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Iskolánk ismét nyert a Határtalanul! program – Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
pályázatán, amelynek köszönhetően intézményünk 41 hetedik évfolyamos tanulója és 5
pedagógusa utazott Erdélybe március közepén.
Utunk fő célkitűzése volt, hogy tanulóink megismerjék a határon túli magyarság
kultúráját, történelmi múltját, hagyományait, Erdély természeti szépségeit, növény- és
állatvilágát.
Gazdag programot állítottunk össze. Aradon felkerestük a 13 aradi vértanú emlékművét,
majd Déván megnéztük a várat, amely eszünkbe juttatta Kőmíves Kelemen balladáját.
Sétáltunk Segesvár ódon utcáin, majd Petőfi emlékművénél emlékeztünk hős költőnkre.
Madéfalván, a székely vértanúk emlékművénél koszorúztunk, és a székely himnuszt énekelve
adóztunk hőstettük előtt. Csíkrákoson pogány templomot csodáltunk, sétáltunk a Békás-szoros
gyomrában, fotózkodtunk a befagyott és hóval borított Gyilkos-tónál. Csíksomlyón áhítattal
néztük a Mária-szobrot a Kegytemplomban, megkóstoltuk a borvizet a forrásnál.
Csíkszeredában a Mikó-vár termeiben felfedeztük a múltat. Csomakőrösön tiszteletünket tettük
iskolánk névadójának szülőházánál, koszorúztunk a szobránál. Kézdivásárhelyen Gábor Áron
szobránál elénekeltük a Gábor Áron rézágyúja című népdalt, majd megkerestük az ágyú
másolatát. Gelencén megcsodálhattuk a Szent Imre templom világhírű freskóit. Nyerges-tetőn
tisztelegtünk a ’48/49-es szabadságharc hősi halottjainak kopjafáinál. Meglátogattunk egy
helyi általános iskolát, ahol a hetedikesekkel együtt készítettünk kokárdát, majd az iskola
tanulóival részt vettünk Csíkpálfalván a március 15-i megemlékezésen. Csíkcsomortánban
megismerkedtünk a Csibész Alapítvány által felkarolt és támogatott gyermekekkel. Átadtuk
nekik adományainkat, ajándékainkat. Jártunk Csíkszentsimonban a Csíki Sörmanufaktúrában,
és boboztunk a SkiGyimesnél. Egyik este ellátogattunk egy helyi gazdához, ahol betekintettünk
egy gazda mindennapjaiba, munkájába.
Most élménybeszámolók következnek arról, hogyan élték meg tanulóink az Erdélyben
töltött öt napot, milyen benyomásokkal gazdagodtak, mennyire érezték, hogy összetartozunk
az ott élőkkel.
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Menjünk Transylvániába!
Talán kijelenthetem azt, hogy én is egyike voltam azoknak, akik tűkön ülve várták
március idusát. Köztudott tény volt, hogy március 12-16-ig többen az osztályból részt fogunk
venni a Határtalanul – Erdély pályázaton. Ebben a fogalmazásban erről a kirándulásról
szeretnék néhány élményt és gondolatot megosztani.
Már az előkészítő órákon világossá vált, de igazából csak a buszon Erdély felé
zötykölődve tudatosult bennünk, milyen sűrű hét elé is nézünk.
Az

első

nap

főbb

eseményei

közé

egyértelműen a koszorúzás és Déva várának
megtekintése

tartozott,

valamint

Segesvár

óvárosában is sétáltunk. A hosszú út után, amelyet
előzetesen 9 órára saccolt édesapám, végre
megérkezhettünk

a

szállásunkhoz,

amely

Csíkcsomortánban volt a Szellő Szállóban.

A második nap eseményei összemosódnak a többi nap kirándulási helyszíneivel, bár
tisztán emlékszem, hogy a Békás-szoros lett a második kedvenc helyszínem a héten. A
fantasztikus látványvilág, a grandiózus sziklák, a havon
megcsillanó napsugár képe igazán megindítóan hatott a tipikus
művészlelkemre.

Rengeteg

képet

készítettem,

és

igazán

lenyűgözött a varázslatos, szinte már mesébe illő táj. Nagy
nyomot hagyott bennem a közeli Gyilkos-tó is, mely bár
befagyva, de szép látványvilággal szolgált.

A harmadik napon legemlékezetesebb helyszínnek a Mikó-várat venném, amelyről az
előzetesen megrendezett vetélkedőre információkat is gyűjtöttem. Itt kisfilmeket is
megtekinthettünk, és felpróbálhattuk a lovagi öltözetet is. Tehát újabb élményekkel lettem
gazdagabb.
A negyedik napon a gelencei Szent Imre-templomot mondanám kedvencnek a többi
helyszín közül. Ezen a napon meglátogattuk Gábor Áron szobrát Kézdivásárhelyen, jártunk
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Csomakőrösön Kőrösi Csoma Sándor szülőházánál, megkoszorúztuk a szobrát a falu
központjában. Mellette volt a templom, ahol megkeresztelték.

Hazafelé Nyerges-tetőn álltunk meg, ahol az 1848/49-es szabadságharc egyik csatája
zajlott. Egy domb tele van kopjafákkal az elesett hősök emlékére. Az idegenvezetőnk, Zsombor
itt mondta el Kányádi Sándor Nyergestető című versét.
Március 15-én ellátogattunk a helyi
általános iskolába is, ahol kürtős kaláccsal
kínáltak minket, és kézügyességünket is
kipróbálhattuk.

