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 A Határtalanul program keretében voltunk egy 5  
napos tanulmányi kiránduláson Erdélyben.  
A 40 hetedikes tanuló, 4 pedagógus és 3 szül  alkotta 
az utazó csapatot. Az utazásra úgy kaptunk lehet séget, 
hogy megnyertük a Bethlen Gábor Zrt. által meghirdetett 
pályázatot. 

        Reggel 3:45-kor már gyülekezni kellett az  
        Interspar parkolójában. Ott elbúcsúztunk a 
        szül kt l, bepakoltuk a b röndöket és felszálltunk 
        a buszra. Fent elhelyezkedtünk, majd beindították  
        a buszt is, és mindenki elkezdett rülten integetni. 
           (Mónus Zsófia 7.c) 
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Amikor már mindenki bepakolta a táskáit a buszba, elbúcsúztunk a szül kt l. 
Kezdetét vette a nagy utazás. Nagyon álmosak voltunk, de szinte senki sem aludt 

a buszon. Kb. hat órakor értünk a határhoz, ekkorra már mindenki „felébredt”. 
Vártunk egy kicsit, majd egy román határ r feljött a buszra, 

hogy megnézze az úti iratainkat.  
   (Bóné Anna 7.c) 

  Már az is nagyon izgalmas volt, hogy átléptük a magyar határt,  
       mert én el ször hagytam el az országot. 
          (Zimány Viktória 7.c) 

       A határon átérve hirtelen senki sem volt már álmos. 
       Nem is tudom vajon miért?! Els  megállónk a  
       Királyhágó volt, ami egy lélegzetet elállító hely,  
       és Erdély kapujának is neveznek. 
          (Tasi Tímea 7.c) 

Romániában az els  izgalmas hely a Királyhágó volt. 
Egyre magasabbra mentünk, és végig kacskaringós, 
kanyargós volt az út. Amikor megálltunk az egyik 
legmagasabb részen, egy kilátóhelyr l megnéztük a 
gyönyör  tájat. 
   (Driszku Dominik 7.c) 

A távolban már látszottak a Keleti-Kárpátok bels  vonulatai és a Csíki-havasok. 
Következ  állomás Kolozsvár. Itt Hunyadi Mátyás, hajdani nagy királyunk szül házát 
néztük meg. 
       (Szintai-Major Eszter 7.c) 
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A ház egy helyi sz l sgazda tulajdonában 
volt, és Mátyás király édesanyja az utazásai 
során sokszor szállt itt meg. Így történhetett, 
hogy Mátyás ebben a házban született meg 
1443. február 23-án. 
   (Tasi Tímea 7.c) 

Kolozsváron felkerestük a Szent Mihály templomot.  Ez a templom arról is híres, hogy falai 
Csodaszép bels  tere volt. A templom gótikus stílusban között majd ötven országgy lést tartottak, 
épült, ezért gyönyör  nagy ablakai voltak, amelyekre   és itt választották fejedelemmé Rákóczi  
egy-egy híres személyt festettek.     Zsigmondot, Báthory Gábort, valamint 
(Zimány Viktória 7.c)      Bethlen Gábort. (Sipos Brigitta 7.c) 

A templom mellett található a híres 

Mátyás király szoborcsoport, melyet 

Fadrusz János szobrászm vész készített 

egy pályázatra. A szoborcsoport 

legmagasabb pontján Mátyás király áll, 

fején aranyszín  babérkoszorúval, 

miközben gy ztes seregét figyeli egy vár 

bástyájáról. A királyt a fekete sereg 

vezérei veszik körül: bal oldalon Magyar 

Balázs és Kinizsi Pál, jobb oldalán 

Báthory István és Szapolyai István, 

megdöntött zászlórudakkal a kezükben mind Mátyás felé mutatva.  

      (Gál Milán 7.b) 
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A szoborcsoportot és a környez  teret szépen felújították. El tte nagy ásatások is zajlottak itt. Ennek 
nyomát láttuk a téren. Az ásatási gödröt szabadon hagyták, csak egy üveglappal fedték be, hogy lehessen 

látni az ott feltárt ókori maradványokat. Állítólag a románok szerették volna bebizonyítani, hogy ez a terület 
régen az övéké volt, tehát jogosan birtokolják most ezt az országot. Egészen a római korig vezetik vissza az 
ittlétüket, ezért is láttunk a sétánk során egy Romulust és Remust ábrázoló szobrocskát, amint csecsem ként 

az anyafarkas táplálja ket. Err l a mondáról ötödik osztályban tanultunk történelemb l. 
(Latóczki Elina 7.c) 

Kolozsvári sétánk során eljutottunk a Farkas utcai 
református templomhoz, mely el tt áll a híres Sárkányöl

Szent György szobor másolata, amelynek eredetije Prágában van. 
(Mónus Zsófia 7.c) 

Szent Györgyöt a lovagok és zarándokok 
oltalmazójaként tisztelték, és nagy népszer ségnek 
örvendett az emberek körében. Egy legenda is 
f z dik Szent Györgyhöz. A város melletti tóban él
sárkányt etetni kellett, hogy ne támadjon az 
emberekre. Mindennap egy juhot kapott, de miután 
elfogytak a juhok, embereket áldoztak fel 
sorshúzással. Egyszer a király leányát sorsolták ki, 
aki sírva ment a tóhoz. Arra járt György vitéz, aki 
megsajnálta a lányt, és ezért lándzsájával megölte a 
szörnyeteget. Így megmenekült a lány és a város is.
    (Gyetvai Rebeka 7.c) 

Furcsa volt látni a pici szobrot, amely egy nagy h st 
ábrázol. Nem így képzeltem el. Azt vártam, hogy 
majd el bukkan egy hatalmas sárkányszobor, 
mellette lándzsájával egy magas lovag szobra. 
Meglepetten álltam a kicsi szobor el tt, és 
elképzeltem, hogy milyen klasszul nézne ki ez nagyobb méretben. 
           (Jakab Réka 7.c) 
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Tízperces séta Itt felkerestük 
után a              Apáczai Csere   
Házsongárdi János sírját és    
temet be az az egyik    
jutottunk. osztálytársunk,        
               Joci, elszavalta: 

  

   Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temet ben c. versét. 
(Bóné Anna 7.c) 

     

