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Nem térkép e táj! Támogatási program felhasználásáról 

A nagybaconi Konsza Samu Gimnáziumból két osztály (a IV és az V) diákjai vettek részt a 

kiránduláson, melyet október 26-án a következő útvonalon szerveztünk: Nagybacon- 

Sepsibükszád - Kézdivásárhely- Csernáton- Gidófalva- Fotosmartonos- Bálványos – 

Nagybacon. A szervezők: Baló Judit Lili a IV. osztály tanítónője és Pető Emma Judit az V. 

Osztály osztályfőnöke. 

Nagybaconból 8 óra után pár perccel indultunk 35 gyerekkel, az első megállónk 

Bálványosfürdőn volt. Először az Apor lányok 2015-ben kalákában felújított feredőjénél 

álltunk meg. Itt tudtuk meg, hogy a Csomád-Bálványos különleges természetmegőrzésű 

terület a Natura 2000 európai szintű ökológiai hálózat része, melynek gondnoka  a Vinca 

Minor Egyesület. Baló Ervin túravezető elmagyarázta, hogy a környéken az utóvulkanikus 

jelenségek uralkodnak kénhidrogénes és széndioxidos mofetták, gyógyvizek, gázfeltörések 

révén. Különböző nagyságú medencéket lehetett megfigyelni: szemvíznek valót, lábáztatót, 

vagy gyógyfürdőnek javasoltat. A szemvizek kéntartalmú ásványvizek, főleg 

kötőhártyagyulladás, szemárpa vagy szürke hályog gyógyítására valók borogatással vagy 

csepegtetéssel. Az egyik medencében kálcium-magnázium-szulfát-klorid típusú kénes víz 

gyűlt össze. Ez bőrbetegségek kezelésére javallott, gyulladáscsökkentő hatása van, jó a 

reumás mozgásszervi betegségek kezelésére, valamint szív- és érrendszeri problémák 

gyógyítására. A gyerekek kipróbálták az itt található játszóteret, „barátkoztak” a kénes 

levegővel kipróbálták a napórát. 

Következő megállónk a Bálványosfürdői parkolóban volt ahol egy rövid falatozás után Baló 

Ervin földrajz szakos tanár vezetésével elindultunk a Bálványosvár romjaihoz. Útközben 

borvizes medencéket figyelhettek meg a gyerekek, elhaladtunk a gyengén folydogáló Ibolya 

forrás mellett, majd az erdőn keresztül felmentünk a vár romjaihoz, ahonnan nagyon jó 

kilátást tehettünk a környék erdőire. A várnál tanumányoztuk a falakat, a gyerekek elmondták 

Bálványosvár legendáját. 

Bálványosfürdő után Torján haladtunk át, itt feltűnt a gyerekeknek, hogy jóval több káposztát 

termesztenek a helyiek, mint a baconiak, majd Kézdivásárhely után Csernátonba érkztünk. A 

Múzeum kapuján belépve, maga Haszmann Pál a múzeum vezetője fogadott és egy komoly 

bevezető után , végigvezetett minket a kopjafáktól a mezőgazdasági szerszám- és 

gépgyűjtemény,  régi rádiók, öntöttvaskályhák, kályhacsempék, szabadtéri kiállításokon, 

világháborús emlékeken keresztül a sarokereszes székely házakig ahol a régi berendezéseket 

tekinthették meg a gyerekek. 

Fotosmartonoson az Aranyalma Présház megtekintése volt a célpont, ahol nyers gyümölcs- és 

zöldségleveket préselnek Elekes Botond vállalkozó vezetésével, aki  bemutatta az ép 

gyümölcstől a dobozos kész termékig a munkafolyamatokat. A gyerekek élvezettel itták a az 

éppen akkor préselt céklalevet, mely tartalmazott céklát, almát, sárgarépát, gyömbért és 

citromot. Megkóstóltuk még a kuriózumnak számító lucernalevet, amely lucerna és almaléből 



állt. Elmagyarázták a Présház vezetői, hogy melyik gyümölcs-zöldséglé mire jó, hogyan, 

mikor kell fogyasztani, mit tartalmaz, hogyan készítik a pasztörizált leveket, valamint azt is 

hogy helyi termelőktől vásárolják a gyümölcsöket és a zöldségeket. 

Megköszöntük az Aranyalma Présház vezetőinek a kedvességét és elindultunk hazafelé, 

Nagybaconban a központi vendéglőben egy napi menűt fogyasztottunk el a gyerekekkel, majd 

mindenki jóllakottan és élménydúsan távozott haza. 

Köszönjük a Háromszéki Közösségi Alapítvány támogatását! 

 

Nagybacon,       Baló Judit Lili 

2015.11.03   

        Pető Emma Judit 

 