Az

ottaniakkal

kokárdát

varrtunk, és virágot készítettünk a magyar
nemzet színeiben. Az említett virágokat a
hivatalos megemlékezés után le is szúrták a
földbe néhányan az évfolyamtársaim közül.
De jöjjön a kedvenc, az ötödik napom!
Ezen a napon két sírhelyre látogattunk el, bár
eleredt

az

Szejkefürdő

eső

is

közben.

településének

Megnéztük

híres

székely

kapusorát. Így elérkeztünk a legkedvesebb
helyszínemhez, a Tordai sóbányához, azaz a
Salina Turda-hoz. Ez volt számomra a
leggyönyörűbb,

legmagasztosabb,

leggrandiózusabb és legművészibb hely, és
borzasztóan örülök, hogy részt vehettem ezen a kiránduláson, mert a sok gyönyörű helyszín
mellett abban a páratlan élményben lehetett részem, hogy ott lehettem a Salina Turda mélyében,
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ráadásul tanáraink jóvoltából még az óriáskerékre is felülhettünk! Hihetetlen élmény volt ez
számomra, annak pedig külön örültem, hogy a bányában vehettem igazi sókristályt magamnak.
Ezután az utazás csendesen telt, mondanám, ha ez nem a híres hetedik évfolyam lenne.
Volt, aki énekelt, volt csoportos éneklés, hangos zenehallgatás, és még animációs filmet is
vetítettek nekünk. A kirándulásról talán még annyit, hogy jó volt, hogy kicsit együtt utaztunk,
mert a buli abszolút kívülállójaként és az esti lámpakapcsolóként, és az én mit keresek ezek
között a gyerekek között kérdés feltevőjeként, de megismerhettem egy kicsit mélyebben a
többieket.
Összegezve, rengeteg helyszínen jártunk, temérdek képet csináltam, nagyon sok
élménnyel gazdagodtam, és bepillanthattam egy kicsit a többiek életébe. Örültem, hogy ott
lehettem a negyven fő mellett az említett erdélyi kiránduláson. Tapasztalatot szereztem,
kikapcsolódhattam, kiszakadhattam az iskolai életből, tehát állíthatom, én a magam részéről, a
pro-kontra listát és a mi volt neked negatív kérdést félrelökve, büszkén állíthatom, hogy ez egy
nagyszerűen szervezett iskolai program volt. Köszönöm a tanáraimnak, hogy részt vehettem
benne, és köszönöm a Határtalanul program szervezőinek, hogy lehetőséget adtak nekünk erre
a nagyszerű kirándulásra. (Emődi Kíra)
Az

erdélyi

kirándulásunk

alatt

a

szállásunk

Csíkcsomortánban , a Szellő Szállóban volt. Egy külön házban
voltak a hálószobák, de étkezni egy másik épületbe mentünk át.
Minden reggel 8 órakor reggeliztünk, és 9 órakor indultunk a
napi programokra. Este 6 órakor volt a vacsora, napközben
ebédre egy hatalmas szendvicset kaptunk.
Az ebédlő közelében volt egy kopjafa.
Megtudtuk, hogy oda temették Varga Sándort, aki
nem túl régen halt meg. Fiatalabb korában
Szolnokon is dolgozott a rádióban. (Varga Dorina)
Aradon nagyon

rövid ideig voltunk.

Megkerestük az Aradi 13 vértanú emlékművét, és
koszorút tettünk le, majd megemlékeztünk a
honvéd tábornokokról. Állítólag nem az összes 13 vértanú van itt eltemetve. Volt olyan család,
aki hazavitte a családi kriptába a hősi halottjukat. (Tóth Virág)
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Magos Déva vára
Erdélyi kirándulásunk során Déván is
megálltunk, hogy megnézzük a várat. Egy
hatalmas parkolóban állt le a buszunk,
ahonnan kb. 20 méter séta után a Telecabina
feliratú

pénztárhoz

érkeztünk.

Ezzel

a

felvonóval mentünk fel a magas dombra a
várhoz.
A várnak több évszázados történelme van. A leghíresebb hozzá fűződő történet egy
ismert népballada, a Kőműves Kelemen. A ballada szerint a várfal, amelyet nappal felraktak,
az éjjel leomlott. A kőmívesek olyan fogadást kötöttek, hogy akinek a felesége legelőször megy
hozzájuk látogatóba, azt feláldozzák. Testét tűzbe dobják, és belekeverik a hamuját a habarcsba,
hátha így nem omlik le a fal. Kőműves Kelemen vesztett, így az ő nejét áldozták fel a vár
építéséhez.
A várban egy gyors csoportkép készült, majd indultunk feltérképezni a várat belülről is.
Gyönyörű

kilátás

volt

a

környező hegyekre. A várat
nemrég újították fel, de még
így is érdekes volt elképzelni,
milyen lehetett régen itt élni.
Magas Déva vára rengeteg
csodát

rejt,

melyet

még

mindig titkol.
Mielőtt beszálltunk a
buszba,

még

pár

utolsó

elköszönő pillantást vetettünk a
történelem egyik darabjára. (Juhász Anna)
A vár a domb aljából nagyon kicsinek látszott, de
amikor felértünk a kabinnal, elcsodálkoztam, hogy
mégsem olyan kicsi ez a vár. Sok szép fotót készítettünk.
Gyönyörű

időnk

volt.

