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2012. október 22. 

Az első nap 
 

A Határtalanul! pályázat 

keretében erdélyi kirándulás-

ra induló csapatnak 4 óra 

harminckor kellett gyüle-

keznie az iskolánknál. Ami-

kor bepakoltunk a buszba, 

elbúcsúztunk szüleinktől és 

elhelyezkedtünk odafönt. 

Hamarosan lehívtak minket, és 

a sötétben felsorakoztunk a busz 

oldalánál: fényképek készültek az 

indulásunkról.  

(Orosz Zoltán 7.a) 

 

A magyar-román határnál csak a román oldalon 

volt ellenőrzés, de pár perc alatt végzett a határ-

őr.  

 Egy kis pihenőt tartottunk a Király-

hágónál, majd irány Kolozsvár! A „kincses vá-

rost” többen Debrecenhez hasonlították méretei 

és szépsége miatt.  

 Először a Szent Mihály templomot néz-

tük meg. Ez egy gyönyörű, gótikus stílusú kato-

likus templom. Kívülről elég kopottnak látszik, 

de belül nagyon szép, mert a hatalmas, színes 

üvegablakokon ragyog a fény. Érdekes volt fel-

ismerni a templom belső szerkezetén a főhajót, a 

mellék-

hajókat, 

a gótika 

jellemző-

it. Ne-

kem leg-

jobban a 

faragott 

szószék, 

a díszes 

oltár és a 

különle-

gesen 

faragott 

szentelt-

víz-tartó 

tetszett. 

A falak nincsenek színesre festve, de a fehér 

festék alól sok helyen kilátszanak a régi, restau-

rált freskómaradványok. 

(Balog Botond 7.a) 

 

Ezután Mátyás király szülőházát kerestük fel. 

Ehhez egy kis utcán kellett keresztülmennünk, 

ahol kétoldalt népi kirakodóvásár volt, sok érde-

kes áruval és rengeteg emberrel. Nem csoda, 

hogy a csapat fele elveszett, mert nem vették 

észre, hogy lekanyarodtunk. Hamarosan megke-

rültek, és együtt olvastuk el Mátyás király szülő-

házának emléktábláját. Furcsa, hogy a románok 

is a saját híres királyuknak tekintik Hunyadi Má-

tyást.  
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A ház az 1440-es években egy gazdag szőlős-

gazdáé volt. Ha Kolozsváron járt, mindig itt 

szállt meg Szilágyi Erzsébet. 1443. március 27-

én itt született meg Hunyadi Mátyás. Amikor 

már Magyarország királya volt, minden adó alól 

felmentette a ház tulajdonosát és minden leszár-

mazottját. Ezt a kiváltságot a későbbi fejedelmek 

is megerősítették, ezért a mindenkori tulajdonos 

igyekezett megőrizni a ház épségét. Ezért lehet-

séges, hogy több mint ötszáz éve áll az épület, 

amelynek homlokzata ma is olyan, mint amikor 

felépítették. Az 1700-as években a város tulaj-

donába került, és egy ideig katonakórház műkö-

dött benne. Csak 1887-ben jelölték meg emlék-

táblával, és ekkor hozták rendbe I. Ferenc József 

utasítására. 1889. szeptember 2-án leplezték le a 

Mátyás király szülőházára elhelyezett bronz em-

léktáblát. Az avatásra Jókai Mór verset írt, és 

Orbán Balázs is jelen volt az ünnepségen. Észre-

vettük, hogy az emléktábla szövegében az 

„adománynyal” szóban még nem alkalmazták az 

egyszerűsítés elvét.  

(Horváth Kristóf 7.a) 

 

A Farkas utcai református templom előtt álló 

Szent György szobor meglepett bennünket kicsi 

méretével. A sárkány sem tűnt túl félelmetesnek, 

pedig a legenda szerint félelemben tartotta Silena 

városát.  A vitéz egy tízéves fiúra, a sárkány a 

kedves Süsüre emlékeztetett.  

 Sárkányölő Szent György legendája sze-

rint a város melletti tóban élő félelmetes ször-

nyeteg eleinte naponta egy juhot kapott enni, 

hogy ne pusztítsa el az egész várost.  Amikor a 

juhok elfogytak, naponta egy embert áldoztak a 

szörnynek. Sorshúzással választották ki az áldo-

zatot. Egyszer a király leánya került sorra, aki 

zokogva ment a tóhoz. Éppen akkor vetődött arra 

György, a kappadókiai vitéz, s megkérdezte a 

lányt, miért sír. Miközben a királylány elmesélte, 

mi tartja rettegésben a várost, a tóból kiemelke-

dett a sárkány, György lándzsájával hatalmasat 

sújtott rá, amitől a szörnyeteg a földre zuhant. 

Ekkor György és a királylány a sárkányt megkö-

tözték, és a városba vezették. György azt mondta 

a rémült polgároknak, hogy az Úristen küldte, 

hogy megszabadítsa őket a sárkánytól. Azzal 

kirántotta kardját, és ledöfte a szörnyet. Később 

templomot építettek ezen a helyen, amelynek 

oltáránál forrás fakadt, s minden beteg, aki ivott 

belőle, meggyógyult. 

 A templomban egy fiatal lelkész volt az 

idegenvezetőnk, aki elmondta, hogy a szószék és 

a fölötte lévő hangfogó citromfából készült, száz 

évnél is régebben. Néhány éve restaurálták rajta 

a festést, és megállapították, hogy a szú egyálta-

lán nem tett kárt a faanyagban.  A templom falait 

körben a régi erdélyi nemesi családok címeres 

gyászjelentései díszítik, a padló alatt pedig híres 

erdélyi fejedelmek pihennek. 

(Balog Botond 7.a) 

 

 

A Szent Mihály templom előtti téren csoportké-

pet készítettünk a csapatról Mátyás király szob-

ránál. Már a felkészítőn is hallottuk, hogy Fad-

rusz János a millennium idején kapott megbízást 

a szoborcsoport elkészítésére. 1904-ben avatták 

fel az alkotást, amelynek központi alakját, Má-

tyás királyt győztes hadvezérként ábrázolja a 

művész. Karcsi bácsi elmondta, hogy Kolozsvárt 

úgy szimbolizálja ez a szobor, mint Budapestet a 

Parlament épülete. A téren nemrég a román kor-

mány régészeti feltárást végeztetett. Szerencsére 

lemondtak arról, hogy az egész teret feltárják. 

Amit találtak, azt üveggel beboríttatták. Le lehet 

látni a tér alatt kibontott régészeti leletekre.  