A következ  nevezetes megálló a Tordai-hasadék A Tordai-hasadéknál én tartottam a beszámolót 
volt. Már messzir l látni lehetett a két magas hegyfal a hasadék keletkezésér l és az ehhez kapcsolódó 
között lév  hasadékot. Zsófi mesélt a keletkezésér l  mondáról. A Tordai-hasadék a vulkáni alkotás egyik 
és a róla szóló mondáról. Valamennyire még   legbámulatosabb remeke, mert itt egy hegylánc  
emlékeztem, hogy err l töriórán is volt szó hatodik tetejét l a talapjáig kettérepedt. A kb. 2 km hosszú 
osztályban.  (Driszku Dominik 7.c) szakadékon a Hesdát-patak folyik át. A hasadék 
        mondájáról hatodik osztályban tanultunk. 
        Szent László Torda mellett harcolt a kunokkal. 
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A túler vel szemben azonban vissza kellett vonulnia a 
hegy irányába, de a kunok üldöz be vették a magyar 
sereget. Szent László feltekintett az égre, és Istenhez 
fohászkodott; ebbe a pillanatban a hegy kettészakadt. 
Így a kunok nem tudták tovább üldözni. Lászlónak 
pedig még az utolsó pillanatban sikerült átugratnia. 
Állítólag a lova patkójának nyomát még ma is látni a 
sziklában. Épp, amikor ott jártunk, láttunk a szikláról 
elinduló embereket. Biztosan siklóerny z k. 
Csodálatos látvány lehet olyan magasból letekinteni a 
gyönyör  tájra.     
    (Mónus Zsófia 7.c)

A Tordai-hasadékkal szemközti domboldalról  
gyönyör  volt a kilátás. Osztálytársammal megállapítottuk, 
hogy a hasadékhoz vezet  kanyargós út kiválóan megfelelne 
egy Forma-1-es pályának. Itt is rengeteg fényképet készítettünk.  
(Bóné Anna 7.c) 
       
      A Tordai-hasadék fantasztikusan gyönyör  volt.  
      Szavakkal nehéz leírni az érzést, amit a látvány okozott. 
      Szerintem ezt az életben legalább egyszer mindenkinek  
      látnia kell.   
      Ezután elindultunk a szállás felé. Sajnos kés  este volt már,  
      amikor megérkeztünk, de még így is nagyon finom, meleg  
      vacsorával vártak minket a vendéglátóink. Majd kiosztották 
      a szobákat, és lehetett menni fürödni és aludni. Már nagyon  
      fáradtak voltunk.  (Csermák Noémi 7.c)
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15 órás hosszú utazás után érkeztünk meg a Hargita megyei Csíkcsomortánra. A helyiek kürt skaláccsal, 
ízletes vacsorával és nagy szeretettel fogadtak bennünket. Kedvencünk lett a minden este felszolgált üveges, 

finom, Hargita elnevezés  ásványvíz. Mi egy 4 f s szobába kerültünk, gyorsan kipakoltunk, majd 
meglátogattuk a szomszédainkat. A nap izgalmaitól, élményeit l elfáradva végre éjfél körül ágyba 

kerültünk. 
(Szabó Balázs 7.a) 

Sötétedés után érkeztünk a szállásra, ahol rögtön le is pakoltunk. A szobák nagyon hangulatosak voltak. 
Külön fürd szoba nyílt bel lük. A berendezkedést követ en lementünk a kert hátsó részén lév  ebédl be, 

ahol finom kürtöskaláccsal és meleg vacsorával vártak bennünket. 
(Zimány Viktória 7.c) 

Szállásunk Csíkcsomortán nev  faluban a Szell
Szállóban volt. Gyönyör  nagy kertjében egy kis patak 
folyt, felette pedig egy kicsi fából készült híd ívelt át. 
Az étkez  egy régi cs r, székely nyelven csüll  volt, 
melyet egy nem messze lév  faluból hoztak ide. 
Darabjaira szedték szét, és úgy szállították ide, utána 
pedig itt összerakták. Az étkez  mellett volt egy színpad 
és egy hagyományos székelykapu, amelyet szintén egy 
szomszédos faluból hoztak ide. Azt mondták, hogy 
ezeket a szép régi építményeket szeretnék meg rizni az utókornak. 
Az elkövetkezend  napokban err l a helyr l indulva látogattunk el Erdély nevezetességeihez. 
(Gyöngyösi Krisztián, Kecskeméti Lili 7.c) 
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Másnap korán reggel, 7 órakor (itthoni id
szerint 6-kor) keltünk. Felöltözködtünk és 
elindultunk a csüll be reggelizni. Minden 
reggel nagyon hideg volt, ezért kabátot 
kellett venni annak ellenére, hogy nem volt 
messze a lakóháztól az ebédl . Ahogy 
beértünk az ebédl be, megcsapta a fülünket 
az asztalok fel l érkez  zsivaj. Mindenki 
tárgyalta, hogy milyen érzés volt az els
éjszakánk Erdélyben. 
9 órakor már a buszon ültünk, felkészülve 
az aznapi utazásra. Ezen a napon már 
idegenvezet nk, Zsombor is velünk tartott. 
(Kecskeméti Lili 7.c) 

Zsombor nagyon sok történetet, érdekességet, id nként székely viccet is mesélt nekünk. Így a buszon sosem 
unatkoztunk. Az els  ilyen humoros viccet meg is jegyeztem: 

„Székely bácsi kint kapál a földjén. Megáll egy autó, kiszáll bel le egy 
riporter, és megkéri, hogy a rádió számára mesélje el, hogyan telik egy 
napja.  
Székely bácsi elkezdi:  
- Felkelek reggel, megiszom egy pohár pálinkát, fogom a kapát, 
kimegyek a földemre. Ott megiszom egy pohár pálinkát, hogy legyen 
er m a kapáláshoz.  
- Jaj, ez így nem lesz jó! Nem lehet a hallgatók el tt az ivást 
népszer síteni! Mondja azt a pálinka helyett, hogy elolvasott egy 
könyvet! –kéri a riporter.  
- Jól van! –mondja a bácsi, és elkezdi újra. 
- Felkelek reggel, elolvasok egy könyvet. Aztán fogom a kapát, kimegyek 

a földemre. Ott elolvasok egy pár oldalt, hogy legyen er m a kapáláshoz. Minden sor végén olvasok egy 
kicsit. Ett l elnehezedik a szemem, alszom egy keveset. Amikor felébredek, elindulok haza. Út közben 
betérek a könyvtárba, és a cimborákkal elolvasgatunk egy darabig. Aztán hazaúton még betérek a 
nyomdába.”         (Kecskeméti Kitti 7.a) 
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A mai nap els  állomására, Madéfalvára igyekeztünk. 
Útközben számos Csíki-medencében található 
településr l hallgattunk érdekességeket. Néhányat 
leírtam a naplómba. Például Csíkmadaras a 
sajtkészítésr l híres, és itt régen kerecsensólymot 
tenyésztettek a vadászatokhoz. Nyaranta tánctábor 
m ködik. És egy szójáték  Madaras – még a pap is 
fazekas. Csíkdánfalva arról kapta a nevét, hogy sok 
dámvad élt a környékén. Híres a szép fekete 
kerámiáiról és a színes gyapjúsz nyegeir l. 
Csíkkarcfalván található egy híres er dtemplom,
mely régen védelmi célokat is szolgált. A templom 8 m 
f tornyát egybeépítették a templomot körülvev  fallal. 
     (Bartus Anna 7.c) 