A

váron

román

zászló

„ékeskedett”. (Pelczhoffer Dóra)
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Segesvár
Segesvár a magyar történelem egyik fontos
központja volt. Nevének eredete az ősi magyar -seg, -ség,
azaz domb, halom –es képzőjéből és az erősséget jelölő
vár utótagból ered. Itt található egy fontos látnivaló, az
Óratorony,

amely

Segesvárnak

még

mindig

a

legmagasabb tornya. Építése kb. a 14. századra tehető, de
egy 1676-os tűzvész után a tornyot 1677-ben újjá kellett
építeni. Magassága 64 m-re tehető, falai 2,3m vastagok
voltak. A torony 5. emelete fölött látni lehet az óratorony
tetejét, melyet barokk stílusban alakítottak ki. Rajta két
kupola, egy aranyozott gömb és egy meteorológiai
oszlop látható. Az oszlop végén egy kakas forog, amely
ha nyugat felé fordul, a segesváriak tudják, hogy eső lesz.
A
más

fedett,
néven

diáklépcsőt a középiskolába járó gyerekek számára
építették védelmi célokat is szolgálva. 1642-ben 300
foka volt, de az 1849-es átalakítás után 175 foka maradt.
A
Tanács terén
található a hajdani Vlad Dracul család háza,
amelyben feltételezések szerint a rettegett Vlad
Tepes született 1431-ben. Havasalföld 13. századi
uralkodójának a fia messze földön elhíresült
kivégzései

miatt,

amely

során

megszabadult

ellenségeitől. A vakítóan sárga színű, sokablakos,
kétkéményes ház ma már étteremként és bárként szolgál. (Radácsi Hanna)
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A busszal hirtelen megálltunk az út szélén.
Kiderült, hogy itt is van egy emlékmű Petőfi
tiszteletére. A segesvári csatában állítólag itt veszett
nyoma. Azóta is kutatják az igazságot. Koszorúztunk,
majd megemlékezés, szalagkötés. Ez volt a nap utolsó
programja. Innen már a szállásig meg sem álltunk.
(Sulyok Mercédesz)

Székely vértanúk emlékműve
Az emlékmű azon székelyek emlékére
készült,

akik

ellenszegültek

az

osztrák

uralkodónak, és 1764. január 7-én életüket
vesztették a császári sereg támadásakor. Mária
Terézia császárnő be akarta sorozni a császári
hadseregbe

a

székelyeket,

akiknek

így

külföldön is kellett volna harcolniuk. Ők
azonban ragaszkodtak ősi hagyományaikhoz,
feladatukhoz, miszerint ők védték az ország keleti határát. A székelyek gyűlésre érkeztek
Madéfalvára, hogy ellentmondjanak a kötelező besorozásnak. Itt érte őket a császáriak brutális
támadása. Körülbelül 200 székely esett áldozatul. Az emlékmű Madéfalván áll a tetején egy
turulmadárral. Itt megemlékeztünk a székely áldozatokról. Elénekeltük a székely himnuszt, és
megkoszorúztuk az emlékművet. (Mihályi Gréta)
Megható élmény volt, amikor a madéfalvi emlékműhöz odajött egy idegen bácsi, és
velünk együtt énekelte a székely himnuszt. Szép erős hangja volt, és nagyon átélve énekelte a
himnuszt. (Tóth Lolita)
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Gyilkos-tó

Nagy meglepetés ért bennünket, amikor
megláttuk a Gyilkos-tavat. Senki nem számított
arra, hogy be lesz fagyva, és hó borítja az egész
felületét. Mindenki azt a képet várta, amelyet
otthon néztünk az előkészítő órákon. Szerintem így
is szép volt a látvány, de egyszer szeretném úgy is
látni, hogy nem hó borítja a tó felületét. Van egy legenda is a tóról. Eszerint volt egy
pásztorlány, Eszter nevű. Egy vásárban megismerkedett egy fiúval, akivel szerelmesek lettek.
Össze akartak házasodni, de a fiút elvitték katonának. Egy zsivány szemet vetett Eszterre és
elrabolta. A hegyek közé vitte, és arra kényszerítette, hogy vele éljen. Eszter nem akart a
zsivánnyal maradni, ezért Istenhez fohászkodott. Mentse meg akár az élete árán is a zsiványtól.
Isten meghallgatta imáját, és leomlasztotta a hegyoldalt, amely betemette a zsiványokat,
pásztorokat, nyájakat, meg Esztert is. A földomlás eltorlaszolta a patakot, és a víz felgyülemlett
ezen a helyen. A tó vizét pirosra festette az áldozatok vére, ezért lett Gyilkos-tó a neve.
Volt itt két kutya, egy fekete, és egy barna. Adtunk nekik enni, mert megsajnáltuk őket.
(Oláh Zsanna)
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Békás-szoros
Március 13-án reggel indultunk el a Békás-szoroshoz. Elég hideg volt ezen a korai
reggelen. Az úton, ahogy egyre közelebb és közelebb értünk a mindenkit elvarázsló hegyekhez,
rögtön felébredtünk. Mentünk egyre feljebb
és feljebb, amikor azt vettük észre, hogy
egyre havasabb a táj. A Pongrácz-tetőn
megállt a busz, és kiszállhattunk a gyönyörű