(Nagy Béla 7.a) 

 

A nap legizgalmasabb része a Tordai-hasadék 

meglátogatása volt. Olyan volt ez, mint egy ka-

landtúra, csak nem voltunk kibiztosítva, és ez 

veszélyessé tette a hegymászást. Előzetesen Ma-

riann néni elmondta, hogy a mészkőhegy belse-

jében barlangot mostak ki a patakok, és egyszer 

a hegy a tetejétől a talapzatáig beszakadt, két 
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kilométer hosszan. A magas sziklafalak között 

most is fut egy patak: a Hesdát.   

A felkészítőn a mondát is meghallgattuk, 

amit a nép képzelete költött a hasadék keletkezé-

séről. E szerint Szent László idejében kunok 

fosztogatták, öldösték a magyarokat ezen a kör-

nyéken. A király kis seregével rajta akart ütni a 

kun táboron, de eközben két oldalról újabb kun 

csapatok érkeztek, és bekerítették László seregét. 

Szinte mindenkit megöltek már a kunok, csak 

László király menekült el a hegygerincen. Isten-

hez fohászkodott segítségért, aki meg is hallgat-

ta. Már-már utolérték a kunok, mikor megnyílt a 

hegy a tetejétől a talapzatáig. A király még át 

tudott ugratni a lovával, de üldözői mind bele-

hulltak a szakadékba.  

(Bakos Bálint 7.a) 

 

A hegy belseje felé vezető út na-

gyon csúszós volt. Több helyen a 

sziklához erősített drótkötélbe ka-

paszkodva tudtunk csak tovább ara-

szolgatni. A vége felé megcsúsz-

tam, és a fényképezőgépet elejtet-

tem. A folyóban landolt, ami a hegy 

belsejében futott. Utána akartam 

ugrani, de még idejében megállítot-

tak. A fényképezőgépet örökre el-

nyelte a folyó. Remélem, a halak jól 

szórakoznak majd vele.  

(Kelemen Patrik 7.c) 

 

Azt hittük, amikor a Tordai-

hasadékot végigjártuk, és a kürtős 

kalácsokat is megettük, hogy már 

csak egy-két óra, és a szállóban 

leszünk. De nem így történt. Az út 

körülbelül négy órahossza volt 

Csíkcsomortánig. Ott viszont finom 

vacsorával, forró fürdővel és meleg 

szobákkal fogadtak. Éjfél közele-

dett, mire ágyba kerültünk.  

(Seres Richárd 7.a) 
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2012. október 23. 

A második nap 

 

A gazdag reggeli után 

elindultunk a Csíki-

medencén keresztül. 

Mariann néni felhívta 

a figyelmünket arra, 

hogy valóban úgy néz 

ki a hegyek közötti 

tágas Csíki-medence, 

mint egy nagy lavór.  

 Szilveszter 

Zsombor, a Szellő 

Szálló munkatársa volt 

az idegenvezetőnk. 

Ahogy a busszal elhaj-

tottuk a helyi kocsma 

előtt, elmesélt egy 

székely viccet.  

 

„Székely bácsi kint kapál a földjén. Megáll egy 

autó, kiszáll belőle egy riporter, és megkéri, 

hogy a rádió számára mesélje el, hogyan telik 

egy napja.  

Székely bácsi elkezdi:  

- Felkelek reggel, megiszom egy pohár pálinkát, 

fogom a kapát, kimegyek a földemre. Ott meg-

iszom egy pohár pálinkát, hogy legyen erőm a 

kapáláshoz.  

- Jaj, ez így nem lesz jó! Nem lehet a hallgatók 

előtt az ivást népszerűsíteni! Mondja azt a pálin-

ka helyett, hogy elolvasott egy könyvet! – kéri a 

riporter.  

- Jól van! – mondja a bácsi, és elkezdi újra. 

- Felkelek reggel, elolvasok egy könyvet. Aztán 

fogom a kapát, kimegyek a földemre. Ott elolva-

sok egy pár oldalt, hogy legyen erőm a kapálás-

hoz. Minden sor végén olvasok egy kicsit. Ettől 

elnehezedik a szemem, alszom egy keveset. 

Amikor felébredek, elindulok haza. Út közben 

betérek a könyvtárba, és a cimborákkal elolvas-

gatunk egy darabig. Aztán hazaúton még betérek 

a nyomdába.” 

 

 A Fügés-tető felé vezető út tele volt haj-

tűkanyarokkal. A tetőről gyönyörű kilátás nyílt a 

vidékre. A távoli hegyen birkák legeltek. Ahol 

mi álltunk, a birkabogyókból jól láthattuk, hogy 

korábban itt is legelt a nyáj.  

A Gyimesbe vezető út során megtudtuk, 

hogy a második világháború végén itt húzódott 

az Árpád-védvonal. Megismertük Sebő Ödön 

nevét, aki 1944-ben 

három hétig védte a 

több ezres túlerővel 

szemben a frontot 

az oroszok ellen. 

Amikor a románok 

átálltak a szovjetek-

hez, nem volt to-

vább értelme a ki-

tartásnak, mert az 

ellenséges csapatok 

megkerülték az Ár-

pád-vonalat. Ekkor 

Sebő Ödönnek sike-

rült kevés áldozat 

árán visszavonnia a 

határőr ezredet. Az 

út mentén láthattuk a honvédek és a tisztek ka-

szárnyáit.  

Gyimesbükkbe igyekeztünk, az ezeréves 

határhoz. A fiúk rögtön megrohamozták az öreg 

mozdonyt, ami az őrház közelében áll. Azután 

felmásztunk a Rákóczi-várba. Itt kéthetenként 

váltották egymást a székely falvak őrségei. Ez 

volt a feladatuk, ezért kapták a kiváltságaikat. 

Innen messzire el lehetett látni, és riasztani a 

környéket, ha ellenség közeledett. Valójában 

nincs köze a várnak Rákóczi fejedelemhez, csak 

az iránta való tiszteletből adták neki ezt a nevet.  

(Kelemen Patrik és Falusi Dávid 7.c) 
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A második állomásunk Hidegségpataka volt, 

ahol egy csángó család látott vendégül bennün-

ket. A csángókról tudjuk, hogy ők is székelyek, 

de Mária Terézia idején be akarták sorozni őket a 

birodalom hadseregébe, hogy aztán elvihessék 

őket háborúba a birodalom nyugati szélére. Ez 

elől szöktek sokan a Csíki-medencéből a hegyen 

túlra, a Gyimesekbe. Itt mai napig őrzik a kultú-

rájukat.  

 A csángó család nagyon kedvesen foga-

dott bennünket. A kapuban csörögefánkkal kínál-

tak, majd leültünk az udvaron egy kis színpad 

köré és bemutatkoztak. Hatan voltak: két zenész 

és négy táncos. Az egyik ütőgardonon játszott. 

