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Láttál-e már ilyen  
Csodálatos titkot?  

Magas hegyek ormán  
Sok - sok fenyőlombot?  

 
Alattuk a völgyben  

Patakok csobognak,  
Forrásvizet adva  

A szomjas vándornak. 

Hetedikeseink beszámolójából: 

Kedden reggel 4-kor indultunk, és izgatottan vártuk hogy Székelyföldre érjünk. Először 
Aradon  koszorúztuk a vértanúk emlékművét, majd  Déva várát tekintettük meg, ahol 
a híres balladát is felelevenítettük. Vajdahunyadon és Gyulafehérváron a Hunyadiakra 
emlékeztünk. Segesváron megnéztük Dracula gróf házát, és szabadprogramot 
kaptunk. Bár rengeteget utaztunk, mégis nagyon élveztük az együtt töltött időt. Este, 
körülbelül hétkor értünk Gyergyóújfalura, a szállásra. Gyönyörű helyen szálltunk meg 
és a vacsora is nagyon ízletes volt. A finom ételekhez isteni desszert is  járt. Házi 
lekvárokat, gyógyteát is  is kóstolhattunk. 

             

                                                               

     
Szerdán  a bőséges reggeli után és már mentünk is a Gyergyóújfalui iskolába, 
rendhagyó történelem órára. II. Rákóczi Ferenc életútjának ismertetése után a fiúk 
fociztak egymással, mi lányok inkább beljebb húzódtunk és beszélgettünk. A Súgó 
cseppkőbarlanghoz meredek ösvényen mentünk fel a vicces idegenvezetővel, aki ízes 
beszédével, tréfáival mindenkit elbűvölt. A Gyergyói-medence legjelentősebb 



barlangja meseszép és még  denevéreket is láttunk.  A Békás szorosig hosszú és 
kanyargós volt az út, de nagyon élveztük a csodálatos táj látványát. A Gyilkos-tó  
környékén  megtekintettük a kézművesek portékáit,  majd a sétáltunk a tó körül, 
figyelve a környezettudatos magatartásra. 

 
            

                       
         

Csütörtökön Szováta után Parajdra mentünk a sóbányába, melynek levegője frissítő 
és kellemes. A sóbánya hatalmas termei, szórakozási lehetőségei mindenkit 
elbűvöltek. Az esti  táncház is  nagy élmény volt mindannyiunknak , kb. 6 tánc lépéseit 
sajátíthattuk el. Örültünk, hogy  az egyik osztálytársunkat választották a legjobb 
fiútáncosnak. Ez a program különösen erősítette  összetartozás érzését.  

 

 

                                                   

 

 



 

Pénteken a Zetelaki víztározó megtekintése után Székelyudvarhelyen II.Rákóczi 
Ferenc szobránál  mécsest gyújtottunk, majd  egy cukrászdában megkóstolhattuk a 
helyi finomságokat. Szejkefürdőn Orbán Balázs életútjára emlékeztünk, és 
megfigyelhettük a gyönyörű székely kapukat díszítőelemeikkel. Korondon a taplász 
mesterség megismerése mellett a fazekas élményműhelyben örömmel és lelkesen 
próbáltuk ki a korongozást.  

 

     

 

           
 

 



          

Szombaton az idegenvezetővel mentünk  a Mohostőzegláphoz, majd a  Szent Anna-
tóhoz, mely során a természeti ritkaságok mellett a  csodálatos  erdélyi mondavilággal 
is foglalkoztunk. Csíkszeredán a székely kultúrtörténettel foglalkoztunk, majd 
Csíksomlyóra mentünk a kegytemplomhoz, ahol a Kárpát-medence 
legismertebb Mária szobra található. 

 
 

 

Vasárnap reggel fájó szívvel   búcsúztunk szállásadóinktól. Marosvásárhelyen 
megtekintettük a Teleki Tékát,  majd Tordára mentünk.  A Tordai sóbánya bámulatos 
és gyönyörű, de sajnos nem tudtuk kipróbálni az óriáskereket. Csucsán  híres 
költőnkre, Ady Endrére emlékeztünk verssel. 

 

Hosszú út után értünk Bajára hét óra körül. Többen szoros kapcsolatot alakítottunk ki 
utazótársainkkal , a felsőszentiváni  hetedikesekkel. Reméljük, hogy részt vehetünk 
még sok közös programon. 

 

Az Erdélyben töltött napok felejthetetlenek voltak. Hálásak vagyunk a gazdag, 
változatos programokért, hiszen nem csak Erdély földrajzát, irodalmát ismerhettük 
meg, hanem kultúráját, szokásait is. 