kilátásért. Bennünket azonban jobban érdekelt a hó.
Hócsata vette kezdetét. Nagyon jót mulattunk.
(Horváth Krisztián)
Már nagyon vártam ezt az erdélyi kirándulást. Sok dolgot tanultunk az előkészítő órákon
Erdélyről. Például azt, hogy a Békás-szoros egy tektonikus eredetű szurdokvölgy a Hagymáshegységben. 1971-ben védetté nyilvánították. Nekem nagyon tetszett ez a hely. Örülök, hogy
részese lehettem ennek az egésznek. (Rácz Gábor)
Nekem az egész utazás alatt a Békásszoros tetszett a legjobban. A szorosban a
hatalmas sziklákra felnézve csupán egy
porszemnek éreztük magunkat. (Bodnár
Rebeka)
A szoroshoz vezető út nagyon
kanyargós, de a táj gyönyörű volt.
Leszálltunk a buszról, és megkaptuk a
szendvicsünket. Mónika néni útközben
egyszer

megállított

bennünket,

hogy

készítsen rólunk csoportképet. Mi is
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rengeteg fotót készítettünk a gyönyörű tájról. Az
egyik oldalon hatalmas jégcsapok lógtak, melyek
akkorák voltak, mint egy felnőtt ember. A séta végén
már sokan fáztak, így örültünk, hogy végre
felszállhattunk a buszra melegedni.
Az erdélyi út alatt a Békás-szoros tetszett a legjobban.
Remélem, máskor is el tudok majd ide jönni! (Fehér
Dávid)

A második napon ellátogattunk a Békás-szoroshoz, amely a Gyilkos-tótól nem messze
helyezkedik el. Három része van: a Pokol kapuja, Pokol tornáca és a Pokol gyomra. Mind közül
az utóbbi a legszebb. Hatalmas élmény volt áthaladni rajta gyalog. Nekünk, alföldi embereknek
a Békás-szoros sziklái szédítően magasnak
tűntek, pedig csupán 300-400 méteresek.
Utunkat

még

végig

kísérte

a

békésen

csörgedező Békás-patak, amely a sziklák tövét
mosta. A sziklák olyannyira szépek voltak,
hogy szinte már belefájdult az ember szeme.
Ezeken a sziklákon zergék élnek, de mi egyet
sem láttunk. Az ottani levegőt össze sem lehet
hasonlítani az itthonival, hiszen nagyon tiszta
volt. Másfél kilométert gyalogoltunk a szoros
végéig, miközben szendvicseket ettünk ebédre.
Útközben a sziklafal sok apró csodát is rejtegetett úgy, mint az apró barlangok,
jégcsapok. Volt olyan is, mintha egy hatalmas vízesés befagyott volna.
A sziklák tetején fent, de még a sziklák oldalán is fenyők álltak, ami azt bizonyította,
hogy milyen csekély földön is képesek megélni.
Hatalmas élmény volt áthaladni a szoroson. A végén várt ránk a busz, és tele
élményekkel utaztunk tovább. (Györke Orsolya)
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A szorosban szinte mindent hó
borított még. A fákról hullottak a
hópelyhek. Megálltunk egy olyan helyen,
ahol a szikláról óriási jégcsapok lógtak, és
ez gyönyörű látvány volt. (Zöld Zoé)
A

visszafelé

úton

újra

megpillanthattuk az Oltárkövet. Fantasztikus élmény volt ezen a csodás helyen
járni. (Fehér Alex)

A Gyilkos-tó
A Gyilkos-tó egy természetes torlasz-tó a Keleti-Kárpátok Hagymás-hegységében
Hargita megye északkeleti részén. 1837-ben keletkezett egy közeli hegyről lecsúszó törmelék
következtében. A tó visszahúzódóban van, a visszamaradó kisebb tavak elláposodnak. A
Gyilkos-tó fölé emelkedik északon a Kis-Cohard sziklája. Szerintem nagyon szép volt még így
is, hogy hó lepte a tó tetejét.
Hossza 8 km, szélessége 300
méter. Egy csomó kóbor kutyus
volt Erdélyben és a Gyilkostónál is. Megsajnáltuk őket, és
odaadtuk

a

szendvicsünket.

Nagyon örültek az ételnek, és
mikor

mentünk

vissza

a

buszhoz, még akkor is jöttek
utánunk. A Gyilkos-tó régi
magyar

neve

Veres-tó.

A

közelben két mesterséges tónál hordalékfogó gáttal próbálják megakadályozni a feltöltődést.
Az egyik tó a Vereskő-patak völgyében található, a másik a Juh-patak torkolatának közelében.
Nagyon sok szép emlékkel tértünk vissza Magyarországra. (Horváth Nóra)
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Csíkszereda – Mikó-vár
A Mikó-vár régen laktanya is volt. Ma már
múzeumként működik. A vár falai közt található a Csíki
Székely Múzeum, ahol többféle kiállítás látható.
A várban három termet néztünk meg. Az elsőben egy
kút volt a főszereplő. Közel 10 méter mély. Kicsit félelmetes volt lenézni. Itt egy némafilmet
néztünk meg. Szűkös volt a hely, de végül is elfértünk. A második teremben egy régi konyhát
láthattunk.

