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Előkészítő óra

 Az utazást megelőzően

előkészítő órán vettünk részt, 

ahol megismerhettük úticélunk

Erdély történetét, földrajzi

adottságait. 

 Az előkészítő órát 2022. 06. 09-én  

tartottuk.



Útvonal

1. nap: Paks – Nagyvárad – Csucsa – Torockó

2. nap: Torockó – Tordai sóbánya – Szováta – Farkaslaka –Borzont

3. nap: Borzont – Csíksomlyó – Gyilkos-tó – Békás-szoros – Borzont

4. nap: Borzont – Segesvár – Marosvásárhely – Tordai-hasadék – Torockó

5. nap: Torockó- Kolozsvár – Király-hágó - Paks



1. nap: Paks – Nagyvárad – Csucsa –
Torockó

Első úticélunk a nagyváradi római katolikus

székesegyház volt, mely a legnagyobb barokk

stílusban épült Romániában. A bazilika

elragadó, monumentális méretű. A

székesegyház előtt látható Szent László szobra,

ahol a legendát egyik tanulónk ismertette.

Csucsa nevezetessége, hogy az első

világháború idején Ady Endre is itt lakott.

Megpillanthattuk Ady emlékházát.

Esti órákban érkeztünk a székelykő lábánál

található csodálatos szállásunkra, Torockóra.



2. nap: Torockó – Tordai-sóbánya –
Szováta – Farkaslaka – Borzont

 Torockói szállásunkról a Tordai

sóbányába vettük utunkat. Nagy

élmény volt a gyerekek számára is,

hiszen kitűnő akusztikai sajátságokkal

rendelkeztek az egyes termek. A

sóbánya napjainkban turisztikai központ

és gyógyhely. A gyermekek

megtekinthették egy makett

segítségével, hogy a só kitermeléséhez

emberi és igavonó erőt használtak,

azaz lovak által húzott csigaszerkezettel

került felszínre a só.



Medve-tó

Következő úticélunk

Szováta volt, ahol

megtekinthettük az 1875-

ben keletkezett világ

legnagyobb heliotermikus

tavát. Nevét onnan kapta,

hogy alakja egy kiterített

medvebőrre hasonlít.

Széleskörű információt

kaphattunk nagytudású

idegenvezetőnktől, Kováts

Szidóniától.

A Medve-tó

szomszédságában

található Mogyorósi-tó és a

Fekete-tó, ahol a gyerekek

lehetőséget kaptak a

gyógyító hatású fekete

iszappakolás kipróbálására.



Farkaslaka

 Farkaslaka település 

Romániában Hargita 

megyében helyezkedik el. 

A település legfontosabb 

látnivalója Tamási Áron 

síremléke.

 A síremlékhez iskolánk 

tanulói koszorút helyeztek 

el.



Az idegenvezetőnknek köszönhetően egy meglepetés programban vehettünk

részt, egy sóvágó mester műhelyébe betekintést nyerhettünk. Ezután

Korondon kis ízelítőt kaphattunk a korondi cserépedények széles választékából.



Borzont



3. nap: Borzont – Csíksomlyó – Gyilkos-tó –
Békás-szoros – Borzont

Harmadik napunkat a Csíksomlyói

kegytemplom és kolostor megtekintésével

kezdtük. Ez a templom a magyarság egyik

legnagyobb zarándokhelye és kultúrtörténeti

emléke.

A Szűz Máriát a kis Jézussal ábrázoló

kegyszobor a templom legértékesebb része. A

zarándokok kifejezik hódolatukat a szobor

lábát megsimogatják, hozzáérintik kegy

tárgyaikat.

Következő állomásunk a Keleti-Kárpátokban

található Gyilkos-tó. A legendák övezte tó

vizéből fenyőcsonkok állnak ki, amelyek az

egykori fenyőerdő maradványai. A tó körül

egy kisebb túrát tettünk.



Békás-szoros

 Európa egyik természeti ritkasága, a

Békás-szoros várt minket, mely a

Nagyhagymás Nemzeti Park része.