Madéfalván megálltunk a székely vértanúk 
emlékm vénél. Mária Terézia uralkodása idején a 
székelyeket be akarták sorozni a Habsburg Birodalom 
hadseregébe. A székelyek azonban meg akarták rizni 
évszázados katonáskodási hagyományaikat, és 
ellenálltak. k mindig Magyarország keleti határát, 
Erdélyt rizték és meg is védték, ha támadás érte. A 
császáriak megtámadták 1764-ben Madéfalvát, ahol a 
székelyek vezet i találkoztak. A falu ágyúzása 
következtében kétszáz székely ember esett áldozatul, 
közöttük n k és gyerekek is. A támadás után sokan 
elhagyták Székelyföldet, és elbujdostak Moldvába. k 
lettek a moldvai csángók sei.  
Megkoszorúztuk az emlékm vet, és elénekeltük a 
magyar és a székely Himnuszt. Így emlékeztünk az 
ártatlanul elhunytakra. 
    (Fekete Tomaj 7.c) 
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Csíkrákoson egy pogány kori szent helyre épült templomot látogattunk meg. A falán különböz si jelek, 
és égitestek voltak. Zsombor mesélte, hogy a dombtet n (ahol most a templom áll) tartották a sámán 

összejöveteleket, amelyeknek helyét bizonyos 
er vonalak mentén jelölték ki. A szertartáson 

si szokás szerint a ritmushoz dobokat 
használtak. Amikor bevezették a keresztény 
vallást, nem engedték használni ezeket a 
hangszereket. A székelyek csalafinta emberek, 
és kitaláltak egy új hangszert, mellyel álcázták 
a dobot. Ez a hangszer az üt gardon, melyen 
van ugyan 3 húr, de dallamot nem nagyon 
játszottak rajta, viszont a „vonóval” ütötték a 
csellóhoz hasonlatos hangszert. Így pótolták a 
ritmushangszer hiányát. 

           (Sárközi Attila 7.c) 

Vasláb nev  településen nem álltunk meg,   Következ  állomásunk egy természeti 
de az idegenvezet nkt l érdekes dolgot hallottunk  hely, a Maros forrása volt. 
róla. Ezen a településen szinte csak románok   Megkóstoltuk a vizét, és mivel az 
élnek, ezért román szigetnek nevezik, hiszen a   az íze és a h mérséklete olyan volt, mint a  
Csíki-medencében körös-körül nagyrészt magyarok jégnek, elneveztük „jégvíznek”. 
lakta települések vannak.     Szanditól meghallgattuk a forrás legendáját. 
Egy történet a faluról:         (Zimány Viktória 7.c)
A csíksomlyói búcsúba men ket megtámadták a falu 
 román jobbágyai, ezért a következ  évben a búcsújárók 
 kikerülték a helyet és máshol mentek. Vasláb falut ebben 
 az évben egy természeti katasztrófa sújtotta. Az a hír járta, 
 hogy ez Isten büntetése volt. A falu ezért úgy döntött, 
 hogy a következ  évben már a falu határában kaláccsal 
 és pálinkával fogadják a búcsújárókat. 

     (Pályi Patrik 7.c) 
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A Balánbánya fölött él  Tark  nev  tündérnek volt 
két szép lánya. Az egyiket Marosnak, a másikat 
Oltnak hívták. A két lány örökösen vitatkozott 
egymással, sok szomorúságot okozva ezzel 
édesanyjuknak. 
Mikor édesapjuk megmentésére a Fekete-tengerhez 
elindultak, édesanyjuk folyóvá változtatta ket. A 
civakodó testvérek most sem tudtak megegyezni, 
külön indultak el. 
Maros szép csendesen átfolydogált réteken, 
mez kön, míg a Dunába ért. Olt átvágtatott a 

hegyeken, nagyon elfáradt, a végkimerülés határán volt már, mikor meghallotta Maros hangját. 
Boldogan ölelkeztek össze a Duna habjaiban. Ahol a Duna beömlik a Fekete-tengerbe, meglátták 
édesapjukat, de mire megszólíthatták volna, örökre elnyelték ket a tenger hullámai. 

           (Horváth Alexandra 7.c) 

Utunk folytatásaként a Gyergyói-medencén keresztül a hegyekbe vezetett, a Békás-szoroshoz. Az út 
olyan kacskaringós volt, hogy elneveztük „Rio de kacskaringó”-nak. A szoroshoz vezet  út közben 

gyönyör  hegyeket láttunk, melynek egyikén, a Pongrácz-tet n megálltunk a tájban gyönyörködni. Itt 
vásárlásra is volt lehet ség, és végre megvehettem a h n áhított áfonyalekvárt. 

(Szabó Balázs 7.a) 
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A Békás-szoros, ahová mentünk, minden képzeletünket 
felülmúlta. Hatalmas sziklák mindenütt, a fák szinte a semmib l 
n ttek ki. A szoros lábánál egy mesébe ill  patak csörgedezett a 
maga csendességében. Bár csak egy órát töltöttünk itt, mégis 
felejthetetlen élmény maradt számunkra. Ha visszagondolunk, 
úgy érezzük, mintha a Békás-szoros lágy szell je simogatná 
orcánkat.    (Szabó Bernadett 7.a)

Az egyik legnagyobb élmény az életemben az erdélyi út. Sok 
szép helyen jártunk, amit mindenkinek látnia kell! A természet 
csodái leírhatatlanul szépek. A Békás-szorosban úgy éreztem 
magam, mintha egy óriási árokban lennék. 
     (Ignáth Zsolt 7.a) 

Ezután a Gyilkos-tóhoz utaztunk. Életemben ilyen szépet még nem láttam. A tavat körülvev
fenyvesekkel borított hegyek, a tükörsima víz, a kék ég lélegzetelállító volt. 
A Gyilkos-tóhoz is kapcsolódik egy legenda.  
(Horváth Alexandra 7.c) 

