéshez, 

mosdók, kávézó, múzeum. Szinte 

mindent kipróbáltam, és vettem még 

pár szép dolgot. A kirándulás alatt ez 

lett az egyik kedvenc helyem. 

Mindenkinek ajánlom.  

Kozma Klaudia 7.b 
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Hosszú út során eljutottunk Szolnokra. Úgy elfáradtunk, hogy mire megérkeztünk már 

majdnem mindenki aludt. Szüleimnek elmeséltem otthon felejthetetlen és 

megismételhetetlen élményeimet. Például a hógolyózást, a nutellás tojást, a 

határátlépés körülményeit. Átadtam az ajándékokat, majd lefürödtem és bebújtam az 

ágyamba. 

 

Ilyen volt az erdélyi út!  

Hornyák Nikoletta 7.a 
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„Életem első hosszabb kirándulása 

Erdélyben volt, 5 napig. Sok új barátra 

tettem szert, hiszen az évfolyam 3 

osztálya nem volt túl jó kapcsolatban. A 

buszon sokat beszélgettünk, egyre jobban 

megismertük egymást. Esténként a 

szállóban többször is összegyűlt az 

évfolyamról öt-tíz gyerek egy szobában és 

alvásidőig beszélgettünk vagy játszottunk. 

Fájó szívvel szálltam le a buszról, és 

húztam a parkolóig a bőröndömet, ahol 

anyu, apu és a kisöcsém várt. Maradtam 

volna még Erdélyben, de nem hagyhattam 

ki tesóm mosolyát, amikor meglátta a neki 

szánt plüssmacit.” 

 Nyerluc Nikolett 7.c 

 

„A szállásunk is nagyon tetszett. Egy 

kicsi faluban volt és dombok, hegyek 

vették körül. A falu és a környék is 

nagyon csendes volt. Nem voltak 

magas épületek. 

A vacsorák ételei furcsák voltak, más 

ízűek, mint az otthoniak, de finomak. 

Még soha nem ettem ilyen ételeket. 

Legjobban azonban az tetszett, hogy 

új barátokat szereztem.” 

Vidra Tamás 7.c 
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„Minden este nagyon sokat 

beszélgettünk. Sokszor átmentünk a 

másik épületbe, ahol a fiúk laktak. Úgy 

érzem sikerült őket is jobban 

megismernem. Eddig nagyon rossz 

előítéletem volt velük kapcsolatban, de 

ennek vége. Mindenkit nagyon 

megszerettem az erdélyi utazás során. 

Aki még ezen az utazáson egy későbbi 

pályázattal részt vesz, annak nagyon 

ajánlom. A táj gyönyörű és különleges. 

Az élmények hihetetlenül jók voltak. 

Szuper jól éreztem magam. Köszönöm 

azoknak a tanároknak, akik elvittek 

minket és az ott lévő embereknek, akik 

törődtek velünk. Nagyon jó 

idegenvezetőnk volt, akitől sok 

érdekességet hallottunk.” 

Kenyeres Elizabet Katrin 7.c 

 

„Az egész kirándulás alatt a természeti 

csodák tetszettek a legjobban. A Tordai-

hasadéknál körülbelül 50 fényképet 

készítettem. Persze a Szent Anna-tóról és a 

Békás-szorosról is, de sajnos a fényképek 

nem adják úgy vissza az élményt, amit 

átéltem, amikor ezeken a helyeken jártam.” 

Erdélyi Szabolcs 7.c 

 

„Nekem a Szent Anna-tó tetszett 

a legjobban. Nagyon sok képet 

készítettem ott és nagyon jók 

lettek. A tó körül erdőrengeteg az 

ősz színeiben. Gyönyörű volt a táj. 

Picit szeles volt az idő, de minket 

ez nem zavart. Remélem, hogy 

majd valamikor újra el tudok 

jutni erre a csodaszép helyre!” 

Ozsvárt Cintia 7.c 
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„A Szent Anna-tó a kedvencem. 

A helynek olyan varázsa volt, 

hogy csak jó dolgok történtek itt. 

Nagyon szép fotókat készítettünk 

egymásról és a tájról is, jót 

beszélgettünk, itt éreztem azt, 

hogy milyen jó együtt lenni az 

osztálytársaimmal, mennyire 

össze tudunk tartani. Itt 

nevettünk a legtöbbet, ami az 

egyik legfontosabb dolog egy ilyen 

kiránduláson.” 

Zahar Dominika 7.c 

 

„Nekem ez volt a legjobb, amikor 

a csángó családnál voltunk 

vendégségben. Sok táncot 

mutattak nekünk, és aki akart, be 

is állhatott táncolni. Nagyon 

finom teát is kaptunk, melyet 

azon a vidéken gyűjtött 16 

különféle gyógynövényből 

készítettek. Kaptunk házi 

készítésű kenyeret, házi 

szalonnát, házi készítésű sajtot és 

lekvárt is. Minden nagyon finom 

volt.” 

Horváth Aisa 7.c 
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