Körös(i) körül
A Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola diákújságja. Készítette a diákszerkesztőség.

A csapatunk

Körös(i) körül – diákújság

Rendkívüli különszám

2015. október 21. – Utunk 1. napja
- részletek az utazó diákok naplójából -

A határtalanul program keretében egy 5 napos tanulmányi kiránduláson
voltunk Erdélyben. Iskolánk 44 hetedikes tanulója és 5 kísérő nevelője
indulhatott el erre a csodás „kalandra”. Az utazásra az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által meghirdetett pályázat elnyerése révén került sor.
Már nagyon vártuk a kirándulást. Az előzetes programokon sok képet láttunk
már Erdélyről, számtalan érdekességet tudtunk meg róla.

2015. október 20-án, szerdán

2015. október 21-én hajnalban

éjfélkor gyülekeztünk. Hamarosan

00:45-kor elindult velünk a busz az

megérkezett a buszunk is, és

iskola elől. A szülők aggódva

elkezdtük bepakolni a

integettek nekünk, mikor kihajtott a

bőröndjeinket és az utazásra

járművünk a buszmegállóból, és

összegyűjtött holmikat. Őrületes

azon gondolkoztak, vajon mindent

nyüzsgés volt, mire sikerült

elraktunk-e, és hogy mire

mindenkinek berakodni, majd

hazaérünk, mennyi cuccunkat

elfoglaltuk helyünket a buszon.

veszítjük el. Mindenkinek egy
gondolata volt: VÉGRE!!! HURRÁ!!!
(Hreskó Réka, Bernát Judit, Paládi Máté,
Bakos Hanna, Boda Bence)

Nagyon korán indultunk, és ezért igen fáradt voltam,
de erőt kellett gyűjtenem, hiszen már az indulás napján
programok sora állt előttünk. Elindulás után sokat
beszélgettünk, nevettünk, s végül elfáradtunk és elaludtunk.
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Néhány órás utazás után megérkeztünk a határra. Sötét volt még, így nem
láttunk még igazán semmit. A határon a buszra feljött a magyar és egy román
határőr is, hogy megnézze az iratainkat.
Mindent rendben találtak, így gyorsan továbbutazhattunk.
Először Nagyvárad városán haladtunk keresztül, de keveset láttunk belőle,
mert még mindig sötét volt. Az első célunk a Királyhágó lett volna, de ide is
túl korán érkeztünk, így nem láttunk semmit a sötétség miatt. Furcsa volt
azonban, hogy már nem Magyarországon voltunk. A feliratok egy számunkra
ismeretlen nyelven voltak írva. Sokan nem utaztunk még külföldre.
(Hajnal Frida, Paládi Máté, Bakos Hanna, Csutár Alida)

Felkelt a nap, és mi Kolozsvárra értünk. Még mielőtt magunkhoz térhettünk
volna, már ott is voltunk az első
látogatóhelyen, ami a Házsongárdi temető
volt. Sétáltunk egyet a temetőben, és
megnéztük a nevesebb sírokat, mint
például Dsida Jenő és Apáczai Csere János
sírját. Itt Hajnal Frida mondott egy verset,
az Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi
temetőben címmel. Nekem az volt itt az
érdekes, hogy a temető területe kicsit
dimbes-dombos volt.
(Györe Klaudia, Nagy Nikoletta, Csontos Edina,
Várnai Zsófia, Süle Eliza)
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Ezután átsétáltunk Hunyadi Mátyás, híres
királyunk szülőházához. A ház egy helyi
szőlősgazda 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. (Csontos Edina)

Kolozsváron megkerestük a Szent
Mihály-templomot is. Nekem a szépen
festett üvegablakai tetszettek a legjobban.
(Bernát Judit)

Ebben a
templomban
gyönyörű
belső díszítést
láthattunk.
Azt is megtudtuk, hogy gótikus stílusban épült.
Kár lett volna kihagyni! (Mercz Hedvig, Boda Bence)
Ez a templom arról is híres, hogy falai között majd 50 országgyűlést is
tartottak, és itt választották fejedelemmé Rákóczi Zsigmondot, Báthory
Gábort, valamint Bethlen Gábort.

4

Körös(i) körül – diákújság

Rendkívüli különszám

A templom mellett található a híres Mátyás király-szoborcsoport, melyet
Fadrusz János szobrászművész készített egy pályázatra. A szoborcsoport
legmagasabb pontján Mátyás király áll, fején arany színű babérkoszorúval,
miközben győztes seregét figyeli egy vár bástyájáról. A királyt a fekete sereg
vezérei veszik körül: baloldalon Magyar Balázs és Kinizsi Pál, jobboldalán
Báthory István és Szapolyai István, megdöntött zászlórudakkal a kezükben
mind Mátyás felé mutatva. (Sajó Zalán)
Eddig csak képeken láttam
Mátyás király lovas
szobrát. Itt a helyszínen az
döbbentett meg, hogy
milyen hatalmas ez a
szobor, hozzánk képest
nagyon magasan ült a
király „óriási” lován. Ez a
szobor tényleg jól
ábrázolta, hogy Mátyás
milyen híres, nagy
királyunk volt. (Boda Bence)

A szoborcsoportot és a környező teret szépen felújították. Előtte 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
csecsemőként az anyafarkas táplálja őket. Erről a mondáról ötödik osztályban
tanultunk történelemből. (Nagy Nikoletta)
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A főtérről elsétáltunk a
Farkas utcai református
templomhoz, amely előtt
áll a híres sárkányölő
Szent György-szobor
másolata, amelynek
eredetije Prágában
található. Ennek a híres
szobornak van több
másolata is, így nálunk
Budapesten a budai várban is. (Klement Gréta)

Szent Györgyöt a lovagok és

ment a tóhoz. Arra járt György

zarándokok oltalmazójaként

vitéz, aki megsajnálta a lányt, és

tisztelték, és nagy népszerűségnek

ezért lándzsájával megölte a

örvendett az emberek körében.

szörnyeteget. Így megmenekült a

Egy legenda is fűződik Szent

lány és a város is.

Györgyhöz: A város melletti tóban

(Sipos Máté, Rácz Luca)

élő sárkányt etetni kellett, hogy ne
támadjon az emberekre. Minden

Ennél a szobornál az volt a furcsa,

nap egy juhot kapott, de miután

hogy olyan pici. Az otthon

elfogytak a juhok, embereket

nézegetett képeken sokkal

áldoztak fel sorshúzással. Egyszer a

nagyobbnak tűnt. (Sallai Kristóf)

király leányát sorsolták ki, aki sírva

A következő nevezetes megálló a Tordaihasadék volt. Már messziről látni lehetett a két
magas hegyfal között lévő hasadékot.
Felelevenítettük a helyhez kötődő mondát,
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majd mindenki ámult-bámult a gyönyörű táj
láttán. Mondhatom, hogy szerintem ez volt az
egyik legjobban tetsző helyszín a csoportnak
ezen a kiránduláson. (Kürti Tamás)

Számomra az első napon a Tordai-hasadék volt
a legszebb. (Fodor Vanda)

Ezen a napon a Tordai-hasadék
tetszett a legjobban, nagyon szép volt
a kilátás, zöld volt minden és lefelé
egy kis kanyargós út vezetett a
hasadék bejáratához. A szemközti
dombon két fehér szőrű kutyát
láttunk. Valaki azt hitte, hogy
farkasok. (Váraljai Fanni)

Voltunk a Tordai-hasadéknál és ez
tetszett nekem a legjobban. Nagyon
szép és a kilátás is gyönyörű volt.
(Kovács Regina)

A Tordai-hasadék nagyon szép volt,
még szaladgálni is lehetett a szép
tájon. Nagyon jól éreztük itt
magunkat. (Kövér Gyula)
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A Tordai-hasadék volt az egyik
kedvencem ezen a kiránduláson. Rengeteg fényképet készítettünk az
évfolyamról a gyönyörű tájjal a háttérben. (Hreskó Réka)

A Tordai-hasadékhoz

Ezen a gyönyörű

sokat utaztunk, de

helyen rengeteg

A Tordai-hasadék

megérte. Gyönyörű

fényképet

elképesztő volt.

volt a kilátás. Nem

készítettünk. A

Nagyon szép volt a

akartuk otthagyni, de

kirándulás utáni

látvány.

muszáj volt, mert a

fotópályázaton be is

(Darabos Márton)

szálláson már vártak

neveztem egy itt

bennünket.

készült képpel.