Eszerint volt egy szép székely leány, Eszter, 
aki megismerkedett egy legénnyel. 
Egymásba szerettek, és már az esküv t 
tervezték, amikor a fiút behívták katonának. 
Esztert egy vásárban meglátta egy zsivány, 
nagyon megtetszett neki, és elrabolta. 
Elhalmozta minden jóval, de Eszter szívét 
nem tudta elnyerni,  egyre a kedvese után 
vágyakozott. Hiába kérte a zsiványt, hogy 
engedje el, az egyre er szakosabb volt vele. Ezért a lány istenhez fohászkodott, hogy mentse meg t. 
Erre a hegy óriási robajjal leszakadt a völgybe, magával sodorta Esztert, a zsiványt, s t a hegyen legel
nyájat is.          (Kecskeméti Lili 7.c)
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Érdekes volt, hogy a tó vizéb l feny csonkok állnak ki,  
és azért maradtak meg a csonkok, mert a víz konzerválta 
a fákat. A tavon lehet csónakázni is, de ezt mi most nem  
tudtuk kipróbálni.    (Erdélyi Dániel 7.a)

Este lehet ségünk nyílt egy szomszédos 
gazdához átlátogatni, és megnézhettük az 
állatait. Voltak lovak, tehenek, birkák, 
malacok. A tehenek éppen hazafelé jöttek a 
legel r l, és elcsodálkoztunk, hogy minden 
tehén tudta, hogy melyik kapun kell 
hazamennie. Utána a gazda fia megmutatta, 
hogyan kell fejni a tehenet, és nagyon édes 
volt a cicájuk, mert odaült a tejes vödör 
mellé. Biztosan mindig kap egy kis 
tejecskét. Az egyik tehénnek borja volt, és 
éppen szopott. Nagyon édes kis boci volt!  

(Stenzl Réka 7.a) 

A barikákat is megnéztük. Nagyon fél s állatok. A 
helyük felett barkaágat fedeztünk fel. A gazda 
elárulta, hogy az egy megszentelt barka, és azért 
teszik oda, hogy megvédje az állatokat a 
betegségekt l. A gazdától elköszönve még 
megsimogattuk a lovait. 

     (Szabó Bernadett 7.a)  
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Ködös reggelre ébredtünk. Tele kíváncsisággal 
néztünk az új nap elé. Utunk els  állomása ismét 
egy gyönyör  táj, a Fügés-tet  volt. Nevét a 
vadegresr l kapta, melyet a székelyek fügének 
mondanak. Ebb l a gyümölcsb l sok található a 
környéken. Zsombor elárulta, hogy itt húzódott az 
úgynevezett Árpád-vonal, mely a II. világháború 
idején védelmi rendszer volt, és itt harcolt Seb
Ödön is, aki a harcokról írt a „Halálraítélt zászlóalj” 
cím  m vében. 
(Nagy Gerg  7.a) 

A Fügés-tet  a Keleti Kárpátok vízválasztója.   Innen továbbhaladva számos „Gyimes” 
A környék hegyoldalait legel knek használják,   el nev  településen vitt át az utunk. 
ezért állandóan kaszálják a rajta lév  füvet. A  Ilyen volt például Gyimesfels lok, 
hegytet n megálltunk kicsit leveg zni. Épp   Gyimesközéplok, Gyimesbükk. A települések 
tehenek legeltek, és szórakozásból igyekeztünk  nevében a „lok” azt jelenti, hogy két hegy 
minél közelebb kerülni hozzájuk, hogy   közötti lapos rész. A Tatros-völgyet 
megsimogathassuk ket. Hiába igyekeztünk, mert   a Tatros nev  folyó szeli át. A környez   
nem álltak meg, s t egyre messzebb próbáltak t lünk  hegyekb l gy jti össze a patakok vizét. 
kerülni. Itt történt az eset Dénes telefonjával.   A patakok melletti kis falvak nevében 
A tehenek „kergetése” közben kiesett a telefon  is megtalálható a „pataka” szó. 
a nadrágzsebéb l, és ezt csak a buszon vette észre.   Pl. Hidegségpataka, Szalamáspataka. 
A kacskaringós, keskeny úton a busz nem tudott   A Gyimesbe épült házak fából készültek, 
visszafordulni, így az idegenvezet nk azt javasolta,  kicsik, hogy a nagy hideg teleken jól,  
hogy majd visszafelé megállunk és megkeressük.   könnyen f thet  legyen. A gazdasági  
Senki sem hitt abban, hogy meglesz.    épületek viszont jó nagyok. 
(Jakab László 7.c)      (Berta Lili 7.c) 
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Útközben láttunk lakodalmas házat is. Onnan lehetett tudni,  
hogy itt esküv re készül dnek, mert a ház kapujához felállítottak 
egy vagy két jó magas feny fát, és azokat feldíszítették. Kett
ilyet is felfedeztünk. 
Gyimesfels lokon áthaladva láthattuk, hogy a helyi általános  
iskolában éppen testnevelésórát tartottak. 
Egy régi épületre pedig azt mondta az idegenvezet nk, hogy a múlt  
században kaszárnya volt, és itt állomásoztak a magyar katonák.  
Szép épület volt régen, de miután a román katonaság átvette, nem  
foglalkozott a laktanya karbantartásával, így mostanra nagyon  
leromlott az állapota.   (Tóth József 7.c)

Hidegpatakán egy csángó családnál jártunk vendégségben. Már a 
kapuban csörögefánkkal kínáltak, és gyimesi csángó népviseletbe 
öltözött zenészek muzsikával fogadtak. Az udvaron volt egy színpad 
és körötte padok. 
Ezekre ültünk és megnéztük, hallgattuk a zenészek és a táncosok 
m sorát. Megtudtuk, hogy harmincötféle gyimesi csángó néptánc 
létezik. Ezekb l mutattak be nekünk párat. Például a hejszét, a balkáni 
legényest, a háromtappantóst és az egytappantóst. A gyimesi csángó 
zenekar két zenészb l állt. Egy üt gardonos és egy heged s. Az 
üt gardonos mesélt a hangszerér l, melyet  saját maga készített. 
Bemutatták a férfi- és a n i viseletet is.    

