
Erdély szépségei 

diákszemmel 

            készítette: Tóth István 



Természettudományi Tehetségtábor 
Parajd, 2017, július 17-23. 



Első nap: 2017. 07.18. 
 

Az első napon megnéztük Tamási Áron síremlékét Farkaslakán, majd 

Szejkefürdőn petróleumos borvizet ittunk  - borzasztóan rossz ízű volt – és 

ellátogattunk Orbán Balázs sírjához. Ezután Székelyudvarhelyre, majd 

Székelyderzsre mentünk, ahol felkerestünk egy erődtemplomot.  A nap végén 

egy újabb középkori templomot ismerhettünk meg Énlakán. 

Úton a korondi kalcitbányához 

Énlakai templom 

Korond 



Első nap: 2017. 07.18. 

Tamási Áron síremléke 

Székelykapu 

Korondon 

Orbán Balázs síremléke  



 

 

A második nap a pihenésről szólt, mivel az előző napon nagyon sokat 

túráztunk. Először a Lepkeházba látogattunk el, majd Szovátafürdőre 

mentünk, ahol só- hegyeket néztünk meg, illetve fürödtünk a Medve-

tóban. Számomra ez volt a legemlékezetesebb nap. 

Második nap 2017. 07. 19. 

Parajdi lepkeház Só-hegy Szovátafürdőn 

Medve-tó 



Először a Bucsin-tetőn jártunk, majd a Gyilkos-tóhoz és a Békás-

szoroshoz mentünk. Ezután Gyergyószentmiklósra látogattunk el, ahol 

egy templomot néztünk meg, majd egy múzeumot kerestünk fel, ahol egy 

régészeti kiállítást és herendi porcelánokat láthattunk. 

Harmadik nap: 2017. 07. 20. 

Bucsin-tető Békás-szoros 

Gyilkos-tó 



Harmadik nap: 2017. 07. 20. 

Gyergyói templom 

Ametiszt a gyergyószentmiklósi múzeumban 

Herendi 

porcelánkiállítás - 

Gyergyószentmikós 



A negyedik napon a Rhédey kastélyt néztük meg Erdőszentgyörgyön, illetve a 

mellette álló templomot. Ezután Segesvárra látogattunk el, ami megmaradt a 

középkori gyönyörűséges állapotában. Később felkerestük és megkoszorúztuk 

Petőfi Sándor síremlékét, végül egy mesterséges tónál vacsoráztunk és sétáltunk a 

tó körül. 

Negyedik nap: 2017. 07. 21. 

Rhédey-kastély 

Erdőszentgyörgyi templom 



Negyedik nap: 2017. 07. 21. 

Segesvár:Várkapu      Óratorony 

 

Segesvári templom 



Negyedik nap: 2017. 07. 21.: Séta Segesváron 

 

 



Negyedik nap: 2017. 07. 21. 

Petőfi Sándor síremléke  Koszorúzás 

A tó, ahol vacsorával vártak minket 



A délelőtt folyamán a parajdi sóbányába mentünk, ami varázslatosan 

gyönyörű volt. Az este folyamán tábortüzet raktunk és egész késő estig 

beszélgettünk. 

Ötödik nap:  2017. 07. 22. 

Parajdi sóbánya 

Parajdi sóbánya kápolnája 



 Köszönöm, hogy öt felejthetetlen napot 

tölthettem a táborban és megismerhettem 

Székelyföld szépségeit. 

 

Ötödik nap: 2017. 07. 22.: Tábortűz 