(Györe Klaudia)

(Dankovics Gábor)

Nekem a legnagyobb élmény a Tordai-hasadék
volt, mivel itt
olyan szép helyet
láttam, amilyet
még soha. (Bakos
Hanna)
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Ezután elindultunk Csíkcsomortánba, a
szálláshelyre. Egy kicsit fáradtak voltunk,
de nem eléggé ahhoz, hogy ne legyen egy
kis jókedv este. A szálláson szeretettel
vártak minket, kürtőskaláccsal kínáltak.
Az ételek egész héten finomak voltak: még
azokat is megettem, amiket kevésbé
szeretek. (Hreskó Réka)

Estefelé érkeztünk a szálláshelyünkre, ahol
kürtőskaláccsal és finom vacsorával vártak
minket. Mindenki nagyon örült, hogy
megérkeztünk. Vacsora után Mónika néni
megmutatta mindenkinek a szobákat. Nekünk az
emeleten volt a szobánk. A szobatársaim voltak:
Bodnár Viktor, Boda Bence és Varga László.
(Paládi Máté)

Végül mindenki elfoglalta a szobáját, de
nem aludtunk el olyan hamar. Fel volt
mindenki pörögve, de nem csoda, hiszen
rengeteg élményünk született ezen a
napon. (Györe Klaudia)
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Miután megérkeztünk a szálláshelyünkre, Csíkcsomortánba,
mindenki nagyon izgatott volt. Mónika néni elmondta a szobabeosztást.
Elfoglaltuk a szobáinkat, majd kipakoltunk.
Nagyon szép, kényelmes, modern berendezésű volt a szobánk, és a legjobb,
hogy fürdőszoba is tartozott hozzá.
(Varga Edina)

Az első napon nekem az
tetszett a legjobban, amikor
a szállásunkhoz értünk. Hat
társammal együtt kaptunk
egy egész házat.
(Böszörményi Ákos)

Este 6 óra körül megérkeztünk a szállásra, bizonyos „Szellő Szállóba”.
Két épület volt. Az egyikbe az összes gyerek és tanár,
kivéve minket – mi a 7.a-s fiúk, Zalán, Marci, Dominik,
Ákos,

Márkó, Sanyi és én szép téglaházban kaptunk

szállást. Az épületbe belépve nagyon szép látvány
tárulkozott a szemünk elé, egy konyhaféle volt a
földszinten. A jobb oldalt egy bárpultféle, a bal oldalt pedig sok-sok asztal és
szék volt. Mindenünk megvolt. Remek szállás, remek
ellátás volt. A konyha végében megláttunk egy lépcsőt,
és azon rögtön fel is mentünk a srácokkal. A lépcső
tetején volt egy nyitott ajtó, amin bementünk, és egy hat
ágyas szobát találtunk. Mi azonban heten voltunk. Na,
ez úgy nézett ki, hogy az egyik ágy kétszemélyes volt, és
nekem Zalánnal kellett aludnom. (Szabó Bence)
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2015. október 22. – Utunk 2. napja
Másnap korán reggel, 7 órakor
ébredtünk, azaz „ébresztettek”,
ugyanis arra eszméltünk, hogy valami
kolompolásfélét hallunk. Először azt
sem tudtuk, hogy mi ez a hang és
honnan jön. Hamarosan ráébredtünk,
hogy az utcáról érkezik a „zaj” a helyi
tehenek nyakán lógó kolompokból.
Kinéztünk a szobánk ablakán, és
megláttuk a tehéncsordát, amint ballag
a faluból. Még kecskék is voltak
köztük. (Boda Bence)
Felöltözködtünk és elindultunk az ebédlőbe, ami egy másik épületben volt.
Reggel nagyon hideg volt, úgyhogy szaladtunk, nehogy megfázzunk. Ez az
étkező nagyon hangulatos, otthonos hely volt. Hosszú asztalok voltak,
mellette padok, amire ülhettünk. Még székely és magyar zászló is volt kitéve.
(Bodnár Viktor)

A reggeli 8-kor volt. Igazi svédasztal várt bennünket. Kenyér, nutella, vaj,
paprika, paradicsom, többféle szalámi mindig volt előttünk. Annyit ehettünk,
amennyit csak akartunk. Tea és helyi ásványvíz volt az innivaló. (Varga Edina)

A konyhás nénik nagyon vendégszeretők voltak. Mindig azt nézték, hogy vane a tálcán elég étel, van-e a kancsóban innivaló. Engem nagy szeretettel töltött
el a vendégszeretetük. (Dankovics Gábor)

Már a reggelizés közben is észrevettünk egy fiatalembert, aki segédkezett a
konyhás néniknek, és beszélgetett a tanárokkal. A finom reggeli után
megtudtuk, hogy ő lesz az idegenvezetőnk, amíg itt leszünk. Bemutatkozott
nekünk. Zsombornak hívják és nyugodtan tegezhetjük. (Tóth Ronald)
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Reggel, amikor mentünk az ebédlőbe,
észrevettük, hogy van itt a
szállásterületünkön belül egy kis patak.
Elneveztem kis „Tiszának”. 9 órakor
indultunk a buszunkkal a napi
programra. A reggelinél kaptunk úti
csomagot, amiben volt szendvics.
Innivalónak teát vittünk a
kulacsunkban. (Paládi Máté, Csontos Edina)

Zsombor, az idegenvezetőnk rögtön

Például közösen építették ki a

elkezdett nekünk mesélni

vízvezetékrendszert, így itt nem

Csíkcsomortánról, ahol a szállásunk

kell fizetni a vízért. Együtt

volt. Csíkcsomortán Csíksomlyótól

készítették el a nagy medencét, és

körülbelül 2 km-re található

így lett strandja a falunak. Zsombor

színtiszta magyar lakosságú falu.

is ide járt gyerekkorában strandolni.

A faluban nagy az összefogás, mert

Elkezdték építeni a falu kultúrházát

minden nagyobb munkát közösen,

is, de sajnos még nincs készen.

úgynevezett kalákában végeznek.

(Kovál Evelin)

A falut mindig megvédték az ellenségtől, még a tatárokat is kihajtották, így
nem pusztítottak a faluban.
A falu két patak árterére épült, melyeknek a neve, Aracs és Gerecs. Itt tudtuk
meg, hogy az a ház, ahol mi alszunk, az ARACS-HÁZ nevet kapta, mert az
Aracs patak folyik keresztül a telken. (Sági Sándor)
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Zsombor

földrajzot

tanult

a

Csíksomlyói

búcsút.

Ezt

a

főiskolán, és nagyon szereti Erdélyt.

hagyományt régen csak a katolikus

Rengeteg mindent tud róla. Így

vallásúak tartották, de manapság

nekünk is sokat mesélt. Például

inkább a magyarság legnagyobb

beszélt

találkozója,

arról,

tudományosan

hogy
is

egyszer

megvizsgálták,

hogy milyen növények találhatók a
környező
Kiderült,
sokféle

réteken,
hogy

növény

erdőkben.

nagyon-nagyon
él

itt,

melyből

nagyon sok a gyógynövény. A
falutól nem messze (kb. 20 km) van
az a hegy, amiről a szállásunk kapta
a nevét (Szellő Szálló – Szellő hegy)
és 1500 m magas. A közelben van
másik két közismert hegy. Az egyik
a Somlyó-hegy, amelynek a tetején,
1030 m magasan kilátó van, és az
egyik oldalán sípálya is található. A
másik a Kis Somlyó-hegy, melynek
a nyergében tartják minden évben a

Időközben

beértünk

zarándokhelye

lett.

(Darabos Márton)

Csíkcsomortánnak sokáig nem volt
saját temploma. Aztán az 1980-as
években mégiscsak szerettek volna
maguknak templomot, de az akkori
állami rendszer nem támogatta a
vallást,

és

nem

engedtek

templomokat építeni. Így cselhez
folyamodtak a csomortániak, és
csupán

egy

ravatalozóra kértek

engedélyt, amit meg is kaptak.
Felépítették
közben

a

ravatalozót,

közvetlenül

megépítették

a

de
mellé

templomot

is.

(Klement Gréta)

Csíkszereda

Érdekes felfedezést tettünk a városi

szélére, ami egy szép nagyváros,

lámpák alakjáról, ugyanis hoki-

Hargita megye központja. A város

ütőre hasonlítottak. Megkérdeztük,

szélén mostanában épült fel egy új

hogy

kertes házas lakótelep, melynek

Csíkszeredának híres hokicsapata

utcáit a Hét vezérről nevezték el, és

van, és a játékosok nagy részét

a telep neve is Hétvezér negyed.

rendszeresen beválogatják a román

(Kövér Gyula)

válogatottba, így a válogatott csapat

miért.

