Határtalanul kirándulás Erdélyben
2019. 04. 24-től – 2019. 04. 28-ig
A kirándulásra tavaszi szünet után indultunk április 24-én. Szerdán reggel
4:30-ra kellett az iskola elé jönni, készen állva az elkövetkezendő öt napra. Az
indulás 5:00 kor történt meg, 40 diákkal és 3 tanárral.
Az első megálló Aradon volt ahol az Aradi vértanuk szobrát koszorúztuk meg.
Onnan tovább indultunk Dévára. A Dévai Várhoz egy meredek felvonóval mentünk
fel. A várból nagyszerű panoráma tárult elénk. A következő úti cél Vajdahunyad Vára
volt.

A várat belülről is megtekinthettük, ami nagyszerű látványt nyújtott. Majd

Segesvár óvárosában egy félórás sétát tettünk meg. Segesvár után Korondra
mentünk a szállásunkra, ez a hely lett a főhadiszállásunk a kirándulás ideje alatt,
ahol finom étellel vártak minket vendéglátóink. A szálláson 2, 3, 4 ágyas szobában
voltunk elszállásolva. Hamar belaktuk a panziót.
A másodikon napon frissen kipihenten mentünk Szovátára, ahol a Medve tavat
és a Petőfi szobrot tekintettük meg. Délután folyamán, Korond Főutcáján korzóztunk,
ahol rengeteg portéka közül választhattunk ajándékot az otthon maradt szeretteink
részére. Nagyon tetszett Korond főutcája a rengeteg árussal.
A harmadik napon az 1000 éves határt kerestük fel, ezek után utunk
visszafele járatán megálltunk Csíkszeredán, Csíksomlyón, Székelyudvarhelyen és
Farkaslakán. Felkerestük a magyar érdekeltségű műemlékeket és megkoszorúztuk
őket. Nagyon szép tájakon jártunk. A nap végére viszont el is fáradtunk.
Negyedik nap : Parajdra vezetett utunk ahol a helyi sóbányát néztük meg. Ez
a hely volt az egyik kedvencem a Súgó-barlang mellett, amit szintén ezen a napon
tekintettünk meg. Mind a két helyet szeretném még egyszer felkeresni, s egy kicsit
hosszabb időt ezeken a helyeken eltölteni. Mivel ezen a napon esős idő volt, így a
Békás-szorost csak a buszból tudtuk szemügyre venni, de így is káprázatos táj terült
a szemünk elé. A Gyilkos-tónál is az időjárás miatt csak egy rövid ideig tudtunk
szétnézni.

Elérkezett táborunk utolsó napja, ahol Kolozsváron a Mátyás szobrot és a
Szent Mihály templomot vettük szemügyre. Emellett meglestük a Király Hágót és
utunk végezte előtt még Nagyszalontán az Arany János emlékmúzeumot és a város
főterén található szoborparkot tekintettük meg.
Ezek után ismét hazai földön gurult a busz kereke, Méhkeréknél léptük át a
magyar határt, mígnem Szentesre érkeztünk este 19:00 körül.
Mindenkinek egy nagyon jó élmény volt a kirándulás, hiszen volt olyan tanuló
közöttünk, aki most lépte át országunk határát először. Köszönjük az élményt!
Remélem lesz még hasonlóban részem!

Készítette:
Szakács Elizabet 7.a osztályos tanuló

Szentes, 2019. 05. 02.

