Élménybeszámoló a Határtalanul pályázat erdélyi kirándulásáról
„A Só útján”
1. nap
Április 26-án, hajnal négy órakor indultunk az iskolától. A határ átlépése után az első
megállónk Nagyszalontán volt, ahol csatlakozott hozzánk az idegenvezetőnk. Egy rövid
ismerkedés után először Arany János emlékszobrát néztük meg, majd átsétáltunk a költő
házához is. Ott sok, eddig nem ismert érdekességet tudtunk meg a költőről.
Ezután megálltunk a Király-hágónál, ahol kaptunk egy kis szabadidőt és
gyönyörködhettünk a táj szépségében. Bánfihunyadon keresztül haladva megcsodáltuk a
Roma-palotákat.
Utolsó megállónk a Tordai sóbánya volt, ahol tartalmas két órát töltöttünk el. Este
érkeztünk meg a szállásunkra, ahol finom kaláccsal vártak minket. Elfoglaltuk szobáinkat,
majd vacsora után lefeküdtünk aludni.
2. nap
Reggel ellátogattunk a helyi, székelyszentléleki általános iskolába, ahol kisebb műsort
adtunk a 7. osztályosoknak, majd megajándékoztuk őket. Ezután egy barátságos
focimérkőzésre került sor a fiúk között.
Az iskolai látogatásunk után a Parajdi sóbányába mentünk, ahol az idegenvezetés után
kaptunk újabb egy óra szabadidőt, hogy körülnézzünk.
Szovátán a Medve-tó és környéke szépségében gyönyörködhettünk. (Vörös-tó, Zöld-tó).
Megnéztük a várost és a villasort. Korond volt az újabb megállónk, ahol egy órát kaptunk a
vásárlásra. Számtalan szebbnél szebb népművészeti alkotás közül választhattunk. Utána
megnéztük
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megemlékezéssel és koszorúzással tisztelegtünk az író emléke előtt.
3. nap
A Békás-szoros felé Zetelakán megnéztük a víztározót. Megérkeztünk a Békásszoroshoz, ahol átsétáltunk a Békás patak által vájt mély szurdokon. Rövid buszozás után a
Gyilkos-tónál megismerkedtünk Eszter történetével.

Átutaztunk Székelyudvarhelyen. Elmentünk Gyergyószentmiklóson az örmény
templom mellett. Megálltunk Csíksomlyón, ahol felsétáltunk a búcsújáróhelyre és ott
elénekeltük a Nemzeti Himnuszunkat. Útközben borvizet is kóstoltunk.
Ezután megnéztük a kegytemplomban a Csodatévő Szűz Mária szobrát. Csíkszeredán
bementünk a Kauflandba élelmiszert vásárolni. A nap végén Szejkefürdőn megnéztük a
Székelykapu múzeumot, majd Orbán Balázs sírját, utána megkóstoltuk a szejkefürdői borvizet
is.
4. nap, egyben az utolsó
Utolsó reggel korán megreggeliztünk, elbúcsúztunk a szállásadónktól, majd útnak
indultunk. Hazafelé Fehéregyházán álltunk meg a Petőfi kútjánál, amit Ispánkútnak is
neveznek.
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megkoszorúztuk Petőfi emlékművét. Segesváron megnéztük a várat, majd felmentünk a
diákok lépcsőjén, s ezek után egyenesen hazautaztunk.
Nagyon nagy élmény volt számunkra ez a kirándulás, köszönjük ezt a 4 napot!
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