Kiderült,

hogy

90%-a csíki hokis. (Bodnár Viktor)
A Csíki-medencében, ahol mi is voltunk, télen nagyon hideg szokott lenni.
1985-ben hidegrekordot mértek itt, -42 fokot. Én el sem tudom képzelni, hogy
milyen lehet ilyen hidegben. Hogy nem fagynak meg az emberek? Nálunk
Szolnokon egyszer volt -20 fok, és már az is nagyon hideg volt. (Varga László)
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Csíkszeredát elhagyva elindultunk a következő helyszínünkre. Útközben
Zsombor beszélt a Csíki-medencét körülvevő hegyekről, közülük a
legérdekesebb a Hargita-hegy volt. Három csúcsa is van: a CsicsóiHargita, a Rákosi-Hargita, és a Madarasi-Hargita, amelyik a
legmagasabb. A Madarasi-Hargitát a „Magyarok Szent Hegyének” is
nevezzük, és ide minden magyarnak fel kellene jutnia egyszer az életében.
Remélem, egyszer én is feljutok oda! (Czirle Márk)
A Csíki-medencét két fő részre osztották. Alcsík és Felcsík. Murisan
hangzik így a nevük. Mi a mai nap Felcsíkba megyünk. Számos csíki falun
haladtunk keresztül, amelyekről Zsombor sok érdekességet mesélt.
A Felcsík az Olt folyó árterülete, ahol sok a jó minőségű föld, így főként
földműveléssel foglalkoznak, ami mellett persze az állattenyésztés is
megmaradt. Sok helyütt még nem gépekkel dolgoznak a földeken, hanem
állati erővel. Az itteni lovak kisebb testűek, a lábuk is egy kicsit rövidebb,
hiszen a hegyvidéken így jobban bírják a munkát. A székely emberek
szeretnek időnként szórakozni is, így szoktak lovaskocsi-versenyt is
rendezni. (Szeleczki Anna)

A Felcsíki településekről is sok dolgot megismertünk.
Például Csíkcsicsó onnan ismert, hogy Tamási Áron
regényének, az Ábel a rengetegben főhőse, Ábel innen
indult a közeli Hargitára erdőjárónak.
Csíkmadarason kerecsensólyom tenyésztésével
foglalkoztak, melyeket még a budai vásárba is
eljuttattak. Itt terjedt el az a szólás, hogy „Madaras még a pap is fazekas.” Sok fazekas is élt itt, majd
közülük páran átköltöztek Csíkdánfalvára. A nevét
állítólag onnan kapta, hogy régebben sok dámvad élt
errefelé. A falu fazekas központtá is vált, mert itt
készítették a híres fekete kerámiákat. Emellett még
gyapjúszőnyegek szövésével is foglalkoztak, melyeket
utána be is festettek. (Varga Zalán)
14
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Útközben láttuk a Csíkkarcfalvi erődtemplomot, mely régen védelmi célokat
is szolgált. Jól látszódott messziről a templomot körülvevő erődfal, mely
egybeépült a főtoronnyal. A templomtoronyból figyelték az ellenséget. Az
idegenvezetőnktől tudjuk, az erődfal belső oldalán lévő fa gyilokjáró még
mindig megvan.
Csíkszentdomokos arról híres, hogy itt született Márton Áron, a későbbi
püspök. Az itt élők egyik fő foglalkozása az fakitermelés volt. Báthory András
fejedelemsége idején a székelyek fellázadtak a fejedelem ellen, mert meg
akarta csorbítani jogaikat. Egy alkalommal azonban megölték a fejedelmet,
ezért a pápa 100 évre kitagadta a falut, ami miatt a szomszédos faluba jártak
misére az emberek. (Hajnal Frida)

Zsombor nagyon sok történetet, érdekességet, időnként székely viccet is mesélt
nekünk. Így a buszon sosem unatkoztunk. Az első ilyen humoros viccet meg is
jegyeztem:
„Székely bácsi kint kapál a földjén. Megáll egy autó, kiszáll belőle 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 erőm a kapáláshoz.
- Jaj, ez így nem lesz jó! Nem lehet a hallgatók előtt az ivást népszerűsíteni!
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 erőm a
kapáláshoz. Minden sor végén olvasok egy kicsit. Ettől
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.” (Acsai-Kocsis Áron)
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A második napon Madéfalván a
Székely vértanúk emlékhelyénél
kezdtünk, melyet megkoszorúztunk,
és gyertyát is gyújtottunk, majd
elénekeltük a székely és a magyar
himnuszt a székely vértanúk
emlékére. (Szabó Fruzsina, Süle Eliza,
Fodor Vanda)

Eliza és Áron mécsest gyújtottak,
Niki pedig a koszorúért volt
felelős. (Varga Edina)

Madéfalván megálltunk a székely
vértanúk emlékművénél. Mária Terézia
uralkodása idején a székelyeket be
akarták sorozni a Habsburg Birodalom
hadseregébe. A székelyek azonban meg
akarták őrizni évszázados katonáskodási hagyományaikat, és ellenálltak. Ők
mindig Magyarország keleti határát, Erdélyt őrizték és meg is védték, ha
támadás érte. A császáriak megtámadták 1764-ben Madéfalvát, ahol a
székelyek vezetői találkoztak. A falu ágyúzása következtében kétszáz székely
ember esett áldozatul, közöttük nők és gyerekek is. A támadás után sokan
elhagyták Székelyföldet, és elbujdostak Moldvába. Ők lettek a moldvai
csángók ősei. Megkoszorúztuk az emlékművet, és elénekeltük a magyar és a
székely himnuszt. Így emlékeztünk az ártatlanul elhunytakra. (Somodi Kincső)
16
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Csíkrákoson egy pogány kori szent helyre épült templomot látogattunk meg.
A falán különböző ősi jelek és égitestek voltak. Zsombor mesélte, hogy a
dombtetőn (ahol most a templom áll) tartották a sámán összejöveteleket,
amelyeknek helyét bizonyos erővonalak mentén jelölték ki. A szertartáson ősi
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
ütőgardon, melyen van ugyan 3
húr, de dallamot nem nagyon
játszottak rajta, viszont a
„vonóval” ütötték a csellóhoz
hasonlatos hangszert. Így
pótolták a ritmushangszer
hiányát. (Sajó Zalán)

Körülbelül 15 éve újították fel a templomot, és
amikor a külső faláról
szedték le a régi
vakolatot, előbukkantak
érdekes jelek, amelyekről nem tudták, hogy miért festették
oda. A tudósok sem láttak még ilyet, és a mai napig
kutatják, hogy a falra festett jelek vajon mit jelentenek. A
tudósok szerint ezek sámán és pogány jelek lehetnek. De még
nincs bebizonyítva. A templomot a 13. században építették, és
várfallal is körülvették. Az ilyet erődtemplomnak nevezik.
Amikor ellenséges támadás érte a falut, a nők és gyerekek az
öregekkel ide vonultak be. (Bíró Vivien, Györe Klaudia)
17

Körös(i) körül – diákújság

Rendkívüli különszám

Körülnéztünk a templomhoz tartozó
kis temetőben is, és azt az
érdekességet vettük észre, hogy a
sírokon sok ugyanolyan vezetéknév
van. Zsombortól tudtuk meg, hogy
régen a székelyek 10 családonként
szerveződtek a faluban, és minden 10
család élén volt egy vezető. Amikor
valami veszély vagy ellenség
veszélyeztette a falut, akkor gyorsan tudtak szervezkedni, hadrendbe állni
úgy, hogy gyorsan értesítették a vezetőket, akik azonnal megszervezték a
hozzájuk tartozó családjukban a védelmet. (Várnai Zsófia)

Mielőtt bementünk körülnézni a templomba, Zsombor figyelmeztetett
bennünket, hogy az előtérben lelóg a harang kötele, és ne húzzuk meg, mert
akkor megszólal a harang, és a falubeliek azt hiszik, hogy valami baj van.
Az a helyzet, hogy a mai napig használják a harangot, amikor meghal valaki,
vagy esetleg tűz van a faluban, vagy más természeti katasztrófa várható.
Régebben is a harangot használták jelzésre, ha valami veszély fenyegette a
falut. A harangot használták akkor is, amikor viharfelhőket akarták
szétoszlatni, mert állítólag a harang rezgése alkalmas volt erre.
Ez nagyon érdekes dolog. (Boda Bence)

A Csíkrákosi-templomot Pogány-templomnak is hívják. (Klement Gréta)

Egy Vasláb nevű településen mentünk keresztül, melyről az idegenvezetőnk
érdekes dolgot mesélt. Ezen a településen szinte csak románok élnek, ezért
román szigetnek nevezik, hiszen a Csíki-medencében körös-körül nagyrészt
magyarok lakta települések vannak.
Egy történet a faluról: A csíksomlyói búcsúba menőket megtámadták a falu
18
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román jobbágyai, ezért a következő 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 következő évben már a falu határában kaláccsal és pálinkával fogadják
a búcsújárókat. (Molnár Dominik)

Útközben egy új vidékre jutottunk, a
Gyergyói-medencébe. Keresztül a központi
városon, Gyergyószentmiklóson is.
Megtudtuk róla, hogy sok örmény kereskedő
telepedett le ebben a városban és az
adójukból nagyot fejlődött a város. A
leggazdagabb örmény kereskedő házában
múzeumot rendeztek be, a Tarisznyás
Márton Múzeumot. Nemrég újították fel.