A Békás-szorost négy hegycsúcs

fogja körbe, ahol a patak vize kis

vízeséseken át zúdul alá.

 A csodálatos természeti

környezetben 5-6 kilométeres túrát

tettünk.



Madéfalva

Az esti órákban a tervezett

programunkon túl lehetőségünk volt

Madéfalván megállni. A székelyek lakta

falu neve mára egybeforrt a

„madéfalvi veszedelem” kifejezéssel.

1764. január 7-én az osztrák császári

katonaság itt mészárolt le többszáz

székelyt. Az emlékmű előtt iskolánk

tanulói koszorút helyeztek el.



4. nap: Borzont – Segesvár -Marosvásárhely –
Tordai-hasadék – Torockó

Utolsó előtti napunkat Segesvár

megismerésével kezdtük. A várost 12.

század második felében alapították a

szászok. Több évszázadon keresztül

Erdély egyik legfontosabb városa volt.

Egy kis sétát tettünk a várban és

eközben történelmi emlékeket idéztünk

elő a segesvári csatával kapcsolatban.



Marosvásárhely

Meglátogattuk Maros megye székhelyét

Marosvásárhelyet, amely jelenleg a

székelység művelődési, ipari, kereskedelmi,

közlekedési, oktatási- és szellemi központja.

Marosvásárhely főlátványosságai közé

tartozik a belváros, a Közigazgatósági palota

és a Kultúrpalota. A Kutúrpalotában számos

magyar vonatkozású emlék tekinthető meg,

de sajnos a felújítás miatt mi ezt nem

nézhettük meg.



Tordai-hasadék

A Tordai-hasadék egy

mészkő-hasadék a Torockói-

hegységben. 1938. óta védett

terület. „A Tordai-hasadék a

vulkáni alkotás egyik

legbámulatosabb remeke, itt

egy hegylánc tetejétől a

talapjáig kettérepedve.” írta

Jókai Mór Egy az isten című

művében.

A kb. 2 km hosszú

szakadékon Hesdát-patak

folyik át. A sziklafalak 250 - 300

méter magasak, a falakban 32

feltárt barlang van. Túránk

során négy hídon keltünk át a

patak felett. A gyerekek

nagyon élvezték az olykor igen

veszélyes, csúszós

túraútvonalat.



5. nap: Torockó- Kolozsvár – Király-hágó - Paks

Utolsó esténket ismét Torockón töltöttük, ahol mindig

kétszer kel fel a nap. Másnap, reggeli után indultunk el a

lankás, füves mezőn keresztül a Székelykő lábához.

Gyönyörű panoráma tárult elénk.



Kolozsvár

Kolozsváron megtekintettük a Szent Mihály-templomot, mely Erdély második

legnagyobb gótikus temploma. Mátyás király lovas szobrát megkoszorúztuk,

majd idegenvezetőnkkel, Szabó Csabával elsétáltunk a szülőházához.



Király-hágó

Az Erdély kapujaként is emlegetett Király-hágó

gyönyörű panorámája után Paks felé vettük az

irányt.



Témanap

Iskolánk mintegy négyszáz tanulója közös 

énekléssel emlékezett meg a trianoni 

békediktátum 102. évfordulójáról 2022. 

június 3-án. A Kormorán együttes „Isten ujja 

megérintett” és a Republic együttes „Ezt a 

földet választottam” c. dalokat énekeltük 

el.



Témanap-túra

2022. 06. 02-án 50 felső tagozatos tanulóval autóbuszos kirándulást szerveztünk Pákozdra. A

helyszínen először 11 km-es túrát tettünk az ingókövek érintésével, majd bejártuk a Katonai

Emlékparkot, megtekintettük a kiállításait és koszorút helyeztünk el az I. világháborús

emlékműnél.



Értékelő óra

Élményeinket és tapasztalatainkat egy értékelő óra keretén belül

osztottuk meg a hatodik évfolyamosokkal, akik lelkesen kérdeztek minket

a kirándulásról és bíznak abban, hogy a következő évben ők is

eljuthatnak Erdélybe, a legendák földjére.


