
Erdély szépségei diákszemmel

Készítette: Szabó Eszter (Szeged)



A Határtalanul pályázat keretében májusban voltam Erdélyben és 
tetszett, ezért nagyon örültem, amikor a Hevesy kémiaversenyen elért 
1. helyezésemért meghívást kaptam a parajdi tehetségtáborba.



Hétfő

A buszhoz Ártándnál, a határnál csatlakoztam.

Nem kellett sokáig várnunk ahhoz, hogy megláthassuk az első hegyeket, 
viszont a szálláshelyig még hosszú órákon át utaznunk kellett.

Este megérkeztünk Parajdra és elfoglaltuk a szobákat. 

Vacsora után Feri bácsi tartott vetítést a másnapi programokról.





Kedd

Ezen a napon nagyon sűrű volt a program, rengeteg településen 
jártunk.

Meglátogattuk Tamási Áron és Orbán Balázs síremlékét.

Szejkefürdőn megkóstoltuk a borvizet, aminek petróleumhoz hasonló 
íze volt. Nekem nem ízlett.

Megnéztünk több templomot is. Szerintem nagyon szépek voltak, 
megtudtam, hogy Erdélyben sok freskót lehet találni templomokban. 
Ezeknek is érdekes volt a története. Sajnos Énlakán nem láthattuk a 
kazettás mennyezetet, mert elvitték felújítani, viszont a néni érdekes 
helyi szokásokról mesélt nekünk.





Szerda

Ezen a napon délelőtt a parajdi Pillangó-házban jártunk. Nagyon jó volt, 
mert bemehettünk a trópusi lepkék közé és közelről láthattuk őket.

Délután elmentünk Szovátafürdőre, ahol fürödtünk a Medve-tóban. Én 
ott voltam először sós vízben, ezért nekem különösen tetszett ez a 
program. A tó körül nagyon szépek voltak a hegyek és az idő is jó volt.





Csütörtök

Ez a nap elég érdekesen indult, mivel negyed óra út után egy kanyarban 
lerobbant a buszunk. Ezután az út szélén gyalogolt a csoport. 
Megálltunk egy patak partján, ahol volt egy fatörzsekből készült híd is, 
ott pihentünk és megvártuk az új buszt, ami dél körül érkezett meg és 
felvitt minket a Bucsin-tetőre. 

Délután a Békás-szorost néztük meg, ahova egy elég kanyargós 
szerpentinen vezetett az út. Ott szerintem az Oltárkő a legszebb a 
sziklák közül. A Békás-szoros gyönyörű, amikor felnézünk, a fejünk felett 
láthatjuk a hatalmas sziklákat. A Gyilkos-tó is különleges, kár, hogy 
nemsokára el fog tűnni.





Péntek

Voltunk a Rhédey-kastélyban, ahol II. Erzsébet angol királynő 
üknagyanyja, Rhédey Klaudia született.

Segesvár nagyon szép volt, az utcák olyanok voltak, mint a 
középkorban. Itt kaptunk szabadidőt, így szét tudtunk nézni a városban. 

Rugonfalván megnéztük a templomot . Ott is volt egy freskó, amiről sok 
mindent megtudhattunk.





Szombat

Ezen a napon viszonylag rövid volt a program, délelőtt elmentünk a 
parajdi sóbányába. Teljesen másmilyenre számítottam, de nagyon 
tetszett. Óriási terület volt boltokkal és kápolnával. Nem gondoltam 
volna, hogy ekkora helyet tudnak kiépíteni a föld alatt. Itt is szabadon 
nézelődhettünk.

Délután a szálláshelyen töltöttünk ki egy földrajzi kvízt 4-5 fős 
csoportokban. Nem volt olyan nehéz, a mi csapatunk 3. lett.

Este tábortűz mellett beszélgettünk. Nagyon jó volt, mert mindenkit 
jobban megismerhettünk.





Vasárnap

Végül vasárnap búcsút vettünk a tábortól és a szervezőktől és 
hazautaztunk.

Én nagyon jól éreztem magam ebben a táborban, érdekesek voltak a 
programok és a társaság is jó volt.

Feri bácsi minden helyről rengeteg érdekességet és története tudott, a 
buszban utazva is megtudhattunk sok mindent azokról a településekről, 
amiken átutaztunk.

Szeretném megköszönni minden szervezőnek és kísérőnek is, hogy részt 
vehettem ebben a táborban.