Maga készítette a hangszerét kétféle fából. A 

másik zenész hegedült. Megtudtuk, hogy har-

mincöt féle gyimesi tánc van, abból legalább a 

felét eltáncolták nekünk. Egy párat felsorolunk: 

lassú és sebes magyaros, hejsze, legényes, tiszti 

hejsze, kerekes, és a polgári eredetű táncok, ame-

lyeket gyimesi módon jártak: a három tappantós 

és a sormagyaros.  

 Közben bemutatták a női és férfi népvise-

letet. A női viselet: fehér alsószoknya, felette 

fekete lapszoknya, fölül fehér vászoning, rajta 

hímzett bundamellény. A hímzés a három gyi-

mesi faluban más és más. Fejükön piros rózsás 

kendő. A férfi viselet: fejükön pörge kalap, fehér 

ing, fehér csángó nadrág. 

A jókedvű tánc után „terülj-terülj, asztalkám” 

következett: házi kenyér, szalonna, friss paradi-

csompaprika, házi tehénsajt, csodás házi lekvá-

rok. Mindenkinek nagyon ízlett.  

(Fekete Csilla és Munkácsi Henriett 7/c) 

 

Amikor megálltunk a helyi kisbolt előtt vásárol-

ni, Zsófi megkérdezte:  

- Mariann néni, itt lejért lehet vásárolni 

vagy pénzért? 

 

 Ezek után visszajöttünk a táborba, és az 

1956-os forradalom tiszteletére készített műso-

runkat elpróbáltuk, majd ünneplőbe öltöztünk, és 

elindultunk a templomkertbe. 
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 Ott lassan gyülekeztek a helyiek, így a 

Csibész Alapítvány gyerekei is. Jó érzés volt, 

hogy az otthonunktól több száz kilométerre is 

megértik a magyar szót.  

A polgármester úr is mondott egy kis ünnepi 

beszédet. A közönségnek tetszett a műsorunk, 

nagy tapsot kaptunk. Berényi Gergő énekét kü-

lön is megtapsolták.  

 Este a szálló udvarán sokat játszottunk és 

nevettünk. 

(Orosz Zoltán 7.a , Borsos Kristóf 7.b) 
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2012. október 24. 

A harmadik nap 
 

Amikor reggel elindultunk, köd borította a Har-

gitát. Idegenvezetőnk elmondta, hogy a legma-

gasabb csúcsa az 1801 m magas Madarasi-

Hargita, ahol sok áfonyát lehet találni.  

 

Madéfalva volt az első állomásunk, ahol az 

1764. január 7-én megölt székelyekre emlékez-

tünk. 

1764-ben azért gyűltek össze a székely-

ség vezetői ezen a napon Madéfalván, hogy 

tiltakozzanak az ellen, hogy a Habsburg Biroda-

lom hadseregébe akarták őket besorozni. Mivel 

Erdély jelentette Magyarország keleti határát, így 

ők azt őrizték, és ha szükség volt rá, meg is véd-

ték. Nem akartak szülőföldjüktől távol, a nyugati 

határszélen hadakozni. Ellenállásukat az osztrák 

tábornokok úgy akarták letörni, hogy hajnalban 

ágyúzni kezdték a falut. Kétszáz ember esett 

áldozatul, közöttük nők és gyerekek is. A táma-

dás után sokan elhagyták a Székelyföldet, és 

elbujdostak Moldvába. Ők lettek a moldvai 

csángók ősei.  

 

 

A SICULICIDIUM emlékmű előtt eléne-

keltük a Székely himnuszt, és elhelyeztük a ko-

szorúnkat, amit Szolnokról hoztunk. A 

SICULICIDIUM (a székelyek legyilkoltatása) 

szó betűi – római számként értelmezve – kiadják 

az 1764-es évszámot.  

(Sindel Kíra 7.b)  

 

 

Második megállónk a csíkrákosi erődtemplom 

volt. Ez az Árpád-korban épült, még az 1200-as 

években, azóta persze sokszor átépítették. 

A magyarok nehezen tértek át a keresztény hitre, 

itt, Csíkrákoson a legkésőbb. Belül még sokáig 

őrizték pogány hitüket, és tartottak pogány szer-

tartásokat. Szent István király idejétől még a 

sámándobok használatát is betiltották, ezért a 

leleményes székelyek megalkották az 

ütőgardont. Ennek a hatalmas, hegedűhöz hason-

lító hangszernek a hangja nagyon hasonlított a 

sámándobéhoz. Az erődtemplom védelmet jelen-

tett támadások idején a nőknek és a gyerekeknek, 

amíg a férfiak elcsalták az ellenséges sereget, és 

felvették vele a harcot.  

A templom falán lévő érdekes jelekről és rajzok-

ról megtudtuk, hogy a tudósok sem fejtették még 

meg. Talán sámánjelek lehetnek.  

(Horváth Vanessza 7.b) 
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Csíkmadarason áthaladva Zsombor elmondta, 

hogy itt régen kerecsensólymokat tenyésztettek a 

királyi udvar számára. Később a fazekasság lett a 

legjellemzőbb foglalkozás, annyira, hogy az a 

szólás terjedt el: „még a pap is fazekas.” 

 A távolban láthattuk Karcfalva erődtemp-

lomát, amelyet 8 méter magas falak védenek. A 

szenttamási Árpád-kori templom romjait is meg-

pillantottuk messziről. Amikor feltárták az előtte 

lévő Feneketlen-tavat, megtalálták benne az utol-

só erdélyi bölény maradványait.  

Csíkszentdomokos arról híres, hogy itt született 

Márton Áron püspök, aki a kommunizmus alatt 

kiállt a magyarságért, és ezért többször börtönbe 

zárták. Az ő szobra áll a kolozsvári Szent Mihály 

templom mellett.  

 

Itt mesélte el Zsombor a következő viccet: 

A 80 éves székely bácsi elhatározza, hogy be-

iratkozik nyelvtanfolyamra. Azt mondja, hogy 

héberül akar megtanulni. 

- Miért éppen héberül? – kérdezik tőle.  

- Ha a mennyországba kerülök, tudjak beszélni 

az angyalokkal.  

- És ha a pokolba kerül? 

- Románul már tudogatok egy kicsit.  

 

A Felcsíki-medence fölötti hegyekben két folyó 

is ered: a Maros és az Olt. A Maros Szegednél 

ömlik a Tiszába, az Olt pedig átvágja a 

Kárpátokat, és Havasalföldön ömlik a Dunába. A 

két folyóról egy monda szól: 

Volt egyszer egy hercegnő, akit Tarkőnek hívtak. 

Volt két lánya: Maros és Olt. Tarkőt mindig 

szomorúnak látták a lányai. Amikor már felnőt-

tek, megkérdezték anyjukat, miért búslakodik 

mindig. Erre ezt mondta: 

- Jaj, lányaim, az apátokat a tündérkirály 

száműzte a Fekete-tengerhez, és ti sosem 

láthatjátok őt, ezért bánkódom.  