Voltak

itt

konyhai

eszközök,

kitömött állatok és még sok minden más. Itt is
filmet néztünk, de nem némát. Az utolsó
teremben nagy meglepetés ért, mert katonai
ruhákat találtunk. Természetesen ki is lehetett
próbálni, így beöltöztünk, majd csoportfotózás
következett. (Kálmán Tibor)
Jutalomból vehettem részt egy erdélyi
tanulmányi kiránduláson. Ez volt életem első külföldi útja. A hosszú utazás kellemetlenségeiért
kárpótoltak a gyönyörű helyek és a látnivalók. Számomra az egyik legemlékezetesebb a
Csíkszeredában található Mikó-vár volt, amit
Hídvégi Mikó Ferencről neveztek el, és
ebben az épületben található a Csíki Székely
Múzeum.
Ez a vár kívülről nézve nem túl nagy,
de rengeteg kincset rejt. Van egy régi
történet, amely arról szól, hogy az emberek
unalomból vagy bosszúból a kútba dobáltak
különböző

tárgyakat.

Például

bokályt,

kőműves kalapácsot, fapipát, porcelán pipanyakat, rézgombot,
zarándok medált, kulcsot, kést, rézláncot stb. Ezen kívül még ki
voltak állítva régi fegyverek, öltözet, páncélok, konyhabútorok…
(Perge Boglárka)
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Az

egyik

nap

Csíksomlyóra látogattunk a
Kegytemplomba.

Ez

a

templom

híres

a

nagyon

templomban lévő Szűz Máriaszoborról. Nagyon szép volt a
templom. Belépve a szentelt
vízzel keresztet vetettem, és a
többiekkel

beültünk

a

padokba. Imádkoztam Szűz
Máriához és Istenhez. Később
felmentem a lépcsőn a szoborhoz, és megsimogattam Mária lábát. A templomban nagyon
csendben kellett lenni, hogy ne zavarjuk a többi hívő embert. Ezután a templom előtt Mónika
néni lefotózta a csoportot.
A
helyem

másik
a

kedvenc

Szent

Imre-

templom Gelencén. Egy néni
mesélt nekünk a templom
történetéről,

a

különböző

stílusairól, szóval mindent,
amit illik tudni az épületről.
Sajnos, a néni nagyon beteg
volt, de még így is igyekezett

mindent elmondani. Gyönyörű volt az oltár,
és ott volt egy pelikán szobor is, amely jó
dolgot szimbolizál. Megbeszéltük, hogy a
pelikán Szolnok jelképe is. A templom
legnagyobb hírességei a falán található
freskók, melyeket véletlenül a bontáskor
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vettek észre. Felmehettünk a karzatra is, és megnézhettük az orgonát. Most épp javítás alatt
volt, ezért nem tudtuk kipróbálni. Ma már az épület a világörökség része. Láttuk a jelet is a
kapu felett. (Pintér Virág Inez)
Az egyik nap meglátogattuk a Csíksomlyói Kegytemplomot, és utána elsétáltunk a
templom mögött található borvízforráshoz. A helyi lakosság innen hordja az értékes borvizet,
mert

jó

hatással

egészségre.

van

az

Mi

is

megkóstolhattuk. Volt, akinek
ízlett, és volt, akinek nem. Volt
egy fémes utóíze, talán az nem
tetszett. Krisztián azt mondta,
hogy olyan, mintha kulcsot
szopogatna.
nagyot

Ezen

mindenki

nevetett.

(Gáspár

Milán)

A

Szent

Imre-templomba

belépve rögtön jobbra volt egy kőből
készült

keresztelőtál,

amely

a

legrégebbi a templomban. A falon régi
legendák vannak felfestve, amelyeket
bontás

közben

vettek

észre.

A

legendák között volt a Szent László
legenda, amikor a király megmenti a
kuntól az elrabolt lányt. A másik
legenda Jézus élete – az Utolsó
vacsora, Jézus keresztre feszítése… Az egyik helyen láthattuk a székelyek címerét is. A plafont
103 festett kazetta díszítette, de volt egy 104. is, amely a padlásfeljáró volt. (Kertész Ádám)
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Kézdivásárhely

egy

nagyszerű magyar város. A főterén
áll Gábor Áron szobra, aki az
1848/49-es

szabadságharc

híres

mestere

volt.

ágyúöntő

Franciaországban

tanulta

a

mesterségét, később hazajött a
forradalom

miatt,

és

elkezdte

gyártani az ágyúkat. Ezek az ágyúk
nagyon

jól

működtek,

sok

telitalálatot értek el a harcokban. Az osztrákok emiatt azt hitték, hogy francia tüzéreket fogadtak
fel a magyarok. A szabadságharc vége felé már a harangokból is ágyút öntöttek a magyarok,
hogy legyőzzék az osztrákokat.
Gábor Áron hősies halált halt, ugyanis egy ágyúgolyó találta el, és belehalt a sérüléseibe.
A városban van egy fantasztikus hely, a Rigó Jancsi cukrászda, ahol sok finomságot
ettünk. Kézdivásárhely így egy csodás hely! (Sándor Bence)
Kézdivásárhelyen elénekeltük Gábor Áron szobránál a Gábor Áron rézágyúja című
népdalt, majd sétáltunk egyet. Útközben láttuk Gábor Áron rézágyújának másolatát, majd
Zsombor, az idegenvezetőnk mesélt az udvarterekről. Később bementünk a Rigó Jancsi
cukrászdába sütit enni.
A következő állomásunk
Csomakörös volt, ahol megemlékeztünk

iskolánk

név-

adójáról, és megnéztük kívülről
szülőházának másolatát.
Az egész erdélyi utunk
alatt az idegenvezetőnk Zsombor
volt, aki sok érdekes dolgot
mesélt nekünk. (Bodnár Rebeka)

Március 15.
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Ezen a napon ellátogattunk egy szomszédos falu, Csíkpálfalva általános iskolájába. Az
iskola hetedik osztályos tanulóival
együtt papírból virág alakú kokárdát
készítettünk.

