Erdély szépségei diákszemmel
Számomra a nyár egyik legnagyobb élménye volt az 1. Kárpát-medencei

Tehetségtábor. Már magából a nevéből is következtethetünk rá, hogy ide nem akárki
juthatott el. Hosszas tanulás eredményeként először járhattam Erdélyben és egyben külföldön is.

Mikor Budapesten felszálltunk a buszra köztes érzésekkel vágtam neki a tábornak. Aztán ahogyan
haladtunk Parajd felé egyre többen lettünk és a hangulat is oldódott. Mikor megérkeztünk egy
gyönyörű helyszínen még szebb épület fogadott minket.

Így telt az érkezés napja.
Első nap már rögtön egy hatalmas autóbuszos túrát tettünk. Az első állomásunk Korond volt,
ahol az aragonit és kalcit tulajdonságaival foglalkoztunk. Kalonda-tetőn faszén égető boksát
láttunk és a buszon is érezhettük a jellegzetes illatot.

Farkaslakán felkerestük Tamási Áron síremlékét. Szejke-fürdőn többek között Orbán Balázs
sírhelyéhez vitt utunk 15 székelykapun át.

Továbbá megkóstolhattuk az igen különös ízű petróleumos vizet, mert az ottani emberek már 50
éve azt isszák. Székelyudvarhelyen a Székely támad-várat, Székelyderzsen a vártemplomba
nyerhettünk bepillantást. Énlakán pedig egy rovásírásos középkori kazettás templomot néztünk
meg. A keddi napunk gyorsan eltelt.

Ugyanúgy, mint a szerdai, mikor Szovátafürdőre a Medve-tóhoz látogattunk el.

A Medve-tónál hallhattunk a heliotermikus hatásról. A heliotermikus hatás lényege, hogy a sós
vízbe édes víz kerül az utóbbi a felszínen marad, mert kisebb a sűrűsége. A Nap felmelegíti a
felszínen marad, mert kisebb a sűrűsége. A Nap felmelegíti a felszínen lévő édesvizet, míg a
mélyebben lévő sós víz megtöri a fénysugarakat így az édesvíz melegszik fel, néha olyannyira
hogy akár 60°C-os is lehet. Miután ezt megtanultuk saját testünkkel is tapasztalhattuk, ugyanis
aki nem tudott úszni is bátran belemerészkedhetett a Medve-tóba, mert a sós víz fenntartotta.

A csütörtöki napunk nem éppen úgy telt ahogy terveztük. Technikai gondok adódtak.
Köszönhetően a szervezőknek ezt is sikerült megoldani, így kisebb- nagyobb késésekkel ugyan, de
folytathattuk utunkat. Futtában megnéztük a Békás-szorost, ami szerintem a világ 8. csodája.

Azután felkerestük a Gyilkos-tavat és meghallgattuk keletkezésének a történetét.

Gyergyószentmiklóson egy örmény templomba látogattunk el.

Pénteken egy igen hosszú autóbuszos kiránduláson vettünk részt. Első megállónk az
Erdőszentgyörgyi Rhédei-kastélyban volt ahol megismerhettük a történetet, hogy Erzsébet angol
királynő, hogyan leszármazottja Rhédey Claudiának.

A kastéllyal szemben az út túloldalán egy reformátustemplom állt, amibe mi is bepillanthattunk.
Az utunk Segesváron folytatódott, ahol a várban sétáltunk. Egy hosszú fedett lépcsősoron
sétáltunk fel és azt a feladatot kaptuk, hogy hány lépcsőn át visz az út. Én 172-őt számoltam,
később kiderült, hogy Diák-lépcsőnek hívják.

Fehéregyházán megkoszorúztuk a Petőfi emlékművet. Rugonfalván felkerestünk egy középkori
templomot, ezzel a pénteki napunknak is vége volt.

Szombaton körülbelül egy órát töltöttünk a sóbányában, ahol megtudhattuk, hogy léteznek
meleg és hideg sóbarlangok.

Visszatértünk a szállásra, aztán mindenki rádöbbent, hogy holnap indulunk haza. Nagyon
sajnáltuk, mert ahogyan egyre inkább megismertük egymást, tudtunk nehéz lesz az elválás.
Esténként a fiúk fociztak mi pedig drukkoltunk nekik, mikor éppen nem kártyáztunk. Szombat
reggel a vezetőség meglepett minket egy hatalmas tábortűzzel, a tűz körül nagyon jó volt a
hangulat többen énekeltek. Nagyon aludtunk el, aztán korán reggel kelhettünk. Reggeli után
nekivágtunk a hazaútnak, ahogyan egyre közeledtünk utunk végéhez annál nagyobb csend lett a
buszon.
Nagyon örülök, hogy ennyi csodás embert ismerhettem meg.
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