A lányok elhatározták, hogy megkeresik az ap-

jukat. Az anyjuk nagy nehezen beleegyezett, de 

azt kérte, maradjanak mindig együtt. A lányok 

útközben összevitatkoztak és különváltak. Maros 

szép lassan haladt a Tisza felé, a heves természe-

tű Olt pedig hegyeken, sziklákon keresztül vág-

tatott át a Déli-Kárpátokon. Végül mindketten 

megérkeztek Duna nagybátyjukhoz, aki elvitte 

őket a Fekete-tengerhez, így meglátogathatták az 

apjukat.  

(Borsos Kristóf 7.b) 

 

Amikor Vaslábon haladtunk keresztül, idegenve-

zetőnk elmondta, hogy ez az egyetlen román 

többségű település a Székelyföldön. A Lázár 

grófok telepítettek át valamikor Moldvából ro-

mán jobbágyokat, hogy legyen, aki megműveli a 

birtokaikat. A székelyek ugyanis kiváltságos 

helyzetű szabad emberek voltak, nem lehetett 

jobbágysorba süllyeszteni őket. Vaslábon elso-

kasodtak a románok, és ma már 18 % alatt van a 

magyarok aránya. Egy időben a vaslábiak meg-

támadták a csíksomlyói búcsúba igyekvőket. 

Tudni kell, hogy a románok ortodox vallásúak, 

nem katolikusok vagy protestánsok. A zarándo-

kok a támadások miatt elkerülték Vaslábat. Ek-

kortájt természeti csapás sújtotta a települést, 

amit összefüggésbe hoztak a korábbi esemé-

nyekkel. A falu román lakói megbánták tetteiket, 

pálinkával és kaláccsal várták az út mellett a 

zarándokokat, így csalták vissza őket a régi út-

vonalra.  

(Nagy Szimonetta 7.b) 

 

Gyergyótekerőpatakon úgy tekereg a patak, hogy 

szinte minden ház udvarába bekanyarodik. Ré-

gen megszokott rendje volt annak, hogy mikor 

szabad a patakban állatot itatni, hány órakor le-

hetett mosni. 

Gyergyószentmiklóson megtudtuk, hogy ezt a 

települést az örmények virágoztatták fel, akik 

sok pénzzel támogatták az 1848-as szabadság-

harc magyar hadseregét. Két aradi vértanú is 

örmény származású volt. Ebben a faluban szüle-

tett Erős Zsolt hegymászó is.  
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Zsombor út közben megint elmondott egy viccet: 

 

Két román rendőrt helyeznek a magyar faluba. 

Egy kicsit tudnak már magyarul, de nem tudják, 

mi a különbség a baj és a szerencsétlenség kö-

zött. Elhatározzák, hogy megtudakolják az erdő-

ből kifelé tartó székely bácsitól. 

- Székely bácsi, mi a különbség a baj és a 

szerencsétlenség között? 

- Ha például jövök ki a szekeremmel az er-

dőből, és kiszakad a kerekem, az árokba 

borulok, ez baj, de nem szerencsétlenség 

– mondja a bácsi. És ha ti jöttök az autó-

tokkal, kiszakad a kerék, és ti meghaltok, 

az szerencsétlenség, de nem baj. 

(Gyömörei Gergely 7.b) 

 

Ma nagyon jól éreztem magam, bár egy kicsit 

fáztam, mert nem vettem fel a mellényemet, és 

elég hűvös volt a Gyilkos-tónál. Odafelé úton 

sokat mesélt a vezetőnk a tó keletkezéséről, és 

elmesélte a legendáját is.  

 A legenda szerint volt egy szép székely 

leány, Eszter, aki megismerkedett egy legénnyel. 

Egymásba szerettek, és már az esküvőt tervezték, 

mikor a fiút behívták katonának. Esztert egy vá-

sárban meglátta egy zsivány, nagyon megtetszett 

neki, és elrabolta. Elhalmozta minden jóval, de 

Eszter szívét nem tudta elnyerni, ő egyre a ked-

vese után vágyakozott. Hiába kérte a zsiványt, 

hogy engedje el, az egyre erőszakosabb volt ve-

le. Ezért a lány istenhez fohászkodott, hogy 

mentse meg őt. Erre a hegy óriási robajjal lesza-

kadt a völgybe, magával sodorta Esztert, a zsi-

ványt, sőt a hegyen legelő nyájat is. Vérük vö-

rösre festette a tavat, ami a völgyben keletkezett, 

ezért Vörös-tónak nevezték, később a Gyilkos-tó

 
név maradt rajta.  

Nagyon tetszett nekem a tó a vízből kiál-

ló fenyőtörzsekkel. Furcsa, hogy a víz konzervál-

ta a fákat, így azok nem pusztultak el. 

Sok étterem zárva volt már a parton, de 

néhányan kinyitottak a kedvünkért, és megkós-

tolhattuk a helyi specialitásokat: a kürtős kalá-

csot és miccset (románul: micit).  

(Földi Nikolett 7.b) 

 

Busszal egy rövid városnéző túrát tettünk Csík-

szeredán, Hargita megye székhelyén. Megnéztük 

a Makovecz - templomot, amit a híres építész, 

Makovecz Imre ingyen tervezett meg a városnak, 

a székelyek iránti szeretetből. A templom orga-

nikus stílusú (tehát sok fát használtak építés köz-

ben), jurtára hasonló alakú épület. A tetején az 

üvegkupola körül a négy bronz arkangyal úgy 

áll, mintha meg akarnák áldani a templomot. 

Amikor bementünk, megláttuk a középen álló 

oltárt. A Jézus-szobor nem a kereszten szenvedő 

Krisztust ábrázolja, hanem a feltámadottat. Né-
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hány idős éppen imádkozott: kórusban mondták 

az ima szövegét.  

(Borsos Kristóf 7.b) 

 

Utolsó állomásunk Csíksomlyó volt. Először a 

híres kegytemplomot néztük meg. Már a külseje 

is elárulja, hogy barokk stílusú, belülről még 

jobban megfigyelhetők a barokk stílusjegyek. 

Megnéztük, és meg is érintettük a híres Mária-

szobrot, ahogy itt nevezik: a Babba Máriát. Több 

legenda is fűződik ehhez a szoborhoz. 

 Egyszer a tatárok a falut porig rombolták, 

a templomot is el akarták pusztítani. A Mária-

szobrot el akarták vinni, mert látták, hogy a szé-

kelyek mennyire hisznek benne. Megpróbálták 

levenni az alapzatról, de még hat ökörrel sem 

tudták elvontatni onnan. Mérgében az egyik tatár 

vezér karddal Mária arcába csapott. A szobor 

sértetlen maradt, de a tatárnak abban a pillanat-

ban leszáradt a karja.  