Nehezen

ment

kezdetben az ismerkedés. Később

rátaláltunk egy lányra, aki ugyanazt a filmsorozatot nézi,
amelyet
mi is. Így
elindult
egy
kisebb

csapatban a beszélgetés. A foglalkozás után részt
vettünk a faluban tartott március 15-i ünnepi
megemlékezésen. A helyi hetedikesek adták a
műsort, majd a világháborús emlékmű előtti
kertbe leszúrtuk az elkészített nemzeti színű
papírvirágokat.
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Délután elutaztunk a
Csíkszentsimonban

működő

Csíki Sörgyárba. Beléptünk a
gyárba,

és

azonnal

fura,

kellemetlen szag ütötte meg az
orrunkat. Mi, lányok eléggé
undorodtunk

tőle.

Később

megszoktuk. A tanárokat megkínálták
egy fél pohár sörrel, amelytől mi
gyerekek elkámpicsorodtunk, hogy mi
miért nem kóstolhatunk. A program
végén az idegenvezetőnknek megesett a szíve rajtunk, így mi is kaptunk áfonyás sörhabot.
Ezután következett a nap fénypontja.
Elutaztunk Gyimesfelsőlokra, és megálltunk
bobozni a SkiGyimesnél. Tele voltunk
adrenalinnal,

háromszor

is

lecsúsztunk.

Nagyon magasról indultunk, jó kanyargós
úton, és jó hosszú volt a pálya. Nagyon
izgalmas volt, máig azt emlegetjük.
Estefelé

átmentünk

a

szállásunk

melletti házban lakó Csibész Alapítvány által
pártfogolt gyerekekhez. Abban a házban a
lányok aludtak, meg egy 3-4 év körüli kisfiú. A
meghatottságtól, amelyet akkor éreztünk, mikor
a gyerekek megkapták az ajándékot, sírva is
fakadtunk. Szerencsére nem előttük, mert
tudtuk, hogy nem szeretik, ha megsajnálják
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őket. Később még átmentünk hozzájuk, és vittünk át egy kis nasit. Jót beszélgettünk velük.
Megmutatták a szobájukat, meséltek nekünk a mindennapjaikról. (Kapus Emma)
A negyedik napon a csapatunkkal
elindultunk Csíkszentsimonra, ahol a Csíki
Sörmanufaktúrát néztük meg. Egy vezetővel
indultunk el a gyár felfedezésére. Először
egy sörkóstoló helyen bemutatták a gyár
történetét, majd a tanárok megkóstolhatták
az itt készített sört. Egy következő helyen
megkóstolhattuk a malátát és a komlót.
Onnan tovább sétálva az érlelő tartályok
következtek, ahol elmesélte a vezető, hogyan erjesztik a sört. A látogatás vége felé a bárhoz
jutottunk, ahol mi is kóstolhattunk, de csak az áfonyás sör habját. Nagyon finom volt. Kicsit
kesernyés volt a komló miatt. Sokaknak nem ízlett a hab miatt. Ezután bemehettünk az
ajándékboltba. (Rábaközi Krisztián)
Az egyik nap ellátogattunk a Csíki
Sörgyárba. A bejáratnál egyből a magyar zászlót
láttam, és ott volt a román is. Bementünk a
gyárba, és nagyon érdekes szag volt, lepakoltunk,
és ezután találkoztunk azzal a bácsival, aki
bemutatta a gyárat. Nagyon érdekesen beszélt,
mint az összes székely. A tanárok kaptak kóstolót
az első teremben. Mi is kértünk, de sajnos nem
kaptunk. A bácsi mindent elmondott a gyárról, amit tudni kell. A következő helyen komlót
lehetett kóstolni, háromféle volt, de a zöld nagyon keserű volt. Itt nem időztünk sokat, így el is
indultunk tovább. A következő helyen nagyon nagy tartályokat láthattunk, amelyekben
tudomásom szerint érlelik a sört. A falon volt egy televízió, amely filmet mutatott be az itt folyó
sörkészítésről. Tovább haladva elérkeztünk a személyes kedvencemhez, a kóstolóhoz. Igaz,
csak habot kaptunk, de az alján maradt egy kis sör is, amely finom volt. (Bódi Csaba)
Bobozás SkiGyimesen
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Szerintem ez volt az egyik legjobb program.
Mindenki nagyon élvezte. Először is felmentünk a
hegyekbe, ahol mindent elborított a hó és a fehérség.
Elég hideg volt. Nagyon sok kanyar volt, és nagyon
gyorsan lehetett menni. Közben szép táj tárult elénk.
(Gulácsi Martina)

