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Korán reggel indultunk egy busznyi hetedikes tanulóval és kísérő tanáraikkal. A hajnali ébresztő 

ellenére mindenki jókedvűen és várakozással telve kezdte meg az utazást. Első állomásunk a 

Király-hágó volt, ahol kinyújtóztattuk az utazásban elgémberedett tagjainkat és először 

szívhattunk erdélyi levegőt. 

 

Ezután a Torda felé vettük az irányt, első nagyobb programunk a sóbánya meglátogatása volt. 

Fantasztikus élmény volt a földalatti világ, az óriáskerék, a 150 méter mélyen elhelyezkedő tó 

látványa. 

 

Megismerhettük a sóbányászat régi 

módszereit, kipróbáltuk a visszhangot, és 

élveztük az egészséges klímát. 

 

 

 



Estére a szállásunkra értünk, egy 700 fős kis faluba. Székelyszentlélek lakói évek óta szeretettel 

fogadják a Magyarországról érkező diákcsoportokat. Szívélyesen fogadtak bennünket is, és finom 

vacsorával vendégeltek meg. 

Másnap reggel a helyi iskolát látogattuk meg. A Dr Benedek Fidélről elnevezett általános iskola 

tanulóival hamar barátságot kötöttek a gyerekek. Sok újdonságot tudhattunk meg az itteni 

oktatásról, sőt, még egy kis focizásra is volt alkalom. 

 

 A nap további részét a Sóvidéken töltöttük. Megnéztük a parajdi sóbányát, Szovátán és a Medve-

tó körül tettünk egy hangulatos sétát, és vásárolhattunk Korondon. 

 

Vidám csapat a Medve-tónál 



A szállásunk felé tartva megálltunk Farkaslakán, ahol Tamási Áron sírjánál egy vers elmondásával 

és koszorúzással emlékeztünk meg a sokunk által kedvelt íróról. 

A harmadik napon Székelyudvarhelyen folytattuk a kirándulást. A kis Magyarországként is 

emlegetett város mindannyiunkat megfogott különleges hangulatával. Gyergyószentmiklóson az 

örmény templomba látogattunk el, ahol a lelkész mesélt a templom és a közösség történetéről.  

Egy hosszabb, kanyargós út után megérkeztünk a Békás-szorosba, és tettünk egy emlékezetes 

sétát a lélegzetelállító sziklafalak között. 

 
 

 

 

 

Ezután jutott idő a Gyilkos-tó körüli sétára is, és aki még nem tette, itt megkóstolhatta a híres 

erdélyi kürtőskalácsot. 

 

Ez a nap igazán fárasztó volt, de a természet szépségeitől töltekezve értünk haza. Egy késői 

vacsora után az utolsó éjszakánkat töltöttük Székelyszentléleken. 

A negyedik nap reggelén csomagolás után búcsút vettünk a szállásunktól, és a kedves kis falutól.  

Hosszú út állt előttünk hazáig, de a programba még belefért Fehéregyházán Petőfi szobrának 

megkoszorúzása, illetve a segesvári vár meglátogatása. 

 



 

 

 

Ezután már csak egy hosszas utazás volt hátra hazáig, kisebb megszakításokkal. A diákok és 

kísérőik elcsendesedve emlékeztek az út élményeire, fáradtan, de feltöltődve várták a 

szeretteikkel való találkozást.  

A városba beérve, a parkoló és a várakozó szülők felé tartva aztán felélénkült a társaság, egy igazi 

osztálykirándulós énekléssel búcsúzva egymástól. 

Azt gondolom, hogy ez a kirándulás az összes résztvevőnek életre szóló emlék marad, az itt 

tanultakat, tapasztaltakat nem fogjuk elfelejteni. 
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