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• A Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan verseny felvidéki 
fordulóján elért eredményemért részt vehettem az I. Kárpát-
medencei Tehetségtáborban, Parajdon. 

• A Teleki Pál Kárpát-
medencei Földrajz-
Földtan verseny 
felvidéki fordulóján 
elért eredményemért 
részt vehettem az I. 
Kárpát-medencei 
Tehetségtáborban, 
Parajdon. 

• A tábor 2017.07.17. és 
23. között zajlott.



17-én, azaz hétfőn indultunk 
autóbusszal Budapestről. 
A 12 órás út alatt kezdtünk 
ismerkedni egymással. Este 
fél nyolc körül érkeztünk 
meg a szállásra, ahol már 
várt minket a finom vacsora. 
Vacsora előtt még 
elfoglaltuk a szobákat, aztán 
jöhetett a jól megérdemelt 
pihenés.



Másnap ellátogattunk Korondra, ahol meglátogattuk a kalcitbányát, s annak 
múzeumát. Következő állomásunk Farkaslaka volt, itt pedig Tamási Áron síremlékét 
néztük meg. Továbbiakban a szejkefürdői petróleumos borvízforrás volt az uticél, 

aminek vizét meg is kóstolhattuk. Szejkén ellátogattunk Orbán Balázs síremlékéhez 
is. Következő megállónk Székelyudvarhely volt, ahol a Székelytámd-várat néztük 

meg. Székelyderzs volt a következő állomás, itt a székelyderzsi unitárius 
erődtemplomba látogattunk el. A legzsúfoltabb napunk utolsó megállója Énlaka 

volt, ahol egy középkori műemléktemplomot néztünk meg.



Szerdán is busszal indultunk útnak. Első megállónk Szovátafürdő volt. Itt 
a só-hegyeket és tavakat néztük meg. Ezután jött számomra egy nagyon 
kedves program, fürdés a Medve-tóban.



Csütörtök egy izgalmas 
nap volt. Első megállónk 
a Bucsin-tető lett volna, 
ha a buszunk le nem 
robban. A csoport egy 
része egy kisbusszal 
felment a tetőre, mi 
viszont kb. 3 órát 
vártunk a cserebuszra. 
Miután megérkezett, idő 
hiányában 
végigszáguldottunk 
a Bucsin-tetőn, 
a Pongrác-tetőn, 
elmentünk a Gyilkos-tó 
mellett és csak a Békás-
szorosban álltunk meg. 



Visszafelé sikerült megállnunk a Gyilkos-tónál, ahol Wanek Ferenc 
professzor úr beszélt nekünk a tó keletkezéséről. A profeszor úr 
végigkísért minket a kiránduláson, és minden helyszínen elmondta 
nekünk a tudnivalókat, érdekességeket. 

Szerintem a tábor összes lakója nevében mondhatom:

Köszönjük Feri bácsi !



Következő megállónk Gyergyószentmiklós volt, 
ahol a Tarisznyás Márton múzeumot látogattuk 
meg. Ugyanitt megnéztük a Jakab Gyula által 
gyűjtött rendszertani ásványtárat, majd 
ellátogattunk az örmény templomba, s annak 
sírketjébe. A nap utolsó megállója 
Gyergyószárhegy volt, ahol a Lázár-kastélyt 
látogattuk meg.



• Utolsó előtti ott töltött napunkon először megnéztük Erdőszentgyörgyön 
a Rhédei-kastélyt, majd a vele szemben lévő református templomot. Második 
megállónk Segesvár volt, ahol egy 2 órás sétát tettünk a várban. Következő 
megállónk Fehéregyházán volt, ahol a Petőfi emlékművet néztük meg. Itt egy 
elegáns koszorúzás keretein belül elszavaltuk a Nemzeti dalt és elénekeltük 
a Himnuszt. Pénteki utolsó megállónk Rugonfalva volt, ahol egy középori 
templomot néztünk meg.



• Utolsó napunkon Parajdon 
barangoltunk. Először a parajdi 
lepkeházba látogttunk el, ahol 
csodállatos egzotikus lepkéket 
láttunk. Ezután következett 
a sóbánya, ami hatalmas élmény 
volt számomra.  Még aznap este 
összepakoltunk, és vasárnap 
reggeli után indultunk is haza.



• Útközben még megálltunk 
a körösfői erődtemplomnál és 
a mezőtelegdi középkori 
templomnál. Az út során Tardy 
János professzor úr jóvoltából 
belépési lehetőséget kaptunk 
a Magyar Természettudományi 
Társulatba, amit ki is 
használltam. 



Este fél nyolc körül érkeztünk vissza Budapestre, kicsit fáradtan, 
de rengeteg élménnyel, tapasztalattal és tudással gazdagodva. 
Nagyon örülök, hogy részt vehettem ebben a táborban, és 
remélem erre jövőre is lesz lehetőségem. 

Rengeteg köszönettel tartozunk a szervezőknek, a kísérő  
tanároknak, és a buszsofőrnek a gondatlan utazásért.


