
Erdély szépségei 
diákszemmel

Egy hosszú utazás után megérkeztünk Parajdra. Ahol nagyon szép 
szobákban aludtunk.



Első nap  (Július 18. kedd)

• Korondra mentünk busszal, ahol először megnéztük a kalcit bányát. A bánya 
helyén egy kis forrásnak a tócsájából 

• Majd Farkaslakára mentünk, ahol megnéztük Tamási Áron síremlékét és 
vásároltunk néhány ajándékot a bazárban.

• Majd ittunk borvizet, de szinte senkinek sem ízlett (nekem sem).

• Utána Székelyudvarhelyre mentünk, ahol egy régi várban voltunk. Ott volt egy kis 
kiállítás is Erdély várairól, erődtemplomjairól és kastélyairól.

• De nemcsak maketten láttunk erődtemplomokat, hanem élőben is 
Székelyderzsen.

• Illetve voltunk Énlakán, ahol a faluházat és egy panziót (ahol minden olyan volt 
mint a régen) is megnézünk. Valamint voltunk egy kazettás templomban is.

• Hazafele pedig boglyák égetését láttuk.





Második nap (Július 19. szerda)

• Ez a nap nem volt annyira sűrű mint az előző. Először Szovátafürdőre mentünk. Itt 
előszőr túráztunk egy kicsit, megnéztünk egy lápot és az itteni sósziklákat.

• Majd a kaptunk egy kis szabadidőt, mielőtt bementünk a strand területére. Mi 
további sósziklákat néztünk, és találtunk egy siklót és egy kistócsában néhány 
gőtét. 

• Majd bementünk a strandra, ahol körülbelül 1 órát fürödtünk, és egy keveset 
kártyáztunk. Majd visszamentünk a szálláshelyre és ott fociztunk és vacsoráztunk.





Harmadik nap (július 20. csütörtök)

• Ez egy nagyon „kalandos” nap volt. Úgy kezdődött, hogy a nap elején, úton a 
Bucsin tetőre, lerobbant a busz, megjavítani a helyszínen hosszú idő, és a pótbusz 
Kolozsvárról indul, tehát, csak körülbelül 3 óra múlva lehetett volna buszunk. 
Úgyhogy elindultunk gyalog. Útközben Feri bácsi elmondta nekünk a tudnivalókat 
az itteni tájról. (keletkezés, élővilág, személyes történetei, stb.)

• Séta közben a kisbusszal a lányok nagy részét elszállították, ám néhányan a 
csoporttal maradtak, és tovább sétáltak. Na közülük az egyiküknek elkezdett 
nagyon fájni a feje, a másikat meg megcsípte egy farkaspók. Őket a kórházba 
vitték. 

• Majd megjött az új busz, és elmentünk vele a Békás szorosba, ahol sétáltunk egy 
kicsit, és utána elmentünk a gyilkos tóhoz.

• Utána Gyergyószentmiklósra egy múzeumba és egy örmény templomba. A 
múzeum nagyon szép volt, és sok érdekes dolgot mutatott a régi életről. A 
templom is szép volt.





Negyedik nap (július 21. péntek)

• Ezen a napon az első megállónk Erdőszentgyörgy volt. Itt megnéztük a 
Rhédei-kastélyt, amit nem rég újítottak fel, bár elég rossz munkát végeztek. 
Aztán megnéztük a hozzá kapcsolódó templomot. Nagyon szépek voltak, és 
a kastély is a néhány javítási hibán kívül gyönyörű volt. 

• Utána Segesvárra mentünk és bementünk az óvárosba, ahol először 
felsétáltunk a templomhoz, ahova egy falépcsősor vezetett 175 lépcsővel. 
Az óváros nagyon gyönyörű volt.

• Majd elmentünk megkoszorúzni Petőfi Sándor emlékművet. Elszavaltuk a 
Nemzeti dalt. 

• Visszafele megnéztünk Rugonfalván egy középkori református templomot 
falfestménnyel. És elmentünk egy halastóhoz, ahol sétáltunk egyet a szép 
kilátásért, és ott vacsoráztunk. A vacsora nagyon finom volt, és eléggé 
telelettünk vele.





Ötödik nap (július 22. szombat)

• Először Parajdra mentünk a lepkeházba. Nagyon szép volt és volt akire rá is 
szálltak a lepkék.

• Utána lementünk a busszal a sóbányába, ahol megnéztünk néhány, a 
sóbányában készült képet, és kaptunk körülbelül 2 óra szabadidőt. A 
sóbánya nagyon szép volt, csak kevés olyan dolgot lehetett csinálni, ami 
ingyen van. 

• A szószorost a hőség miatt kihagytuk.

• Majd visszamentünk a panzióba, ahol kártyáztunk, fociztunk és 
beszélgettünk.

• Este tábortüzet raktunk és késő estig beszélgettünk egy körben a tűz 
mellett. 





Az utolsó nap, egyben hazaút (július 23. 
vasárnap)
• Reggel elindultunk a buszunkkal hazafelé, de útközben még 

megálltunk Mezőtelegden, hogy megnézzünk még egy templomot.

• Utána már nem álltunk meg látnivalókért.

• Összefoglalás: Nekem nagyon tetszett a tábor, szerintem szuper és jól 
megszervezett programjaink voltak! A társaság is csodálatos volt! A 
vendéglátás is nagyszerű volt, és remekül is főztek!




