
Erdé ly szé psé géi diá kszémmél 

Mivel eddig még csak egyszer voltam Erdélyben, ezért nagyon vártam, hogy újra eljöhessek, és jobban 

megismerhessem. 

Az első napon Székelyudvarhely és az ottani vár tetszett a legjobban, de az énlakai templom (1. kép) is érdekes volt. 

A szejkefürdői borvizet is megkóstoltuk, majd felsétáltunk a sok székelykapu mellett Orbán Balázs síremlékéhez. 

Megnéztük a székelyderzsi vártemplomot is, még a haranghoz is fölmásztunk. Bár fáradtan értünk haza, de sok új 

dolgot ismertünk meg aznap. 

Szerdán meglátogattuk a parajdi lepkeházat, ahol trópusi lepkékkel (2. kép) és bábjaikkal ismerkedhettünk meg. 

Ezután átmentünk Szovátafürdőre, ahol körbejártuk a sós tavakat, megmásztuk a sósziklákat (3. kép, 4. kép), és 

fürödtünk a Medve-tóban. A napot egy óriási focimeccs zárta le a hazaérkezés után. 

Csütörtökön először a Bucsin-tetőre, aztán a Békás-szoroshoz mentünk, bár ez nem ment zökkenőmentesen. A 

buszban kb. 10 percnyi út után valami elromlott, így gyaloglásra került sor. Bár nagyon meleg volt, és mindenki hamar 

elfáradt, de így legalább jobban megfigyelhettük az erdőt, amim keresztülhaladtunk, és amelyet nemcsak bükk, 

hanem fenyő is alkotott. Útközben, egy pocsolyában egy sárgahasú unkára (5. kép) találtunk, amit kis tanulmányozás 

után visszaengedtünk a pocsolyájába. Végül egy másik busszal jutottunk fel a Bucsin-tetőre, ahol megebédeltünk, 

majd indultunk tovább a Békás-szoroshoz. Megtudtuk róla, hogyan keletkezett, majd sétáltunk egy kicsit a szorosban 

(6. kép, 7. kép, 8. kép). Ezután visszamentünk a Gyilkos-tóhoz (9. kép), megszemléltük a kiálló fatörzseket, és 

megismertük a tó keletkezéséhez kötődő mondát. Innen Gyergyószentmiklósra mentünk, ahol először megnéztük az 

örmény templomot, és a kertjében lévő sírkövek gyönyörű ammonitesz-kövületeit (10. kép), majd a Tarisznyás 

Márton Múzeumba is bemehettünk, ahol néprajzi és kőzettani kiállításokat láthattunk. 

Péntek reggel újra buszba ültünk, és elindultunk Erdőszentgyörgy felé, ahol kívülről-belülről megnéztük a Rhédey-

kastélyt és a templomot. A kastély különlegessége, hogy ott élt Rhédey Claudia, aki a mai angol királynő egyik 

felmenője. A következő megálló a segesvári vár (11. kép) volt. Itt is megnéztük a templomot (12. kép), amihez kb. 

210 lépcsőfok vezetett fel. Ezután egy kis szabad program következett, így volt lehetőségünk bejárni az egész várat. 

A segesvári csatában elhunyt Petőfi emlékére megkoszorúztuk a fehéregyházai Petőfi-emlékművet (13. kép). Ezután 

Rugonfalvára mentünk, ahol először megcsodáltuk a középkori templomot, majd megvacsoráztunk egy közeli halastó 

mellett. Vacsora után fölmentünk egy közeli dombra, és gyönyörködtünk a szépséges tájban (14. kép). 

Szombaton ellátogattunk a parajdi sóbányába (15. kép). Láthattuk az egész falat alkotó sót, és megnézhettük, hol 

bányásztak régebben (16. kép). Ezután az egyórás szabad program alatt megnéztük az egész sóbányát. 

Délután egy csapatos vetélkedő után újra focizhattunk, majd a vacsora után tábortűz mellett zajlott le a búcsúest. 

Ez egy felejthetetlen hét volt számomra, ahol nagyon sok mindet tanultam, nagyon kedves emberek társaságában. 
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