
Erdély kincsei – A Sóvidék csodái 

HAT- 20-01-0273 

A iskolánk 8. A (8 fő), 8. B (14 fő), 6. A (7 fő) és 6. B (7 fő) osztályának tanulói 2022. 06. 13-

a és 2022. 06. 17-e között Határtalanul! kiránduláson vettek részt Erdélyben. A tanulókkal 

tartott még 4 kísérő is, Szász Attiláné, Hajduné Farkas Éva, Szőke – Tamási Kitti és Hegedűs 

Tünde tanárnők. 

1. nap 

A reggeli indulás után kora délután értük el első állomásunkat, a Király-hágót, ahol rövid 

pihenőt tartottunk és gyönyörködtünk a táj látványában. Ezután utunk Kolozsvárra vitt, ahol 

városnéző sétánk keretén belül meglátogattuk a Báthory István Elméleti Líceum épületét, 

Szent György szobrát, valamint a mellette álló templomot. Többek között megtekintettük 

Mátyás király szobrát és a Szent Mihály székesegyházat is, röviden emlékeztünk a 

Házsongárdi temetőben az ott nyugvókról.  

Tovább utazva eljutottunk a Tordai-hasadékhoz, ahol bejártuk a túraútvonalat, közben 

magunkba szívva a csodás természeti képződmény atmoszféráját. Ezt megelőzően 

idegenvezetőnk segítségével felelevenítettük a Tordai- hasadékhoz kapcsolódó legendákat, 

Szent László alakját.  

Vezetőnk a Pongrác-tető közel 1300 méteres magasságába is elkísért minket, ahonnan 

széttekintve a gyergyói látkép lélegzetelállító látványa vett körbe minket. Szerencsére 

medvével csak az ő történeteiben találkoztunk. 

Estére értünk szálláshelyünkre a Nyárádgálfalvára (Nyárádszentlászlóra), a Pásztortűz 

panzióba, ahol már finom vacsorával vártak minket, mely után elfoglaltuk szobáinkat és 

nyugovóra tértünk. 
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2. nap 

Kedden a parajdi sóbányába ereszkedtünk le, ahol a gyógyító levegőn a tanulók szabadon 

fedezhették fel a látogatók számára nyitott részeket, a kápolnát, a játszóteret és a múzeumot. 

Délutánunkat a Békás-szorosban folytattuk, ahol bejártuk a vadregényes tájat, majd a Gyilkos-tó 

partján pihentünk meg, közben felidézve a helyhez kötődő legendákat. 

 

3. nap 

Harmadik napunkon a nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskolába – testvériskolánkba – 

látogattunk, ahol megismerkedtünk a helyi tanárokkal és oktatással, bepillanthattunk néhány 

osztályterembe is. 

Ezután jelen lévő Bocskai-díjasaink közreműködésével megkoszorúztuk Bocskai István 

szobrát, majd főhajtással tisztelegtünk előtte.  

Utunkat folytatva a „Teleki Tékába” is eljutottunk.  

Délután szédítő szerpentineken buszozva Bözödújfaluba értünk, ahol az „elárasztott falut” és 

az emlékül állított kopjafást tekintettük meg. Újabb emelkedő után Kőrispatakra érkeztünk, 

ahol a lakosság életének középpontjában a szalmakalapok, szalmából készült képzőművészeti 

alkotások állnak. Itt a Szalmakalap Múzeum alapítója, Szőcs Lajos – mindeki Lajoskája – 

tartott nekünk bemutatót a helység és a szalmakalapok történetéről, jelentéséről. Betekintést 

nyerhettünk a szalmafigurák készítésébe és a rekord – közel 2 méteres – szalmakalapot is 



megnéztük. Mind jól megtanultuk „önbizalma alaptalan, ha a feje kalaptalan és önbizalma 

alapos, ha a feje kalapos”. 

 

 

 
4. nap 

Csütörtöki napunkat Farkaslakán indítottunk, ahol koszorút helyeztünk el Tamási Áron 

síremlékénél. Ezután Szejkefürdőn a Mini Erdély Parkban tettünk sétát, ahol híres épületek 

makettjeit néztük meg.  

A délután túrázással telt a Székelyvarságon. A hosszas séta után elértünk a Csorgókő-vízeséshez, 

ahol röviden megpihentünk, majd folytattuk utunkat a csúcsra, ahol házias ízvilágú falatozáson 

vettünk részt, majd a zsindelykészítés világába kalauzoltak el minket. Az emelkedő lábához 

visszatérve még egy működő, teljes mértékben környezetbarát vízimalmot is láttunk. 

Este kellemesen elfáradva tértünk vissza a panzióba. 



 

 

5. nap 

Erdélyben töltött utolsó napunk is telis-tele volt programokkal. Röviden bejártuk Körösfő, majd 

utunk Nagyszalontára, Arany János szülővárosába vezetett. Itt interaktív kiállítás keretében 

fedeztük fel a Toldi írójának életét, személyes tárgyait.  

Utolsó állomásunk a Körös-parti Párizsba, Nagyváradra vitt minket, ahol a 20. század eleji 

irodalmi és kulturális élet világa elevenedett meg. Megcsodáltuk a belváros szecessziós stílusú 

épületeit és A Holnap c. antológia szerkesztőinek szoborcsoportját, mely Ady Endrét, Juhász 

Gyulát, Dutka Ákost és Emőd Tamást ábrázolja. 

Kétség kívül fáradtan, de felejthetetlen élményekkel gazdagodva tértünk haza kirándulásunkról 

Hajdúböszörménybe. 

 



 


