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A harmadik, egyben utolsó napon felkeltünk, összepakoltunk
és mentünk reggelizni. Ezután indultunk haza.

Egyre közelebb kerültünk ahhoz, hogy fogadalmat tegyünk
hitünkről. Mindenki szorgosan „tanulta” az anyagot! Eljött a
várva várt nap! 2018. május 20., a KONFIRMÁLÁS NAPJA!
Nagy izgalommal keltünk fel reggel! Mindenki izgatottan
érkezett meg a templomhoz! 9 órakor bevonultunk a
templomba, először keresztelő volt, 5 embert keresztelt meg
Kálmán bácsi! Utána az Istentisztelet rész volt, amit a
konﬁrmálás követett! Mindenki nagyon izgult! Kálmán bácsi
elkezdte kérdezni a megtanult anyagot! Mi félve válaszoltunk
az elején, de idő közben belejöttünk. Mindenki sikeresen
lekonﬁrmált! Aztán jött az Úrvacsora! Mi voltunk az elsők, akik
Úrvacsorát vettünk azon a napon! Ezek után nem maradhatott
el a közös kép készítése a templom lépcsőjén! Mindenki boldog
volt, hogy sikeresen lekonﬁrmált! Ezek után tartott az
osztályunk egy kis szeretet vendégséget, ahová meghívtuk a
tanárokat és a presbitérium tagjait is! Mindenki jól érezte magát
azon a napon!
Köszönjük Kálmán bácsinak és Kati néninek a sok türelmet,
segítséget!
7. osztály

Erdélyben jártunk
Iskolánk egyik hagyománya az erdélyi kirándulás. Ezt az
utazást Nagy Kálmán Nagytiszteletű Úr szervezi meg három
évenként. Az 5. 6., 7. osztályos tanulók és osztályfőnökeik
vesznek részt.
2018. április 28-án hajnalban indultunk el a nagy útra. Szuper
kényelmes buszban ülhettünk az előre megbeszélt rendben. Az
időjárás kedvezett nekünk, hiszen már az első napon szép,
napsütéses, meleg idő volt.
Az első megállónk a határ volt Ártándnál. Innen Nagyvárad
felé vettük az irányt, és az első fontos helyszínünk
Bánﬀyhunyad volt, amely Kalotaszeg fővárosa. Sajnos a híres
templomba nem sikerült bejutnunk egy rendezvény miatt, de a
kellemes napsütésben nézelődhettünk, és Kálmán bácsi mesélt
nekünk a templomról.
Innen Erdély fővárosába, Kolozsvárra indultunk. E város
rengeteg látnivalóval várja a turistákat. Mi elsétáltunk Mátyás
szülőházához, aztán megnéztük a gyönyörű Szent Mihály
templomot, a Mátyás szobrot és
a Farkas utcai templomot.
Kolozsvárt követően Torda
felé buszoztunk, a buszból
t ekinthett ük meg a t orda i
hasadékot, majd Segesvárra
értünk. Itt a Petőﬁ emlékműnél
e m l é ke z tü nk m eg a hí re s
költőről.
Első napunk végcélja
Székelykeresztúr volt. Ide késő
este érkeztünk. Elfoglaltuk a
szálláshelyet, majd megvacsoráztunk. A mögöttünk álló
hosszú nap élményeit fel kellett
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dolgoznunk, így este sokáig beszélgettünk, és persze keveset
aludtunk.
A 6. osztály
2. nap
Reggel 8 órakor a közösen elfogyasztott reggeli után csapatunk elindult, hogy megismerhesse Székelykeresztúr nevezetességeit.
Az első állomásunk a Molnár István múzeum volt, ahol
nagyon szép természetföldrajzi kiállítást láthattunk. Ezt
követően a Gyárfás kúriához sétáltunk. A Gyárfás kúria volt az a
helyszín, ahol Petőﬁ Sándor az utolsó éjszakáját töltötte,
mégpedig az alatt a körtefa alatt, amelynek már csak egy torzója
látszik és emellett a körtefa mellett van az „ükunokája”, amelyet
mellé tudtak ültetni.

A Gyárfás kúriából a helyi református templomba mentünk. A
templomban istentiszteleten vettünk részt. Salamon király és
Sába királynő találkozása volt az ige. Salamon istentől nyert
áldott és csodálatos tulajdonságait ismertük meg ezen az
alkalmon. Nagyon kedves volt a székelykeresztúri gyülekezet,
hiszen az istentisztelet után egy szeretetvendégségen láttak
vendégül bennünket a felújítás alatt lévő gyülekezeti központjukban. Elérkezett az ebédidő: zöldség leves és töltött
káposzta. Ezt követően beültünk a buszunkba és végső úti
célként meghatároztuk Parajdot. Innen egy másik buszra
pattantunk, amely a sóbánya mélyébe vitt le bennünket és onnan
még tovább gyalogoltunk jó pár lépcsőn, pontosan 172
lépcsőfokon. A sóbánya nagysága, tiszta levegője mindenkit
lenyűgözött, hisz nem mindennapi látványban volt részünk.
A következő állomásunk Korond volt, ahol vásárlásra volt
le het őség. Korondról F arka sla kára me ntünk, a hol
megkoszorúztuk Tamási Áron sírját és meghallgattuk Rézsó
Róbert 5.b osztályos tanuló kiselőadását.
Farkaslakáról Szejkefürdő volt a következő úti célunk, ahol
átsétálhattunk a székely kapuk alatt a legnagyobb székely,
Orbán Balázs sírjához. Azt kell róla tudni, hogy ő készítette el
Székelyföld leírását. Innen Székelyudvarhely központja volt a
következő állomás. Először a vasszékely szobrot néztük meg,
ahol a székely ember a vállán viszi a puskát. Innen a városházára
folytattuk utunkat. Megcsodálhattuk a csodálatosan szép
udvarát, majd beljebb haladva a Szent István tanácstermet is
megnézhettük. Rövid időre, csendben a történelem részévé
válhattunk.
Az emlékparkba tovább indulva Orbán Balázs szobrát
láthattuk. Innen a millenniumi emlékparkba mentünk, ahol
erdélyi és magyarországi neves, történelmi személyiségek
mellszobrait néztük meg. Este kellemesen elfáradva,
felejthetetlen élményekkel gazdagodva tértünk vissza
Székelykeresztúrra, ahol ﬁnom vacsorával vártak minket.
Az 5. b osztály
3. nap
A leghosszabb napunk volt, már hét órakor reggeliztünk.
Székelykeresztúrról Székelyudvarhely érintésével indultunk
Gyergyószentmiklós felé. Elhaladtunk a Jézus szíve kápolna, a
Küküllő híd mellett. Székelyudvarhelyről Fenyéden keresztül