Láttuk az
örmények templomát is. Ma már csak kb. 300
örmény él a városban. Havonta egy
alkalommal örmény nyelven miséznek itt.
(Böszörményi Ákos)

Gyergyótekerőpatak nevű falun is átutaztunk, amiről azt hallottuk, hogy az
arra folyó patak medrét úgy is irányították, hogy minden portán átfolyjon.
Emiatt nagyon tekervényes lett és elnevezték Rio de Kacskaringónak a helyiek.
A patak vizét mindig meghatározott rend szerint használták. A patak alsó
folyásánál lehetett csak mosni, hogy a patak vizét ne szennyezzék be, míg a
falun keresztülhalad, hiszen a patak vizét használták a falusiak ivásra és
főzésre. (Sági Sándor)
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Nemsokára gyönyörű hegyvidékre érkeztünk, a Gyergyói-havasokba. Ezen a
területen kevés a megművelhető föld, ezért sok faluban valamilyen
mesterséget tanultak ki, melyet kiváló minőségben űztek. Például
Csomafalván az ácsmesterség volt ilyen. Az idevalósi ácsok nagyon híresek.
Makovecz Ismre is őket kérte meg, hogy a Sevillai világkiállításon ők építsék
fel a Magyar Pavilont. (Hajnal Frida)

Ezen a vidéken a sok mesterségen kívül állattenyésztéssel foglalkoztak az
emberek. Sok helyen található itt ásványvíz, és még az állatoknak is abból
adnak inni, talán azért olyan szép a szőrük. (Tóth Ronald)

Nemsokára megálltunk egy gyönyörű helyen, amit Pongrácz-tetőnek
neveznek. Itt csodálatos kilátásban volt részünk a környező hegyekre. Szépen
sütött a nap, és mi örömmel néztük a tájat, és szívtuk a tiszta hegyi levegőt.
(Szabó Fruzsina)
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A Pongrácz-tetőn
megálltunk, és az út
mellett voltak
árusok, akik mézet,
szörpöt árultak.
Igen fura ízekkel
volt ízesítve a méz,
épp ezért vettük
meg őket, mert
nagyon kíváncsiak
voltunk az ízükre. (Varga Edina)

A Békás-szoroshoz egy olyan úton mentünk, amelyet sziklából vágtak ki a
magyar katonák, de az I. világháború miatt abba kellet hagyni az építését.
A románok később folytatták Moldva irányába.
Érdekes volt, hogy a szoros közepe táján volt egy patakon átmenő
elkanyarodó híd.
Kiderült, hogy azt még a magyarok építették, és az út azért kanyarodik el,
mert vissza akarták vezetni Gyimes felé a magyar terv szerint. (Sajó Zalán)

A Békás-szoroshoz útban megálltunk Pongrácz-tetőn.
Fantasztikusan szép volt a kilátás, de a Békás-szoros még egy fokkal szebb
volt. Nem tudom, hogy lehet ezt felülmúlni… Itt sétáltunk lefele.
Rengeteg lovas kocsi haladt el mellettünk.
Az út szélén korondiak árultak különféle ruhákat, dísz- és ajándéktárgyakat,
kerámiákat. (Györe Klaudia)
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A Békás-szorosnál is voltunk, elég magas sziklák voltak, de annál szebb.
Nekem, a Békás-szoros nagyon tetszett, ahogy egy völgy két sziklafalai közt
sétáltunk. (Simon Richárd)

Számomra a Békás-szoros volt,
ami a legjobban tetszett. Csak az
fogott meg igazán! Káprázatosan
gyönyörű volt. (Varga Edina)

Nekem az egész kiránduláson a
Békás-szoros tetszett a legjobban. A
kilátás, a fák, és a magasan fölénk nyúló hegyek miatt volt gyönyörű.
(Fodor Vanda)

A Békás-szoros nagyon szép és magas volt. Egy sebes patak folyt végig rajta.
(Süle Eliza)
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A Békás-szorosban
lesétáltunk a hatalmas
sziklák között, ami nagyon
szép volt. (Csutár Alida)
Nekem a legjobban a Békásszoros és a Gyilkos-tó
tetszett, mert itt olyan tájat
láttam, amit eddig csak az
interneten. (Bakos Hanna)

Békás-szoros óriási magas függőleges sziklafalai között
sétálni hihetetlen élmény volt. Amikor felfelé néztünk,
hogy a szikla tetejéig nézzünk, beleszédültünk. A magas
sziklafalak oldalain és tetején kinövő fákat láttunk. Az út
szélén rohanó patak, a kis vízesés látványát soha nem
feledem el. (Somodi Kincső)
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Visszafelé megálltunk a Gyilkos-tónál.
Nagyon kíváncsi voltam, hogy élőben is
olyan félelmetes-e, mint amilyen a neve.
A Gyilkos-tó nem is olyan félelmetes,
mint ahogy a neve és a legendája őrzi.
Itt sok szép ajándékot vásárolhattunk.
(Hreskó Réka)

A Gyilkos-tónál
szerencsétlenségemre beleléptem a
tóba. A cipőm átázott, de volt rajtam
2 zokni, így nem fagyott le a lábam.
Itt lehetett vásárolni is. Valaki
elköltötte már a második nap az
összes pénzét. Mindenki mást vett…
Volt, aki játékfegyvert, valaki hűtőmágnest, ajándéktárgyat. (Györe Klaudia)

A Békás-szorostól és a Gyilkos-tótól
is láttuk a hely egy híres szikláját, az
Oltárkövet. Zsombor mondta, hogy
Erős Zsolt is itt kezdte a
sziklamászást.
A Békás-szoroshoz vezető úton volt
egy alagút, a Pokol kapuja nevet kapta, majd a további út jellegzetes helyeit is
elnevezték a Pokol tornácának és a Pokol gyomrának. Ez is érdekes volt.
(Sipos Máté)

24

A Gyilkos-tó félelmetes

A Gyilkos-tónál a farönköknél

mélységűnek hatott. Állítólag 8 m a

bugyborékolt a víz, és az nagyon

legmélyebb része. A tavat körbe is

érdekes volt, jól nézett ki. Egy-két

lehet járni, csak 2 km. Nekünk

farönkön láttuk, hogy pici fenyő

sajnos nem volt rá időnk.

nőtt ki belőlük. (Molnár Dominik)

(Bernát Judit)

A monda szerint volt egy szép székely

kedvese után vágyakozott. Hiába kérte a

leány, Eszter, aki megismerkedett egy

zsiványt, hogy engedje el, az egyre

legénnyel. Egymásba szerettek, és már

erőszakosabb volt vele. Ezért a lány

az esküvőt tervezték, amikor a fiút

Istenhez fohászkodott, hogy mentse meg

behívták katonának. Esztert egy

őt. Erre a hegy óriási robajjal leszakadt

vásárban meglátta egy zsivány, nagyon

a völgybe, magával sodorta Esztert, a

megtetszett neki, és elrabolta.

zsiványt, sőt a hegyen legelő nyájat is.

Elhalmozta minden jóval, de Eszter

(Kovál Evelin)

szívét nem tudta elnyerni, ő egyre a

A monda szerint így keletkezett a tó.

Érdekes volt, hogy a tó vizéből fenyőcsonkok 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. (Böszörményi Ákos)

A hazafelé utunkon megálltunk a Marosforrásnál. Itt Hanna mondott egy verset
Kányádi Sándortól.
(Csutár Alida)

A Maros-forrásból nem sok víz jött,
de szép volt, különösen a körülötte lévő táj.
Volt, aki meg is kóstolta, milyen ízű a vize.
Nagyon hideg volt a víz, és állítólag nem
volt semmi különösebb íze. (Váraljai Fanni)
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A Maros-forrásnál volt egy meredek domb,
és pár gyerek felment a tetejére, és legurult.
Én csak sétáltam és videóztam. Nagyon jól
szórakoztunk. Eliza majdnem belegurult
egy tehénlepénybe. (Györe Klaudia)

A héten sok helyen jártunk. Az
egyik legemlékezetesebb
esemény a Maros-forrásánál
történt. Lecsúsztam a lejtőn, a
kabátom csupa kosz lett. Utána
annyira elfáradtam, hogy a
buszon elaludtam. Nagyon jól éreztem magam. (Hajnal Frida)

A forrásnak is van egy legendája. A Balánbánya fölött élő Tarkő nevű
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 őket. A
civakodó testvérek most sem tudtak megegyezni,
külön indultak el. Maros szép csendesen átfolydogált
réteken, mezőkön, 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 őket a tenger hullámai. (Bakos Hanna)
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Amikor hazaértünk a szállásunkra,
nagy élményben volt részünk. Épp
jöttek haza a tehenek a legelőről.
Ott vonultak el a szállásunk előtt.
Kirohantunk az utcára, hogy
közelebbről is láthassuk a csordát.
Mónika néni le is fotózott
bennünket a tehenekkel. Azt is
mondta, hogy a tehenek maguktól
is tudják, hogy hol laknak, és azon
a kapun mennek be a helyükre,
ahol laknak. Ez nekem nagyon
érdekes látvány volt. (Bodnár Viktor)

Este a vacsi után a szállásunkhoz jöttek a
falusi gyerekek, és velük ismerkedtünk,
beszélgettünk. Csodálatos egy nap volt.
Később még egy kicsit játszhattunk,
beszélgethettünk a szobánkban. A fiúk
átjöttek hozzánk, mert a mi szobánkban
nagyobb volt a hely. (Hajnal Frida)
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2015. október 23. – Utunk 3. napja
Jó volt reggel megint arra kelni,
hogy kolompolnak a tehenek. (Somodi Kincső)
9 órakor teli pocakkal indultunk ismét útnak. Kíváncsiak
voltunk, vajon milyen lesz ez a napunk. (Bakos Hanna)

Zsombor bácsi a buszon sok székely viccet mesélt nekünk, amelyek nagyon
humorosak voltak. Például: Két koma elment vadászni. Kétfelé mentek, és
egyszer csak az egyikük odakiált a másiknak.
– Gyere ide! Fogtam egy medvét.
– Gyere te ide!
– Nem tudok, mert nem enged el.