 Ezután megmásztuk a Kálvária-dombot. 

Az egész csoport az izgalmasabb utat választotta. 

Út közben láthattuk Krisztus szenvedéstörténeté-

nek 14 állomását. Még versenyeztünk is, ki jut 

fel elsőnek a csúcsra. Az első Orosz Zoli, a má-

sodik Horváth Kristóf, a harmadik pedig én let-

tem. Út közben történt egy kis baleset: Farkas 

Robinak egy leguruló kő megütötte a térdét. Az 

első tíz ember hangosan, kórusban biztatta a töb-

bieket, így gyorsan felért az egész csapat. Na-

gyon jó volt a hangulat. 

 Innen a búcsújáró helyre mentünk, arra az 

óriási térre, ahol pünkösdkor több százezer em-

ber előtt tartják az ünnepi előadást. A színpadon 

készítettünk egy csoportképet a csapatról.  

(Balog Botond 7.a) 

 

Este, még vacsora előtt átmentünk a szomszéd 

házba, ahol a Csibész Alapítvány gyerekeinek 

átadtuk a szülők által felajánlott tartós élelmi-

szert, tanszereket, magyar nyelvű könyveket, 

játékokat. Itt elénekeltünk pár népdalt. Nagyon 

érdekes, hogy ezek a gyermekek a moldvai csán-

gók gyermekei, és azért kerültek ide a nagy sze-

génységből Erdélybe, hogy megtanuljanak szé-

pen magyarul. Mondták a vezetőink, hogy otthon 

óriási a szegénység, nincs munka, nem tudják 

őket eltartani a szüleik. Huszonkét kisgyerek 

lakik itt együtt. Nagyon illedelmesek voltak, ők 

is énekeltek nekünk egy moldvai népdalt, és 

megköszönték az ajándékainkat.  

(Orosz Zoltán 7.a) 
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2012. október 25. 

A negyedik nap 

 

Ezen a napon a Csíki-medence alcsíki részét 

jártuk be a busszal. Idegenvezetőnk minden falu-

ról mondott néhány mondatot. Itt már nem a 

pásztorkodás és a fakitermelés a jellemző foglal-

kozás, hanem a földművelés, mert jó a talaj.  

 Zsögödön élt és alkotott Nagy Imre fes-

tőművész, akinek képei a helyi galériában van-

nak kiállítva. Sok kénes szagú gyógyvizes fürdőt 

nyitottak a környéken. Szentkirály a borvíz pa-

lackozásáról híres. A név megtévesztő! Ásvány-

vízről, és nem borról van szó. Az ásványvíznek 

szénsavas, savanykás íze van. A palackozó gyár 

25 kúttal rendelkezik, és ebből nyerik a híres 

Hargita gyöngye borvizet.  

 Szóba került Csíkmenaság, Pottyand és 

Botormány község is. Botormány olyan kicsi 

falu, hogy létezéséről számos székely ember sem 

tud. Még a tatárok sem találtak rá 1241-ben, így 

szerencsésen megúszták az itteniek a tatárjárást.  

 Zsombor említést tett Csíkszentmártonról 

is. A település nevét a híres Márton-napi vásárról 

kapta. Ezek után az Úz-völgyről mesélt nekünk. 

Elnevezését az ide betelepült úzok után kapta. 

Csíkkozmást a Kozmás családról, Lázárfalvát a 

Lázár grófokról nevezték el. Sok falu alakult erre 

az 1200-as években, amelyek valamelyik szent-

ről kapták a nevüket, például Csíkszentimre és 

Csíkszentmárton. 

(Veress Kamilla, Szecsei Georgina és Tuharszky 

Zita 7.a) 

 

 

Végre megérkeztünk a Nyerges-tetőre. Szomor-

kás volt az idő, de nem esett az eső, amikor a 

buszból kiszállva körülvettük az 1848-49-es em-

lékművet. Körös-körül a zöld, a sárga és a piros 

minden színárnyalatában pompáztak az erdők. Itt 

elmondtam Kányádi Sándor Nyerges-tető című 

versét, egy fiú és egy lány koszorút helyezett el 

az elesett hősök tiszteletére, és elénekeltük a 

Székely himnuszt. 

 

Eddig is szerettem a Nyerges-tető című verset, 

de most, amikor a csata helyszínén mondtam el, 

még jobban a szívembe vésődött.   

A vers így írja le tájat: 

 

„Csíkországban, hol az erdők 

zöldebbek talán, mint máshol, 

ahol ezüsthangú rigók 

énekelnek a nagy fákon, 

s hol a fenyők olyan mélyen 

kapaszkodnak a vén földbe, 

kitépni vihar sem tudja 

másképpen, csak kettétörve, 

van ott a sok nagy hegy között 

egy szelíden, szépen hajló, 

mint egy nyereg, kit viselne 

mesebeli óriás ló.” 
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A harcot is úgy írja le, hogy az olvasó a harcme-

zőn érzi magát: 

„Véres harc volt, a patak is 

vértől áradt azon reggel. 

Támadt a cár és a császár 

hatalmas nagy hadsereggel. 

De a védők nem rettentek 

- alig voltak, ha kétszázan -, 

álltak, mint a fenyők, a harc 

rettentő vad viharában.” 

 

Mi történt itt1849. augusztus 1-jén? Gál Sándor 

tábornok Tuzson János alezredest bízta meg az-

zal, hogy kétszáz honvédjével tartóztassa fel az 

orosz-osztrák seregeket addig, amíg ő rendezet-

ten kivonja Segesvárnál vereséget szenvedett 

csapatait. A cél tehát az volt, hogy minél tovább 

feltartóztassák az ellenséget. A székelyek halált 

megvető bátorsággal harcoltak. A túlerő is csak 

azért tudta legyőzni őket, mert egy kászoni 

származású ember elárulta az ellenségnek, ho-

gyan keríthetik be őket.  Rengetegen életüket 

vesztették a harcosok közül. Nem véletlenül ne-

vezik a Nyerges-tetőt a székelyföldi Thermo-

pülének! Ahogy a görög hegyszorosban három-

száz spártai hős tartóztatta fel a perzsákat, míg a 

többiek megszervezik városállamuk védelmét, itt 

is sok ember köszönheti az életét az önfeláldozó 

kétszáznak.  

A síremlékkel szemben, a domb tetején rengeteg 

kopjafát állítottak a Magyarországról ide látoga-

tók, így tisztelegve a hősöknek. Két szolnoki 

kopjafát is találtunk.   

(Balog Botond 7.a) 

 

Ezután a Szent Anna-tóhoz indultunk. Ez egy 

természetvédelmi területen fekszik.  