Erdélyi élményeim
Az egyik legjobb program a bobozás volt. Ez a legnagyobb bobpálya, amelyet valaha
láttam. Kétszer is lecsúsztam, de többször nem mertem, mert féltem. Egy másik nagyon klassz
program a Békás-szoros volt. Olyan látvány volt, hogy csak néztem. Nem hittem el, hogy ott
vagyok. A hó még sok helyen takarta a tájat. Voltak kicsi vízesések, melyek néhány helyen
megfagytak. Vásár is volt útközben, ahol sok hasznos és haszontalan dolgot árultak.
Az iskolában láttunk csíki népviseletet
a diákokon, az igazgató néni pedig lövétei
népviseletben volt. Nekem nagyon tetszett,
hogy a magyar ünnepi megemlékezésre sok
diák felvette a népviseletet. Sajnos, nem
mindenkinek van rá pénze, mert elég drága.
Van, aki másoktól örökölte a ruhát. (Török
Dorina)
Egyik nap Gyimesben jártunk. Először
megálltunk a Fügés-tetőn, ahol még mindig nagy hó
volt. A fiúk rögtön elkezdtek hógolyózni. Innen
messzire el lehetett látni, gyönyörű látvány volt.
Gyimesben főleg állattartásból élnek, de még a hideg
miatt nem voltak kint az állatok a legelőkön. Errefelé
másképp néztek ki a házak is. Kisebbek voltak, és az
ablakok is kicsik voltak. Láttunk már modernebb
házat is, de nem sokat. Gyimesfelsőlokon álltunk meg, ahol egy nagyon hosszú bobpálya van.
Befizettek nekünk egy lecsúszást. Izgatottan vártam, hogy kipróbálhassam, milyen lehet ilyen
magasról és ilyen hosszú pályán bobozni. Nagyon jó volt. Rengeteg kanyar volt, meg egy
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alagútutánzat is. Rendkívül gyorsan jöttünk lefelé, nagyon élveztem. Remélem, lesz még
lehetőségem máskor is eljönni Erdélybe, és ide is szeretnék eljutni. (Földes Dorina)

Az erdélyi utunk fénypontjai
Az erdélyi kirándulásra 2019. március 12-én hajnali 4 órakor indultunk, és március 16án este 11 óra körül értünk haza.
Felejthetetlen élmény volt. Az öt nap alatt rengeteg élményt szereztünk, és ezért nagyon
hálásak vagyunk. Sok jó programon vettünk részt. Sok kedvencem van, de ha választani
kellene, kettő eseményt emelnék ki.
Az egyik, amely mindenkinek nagyon tetszett, a bobozás. Skigyimes volt a neve.
Rettentően hosszú volt, háromszor hosszabb, mint a Mátrában. Tíz percen keresztül vontatott
minket felfelé. Először egy csúszásról volt szó, de ebből három lett. Szerintem a világon a
legjobb bob.
A másik kedvenc programom az volt, amikor meglátogattuk a Csibész Alapítvány által
felkarolt gyerekeket a szállásunk szomszédságában. Ez is a negyedik napon volt, pénteken.
Sokféle adományt gyűjtöttünk itthon nekik,
melyeket átvittük hozzájuk. Társasjátékokat,
kisautót, plüssmacit, könyveket. Kis ajándék
tasakokban vittünk édességet meg golyóstollat.
Az egyik kisfiú megfogta a tollat, és mutatta
mindenkinek büszkén. Teljesen megdöbbentünk
és láttuk, hogy valóban más az értékrendjük.
Visszamentünk

a

szállásunkra,

és

elsírtuk

magunkat. Elhatároztuk, hogy mindenki összeszedi a kibontatlan, de nem igényelt édességeket,
rágcsálni valókat, és átvisszük nekik ajándékba. Újra átmentünk hozzájuk, és nagyon örültek
nekünk. Beszélgettünk velük, és ők körbe vezettek minket a szobáikon. Nagyon jó érzés volt
adni a Csibész Alapítványos gyerekeknek.
Az egész kirándulás feledhetetlen élményekkel teli program volt. Köszönjük! (Sándor
Anna Napsugár)
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Tamási Áron sírja

Farkaslaka:

Szejkefürdő

után Farkaslaka volt

az a település, ahol

megálltunk.

eléggé esett az eső, így

esőkabátban

esernyővel szálltunk le a buszról,

Sajnos
vagy

hogy odasétáljunk Tamási Áron

sírjához. Utolsó kívánsága szerint itt Farkaslakán temették el két cserefa közé. Ő írta az Ábel a
rengetegben című regényt. A sírjánál mécsest gyújtottunk rá emlékezve. (Dombai Marcell)

A Tordai sóbánya
Az erdélyi kiránduláson nekem a sóbánya tetszett a legjobban. Nem gondoltam volna,
hogy ilyen szépen ki van építve egy bánya. A sóbánya belsejében különféle játékok voltak.
Minigolf, asztalitenisz, játszótér… Arra pedig végképp nem gondoltam, hogy egy óriáskerék is
működik itt. Még sosem ültem óriáskeréken,
így ez nagy élmény volt a számomra.
Meglepő módon nem féltem