Ezen a napon az első állomásunk Csíksomlyón a
Kegytemplom volt. Az első templom még az 1400as években
épült gótikus
stílusban, de az
megsemmisült.
A most látható
építmény a 18.
században épült
barokk
stílusban.
A templomban van a kb. 2 m magas Szűzanya
szobor, melyet a helyiek „Babba Máriának”
neveznek. Másik jelentése: a Napba öltözött
asszony. Állítólag egy ferences szerzetes faragta.
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Számos történet, legenda kapcsolódik a
helyhez. Így szól az egyik legenda: A tatárok
felégették a templomot, de a szobrot nem
tudták tönkretenni. Az egyik tatár karddal
rávágott Mária arcára, de így sem sikerült
elpusztítania a szobrot. A tatárnak viszont
leszáradt a karja. (Nagy Nikoletta)
A idegenvezetőnk azt mondta, hogy ha a Szűzanya-szobor lábát
megsimogatjuk, akkor kívánhatunk tőle valamit. Szinte mindenki elment a
szoborhoz, és megsimogattuk a lábát, hogy kívánhassunk. Nekem ez nagyon
tetszett. (Süle Eliza)

A templomban láttunk egy henger alakú zászlót, melyet a búcsúkor mindig
egy diák vihet jutalomból. Még a nevét is hangosan bemondják.
Ez óriási megtiszteltetés annak a fiatalnak, akit kiválasztanak a zászló
vivésére. (Fekete Dominik)

A Kegytemplomtól nem messze található egy Borvíz-forrás, melynek az íze
olyan, mintha vasat szopogatnék. A színe is olyan, mint a rozsdás vasé.
Állítólag nagyon egészséges ez a víz. (Dankovics Gábor)

Ezután elmentünk a csíkszeredai Mikó várába, ahol a vár történetéről
láthattunk kiállítást. Megismerkedtünk a vár
építészetével, rengeteg
hagyománnyal, sőt még
kisfilmeket is nézhettünk
a vár kútjában talált
tárgyak kitalált
történetéről.
(Nagy Nikoletta)
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Nekem nagyon tetszett ez a múzeum, és az a két régies kisfilm, amit
levetítettek nekünk, mert eleve szeretem az ilyen régies humoros filmet. Az
egyik film a vár kútjában talált tárgyakról szólt, hogy vajon hogyan kerültek
oda. A másik film pedig arról szólt, hogy a vár urához egy feljebbvaló érkezik,
akit vendégül kell látni, ezért a konyhások megkapták a feladatot, hogy
állítsanak össze egy menüsort a vendégnek. Az
ételek készítésének története igen viccesre
sikerült. A végén pedig nem jött el a vendég,
úgyhogy a konyhafőnök és segítői meg az
inasfiú ették meg az összes ételt. Volt egy másik
terem, ahol jelmezbe lehetett öltözni.
Volt egy piros
zubbonykabát
és egy fekete háromszögletű kalap. Elég
viccesen néztünk ki. Csomó képet
készítettünk egymásról. Majd elérkeztünk
egy olyan terembe, ahol szintén nézhettünk
egy rövidke filmet, ami arról szólt, hogy még
most is vannak olyan családok Erdélyben, a
hegyekben, ahol állatokkal foglalkoznak, állatokat tartanak pl.: tehenet,
kecskét, lovat, malacot, és abból élnek, hogy a házi tej egy részét eladják vagy
sajtot készítenek eladásra, és valamennyit megtartanak maguknak. Egy
további teremben megnézhettük, hogy nézett ki belülről egy ház,
láttunk régi mesterségeket, amiket még ma is űznek. (Varga Edina)

A Mikó-vár tulajdonosa Hídvégi Ferenc volt, Bethlen Gábor
tanácsadója. Sokáig itt állomásozott a határőrség is.
Felpróbálhattunk labanc ruhákat, és kipróbálhattunk egy jelző trombitát meg
egy dobot. A trombitát Sallai Kristóf fújta a legjobban. (Sajó Zalán)
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A Mikó-vártól átsétálhattunk az
„Angyalkás” templomhoz. Ez egy nem túl
régen épített templom, Makovecz Imre
tervezte. Ez egy nagyon érdekes szerkezetű
templom. (Kovál Evelin)

Az
„Angyalkás
” templom
nagyon szép volt, mert felülről lehetett látni
egy angyalt „aki” nézett be ránk a
tetőablakból. Ez az angyal, illetve kettő is van
belőle, rézből készült, ezért
a helyiek „Rézangyal-templomnak” is hívják. A hivatalos
neve pedig Millenniumi-templom. (Kovács Regina)

Csíkszeredát elhagyva indultunk a Gyimesekbe.
Gyönyörű Erdélynek ez a tája is. Sok mindent
megtudtunk erről a vidékről is. Például innen
ered a Tatros-folyó, amely a tatárokról kapta a
nevét, mert mindig erről a helyről támadt a tatár.
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Itt fából építették a házukat az emberek, méghozzá
kicsire, hogy jól kifűthető legyen, és így ne fázzanak
télen. (Rácz Luca)

Már sietnünk
kellett, mert egy csángó család várt
bennünket. Bemutattak nekünk pár
néptáncfajtát,
amihez a végén
mi is
csatlakozhattunk,
és kipróbálhattuk
játékos formában. Utána megvendégeltek minket saját,
házi készítésű ételekkel, mint pl. különféle sajtokkal,
felvágottal, szalonnával. Finomak voltak. (Csutár Alida)

A vendéglátó csángó családnál ínycsiklandó ebédet kaptunk. Előtte különböző
csángó táncokat mutattak nekünk, és a végére mi is beálltunk és
velük jártuk. Ez volt az egyik kedvenc
programom. (Hreskó Réka)

A csángó családnál megkóstolhattuk az
egyik jellegzetes helyi ételt, a puliszkát.
Mondjuk úgy, hogy ez nem fog majd a
kedvenceim közé tartozni. A többi házi készítésű étel azonban
nagyon finom volt. (Süle Eliza)
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A csángó családnál megismertettek bennünket a csángók népi
viseletével. Szerintem a legszebb ruhadarabjuk a hímzett
bőrmellény. Minden mintának régen volt jelentése, melyeket
már nem nagyon ismernek, pedig sok mindent le lehetett
olvasni róla a mellényt hordó illetőről. Például nős vagy
férjezett, hány gyereke van, hány éves stb. (Varga Edina)

Ezután a csángó családtól elköszöntünk, és a következő
megállóhelyünk Gyimesbükk volt, ahol az ezeréves határ volt
régen. Volt ott egy őrház (az utolsó, ami megmaradt) és onnan
jobbra pedig a Rákóczi-vár egy
dombon, ami nem volt mondható
várnak, mert az már inkább csak egy
romhalmaz volt. Zsombor mondta, hogy
nyertek rá pénzt, és fel fogják újítani.
(Varga Edina)

Gyimesbükk határában található a
történelmi Magyarország legkeletibb
határállomása, ahol még megvan a régi
30. számú őrház épülete, melyet nem
olyan
régen
újították
fel. Ennél
azért érdekesebbnek tűnt a régi vágány mellett
felállított öreg mozdony. (Fodor Vanda)
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Az őrház közvetlen szomszédságában van egy kis hegycsúcs,
melynek tetejére hosszú lépcsősor vezetett fel. Hamar
rájöttünk, hogy ez vezet fel a Rákóczi-várhoz. Rögtön meg is
rohamoztuk, hogy bevegyük a várat. Fölérve megállapítottuk,
hogy nem sok védeni való fal maradt a várból, viszont
gyönyörű a kilátás. (Sallai Kristóf)

A hegy tetejéről láttuk, ahogyan a patak egy fordított Valakban félszigetet formál a környező területből. Megtudtuk,
hogy a várat nem a Rákócziak építették, hanem Bethlen
Gábor. A vár fő szerepe a völgyben futó kereskedelmi út és határ ellenőrzése
volt. Ezért itt kéthetenként váltották egymást a székely falvak őrségei. Innen
nagyon messzire el lehet látni, így az ellenséget hamar észrevehették, és
riasztották a lakosságot. (Sági Sándor)