Amikor leszálltunk a buszról, három kutya foga-

dott bennünket, akiknek néhányan odaadták az 

ebédre kapott szendvicseiket. Elég nagy köd volt 

a hegyek között, de a tó körül már feloszlott. 

Nekem nagyon tetszett, nagyobb volt a tó, mint 

vártam. Kacsák úszkáltak a szélén, és leláttunk a 

tiszta víz fenekére. Körbejártuk az egész tavat 

apróbb csoportokra válva. Elöl a fiúk, aztán a 

lányok, néhány tanár utoljára. Gyönyörűek vol-

tak a fák, élvezet volt a tűlevelek alkotta puha 

talajon sétálni. Cseklán Pistinek sikerült annyira 

a tó szélén menni, hogy megmerült a cipője. Ne-

ki különösen jólesett, hogy a buszban jó meleg 

várt bennünket.   

(Földi Nikolett 7.b) 

 

A monda így meséli el a Szent Anna tó keletke-

zését:  

 

Volt egyszer egy gazdag úr, akinek gyönyörű 

aranyhintója volt, amit nyolc csodás paripa hú-

zott. Ez a gazdag úr megállt egy várnál nagy útja 

közben. A vár ura szállást adott neki, mert a hin-

tóját meg akarta szerezni. Ezzel akart hencegni 

akart a szomszéd vár urának, az öccsének. Kár-

tyázás közben csalással megszerezte a hintót. 

Lenézően mondta az öccsének:  

- Öcsém, te ilyen hintót az életben nem fogsz 

szerezni! 

- Tudod mit, bátyám? Huszonnégy órán belül 

ennél is szebb és különlegesebb hintót fogok 

szerezni!- vágott vissza a testvére.  

Azon gondolkodott, hogyan szerezze meg, amit 

ígért. Egyszer csak eszébe jutott valami. Paran-
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csot adott, hogy jobbágyainak leánygyermekei 

közül a legszebb tizenkettőt fogják be, és azok 

húzzák a hintót.  

 Így is történt. A lányok nem bírták meg-

mozdítani a hintót, ekkor a földesúr rávágott a 

legszebb lánynak, Annának a hátára. Anna erre 

elátkozta az urat. Az átok azonnal megfogant: a 

vár leomlott, maga alá temette a hintót, a lányo-

kat, a földesurat. Másnapra a kastély helyén tó 

keletkezett, aminek vizén tizenkét hattyú úszkált: 

a tizenkét jobbágylány hattyúvá változott. A 

hattyúk másnap újra lányokká lettek, hazamentek 

a családjukhoz. Anna ott maradt, és kápolnát 

épített. Róla nevezték el a tavat Szent Anna-

tónak.  

 

A tóhoz közel valóban áll egy kis kápolna, 

amelynek előterébe a hívők pénzt dobálnak, ta-

lán azért, hogy teljesüljön a kívánságuk, vagy 

azért, hogy máskor is visszatérjenek ide.  

A valóságban a Csomád-hegységben, a Hargita 

legfiatalabb hegyében még „nemrég”, 29 ezer 

évvel ezelőtt is erős vulkáni tevékenység folyt. A 

láva és a víz találkozása során robbanás keletke-

zett, így jött létre a Szent Anna-tó krátere. Az 

esővizek táplálják, nem folyik bele más víz. 

Annyira tiszta, hogy szinte nem is él meg benne 

semmilyen élőlény. Sajnos, a területe csökken. 

Valamikor majd láppá alakul, mint a közelben 

lévő mohos tőzegláp. A lápban annyira mérgező 

növények is élnek, hogy a belőlük főzött tea 

azonnali halált okoz. 

(Varga Zsófia, Gazsovits Alina 7.a) 

 

Amikor a Szent Anna-tótól visszaértünk, Julika 

néni megkért bennünket, hogy menjünk át a Csi-

bész Alapítvány házába, és készítsünk interjút a 

Moldvából származó gyerekekkel. Kellemes 

meleg fogadott bennünket a házban. Az egysze-

rűen berendezett nappaliban egy nagy asztal kö-

rül ült 4-5 diák, akik a leckét írták, tanultak más-

napra. Egy kisebb asztalnál egy másodikos kis-

lány bajlódott a matematika házi feladattal. Hát-

rébb egy másik helyiségben már játszottak a gye-

rekek. Néhányan szégyenlősen nézegettek ben-

nünket, és olyan is volt, aki elő se mert jönni. A 

Bogláru fivérek már nyolcadik éve laknak ebben 

a házban. Ők nagyon kedvesek és közlékenyek 

voltak. Gyuri most hetedikes, kamionos szeretne 

lenni, öccse, János pedig a kőműves mesterséget 

szeretné majd kitanulni. A nyolcadikos Marci 

mérnök vagy rendőr szeretne lenni, és a matek a 

kedvenc tárgya.  

Összesen huszonkét gyerek él itt, hatéves 

a legfiatalabb, tizenhat a legidősebb. Öten testvé-

rek, de több testvérpár is van közöttük. Négy 

nevelő gondozza őket felváltva. Egy szakácsnő 

érkezik délelőtt, aki megfőzi az ebédet és a va-

csorát, amit a nevelők melegítenek meg és tálal-

nak fel, amikor a gyerekek megérkeznek az isko-

lából. Kikérdeztük a gyerekeket a napirendjük-

ről, hétköznapjaikról, ünnepeikről. Hétköznap az 

életük az iskolához igazodik. Busz viszi őket 

Pálfalvára, mert Csomortánban jelenleg csak a 

másodikosok tanulnak. Vasárnap elég nyolckor 

kelni. Fél 10-kor misére mennek. Mindig együtt 

ebédelnek és vacsoráznak. Enni eleget kapnak, 

de csemegében ritkán van részük. Étkezés előtt 

mindig imádkoznak. Az evés előtti ima így szól: 

Jöjj el, Jézus, légy vendégünk,/ áldd meg, amit 

adtál nékünk./ Áldjad, uram, hogy jól essék./ 

Jézus neve dicsértessék! Ámen!  

Nevelőjük, Vitos Ildikó elmondta, hogy a 

névnapokat nem, de a születésnapokat megünne-

pelik. Ilyenkor a nevelők tortát sütnek, és a gye-

rekek is segítenek a díszítésében. Használt ruhát 

elég bőven kapnak, de cipőt keveset, néha sokáig 

kell keresgélni, míg mindenkinek megfelelő láb-
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beli kerül a lábára. A polgármester úr gondosko-

dik a beszerzésről. 

 

Belenéztünk a könyveikbe. Kétféle történe-

lemkönyvük van. Az egyik a nemzetiségi törté-

nelem, amelyben a magyar történelem legfőbb 

eseményei és Erdély részletes története található. 

