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Május 9-én szerda reggel izgatottan vártuk, hogy végre 

elindulhassunk. Az út a határig zökkenőmentes volt és szerencsére 

a határon is egész gyorsan átjutottunk. Első megállónk a Király-

hágónál volt, ahol megcsodálhattuk a csodálatos panorámát és 

lehetőségünk nyílt kicsit kinyújtóztatni magunkat. Legközelebb 

Körösfőn álltunk meg. Az első souvenireket megvásároltuk (pl.: 

titokdoboz, hímzett terítők illetve blúzok). Ezután a Székely- 

medencén keresztül és a Keleti-Kárpátokon átvágva magunkat 

estefelé meg is érkezett a szolnoki busz Gyergyószentmiklósra. Itt 

tárt karokkal várt bennünket a testvérosztályunk, majd elkísértek 

bennünket vacsorázni és aztán a fáradság miatt gyorsan ágyba is 

bújtunk. 

 

Május 10-én, csütörtökön nagy meglepetés ért bennünket, mert minden diák székely 

népviseletbe öltözve jött iskolába. Kiderült, hogy azon a napon tartották hagyományőrző 

napjukat. Az egész napot az iskolában töltöttük a testvérosztállyal és osztálymúzeumokat 

tekinthettünk meg. Ezen kívül sokat néptáncoltunk és szórakoztunk. Este elmentünk az 

örmény templomba, ahol orgonáztunk és együtt énekeltünk.  

 

Május 11-én, pénteken a testvérosztályunkkal 

elmentünk Csíksomlyóba, ahol megnéztük a 

Mária szobrot és a szerzetesek régi fürdőhelyét. 

Ezután megnéztük a csíkszeredai székely 

múzeumot. Harmadik megállónk a mohosi 

tőzegláp volt. Mielőtt megnéztük volna tartottunk 

egy ebédszünetet. A tőzegláp után a Szent-Anna 

tóhoz mentünk. Szerencsénkre itt még egy medveboccsal is találkoztunk. Ezután a kedves-

sokkoló élmény után a közeli kápolnába látogattunk el. 

 

Május 12-én, szombaton mentük túrázni a 

Gyilkos-tóhoz, de előtte még a 

gyergyószentmiklósi piacra beugrottunk helyi 

termékeket vásárolni. A tónál megmásztuk 

Puskás-szikláját, ami igen nehéz feladatnak 

bizonyult, de sikeresen megbirkóztunk vele. 

Ezután egy kis kerülővel végig mentünk a 

Békás-szoroson, majd visszatértünk a szállásra. 

Itt vacsora előtt csináltunk egy gyors próbát, 

majd előadtuk műsorunkat az erdélyieknek. 

Vacsora után közösen sütiztünk, az osztállyal 

megkoszorúztuk Erős Zsolt és Salamon Ernő, 

szobrát. Lefekvés előtt volt egy kis kimenőnk a 



városba, melyet sokan örömmel ki is használtak. 

 

Május 13-án, vasárnap igen fáradtak voltunk, tekintve, hogy 

hajnali 4-re a líceumba kellett érjünk reggelizni. Ötkor 

indultunk és meg sem álltunk Kolozsvárig. Itt sok érdekes 

látnivalót megtekintettünk, mint például Szent György 

szobrát, Mátyás szobrát, a Szent Mihály templomot és a 

középkori várfalakat. Visszafelé ismét megálltunk Körösfőn. 

Majd 6 óra körül meg is érkeztünk Szolnokra, ahol szüleink 

tárt karokkal vártak vissza bennünket. 

 

Sándor Eszter és Szabó Rózsa 

 

Székelyek Szolnokon 

2018.05.16.(szerda) 

Este 6 órakor megérkeztek gyergyói 

testvéreink és kísérőtanáraik Szolnokra. Aznap 

este a Tulipán Panziónál fogadta őket az 

osztályunk (10. G). Elkísértük őket a suliba, 

ahol finom vacsorával várták őket az iskola 

menzáján. Az étkezés után kezdett csak igazán 

összerázódni a két osztály… Elvittük őket a 

Tisza-partra, ahol sok-sok információcsere és 

ízes nevetgélés után szinte teljesen egybe 

olvadt a társaság. Nehéz is volt a búcsú este, 

de be kellett látni, hogy másnap egy izgalmas és igen hosszadalmas nap fog ránk várni. 

2018.05.17.(csütörtök) 

Reggel fél nyolckor ketten az osztályból 

elmentek a testvéreinkért a panzióba, hogy 

elhozzák őket a suliba megreggelizni. 

Reggeli után az osztályunk felének 

vezetésével tovább indultunk a 

székelyekkel egy városnéző túrára, ahol 

bemutatásra kerültek Szolnok nevezetes 

pontjai. A Kossuth-tér volt az utolsó 

helyszín, ahonnan egy röpke kávézás után 

visszaindultunk az iskolába. Visszaértünk 

után gyorsan körbevezettük őket. Az 

iskolánk a gyergyói osztály egy humoros és izgalmas produkcióval kápráztatta el az iskola 

diákjait és tanárait egyaránt. A műsoruk után mi is előadtunk egy székely-magyar hangvételű 

produkciót. A fellépések után a szolnoki Reptárba vezetett utunk. Sok érdekes gépezetet 

tekinthettünk meg, valamint számos hasznos információval gazdagodtunk, az 

idegenvezetőnek köszönhetően. Legvégül a 4D-s mozival zárult a tárlatvezetés. Az estét pedig 

egy hangulatos beszélgetéssel zártuk a panzióban. 



2018.05.18. (péntek) 

Ezen a napon a testvérosztályunk Szeged és Ópusztaszer felé vette az irányt. Mi itt sajnos 

nem voltunk jelen iskolai kötelességeink miatt, viszont 10. B-s barátaink részvételének 

köszönhetően egy percre sem maradtak egyedül a székelyek. Nagyon tartalmas napnak 

lehettek részesei. A Feszty-körkép, a golf-kocsis kaland és a szegedi látványosságok 

felejthetetlenné tették a napot! (pl.: szegedi dóm). Este 7 óra körül vissza is értek a nagy 

túrából és a panzióba kipihenve magukat készültek az izgalmas szombati utazásra, az utolsó 

napra. 

2018.05.19. (szombat)  

Szombaton kezdetét vette az utolsó együtt 

töltött nap. Az úti cél Budapest volt. Útközben 

jókat beszélgetve egyre közelebb és közelebb 

kerültünk egymáshoz. Majd egy másfél óra után 

megérkeztünk első állomásunkhoz, ami a 

Halászbástya és a budai várnegyed volt. A 

történelmi emlékek megcsodálása után tovább 

haladtunk a(z )MTA-ra, ahol egy érdekes 

előadás fül- és szemtanúi lehettünk. Ezután 

tovább haladva a Parlamentbe egy érdekes 

idegenvezetésnek lehettünk részesei. Pár óra szabadidő után vissza indultunk Szolnokra, ahol 

kezdetét vette a búcsúest. Épp akkorra éreztünk rá, hogy nem csupán ismerősök vagyunk…ez 

annál több. Testvéri szeretet és szoros barátságok fonódtak egymás között. Felejthetetlen volt. 

2018.05.20. (vasárnap) - Hajnalban haza felé vette az irányt a székely busz. Sok-sok emléket 

hátra hagyva olyan 3-4 körül visszatértek otthonukba, Gyergyóba. 

Sándor Eszter és Szabó Rózsa 10.g 

 