Az ezeréves határban elgondolkoztam, hogy milyen nagy lehetett régen
Magyarország. (Szabó Bence)

Az esti program az 1956. okt. 23-ai
eseményekre való emlékezés volt.
Műsorunkat a Csibész Alapítvány
gyermekeinek adtuk elő. Utána egy
rövid táncos műsorral is
kedveskedtünk nekik. A balettos
lányok előadták a „Tarantella” című
táncukat, majd három 7.b-s lány
(Somodi Kincső, Szeleczki Anna, Varga
Edina) modern táncot, úgynevezett Fit Kids-t adott elő mindenféle akrobatikus
elemmel. Nagy tapsot kaptak. A csángó gyerekeknek vitt ajándékokat is
átadtuk, majd beszélgettünk velük, összeismerkedtünk. (Bíró Vivien)
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Nagyon örültem, hogy
megismerkedhettem a Csibész
Alapítvány gyerekeivel. Az
ajándékozásnál láttam, milyen
boldogok. Nagyon kedvesek
voltak. Volt egy kislány – ő volt a
legfiatalabb –
és úgy hívták,
hogy Mónika,
4 éves. (Varga Edina)

A legjobb élmény az volt, amikor a Csibész Alapítvány-os
gyerekek eljöttek hozzánk, és a legeslegkisebb pici lány, amikor az
ajándékátadásra került a sor, nagyon örült az ajándékoknak. Látszott a mosoly
és a hatalmas öröm az ő arcán, de még a nagyobbak arcán is. (Szeleczki Anna)

2015. október 24. – Utunk 4. napja
A mai napon Alcsík felé indultunk. A buszon megint hallhattunk néhány
érdekességet.
Csíkszeredán átutazva Zsombor megmutatta, hogy hol van a Csíki Uszoda,
ami 4 éve épült, a helyiek Csíki Csobbanónak hívnak.
Mögötte van a híres Csíki Hokipálya. Egyszer volt egy meccs a magyarok és a
románok között. A meccs elején mindig elhangzik az adott ország himnusza.
Ezen játék előtt kétszer énekelték a magyar himnuszt. A román válogatottban
ugyanis a játékosok 90%-a magyar volt. (Bodnár Viktor)
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A legtöbb csíki falu valamilyen szentről kapta a nevét. Pl. Csíkszentdomokos,
Csíkszentimre, Csíkszentmihály, Csíkszentmiklós, Csíkszentgyörgy,
Csíkszentmárton, Csíkszentsimon. Csíkszentkirály és Csíkszépvíz az
ásványvízről híres. Itt palackozzák a Hargita Gyöngye ásványvizet, amit mi is
iszunk a szállásunkon a reggelinél és a vacsoránál. Külföldre is szállítják.
Csíkszentimre és Zsögödfürdő a mofettás fürdőjéről híres. A mofettában az
utóvulkanikus hatás következtében gyógyító gázok szabadulnak fel, melyek a
bőrön keresztül szívódnak fel, ennek hatására kitágulnak a hajszálerek,
mellyel sokféle betegség gyógyítható. A Csíki-medencében főleg
földműveléssel foglalkoznak, fő növényük a pityóka. Csíkkozmás nem azért
kapta a nevét, mert nem tudtak főzni, és leégették az ételt, hanem egy Kozma
nevű család telepedett le itt. (Darabos Márton)

Csíkszentmárton a Márton-napi vásárokról kapta a nevét, és innen vásárolták
az ebédlő épületét is. Darabokra szedve szállították Csíkcsomortánba, és utána
felújítva megint összerakták. Most ebben az épületben étkezünk. Szép lett!
(Nagy Nikoletta)

A Csíki-medence megfelelő területein földműveléssel is foglalkoztak. Az egyik
fő növényük a pityóka, melyet nálunk burgonyának neveznek. Zsombor
megkérdezte tőlünk, hogy tudjuk-e, hogyan készül a pityókabor. Mindenki
rávágta, hogy pityókából készül. Nem nyertünk. A pityókabor úgy készül,
hogy eladják a pityókát, és vesznek belőle szőlőt, no és abból lesz a bor.
(Rácz Luca)

A pityókát csíki valutának is nevezték, mert főként az eladott pityókáért
kapott pénzen tudtak mindent megvásárolni. (Simon Richárd)
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A Déli-Hargita közelében utaztunk, ahol az alacsonyabb részeken, réteken
nagyon sok áfonya terem. Ez nagyon egészséges gyümölcs, és sok mindent
készítenek belőle.
(Várnai Zsófia)

Vannak úgynevezett Oldalcsíki falvak is, melyek a hegyek közelébe
települtek. Pl. Menaság, Potyond, Kotormány
Kotormány nagyon pici, eldugott falu, melynek nagyon jó a mikroklímája.
Állítólag olyan kicsi és eldugott, hogy még a tatárok sem találták meg.
Potyond nevű faluról pedig nem tudják, hogyan is került oda a helyére. Azért
ez a neve, mert valahonnan „oda pottyantották”. Egyébként az a
legvalószínűbb, hogy a tatárjárás idején néhány tatárnak annyira megtetszett a
hely, hogy letelepedett ide. Így a tatárok leszármazottai alapították a pici
községet.
(Sallai Kristóf)

Mindig gyorsan telt az idő,
amikor az idegenvezetőnk
mesélt. Úgy éreztük, hogy
nagyon hamar odaértünk a
mai nap első állomására,
Nyerges-tetőre. Kiszálltunk
a buszból, és azt éreztük,
hogy hiába sütött a nap,
mégis nagyon hideg volt, és
még a szél is fújt.
(Czirle Márk)
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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 hősiesen
harcoltak. Végül csak úgy tudták őket
legyőzni, hogy egy kászoni
származású férfi elárulta az
ellenségnek, hogyan keríthetik be
őket. Úgy is nevezik ezt a helyet,
hogy „Székelyföldi Thermopülai”.

Rengetegen életüket veszítették a
harcosok közül. (Sajó Zalán)

Ezen a helyen emlékeztünk az itteni
harcban elesett katonákra. Az
emlékműnél Sajó Zalán elmondta
Kányádi Sándor: Nyergestető című
versét, majd Hanna mécsest gyújtott,
Edina koszorút tett le. Zalán nagyon meghatóan mondta el a verset. Síri
csendben hallgattuk. (Hreskó Réka)

Utána felmentünk az emlékművel szemközti
hegyoldalba, ahová az elesett katonákat temették.
Emlékükre rengeteg kopjafát állítottak ide.
Megnézegettük a feliratokat, amiből láttuk, hogy
rengeteg helyről hoztak már ide szebbnél szebb
mintázatú kopjafákat. (Szabó Fruzsina)
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Ezen a helyen pedig az idegenvezetőnk szavalta el Kányádi Sándor: Nyergestető
című versét. Érdekes volt meghallgatni
az ő előadásában is ezt a verset. Rajta
látszott, hogy a szívében jobban átérzi a
történelmet. A költemény után közösen
elénekeltük a székely és a magyar
Himnuszt, és az egyik kopjafára
nemzeti színű szalagot kötöttünk.
(Csontos Edina)

Következő állomásunk Kézdivásárhely városa
volt. A lakosság 90%-a magyar. Századfordulós
hangulatú kisváros. A főteret régi kereskedői
házak veszik körül. Egyedülálló jellemzője az
udvarterek, melyek úgy alakultak ki, hogy a
gyerekek a szülői ház mögé építkeztek
hosszantilag, egyre beljebb.
Először Gábor Áron szobrához mentünk.
Harcolt az 1848-49-es szabadságharcban,
híres ágyúöntő volt. 93 ágyút készített. A
szobránál elénekeltük a róla szóló „Gábor
Áron rézágyúja ” című népdalt, majd
elsétáltunk az egykori öntőműhelyhez,
ahol egyik ágyújának másolatát
tekintettük meg.
Március 15-én mindig ünnepbe öltözik a város. (Dankovics Gábor)
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A kulturális program után betértünk a Rigó Jancsi
cukrászdába. Megtámadtuk a sütis pultot, és teletömtük
magunkat
finomságokkal.
Én egy
hatalmas csokis
sütit ettem.
(Fodor Vanda)

Utunkat iskolánk névadójának szülőfalujába, Csomakőrösre folytattuk. A falu
eredeti neve Körös volt, a falu előtagját (Csoma) nagy szülöttének, Kőrösi
Csoma Sándor emlékére kegyeletből kapta. Itt először felkerestük Kőrösi
Csoma Sándor szobrát, és elhelyeztük rajta
iskolánk koszorúját. Ezután a helyi református pap
megmutatta Kőrösi emlékszobáját, ahol mesélt
Kőrösi életútjáról. A paptól azt is megtudtuk, hogy
a főtéren álló templomban keresztelték meg a
csecsemő Kőrösi Csoma Sándort. (Somodi Kincső)
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Kőrösi Csoma Sándor eredeti
szülőháza nincs már meg (leégett), de
képek alapján rekonstruálták. Ide is
elsétáltunk. A ház gondnoka, egy
idősebb néni
nagy
lelkesedéssel
nyitotta ki
nekünk a
házat.
Biztosan nem sok ember jár erre, és örült nekünk. A
ház kapuja a Székelyföldön jellemző szépen faragott
székely kapu. A házban is volt egy kis kiállítás. (Bakos Hanna)