A másik az egyetemes történelem. Beleolvas-

tunk, és meglepődtünk, hogy nem ipari, hanem 

műszaki forradalomról beszélnek. Minden tár-

gyat magyarul tanulnak. Hetente 4-szer van ro-

mán és kétszer angol nyelvórájuk. Szívesen ba-

rátkoznak velük az iskolatársaik.  

Azt mondták a gyerekek, hogy itt jobban 

érzik magukat, mint otthon, Moldvában. Évente 

csak egyszer tudnak hazalátogatni, a nyári vaká-

cióban. Bogláru Gyurinak és Jancsinak tíz test-

vére van otthon. Szüleik és otthon élő testvéreik 

nem beszélnek olyan szépen magyarul, mint ők. 

Ott egyre több román szó keveredik a csángó 

nyelvbe. Jártak már Magyarországon: Pesten és 

Szolnokon. Itt Varga Sanyi bácsi pizzázni vitte 

őket, ami nagy élmény volt.  

(Balog Botond 7.a és Szabó Zsombor 7.b) 

 

Amikor Botonddal, Karcsi bácsival és Julika 

nénivel visszajöttünk a szállásra a Csibész Ala-

pítvány házából, a Kossuth rádió egyik riportere 

várt minket, és kérdezett tőlünk a felkészülésről 

és egyéb, a projekttel kapcsolatos dolgokról. 

Interjú után beszélgettünk vele, és érdekessége-

ket mondott el az itteni emberek szokásairól. 

Elmondta, hogy a környékbeli falvak egymásnak 

csúfneveket adtak. Lejegyeztük a legérdekeseb-

beket: fapipás Csomortán, cifra Delne, bőcs 

Pálfalva, torzsás Csicsó, hagymás Madéfalva. 

Érdekes, hogy ezek a csúfoló nevek mind jót 

jelentenek: mutatják, hogy mivel foglalkoznak 

zömmel a falubeliek, vagy azt, hogy jól megy 

nekik (bőcs = gazdag, cifra = módos, rátarti). A 

legfurcsább a csíkszentmiklósiak elnevezése. 

Őket küszküllősnek mondják. Ez azt jelenti, 

hogy járatosak a vidéken.   

Az utolsó vacsoránk alatt zenészek szó-

rakoztattak minket. A három zenész közül az 

egyik hegedűn, a másik brácsán, a harmadik 

ütőgardonon játszott. A vacsora vége felé meg-

érkeztek a táncosok is, és együtt szórakoztattak 

bennünket.  
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2012. október 26. 

Az ötödik nap 
 

Reggel korán, háromnegyed 6-kor keltünk. Min-

denki tudta, hogy indulunk haza, ezért elbúcsúz-

tunk mindenkitől. Ezután jött a reggeli, amiről 

néhányan elkéstek, ami nem volt meglepő a ko-

rai ébresztő miatt. Miután felszálltunk a buszra, 

elbúcsúztunk Zsombortól, az idegenvezetőtől, 

akit nagyon megkedveltünk. Meg is ígértük neki, 

hogy bejelöljük a Facebookon.  

 Csíkcsomortán a megszokott reggeli ké-

pét mutatta: tehenek ballagtak ki mélázva a ka-

pukon, és indultak a falu fölött magasodó domb-

ra legelni. A busz araszolva haladt egy elénk 

kanyarodó tehén mögött, hiszen neki volt el-

sőbbsége.  

 

 

 Kilenc óra fele megérkeztünk 

Szejkefürdőre, Orbán Balázs sírjához. A 

gyógymedencét leeresztették, a sok-sok 

székelykapu alatt az út néptelen volt. Nem lehe-

tett több 10 foknál, és a nap nem dugta ki az or-

rát a felhők mögül. Egy férfi és egy nő éppen az 

elszáradt virágokat szedte ki a síremlék elől, és a 

lehullott leveleket gereblyézte össze. 

Amíg mi körülálltuk az emlékművet, ők félrehú-

zódtak, csendben figyeltek bennünket. Történe-

lemtanárunk elmondta, hogy Orbán Balázs egy 

hatkötetes műben írta le mindazt, amit Erdély 

tájairól, földrajzáról, településeiről, múltjáról, 

néprajzáról tudni lehet. Széchenyi Istvánt a leg-

nagyobb magyarnak nevezik, őt pedig a legna-

gyobb székelynek tartják. 

  
 

Elhelyeztük a síron a koszorút, elénekeltük a 

Székely himnuszt, és visszafelé haladva alapo-

sabban megnéztük a székelykapukat. Olyat is 

találtunk, amit az 1700-as évek végén készítet-

tek.  

(Szmatana Alfréd és Pogány Domokos 7.b) 

 

Karcsi bácsi elmondta, hogy a Sóvidéken me-

gyünk keresztül. A sónak nagy jelentősége volt 

az emberek életében már a Krisztus előtti idők-

ben is. Nemcsak ízesítőként, hanem tartósító-

szerként és fizetőeszközként is használták.  

 

 A második hely, ahol megálltunk, Tamá-

si Áron sírjánál volt, Farkaslakán. Tamási Áron 

ebben a kis faluban született, szülei székely pa-

rasztemberek voltak. Bár Amerikában és Magya-

rországon is élt, az volt a vágya, hogy szülőfalu-

jában temessék el. Leghíresebb műve az Ábel 

trilógia. Jövőre mi is tanuljuk majd az Ábel a 

rengetegben című regényét.  
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Sírja előtt áll az emlékműve, amelyet Szervátiusz 

Jenő és a fia, Szervátiusz Tibor faragott a tiszte-

letére. Megkoszorúztuk a síremléket, amelyet 

rengeteg magyar város koszorúja vett körül. Ezu-

tán mindenki szépen, összeszedetten megállt 

vigyázz állásban, és elénekeltük közösen a Szé-

kely himnuszt. 

(Balázs Henriett 7.b) 

 

 Megálltunk  Korondon vásárolni. A ko-

rondi kirakodóvásár Hargita megye egyik látvá-

nyossága. Híresek a fazekasok is. Más kézműve-

sek taplóból készítenek dísztárgyakat, sapkát és 

kalapot. Ebben a faluban sok szép székelykaput 

is láttunk, és végig a főutcán üzletek sorában 

árulják a helyi fazekasok kerámiáit, színes, má-

zas cserépedényeit és szőtteseit, hímzéseit. Ami-

kor mindenki kinézelődte magát, indultunk. Két 

lány lekéste a találkozót, „majdnem otthagytuk” 

őket: futniuk kellett egy kicsit a busz után. A falu 

végén még megálltunk egy háznál, ahol sajtot 

vásárolhattunk. 