rajta, pedig

általában a magasban tériszonyom van. A
sóbányába 13 emeletnyi lépcsőn lehetett
lejutni. Felfelé is lépcsőn kellett jönni. Sokan
elfáradtak a lépcsőzésben és leültek, amikor
felértünk a felszínre. (Bathó Bence)
2019 márciusában iskolánk 7. évfolyamos tanulóival ellátogattunk Erdélybe, egy
párnapos kirándulásra, ahol az utolsó nap programjaként meglátogattuk a tordai sóbányát.
Ez a bánya az erdélyi város, Torda területén található. Ez Románia egyik legsűrűbben
látogatott helye. Itt a turizmus nagyon jól működik. A bányáról azt tartják, hogy már a rómaiak
idején is folyt a só kitermelése. Az egyik legjelentősebb sóbánya volt.
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Most pedig szeretnék néhány személyes tapasztalatot is megosztani. Hogyan is
jellemezném a sóbánya belsejének kinézetét? Nos, aki látta a Beavatott című filmet, annak azt
mondanám, hogy olyan, mint a filmbeli „Bátrak” főhadiszállása egy pár „játékkal”
megspékelve. Aki viszont nem látta, annak úgy mutatnám be, hogy képzeljen el egy
szabadidőközpontot mélyen a föld alatt! Ugyanis ebben a sóbányában található pingpongasztal,
golfpálya, játszótér, sőt még óriáskerék is. Ezeket a „játékokat” egy 45 méteren keresztül tartó
úgynevezett „gazdagok lépcsőjén” lehet megközelíteni. Mi a csoporttal lejöttünk a „gazdagok
lépcsőjén”, és 5-6 fős csapatokban felültünk az óriáskerékre. Mindenki nagyon élvezte,
nézelődtünk, fotóztunk és videóztunk a magasból. Miután leszálltunk, kaptunk egy óra szabad
programot. Volt, aki ajándékot vásárolt, volt,
aki elment megnézni a tavat, volt, aki golfozni
ment, és én a barátnőimmel pingpongoztunk.
Miután ezt meguntuk, elmentünk a játszótérre.
Néhányan felültünk a kis sergőre. Aztán jöttek
a tanáraink, és elindultunk fel a „gazdagok
lépcsőjén” a kijárat felé. Számomra ez volt a
legélvezetesebb program. (Horváth Gabriella)

Amikor megláttam a sóbánya
épületét, őszintén nem hittem, hogy
ilyen jó lesz. Bementünk, és először
fura szag volt, és minden tiszta só,
még a lépcső is. A só vöröses, barnás,
fehéres színekben pompázott. Egy
nagyon hosszú lépcsőn lementünk.
Hatalmas tér volt odalent, amely tele
volt különböző játékkal, sportszerrel.
Óriáskerék, játszótér, sergő, billiárd,
golf, bowling, tenisz. Csoportkép is
készült rólunk. (Ondok Hanga)
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A sóbánya csodája
A sóbánya előtt volt egy nagy kirakodóvásár. A bánya fogadóépületének előterében
legnagyobb meglepetésemre egy sonkaautomata volt. A sóbánya mélyében a falak mindenhol
sóból voltak. Kicsit szédültem a nagy mélység láttán. (Piszkor Jázmin)
A sóbányában minden sóból volt. A padló, a falak, a plafon, a lépcső. A sóbánya
mélyében rengeteg minden volt: játszótér, óriáskerék, pingpongasztal, színház, golf… Még
lentebb volt egy tó is, amelyen lehet csónakázni. (Szolnoki Erik)
Az évfolyamtársaimmal a Határtalanul program erdélyi kirándulásán vettünk részt.
Nagyon sok élménnyel gazdagodtunk. Ezek közül az egyik kedvencem a Tordai sóbánya volt.
Jártam már bányában, de sóbányában még sosem. A Tordai sóbányát 1992-ben nyitották meg
újból. A főbejárattól 45 méteren keresztül lépcsők visznek le a bányába, de lift is van. A
bányában hűvös idő volt, ezért kabátban sétáltuk körbe a helyszínt. Két legnagyobb tárnája a
Rudolf és a Terézia tárna. Mindkettőben rengeteg programot találtunk. Az óriáskerékre fel is
ültünk, amelyből gyönyörű kilátás volt. A Rudolf tárnában lehetőségünk volt minigolfozni,
pingpongozni és természetesen vásárolni. A tárnában egy miniszínház is helyet kapott, ahol
előadásokat tartottak, és filmeket vetítettek. A Terézia tárnában egy csónakázótó tárult elénk,
amelyet csak távolról tekintettünk meg. A tó nyolc méter mély.

A sóbánya látványa lenyűgöző volt, ezért ez volt
az

egyik

legemlékezetesebb

élményem

Erdélyben. (Skultéti Ákos)

A sóbányába először egy hosszú folyosón indultunk el, aztán egy hosszú lépcsősor
kezdődött. Aztán megint egy folyosószerűség fogadott minket. Következő egy csúszós,
meredek lépcső, aztán kisebb lépcsősor. Ezután még egy folyosó, de nem egy szokványos,
hanem egy hídszerűség. Nagyon magasan voltunk, és ha lenéztünk, akkor láttuk az egész helyet.
A plafonon jégcsap alakú sókicsapódásokat lehetett látni. Aztán újabb lépcsők következtek.
Sok emelet mélységbe kellett lelépcsőzni. Remegő lábakkal értem le, de megérte. Fantasztikus
látvány fogadott. Először felültünk az óriáskerékre, majd szabad programot kaptunk. Mi a
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barátnőimmel még egy további szűk lépcsőn lejjebb is mentünk, ahol egy tó volt. Csónakázni
is lehet rajta. Szóhoz sem jutottunk a gyönyörűségtől.

Ez volt erdélyi utunk utolsó állomása. Méltó befejezése volt ennek a csodás öt napnak.
Most már irány haza! (Varga Boglárka)

Útban hazafelé, az édes otthonunk felé.

VÉGE
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