Az egyik népdalukba hangosan  
kiabálva vicces dolgokat is 
mondtak. Pl. „egyen békát 
tavaszig, utána meg egeret, míg  
a szeme kimered…” Ezen nagyot  
evettünk. 
(Garics Anett 7.c) 
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A bemutató után nekünk is megtanítottak egy egyszer  táncot, utána pedig egy játékot, a „Megy a g zös 
Kanizsára” csángó változatát. Jót mulattunk. Ezután jól esett a 
házigazdák által készített házi erdélyi finomságokat megkóstolni. 
Nekem nagyon ízlett a házisajt, a saláta, a szalonna és a 
házikenyér. Elárulták nekünk, hogy a mez gazdasággal 
foglalkozó erdélyiek szinte önellátóak, mindent maguk készítenek 
el. Szívesen maradtunk volna még, de igyekeztünk a következ
állomásunkra, Gyimesbükkre. 
(Kecskeméti Lili 7.c) 

                         
Gyimesbükk határában található a történelmi   Az rház közvetlen szomszédságában 
Magyarország legkeletibb határállomása, ahol még   van egy kis hegycsúcs, melynek 
megvan a régi 30. számú rház épülete, melyet nem   tetejére hosszú lépcs sor vezetett 
olyan régen újítottak fel. Ennél azért érdekesebbnek t nt  fel. Hamar rájöttünk, hogy ez vezet 
a régi vágány mellett felállított öreg mozdony.    fel a Rákóczi-várhoz. Rögtön meg 
Természetesen el ször ezt rohamoztuk meg. Kár,   is rohamoztuk, hogy bevegyük a várat. 
 hogy már nem m ködik, mert ha rajtunk múlt volna,   Fölérve megállapítottuk, hogy nem  
biztos beindítjuk. Utána azért az rháznál is tettünk   sok védeni való fal maradt a várból,  
egy érdekes felfedezést. Találtunk egy zárt pincelejáratot,  viszont gyönyör  a kilátás. 
ami fölé ki volt írva, hogy BUNKER. Fantáziánkat   (Jakab László 7.c)
 igencsak megmozgatta a zárt ajtó. (Nagy Gerg  7.a)
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A hegy tetejér l láttuk, ahogyan a patak egy fordított  
V-alakban félszigetet formál a környez  területb l. 
Noémit l megtudtuk, hogy a várat nem a Rákócziak 
építették, hanem Bethlen Gábor. A vár f  szerepe a 
völgyben futó kereskedelmi út és határ ellen rzése volt. 
Ezért itt kéthetenként váltották egymást a székely falvak 

rségei. Innen nagyon messzire el lehet látni, így az 
ellenséget hamar észrevehették, és riasztották a lakosságot. 
(Kecskeméti Lili 7.c)  

A vár és a környez  hegygerinc katonai szempontból 
kiváló fekvés . A második világháború idején, 1944-ben 
nagy harcok dúltak a betör  szovjet és román csapatok 
ellen Vitéz Seb  Ödön vezetésével.  
(Mosonyi Milán 7.a)  

Magyarország és Moldva között itt a határnál 
létesítettek egy karantént a Moldvából behozott 
állatoknak, mert sok fert z  betegséget hordoztak. Így 
negyven napig kellett itt lenniük az állatoknak, mert 
ennyi id  alatt kiderült, hogy hordoznak-e fert z
betegséget. Ha nem betegedett meg az állat, akkor 
továbbengedték a magyar piacokra. Most ez a 
karantén Nagyváradnál van, pár száz kilométerrel 
nyugatabbra.
(Sz cs Ádám 7.a) 
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Gyimesbükkr l, az ezeréves határtól jöttünk visszafelé, és eszünkbe 
jutott Dénes elveszett telefonja. Mindenki kíváncsian várta, vajon 
meglesz-e a telefon vagy nem. A buszról csak Ibolya néni, Dénes és 
Laci szállt le, bízva a sikerben. Mi a busz ablakára tapadva 
figyeltünk. Egyszer csak láttuk, hogy Ibolya néni lehajolt és felvett 
valamit. Dénes széles vigyorral vette át a megtalált telefonját. Senki 
nem hitte, hogy megtaláljuk. 
Viccel dtünk is, hogy valamelyik tehén már megette és épp a 
darabjain kér dzik. Vagy már összetaposta, vagy „összecsinálta” 
vagy majd a bend jéb l halljuk csörögni. Mindenesetre nagy 
mázlija volt Dénesnek. Számára ez biztosan örök emlék marad. 
Dénes telefonján az utolsó kép a tehén volt, akit „üldözött”.   

          (Keresztesi Zsuzsanna 7.a) 

Csíkszeredán volt a következ  helyszín. Itt f  látnivalóként a 
Mikó-várat néztük meg. A végvárnak számító csíkszeredai 
er sség a Gyimesi-szoros fel l betör  idegen csapatok 
feltartóztatására épült. A Mikó-vár 1764-ig a császári csapatok 
laktanyája volt, majd ett l kezdve 1849-ig a székely gyalogezred 
táborkarának székhelye. 1970-ben restaurálták, és lett bel le a  
Csíki Székely Múzeum. A múzeumban többféle kiállítás m ködik. 
Az egyik részén természettudományos kiállítások vannak. Itt egy 
régi földtörténeti korban éreztük magunkat egy kisebb asztallap nagyságú csótány, óriási szarvasbogár, 
botsáska, herkulesbogár és hernyó, lepkék, bögöly társaságában. Ezután átmentünk a vártörténeti terembe. 
Itt volt a várkút, melynek történetéhez egy humoros filmet nézhettünk meg. Láttuk a vár konyháját, és 
kerekasztalos ebédl jét. Felpróbálhattunk labanc katonai ruhákat, 
kipróbálhattunk jelz trombitát, dobot. Lacinak és Tomajnak sikerült 
megszólaltatni a trombitát.   (Lajkó Brigitta 7.c)  
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Ezután városnézés következett Csíkszeredán. Láttuk az angyalkás  
templomot, melyet Makovecz Imre tervezett, a Márton Áron 
Gimnáziumot, mely még 1891-ben épült fel és Zsombor szerint híres 
a Sportcsarnok, ahol a jéghokisok is edzenek, valamint a Csíki uszoda, melyet 
viccesen Csíki csobbanónak hívnak a helyiek. 
       (Csermák Noémi 7.c) 

Szállásunk felé tartva betértünk Csíksomlyóra, a 
Kegytemplomba. Ez egy híres zarándokhely, legtöbb 
magyar pünkösdkor látogat el ide. A Kegytemplomban 
található a híres Mária-szobor, a székelyek „Babba 
Máriának” nevezik. Állítólag, ha megsimogatjuk a lábát s 
kívánunk valamit, akkor az teljesülni fog. 
     (Keskeny Kitti 7.c) 

      A Kegytemplomtól nem messze található egy borvízforrás, 
      melynek az íze olyan, mintha vasat szopogatnék. A színe is 
       olyan, mint a rozsdás vasé. Állítólag nagyon egészséges ez a 
      víz.     (Török Bence 7.c)