(Pogány Domokos és Fodor Fatime 7.b) 

 

Újabb buszozás után megérkeztünk Parajdra, 

ahol a sóbánya megtekintése volt a terv. A bá-

nyabusszal indultunk el egy szűkös alagúton 

egyre mélyebbre és mélyebbre. Végül 100 mé-

terrel a föld alatt 

megálltunk. Pár perc 

múlva a már gyalo-

gosan kellett egy vég-

telennek tűnő lépcsőn 

lesétálnunk. Amikor 

kinyitottuk a lépcső-

sor végén lévő ajtót, 

hihetetlen látvány 

tárult szemünk elé: 

több tíz méter magas, 

hatalmas tárnák vár-

tak minket a föld 

mélyén. Amikor a 

sötétségből végre 

előjöttek a sóbánya 

megvilágított termei, 

az valami elképesztő 

volt.  Séta közben 

szépen kifaragott 

sószobrokban gyö-

nyörködhettünk, és a 

falat kaparászva igazi 

só hullott tenyerünkbe. A gigászi barlangrend-

szer játszótereknek, ugrálóvárnak, kalandpark-

nak, kápolnának ad otthont.  

Amikor a buszba visszaszálltunk, hogy kivigyen 

minket a bányából, kb. 5 percig is eltartott, amíg 

kiértünk. Nagyon érdekes volt a bánya, remélem, 

még eljutok oda. 

Miután a felszínre jutottunk, bazársor tá-

rult szemünk elé sólámpákkal, sószobrokkal és 

egyéb szép sóból készült tárgyakkal. A bazársor 

végigjárása után elfogyasztottuk ebédre kapott 

szendvicseinket (már aki nem az ottani kóbor 
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kutyákat etette meg velük), és elindultunk haza-

felé.  

 A hazaút hosszú volt, de beszélgetéssel, 

énekléssel elütöttük az időt, míg megérkeztünk 

Szolnokra. Amikor megláttuk a táblát, üdvrival-

gással ünnepeltük sofőrünket, aki egész út alatt 

pontosan és biztonságosan vezetett. Az iskola 

előtt mindenki örömmel üdvözölte szüleit, és 

bőröndjét magához véve elindult hazafelé, hogy 

az egyhetes utazás után újra otthon aludhasson. 

(Szabó Zsombor és Endrődi Ákos 7.b) 

 

Számomra nagyon nagy élmény volt ez az egész 

kirándulás! Minden gyönyörű, a tájakat öröm 

nézni, fényképezni. Nem látni szétdobált szeme-

tet, tisztaság, rend uralkodik szinte minden he-

lyen. Az utazás során még az is megfordult a 

fejemben, hogy milyen jó lenne esetleg itt élni.  

 A meglátogatott helyek közül talán a 

Szent Anna-tó tetszett a legjobban. Csend, nyu-

godtság uralkodik, egyedül az állatok motozása 

hallatszott - kivéve a mi hangoskodásunkat. 

Egyetlen egy dolgot sajnálok: hogy nem talál-

kozhattam medvével, pedig ezt tényleg nagyon 

szerettem volna.  

 A túrák alatt rengeteg dolgot megtudhat-

tunk a székelyekről, a magyarok lakta területek-

ről. A népszokásokat, néhány falu történetét, a 

nagyobb eseményeket, a gazdálkodási módsze-

reket.  

 Nagyon tetszett még a székelyek beszéde. 

Ugyanolyan, mint a miénk, de mégis más. Régi-

esebb, jobb a hangzása, valahogy jobb hallani.  

 Öröm lesz visszaemlékezni az Erdélyben 

töltött napokra. Rengeteg dolog történt, amin 

ebben a percben is elnevetem magam, ha eszem-

be jut. Ilyen például Kelemen Patrik balesete is. 

Egy tárgy, egy szó, egy fénykép, mindenről 

eszembe jut egy-egy emlékkép a kirándulásról. 

(Vizi Luca 7.b) 

Erdélyi kvíz 

 

1. Mit neveznek „Erdély kapujának”? 

2. Melyik város jelzője a „kincses…”? 

3. Milyen stílusú a Szent Mihály templom? 

4. Kinek a szülőházát néztük meg Kolozsváron? 

5. Kinek a szobra áll a Farkas utcai református 

templom előtt? 

6. Milyen fából készítették a Farkas utcai refor-

mátus templom hangfogóját? 

7. Kinek a műve a Szent Mihály templom előtt 

álló Mátyás király szoborcsoport? 

8. Mi a neve annak a védvonalnak, amelynek 

egyik szakaszát Sebő Ödön parancsnoksága 

alatt védték a honvédek?  

9. Mi a neve annak a településnek, ahol a csángó 

család vendégül látott bennünket? 

10. Mi az a „hejsze”? 

11. Melyik hangszert tiltották Szent István idejé-

ben? 

12. Mit találtak ki helyette a pogány hithez ra-

gaszkodó székelyek? 

13. Milyen állatot tenyésztettek a középkorban 

Csíkmadarason, és kinek a számára? 

14. Kik telepítettek Moldvából román jobbágyo-

kat Vaslábra? 

15. Kik virágoztatták fel Gyergyószentmiklóst? 

16. Ki tervezte a csíkszeredai templomot, amely-

nek tetején négy angyal áll? 

17. Milyen alakú ez a templom? 

18. Hol van Erdély legnagyobb búcsújáróhelye?  

19. Hogyan nevezik azt a dombot, amelyen fel-

másztunk, hogy megnézzük a pünkösdi bú-

csúk színhelyét? 

20. Mi a neve az alapítványnak, amely a szom-

szédban lakó 22 gyerekről gondoskodik? 

21. Hogy hívták – a monda szerint – Tarkő két 

lányát? 

22. Hol gyilkoltak le az osztrákok kétszáz szé-

kelyt 1764-ben? 

23. Hol van az az erődtemplom, amely még az 

Árpád-korban (az 1200-as években) épült? 

24. Melyik helyet nevezik „székelyföldi 

Thermopülének”? 

25. Hány ezer évvel ezelőtt volt a Csomád-

hegységben az utolsó vulkánkitörés? 

26. Ki mutatta be a 19. században egy hatkötetes 

műben Erdélyt? 

27. Melyik faluban van eltemetve Tamási Áron?  

28. Melyik településen jártunk sóbányában? 

29. Mi a neve annak az alapítványnak, amely 22 

moldvai csángó kisgyereknek ad otthont 

Csíkcsomortánban? 

30. Körülbelül hány magyar él a Székelyföldön? 

 

 Készítették: a kiránduláson részt vevő hetedikesek.  

A különszám főszerkesztője: Szabó Zsombor 7. b 

Tanár segítők: Kelemen Sándorné és Vékony István. 

Felelős kiadó: Rusvai Károly igazgató 

 