A hazafelé vezető úton
tettünk egy kicsi kitérőt a
Szent Anna-tóhoz. Gyönyörű
volt. Körbejártuk az egész
tavat. Az egyik helyen Anna
rálépett egy tó széli farönkre,
megcsúszott, és tiszta víz lett
a lába. Az egyik tanár néni
gyorsan felkísérte a buszba,
hogy átöltözhessen, nehogy
megfázzon.
(Varga Edina)
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A Szent Anna-tó a körülötte lévő pompás őszi színekkel gyönyörű látványt
nyújtott. Sajnos itt már sietnünk kellett, mert a nap is ment lefelé, és a
vacsorára is időben haza kellett érnünk. Pár fiú körbefutotta a tavat kétszer is,
de mi örültünk, hogy egyszer végig tudtuk sétálni. (Hreskó Réka)

A Szent Anna-tó
vize kristálytiszta
volt. Nekem
nagyon tetszett,
hogy körbe
lehetett sétálni a
tavat.
(Simon Richárd)

Az is jó élmény volt, mikor beleestem a Szent Anna-tóba. Igazolni tudom,
hogy a víz kristálytiszta! (Szeleczki Anna)

A Szent Anna-tavat
körbesétáltuk. Hála Istennek,
medvével nem találkoztunk.
Viszont láttunk légyölő
galócát. (Györe Klaudia)
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Este lehetőségünk nyílt
egy szomszédos
gazdához átlátogatni, és
megnézhettük az
állatait. Voltak lovak,
tehenek, birkák,
malacok. A tehenek
éppen hazafelé jöttek a
legelőről, és
elcsodálkoztunk, hogy
minden tehén tudta,
hogy melyik kapun kell
bemennie. Utána a gazda fia
megmutatta, hogyan kell fejni a tehenet.
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! (Bakos Hanna)

A barikákat is megnéztük. Nagyon
félős állatok. A helyük felett barkaágat
fedeztünk fel. A gazda elárulta, hogy
az egy megszentelt barka, és azért
teszik oda, hogy megvédje az állatokat
a betegségektől. A gazdától
elköszönve még megsimogattuk a
lovait. (Csutár Alida)
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Vacsora után át lehetett menni egy házhoz, és megnézhettük, hogy hogyan
fejik a tehenet. Ott találkoztunk birkákkal, lovakkal, macskákkal és kutyákkal.
Megsimogattuk őket, kivéve a kutyákat, mert ők meg voltak kötve és
egyfolytában ugattak bennünket.
(Varga Edina)

Az utolsó este egy fantasztikus élményben volt részünk. Egy olyan programon
vettünk részt, ahol tanúja lehettünk annak, hogyan próbálnak harcolni a
jogaikért a székelyföldiek.
(Sajó Zalán)

A helyi iskola udvarán egy bácsi beszédet mondott, amiben arról beszélt, hogy
hiába kérik a román kormánytól az autonómiájukat, nem hajlandóak vele
foglalkozni. Ezért igyekeznek a székelyek minden évben ősszel felhívni a világ
figyelmét az ő helyzetükre. Sok falusi ember, még gyerekek is és persze mi is
ott voltunk ezen a rendezvényen, és kérdezősködtünk, miért is kell nekik ezt
csinálni. A válaszokból megértettük, hogy miért fontos ez nekik.
(Acsai-Kocsi Áron)

A falu főterén, ahol a Kárpátok Őre
szobor áll, nagy tüzet gyújtottak.
Megtudtuk, hogy 60 ilyen
településen gyújtottak őrtüzeket,
hogy megvilágítsák Székelyföld
határát. Nagy-nagy csoda volt
nekünk, majd a tüzet körbe is
táncoltuk. Későn este mentünk
vissza a szállásra csomagolni.
(Szabó Fruzsina)
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Az őrtüzek gyújtásával az is volt a cél, hogy
még az űrből is látható legyen Székelyföld
határa. Itthon hallottuk, hogy sajnos felhős
volt az ég, így nem tudták felvenni az űrből a
fényeket. (Mercz Hedvig)

Az esti tűzgyújtásnál megtudtuk, hogy a
székelyek az autonómiájukért harcolnak így.
(Csontos Edina)

A fáklyagyújtás nekem nagyon
tetszett, mert összehozta az embereket.
Együtt énekeltük el a székely és a
magyar Himnuszt a falubeliekkel.
Utána még közösen elénekeltük a
Gábor Áron rézágyúja népdalt is, utána
együtt táncoltuk körbe a máglyát. Fantasztikus élmény volt! (Somodi Kincső)

Az esti tűzgyújtás, amin mi is ott
voltunk, azért volt, mert Székelyföld
küzd az autonómiáért, ezért a
Székelyföld határán lévő településeken
tüzet gyújtottak. (Kürti Tamás)

Este pedig egy nem mindennapi
élményben volt részünk. A székely
határon fekvő falvakban és hegyeken
máglyaszerű tüzet raktak. Mindezt azért, hogy az űrből nézve körülrajzolja a
Székelyföldet. (Rácz Luca)

45

Körös(i) körül – diákújság

Rendkívüli különszám

A polgármester bácsi mondta, hogy a csomortániak egy része kiment a közeli
Szellő-hegyre, és ott is gyújtottak máglyát. (Sallai Kristóf)

A tűzgyújtás helyszínén volt egy játszótér is, amit kipróbálhattunk. Igaz a
sötétben már rosszul láttunk, de ez nem érdekelt bennünket. Volt ott hinta és
egy pörgő, ami úgy nézett ki, mint a libikóka, csak ez nem fel-le mozgott,
hanem körbe-körbe. Ezt a játékot nagyon éleztük. Aztán indulnunk kellett a
szállásra, mert már nagyon sötét volt. Este még megengedték a tanárok, hogy
egy kicsit tovább lehessünk fent, mert hát mégis csak az utolsó este volt.
(Varga Edina)

Az esti tűzgyújtásnál kint volt a Székely TV is.
A csoportból ketten, Frida és Sajó Zalán nyilatkoztak a TV-nek.
Itthon meg is tudták nézni a felvételt.
(Süle Eliza)

2015. október 25. – Utunk 5. napja
Az utolsó reggel szomorúan keltem fel. Még szerettem volna egy kicsit
maradni, de arra gondoltam, hogy ezen a napon is még sok program vár, és
együtt lehetek a többiekkel. (Fodor Vanda)

Ma hamarabb kellett kelnünk, mert 7
órakor már reggeli volt, és 8 órakor
szerettünk volna indulni. Minden rendben
ment. Reggeli után bepakoltuk a
bőröndjeinket, aztán Ildikó néni
megkérdezte, hogy mindenkinek megvane a személyi igazolványa vagy az útlevele.
Kiderült, hogy az egyik fiúnak nem volt
ott a megszokott helyen, ezért elkezdték
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keresni. Még a bőröndjét is kipakolták, visszamentek a szobába körülnézni, a
buszon is mindenki azt kereste, de nem találtuk meg. Így azonban majdnem
egy órával később indultunk el. Még szerencse, hogy a tanár nénik felírták a
számát, így esélye volt, hogy átengedik a határon.
(Varga Edina)

Az utolsó napon reggel
összepakoltunk, elköszöntünk a
helytől, mert már oda nem mentünk
vissza a programok után. Senki sem
akarta otthagyni a szállást, de ha
menni kell, hát menni kell.
Elköszöntünk az idegenvezetőnktől
és az ottaniaktól, majd elindultunk.
(Hreskó Réka, Györe Klaudia, Szabó
Fruzsina)