A harmadik nap este egy táncos m sorral kedveskedtünk a 
Csibész Alapítvány gyermekeinek. A balettos lányok el adtak 
egy Charleston-táncot, majd átadtuk az ajándékainkat, melyeket 
még Szolnokon készítettünk és gy jtöttünk. A gyerekek nagyon 
örültek a sok játéknak, könyvnek, finomságnak, a saját készítés
hajbavalónak, karköt nek. Az alapítványi gyerekek megköszönték 
a csomagokat, és elénekelték nekünk a csángó himnuszt, majd 
közülük egy lány, Ramóna, gyimesi csángó népdalt énekelt 
nekünk gyönyör  hanggal. Nagyon megható volt, ahogy ezek a 
gyerekek énekelték a saját himnuszukat. Majdnem elsírtuk 
magunkat a meghatottságtól.    (Garics Anett 7.c)
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Ismét nagy köd volt reggel. Zsombor mondta, 
hogy a Csíki-medencére ez jellemz . 
A buszon megint hallhattunk néhány érdekességet. 
Csíkszentkirályon palackozzák a Hargita Gyöngye ásványvizet. 
Huszonöt ilyen forrás van a faluban. Még külföldre is szállítanak 
a vízb l. A legtöbb csíki falu valamilyen szentr l kapta a nevét. 
Pl. Csíkszentdomokos, Csíkszentimre, Csíkszentmihály,  
Csíkszentmiklós, Csíkszentgyörgy. 
Csíkszentimre a mofettás fürd jér l híres. A mofettában 
az utóvulkanikus hatás következtében gyógyító gázok szabadulnak 
fel, melyek a b rön keresztül szívódnak fel, ennek hatására kitágulnak 
a hajszálerek, mellyel sokféle betegség gyógyítható. 
A Csíki-medencében f leg földm veléssel foglalkoznak, f
növényük a pityóka. Csíkkozmás nem azért kapta a nevét,  
mert nem tudtak f zni, és leégették az ételt, hanem egy Kozma  
nev  család telepedett le itt.   (Szintai-Major Eszter 7.c)

Mire Nyerges-tet re értünk, felszállt a köd, és 
gyönyör en sütött a nap.  
1849. augusztus 1-jén itt zajlott a szabadságharc egyik 
utolsó csatája. Gál Sándor tábornok Tuzson János 
alezredest bízta meg azzal, hogy kétszáz honvédjével 
tartóztassa fel az orosz-osztrák seregeket. A székelyek 
h siesen harcoltak. Végül csak úgy tudták ket legy zni, 
hogy egy kászoni származású férfi elárulta az 
ellenségnek, hogyan keríthetik be ket. Úgy is nevezik ezt 
a helyet, hogy „Székelyföldi Thermopülai”. Rengetegen 

életüket veszítették a harcosok közül. Az emlékm nél elhelyeztük koszorúnkat, és meghallgattuk 
Kecskeméti Lili el adásában Kányádi Sándor Nyergestet  cím  versét. 
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Az elesett h sök emlékére kopjafákat is állítottak a szemben lév  dombon. Az egyikre nemzetiszín 
szalagot kötöttünk és elénekeltük a Himnuszt. 

(Bársony Dénes 7.c) 

Következ  állomásunk Kézdivásárhely városa volt. A lakosság 90%-a magyar. Századfordulós 
hangulatú kisváros. A f teret régi keresked i házak veszik körül. Egyedülálló jellemz je az udvarterek, 

melyek úgy alakultak ki, hogy a gyerekek a szül i ház mögé építkeztek hosszantilag, egyre beljebb. 
El ször Gábor Áron szobrához mentünk. Harcolt az 1848-49-es szabadságharcban, és híres ágyúönt
volt. 93 ágyút készített. A szobránál elénekeltük a róla szóló „Gábor Áron rézágyúja ” cím  népdalt, 

majd elsétáltunk az egykori önt m helyhez, ahol egyik ágyújának másolatát tekintettük meg. 
Március 15-én mindig ünnepbe öltözik a város. 

(Mosonyi Milán 7.a) 
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A kulturális program után betértünk a Rigó Jancsi cukrászdába. 
Megtámadtuk a sütis pultot és teletömtük magunkat finomságokkal. 
Most a sütihez bónusz üdít ital is járt. 
(Jakab Réka 7.c) 

Utunkat iskolánk névadójának szül falujába, Csomak rösre
folytattuk. A falu eredeti neve Körös volt, a falu el tagját (Csoma) 
nagy szülöttének, K rösi Csoma Sándor emlékére kegyeletb l kapta. 
Itt el ször felkerestük K rösi Csoma Sándor szobrát, és elhelyeztük 
rajta iskolánk koszorúját. Ezután a helyi református pap megmutatta 
K rösi emlékszobáját, ahol mesélt K rösi életútjáról. A paptól azt is 
megtudtuk, hogy a f téren álló templomban keresztelték meg a 
csecsem  K rösi Csoma Sándort. 
(Ignáth Zsolt 7.a) 

K rösi Csoma Sándor eredeti szül háza nincs már meg (leégett), de 
képek alapján rekonstruálták. Ide is elsétáltunk. A ház gondnoka, 
egy id sebb néni nagy lelkesedéssel nyitotta ki nekünk a házat. 
Biztosan nem sok ember jár erre, és örült nekünk. A ház kapuja a 
Székelyföldön jellemz  szépen faragott székelykapu. A házban is 
volt egy kis kiállítás. A néni megmutatta nekünk a vidékre jellemz
faháncsból font kalap készítésének módját. Csoportkép készítése után visszaszálltunk a buszra, és irány a 
szálláshelyünk.  
(Keresztesi Zsuzsanna 7.a) 

Este m sort adtunk az 1956-os forradalom tiszteletére a Csibész Alapítvány gyermekeinek. A 
polgármester és családja is jelen voltak. Megköszönték a megemlékezést, majd egy kis beszélgetés után 
leültünk a tábort zhöz. Rájöttünk, hogy sok népdalt, és könny zenei dalt tudunk közösen énekelni, mert 
mindenki ismerte ket. Jó hangulatban telt az este. A gyerekekkel megbeszéltük, hogy ugyan már holnap 
elutazunk, de a Facebook-on tudjuk tartani a kapcsolatot. 
(Tasi Tímea 7.c) 
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Elérkezett az utolsó nap. Mindenki kissé   Szejkefürd nevében a „szejke” a néprajzosok 
szomorkásan hagyta el a szobáját, és a nagy  szerint zavarost jelent, és szürkés tengervízhez 
búcsúzkodás után elindult a buszunk. Sajnos hasonló gyógyvizér l kapta. Már 1850-ben egy  
Zsombor, az idegenvezet nk már nem kísért  egy vessz fonatos fürd medence állt itt, melyet  
bennünket, pedig t le sok érdekességet   1871-ben Orbán Balázs vett meg és korszer sített, 
hallottunk, soha nem unatkoztunk.    melegfürd ket, vendégl ket, szállodát építettek.  
Természetesen az utolsó napra is hagytunk  Az épületekb l mára csak a gondnoki ház maradt, a 
látnivalót. El ször Szejkefürd n álltunk meg. többit 1941-ben az országút építésekor lebontották. 
(Latóczki Elina 7.c)     Emellett az épület mellett sétáltunk el, hogy 
       megnézzük egy híres ember sírját.
        (Garamvölgyi Gréta 7.a) 