Elérkezett az utolsó nap. Mindenki kissé szomorkásan hagyta el a szobáját, és
a nagy búcsúzkodás után elindult a buszunk. Sajnos Zsombor, az
idegenvezetőnk már nem kísért bennünket, pedig tőle sok érdekességet
hallottunk, soha nem unatkoztunk. Természetesen az utolsó napra is hagytunk
látnivalót. Először Szejkefürdőn álltunk meg. (Varga Zalán)
Szejkefürdő nevében a „szejke” a néprajzosok
szerint zavarost jelent, és szürkés tengervízhez
hasonló gyógyvízről kapta. Már 1850-ben egy
vesszőfonatos fürdőmedence állt itt, melyet
1871-ben Orbán Balázs vett meg és
korszerűsített, meleg fürdőket, vendéglőket,
szállodát építettek. Az épületekből mára csak a
gondnoki ház maradt, a többit 1941-ben az
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országút építésekor lebontották. Emellett az épület mellett sétáltunk el, hogy
megnézzük egy híres ember sírját. (Bernát Judit)
Ez a hely arról nevezetes, hogy itt
temették el Orbán Balázs írót,
néprajzi gyűjtőt, aki az 1850-60-as
években bejárta Székelyföldet, majd
erről írt egy könyvet. Ebből a
könyvből nagyon sok mindent meg
lehet tudni a székelyek történetéről,
szokásairól, hagyományairól. A
sírjánál mécsest gyújtottunk. A sírja
elé székelykapu-sort állítottak,
amelyből az utolsó kapu az övé volt.
Ezeket a székely kapukat a környező falvakból hozták ide azért, hogy
megóvják a következő nemzedékeknek. Mindegyik kapu fölött védnökséget
vállalt valaki, és az ő nevük olvasható a kapu hátulján. (Sipos Máté)

A székely kapu két részből áll, kis- és nagykapu. A nagykapu a
szénásszekérhez mért magasságú, a kiskaput pedig ugyanolyan magasságúra
emelik, mint a nagykaput. Így a kiskapu felett bőven maradt hely a díszítésre.
A székely kapu készítéséhez használt fa tölgyfa vagy cserfa, és nem lehet
benne göb. (Váraljai Fanni)
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A székely kaput az elkészítése után felállítják függőlegesen, és a kapu tetejére
tetőzetet is tesznek, hogy védve legyen a csapadéktól. Általában a kiskapu
feletti fára a magyar koszorús címer vagy Erdély címere van faragva. Jellemző
díszek még az égitestek, madarak, növényi motívumok. A székelyeknél a nap
az áldás jele. Az oszlopokon jellemző a rózsa vagy levélfüzér végigfuttatása. A
székely kapukat régebben csak faragták, de a 18. század óta a díszeket
gyakran festik is. A székely kapuk elmaradhatatlan tartozékai a feliratok. Pl.
A bejövőnek szállás, a kimenőnek békesség.
Békesség a bemenőknek, egészség a kimenőknek.
Isten hozott.
Ha mész, Isten legyen veled.
(Süle Eliza)

Szejkefürdőn megnéztük a székelykapu-sort és Orbán Balázs sírját is. Ott
szinte mindenki rakott le mécsest. (Varga Edina)

A hazafelé úton Dominik arckifejezése tetszett a legjobban, mert amikor Marci
lehányta, ő csak nézett előre, és próbált kibékülni a ténnyel, hogy a pólója
csupa ragacs, és mivel nincsenek elől a cuccai, Eliza pulcsiját kellett hordania.
Szegény Dominik, de mi tagadás, jól állt neki az Eliza kutyusos pulcsija.
(Hajnal Frida)
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Folytattuk utunkat Farkaslakára, ahol Tamási Áron, a híres erdélyi író
született.
Legismertebb műve: Ábel a rengetegben.
Ebből felolvastunk 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. (Fekete Dominik)

Korondon is megálltunk. Ez a település a
kirakodóvásáráról híres. Híres fazekasaik gyönyörű
munkáit csodálhattuk meg, melyeket jellegzetes népi
motívumok
díszítenek. Pl. a
tulipán szinte
mindegyik tálon, bögrén, edényen látható.
Gyönyörű népi hímzésű ruhát és szőttes
terítőket és szőnyegeket is láttunk. Miután
mindenki megvásárolta az otthoniaknak
szánt ajándéktárgyakat, ismét a buszon
ültünk. (Varga Zalán)

Haza utunk utolsó
állomása következett,
Parajd. Busszal
indultunk le a
bányába egy hosszú
alagúton át. 10 perces
út után megérkezve,
egy vasajtón léptünk
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be, ahol egy végeláthatatlan lefelé vezető lépcsősor várt bennünket. Fárasztó
lépcsőzés után nagyon szép látvány fogadott minket. Óriási barlang tárult
elénk, ahol sóból készült szobrokat, kalandparkot, fajátékokat, piknikező
családokat, görkorcsolyázó, tollasozó gyerekeket láttunk. Körülbelül egy órát
töltöttünk itt, a friss, kicsit sós levegőjű helyen. Éreztük is, hogy ettől kitisztult
az orrunk, könnyebb lett a légzésünk. (Nagy Nikoletta)

A parajdi sóbányába egy busz vitt le
minket, de nagyon rossz volt rajta
utazni, mert sokan voltunk és büdös
volt. Csodálkoztunk, hogy láttunk itt
egy egész nagy kalandparkot, ugráló
várat, hintát. Lehetett volna tollasozni is,
ha vittünk volna tollas ütőt és labdát.
Volt egy-két ajándékbolt is, de addigra
már szinte mindenki elköltötte az összes
pénzét. (Varga Edina)
Ez a sóbánya az asztmások és az idősek kedvelt látogató helye. Most is
rengetegen voltak lent.
(Kürti Tamás)

Nagyon jó volt a sóbányában, ahol volt
kalandpark, játszótér is. Kaptunk itt
egy kis szabadidőt. Kipróbáltuk a
hintát is. Jó volt idelent a levegő is.
(Kovács Regina, Váraljai Fanni)

A parajdi sóbánya nagyon érdekes és hangulatos volt. Vettem sószappant.
(Fodor Vanda)
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A parajdi sóbánya hatalmas volt és az lenyűgözött.
(Darabos Márton)

A parajdi sóbánya olyan volt, mintha egy külön világba csöppentem volna,
ahol minden megtalálható. Az ételt nagyon sósan szeretem, ezért is imádtam
lent lenni. Óriási, tágas, magas, széles hely volt. Kalandpark, templom és
kisebb játékok, kis boltok és még mozi is volt. Volt szabadidőnk, mialatt szét
tudtam nézni, és én minden percét élveztem.
(Sági Sándor)

Akinek még maradt pénze, itt költhette el utoljára, mert már indultunk haza,
Magyarországra. Én is vásároltam még emlékbe. (Acsai-Kocsis Áron)

Nagyon hosszú és fárasztó volt az út hazáig, de mi sokat beszélgettünk, zenét
hallgattunk a buszon, és amikor besötétedett és elálmosodtunk, még kicsit
tudtunk aludni is. (Paládi Máté)
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A határon szerencsénk volt, hogy nem foglalkoztak Sanyi útlevelével. Mónika
néni odaadta az útlevél számát, azt a határőr megnézte a gépben, és akkor
minden rendben volt, mehettünk haza. (Boda Bence, Györe Klaudia)

A határtól még jó
két óra volt hátra
Szolnokig. Végre
hosszú út után
megérkeztünk a
Kőrösi iskola előtti
buszmegállóba,
ahonnan öt nappal ezelőtt indultunk. Mindenkinek köszönöm, hogy részt
vehettem ezen a csodálatos kiránduláson. (Bakos Hanna)
Körülbelül hajnali fél 1-kor értünk Szolnokra. Megláttuk a szüleinket,
igyekeztünk leszállni a buszból, és szaladtunk hozzájuk. Rögtön elkezdtünk
mesélni nekik az élményeinkről. (Boda Bence)

Ez az öt nap felejthetetlen élmény. Csodálatos helyeken jártunk, és a csapat
hangulata is végig nagyon jó volt. Nagy élmény volt innen az Alföldről a
hegyekbe kirándulni. A levegő is sokkal frissebb, mint itthon. Nagyon tetszett
ez a kirándulás, és ha lehetne, minden percét újra élném. (Bíró Vivien)
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Nekem nagyon tetszett Erdély, és szívesen laknék ott. Remélem, még máskor
is eljutok erre a gyönyörű helyre. (Hreskó Réka)

Nagyon élveztem az egész erdélyi utat, de az rossz volt, hogy el kellett onnan
jönni. Úgy visszamennék Erdélybe!
Hiányzik Erdély. (Simon Richárd)

Nagy élmény volt reggelente a szálláson a tehén kolompolását hallgatni, mert
még olyat én nem hallottam, és jó volt arra ébredni. (Bíró Vivien)

Számomra az volt nagy élmény, hogy együtt lehettem ezen a kiránduláson a
barátaimmal, mert nélkülük nem lett volna igazi élmény.
Új barátokat is szereztem!
(Paládi Máté)

Nagyon kedves volt Zsombor, az idegenvezető, és sok érdekes dolgot mondott
Erdélyről, amit még nem ismertünk. (Dankovics Gábor)

Azt hiszem, mindenki nevében elmondhatom, hogy örök emlék marad ez az

öt nap, amit a határon túl, Erdélyben töltöttünk. (Bodnár Viktor)

Készítették: A kiránduláson résztvevő hetedikesek.
A különszám főszerkesztője:
Orosz Alexandra
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Ez a kirándulás nem jöhetett volna létre, ha
írja ki számunkra a Határtalanul pályázatot!

55

nem

Körös(i) körül – diákújság

Rendkívüli különszám

56