Ez a hely arról nevezetes, hogy itt temették el Orbán Balázs írót, néprajzi gy jt t, 
aki az 1850-60-as években bejárta Székelyföldet, majd err l írt egy könyvet. 
Ebb l a könyvb l nagyon sok mindent 
meg lehet tudni a székelyek történetér l, 
szokásairól, hagyományairól. A sírjánál 
mécsest gyújtottunk. A sírja elé 
székelykapu-sort állítottak, amelyb l az 
utolsó kapu az övé volt. Ezeket a 
székelykapukat a környez  falvakból 
hozták ide azért, hogy megóvják a 

következ  nemzedékeknek. Mindegyik kapu fölött 
védnökséget vállalt valaki, és az  nevük olvasható a kapu 
hátulján. 
(Polónyi Attila 7.a)  

A székelykapu két részb l áll, kis- és nagykapu. A nagykapu 
a szénásszekérhez mért magasságú, a kiskaput pedig 
ugyanolyan magasságúra emelik, mint a nagykaput. Így a 
kiskapu felett b ven maradt hely a díszítésre. A székelykapu 
készítéséhez használt fa tölgyfa vagy cserfa, és nem lehet 
benne bog. 
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A székelykaput az elkészítése után felállítják függ legesen,  
és a kapu tetejére tet zetet is tesznek, hogy védve legyen a csapadéktól. 
Általában a kiskapu feletti fára a magyar koszorús címer vagy Erdély  
címere van faragva.  Jellemz  díszek még az égitestek, madarak, növényi 
motívumok. A székelyeknél a nap az áldás jele. Az oszlopokon jellemz   
a rózsa vagy levélfüzér végigfuttatása. A székelykapukat régebben csak  
faragták, de a 18. század óta a díszeket gyakran festik is. A székelykapuk  
elmaradhatatlan tartozékai a feliratok. Pl. A béjöv nek szállás, a kimen nek  
békesség.  Békesség a bemen knek, egészség a kimen knek.  Isten hozott.  
Ha mész, Isten legyen veled.    
(Garamvölgyi Gréta 7.a )

Folytattuk utunkat Farkaslakára, ahol Tamási Áron, a 
híres erdélyi író született. Legismertebb m ve: Ábel a 
rengetegben. 
Ebb l felolvastam egy részletet a többieknek. Az író élt 
Amerikában is és Magyarországon is, de mindig 
hazavágyott Erdélybe. Kívánsága szerint itt temették el. 
Mi is tiszteletünket tettük a sírjánál. 
(Bóné Anna 7.c) 

Korondon is megálltunk. Ez a 
település a kirakodóvásáráról híres. 
Híres fazekasaik gyönyör  munkáit 
csodálhattuk meg, melyeket jellegzetes 
népi motívumok díszítenek. Pl. a 
tulipán szinte mindegyik tálon, bögrén, 

edényen látható. Gyönyör  népi hímzés  ruhát és sz ttes 
terít ket és sz nyegeket is láttunk. Miután mindenki 
megvásárolta az otthoniaknak szánt ajándéktárgyakat, ismét a 
buszon ültünk. 

 (Szabó Bernadett 7.a)  
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Hazautunk utolsó állomása következett, 
Parajd. Busszal indultunk le a bányába 
egy hosszú alagúton át. 10 perces út után 
megérkezve, egy vasajtón léptünk be, ahol 
egy végeláthatatlan lefelé vezet  lépcs sor 
várt bennünket. Fárasztó lépcs zés után 
nagyon szép látvány fogadott minket. 
Óriási barlang tárult elénk, ahol sóból 
készült szobrokat, kalandparkot, 
fajátékokat, piknikez  családokat, 
görkorcsolyázó, tollasozó gyerekeket 

láttunk. Körülbelül egy órát töltöttünk itt, a friss, kicsit sós leveg j  helyen. Éreztük is, hogy ett l 
kitisztult az orrunk, könnyebb lett a légzésünk. A frissen fejtett sóból válogathattunk, és keveset 
hazahoztunk megmutatni iskolatársainknak. 
(Polónyi Attila, Kecskeméti Kitti 7.a) 
      A parajdi sóbányában nagyon élvezetes volt. Hiába  
      mondták, hogy ne nyalogassuk a falat, nekünk mégis els   
      dolgunk volt, hogy megkóstoljuk, vajon tényleg sós íz -e? 
      Parajdon elkölthettük még az utolsó megmaradt
      pénzecskénket. Sokan kürt skalácsot vettek, és kiültünk a  
      f utca padjaira, hogy jóíz en megegyük.  
      Gyönyör  id  volt, olyan melegen sütött a nap, hogy  
      rövidujjúra vetk ztünk. 
        (Tasi Tímea, Csermák Noémi, Berta Lilla 7.c) 

  

Hazafelé nagyon hosszú 
volt az út. El is fáradtunk, 
de beszélgetéssel, 
barkochba játékkal és 
pihenéssel ki lehetett bírni. 
Útközben még egyszer 
megálltunk Királyhágón. 
Sajnos ekkor már sötét 
volt, pedig szívesen  

     gyönyörködtem volna még  
     egyszer a tájban. 
     (Tasi Tímea 7.c) 
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A Szolnok táblát meglátva mindenki feléledt.  A kirándulás során legjobban a Gyilkos-tó  
 „Mindenütt jó, de legjobb itthon” szól a mondás,  tetszett. A tó vize feketésen csillogott a 
 és ez nagyon igaz. Csodálatos hetet töltöttünk   délutáni napsütésben, a víz alól feny csonkok 
gyönyör  helyeken, de a szívünk már vágyott az  meredeztek. A tó körül hatalmas feny erd   
otthoniak, a család után.     volt, ami árnyékot vetett a tó vizére. 
(Zimány Viktória 7.c)      Sétáltunk a tóparton, és én itt vásároltam 

         ajándékot. 
Amikor leszálltunk a buszról, a szül k tárt karokkal (Pályi Patrik 7.c)
 fogadtak minket. 
(Szabó Balázs 7.a)       Életem egyik legjobb hetét éltem át a legjobb

          barátn mmel. Sok új ismer st is szereztem, 
Nagyszer  volt, hogy mindenütt beszéltek magyarul,  akikkel az interneten tudjuk tartani a  
 úgy érezhettük, hogy nem is egy idegen országban  kapcsolatot. Visszavágyom Csíkcsomortánra! 
 járunk. Na, és tolmácsra sem volt szükség.   (Keresztesi Zsuzsanna 7.a)
Napokig lehetne mesélni az átélt élményeket, 
 hisz Erdély mindig gyönyör , és mindig lát új   Nagyon jól sikerült ez a kirándulás. 
dolgokat az ember. Csodálatos az ott él k nyugalma, Reméljük, hogy lesz még alkalmunk a 
 kedvessége.       történelmi Magyarország más tájegységeit is 
(Driszku Dominik 7.c)     együtt felfedeznünk! 
        (Garics Anett 7.c) 

Gyönyör  erdélyi jellegzetes táj, a lankákon   Azt hiszem, mindenki nevében elmondhatom, 
juhnyájak legelnek, a völgyben rövid egyutcás falu, hogy örök emlék marad ez az öt nap, amit a 
amelyen keresztül folyik egy patak. Mindenki mindenkit határon túl, Erdélyben töltöttünk. 
ismer, és az emberek tisztelik, becsülik egymást. Ez a  (Latóczki Elina 7.c)
jellemz  az Erdélyi-medencében elhelyezked   
Székelyföldre, ahol az emberek magyarul beszélnek, 
büszkén ápolják hagyományaikat, és ahol még minden 
teljesen magyar. 
(Szintai-Major Eszter 7.c) 

Sok szép természeti csodát láttunk, megismerkedtünk
seink múltjával és sok új barátra tettünk szert. Szerintem 

nagyon jól sikerült ez a kirándulás, és közelebb hozta  
egymáshoz a két osztályt (7.a és 7.c). 
(Berta Lilla 7.c) 
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Tudtátok-e, hogy  
a székely gyerekek már 12 évesen a nyári szünid t fent töltik a hegyekben a nagyszül kkel. A 
nyári szállásuk kis faházak, az úgynevezett esztenák. A gyerekek itt dolgoznak. Megtanulják, 
hogyan kell gondozni az állatokat, hogyan kell tehenet fejni, tejtermékeket (tejfölt, túrót, vajat 
sajtot) készíteni, melyik az ehet  növény – bogyó, gyümölcs, gomba .  

 A szül k hetente egyszer meglátogatják ket a faluból, és visznek némi ételt, pl. szalonnát, 
 kolbászt. 
 A gyerekek összejárnak a szomszédos esztenákban lakó gyerektársaikkal, és együtt fedezik fel a 
 természetet, találnak ki játékokat. Nagyon szeretik a hatalmas szabadságot annak ellenére, hogy 
 kötelességeik is vannak. 

a meredek hegyoldalakat is kaszálják, de úgy, hogy a kaszálókötéllel kiköti magát egy fához, 
nehogy leguruljon a hegyoldalról. 
az erdélyiek kosárnak hívják a karámot, ahová behajtják éjszakára a birkákat. 
Csíkszereda város egyik részét Szúnyog-negyednek hívták, mert régebben itt mocsaras telep volt. 
A házakat itt 20 m-es cölöpökre építették, nehogy megsüllyedjenek. 
Csíkszépvíz település onnan kapta a nevét, hogy amikor I. László harcolt a kunokkal, a csata után 
a patak mellett pihent meg, és így dicsérte a patak vizét: - Mily szép ez a víz! – azóta ez a 
település neve. 
világhír ek a Gyergyócsomafalvi ácsok. k készítették el Barcelonai Világkiállításra a Magyar 
pavilont Makovecz Imre tervei alapján. 
a Gyimes elnevezés a gímszarvas nevéb l ered. 
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Erdélyi pásztorsaláta

H: 2 fej saláta, 10 dkg csíp s juhtúró, 10 dkg füstölt szalonna, kevés borecet, 3-4 ev kanál olaj, kevés só 

A megmosott, megszárított salátaleveleket enyhén megsózzuk, a túrótól is sós lesz, majd megöntözzük a 
borecettel, és az olajjal. Végül rámorzsoljuk a túrót és meghintjük a ropogósra sütött szalonnapörcökkel. 

Puliszka

H: kb ¾ kg kukoricadara, 2 l víz, só 

A 2 l vizet odatesszük f ni a sóval. Sót annyit teszünk bele, hogy amikor megkóstoljuk úgy kell 
éreznünk, mintha elsóztuk volna egy kicsit. Ha felforrt a víz, akkor kiöntünk bel le kb. 1 liternyit és a 
megmaradt vizet visszatesszük a t zre. Ekkor elkezdjük lassan belecsurgatni a kukoricadarát és 
folyamatosan kevergetjük a kanállal, mint a tejbegrízt. Ha keményedik nagyon, akkor öntünk még abból 
a vízb l, amit félretettünk. Az állaga nem önthet  kell legyen. Akkor van kész, ha már kb. egy 15-20 
percet kevergetjük. Ha már a puliszka kész, a megmaradt vízbe belemártogatjuk a fakanalat és a vizes 
fakanállal leválasztjuk a puliszkát az edény oldaláról és kiborítjuk egy lapos tányérra. Ezután ízlés 
szerint lehet lekvárral, túróval, fahéjjal, kakaóporral ízesíteni. 

Padlizsánkrém

A padlizsánokat megmossuk, süt ben, tepsiben megsütjük. Közben egyszer megfordítjuk. Addig sütjük, 
míg ráncos lesz, s nyomásra kissé puha. Még langyosan a héját lehúzzuk. A belsejét aprítógéppel vagy 
turmixgéppel vagy villával olaj hozzáadása mellett pépesítjük. Ízesítése: só, bors, préselt vagy reszelt 
fokhagyma. 
Két átlagos nagyságú padlizsánhoz kb. ½ dl olaj kell. Szerintem pirítóssal a legfinomabb. 

Jó alkotást és jó étvágyat kívánok! 

      Palágyi Zsófia (Fekete Tomaj édesanyja) 
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1. A Békás-szoros közelében található tó, melyb l vörösfeny  csonkok állnak ki. 
2. Erdélyt keresztben átszel  nagy folyó neve. 
3. Tamási Áron szül helye. 
4. Itt található Orbán Balázs sírja. 
5. Híres sóbánya található itt. 
6. Jellegzetes erdélyi étel. 
7. Erdély „kapuja”. 
8. Az erdélyiek híres házi készítés  tejterméke. 
9. Erdélyt északon határoló folyó. 
10. Hegyvidéken él , barna sz r, téli álmot alvó, nagy test  eml s. 
11. Népm vészeti vásárairól híres település. 
12. Székelyföld lakói. 
13. Csíkszeredán található Székely Múzeum épületének neve. 
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Ez a kirándulás nem jöhetett volna létre, ha  nem írja ki számunkra a Határtalanul! 
pályázatot! 


