
Határtalanul! tanulmányi kirándulás 

„Ti vagytok a föld sója” 

(HAT-17-01-2017-00305) 

 

A Határtalanul! program keretében a 7K osztály idén Erdélybe látogatott el a só útját 

követve. Erdély természeti és magyar történelmi nevezetességeinek nyomában kirándultunk 

2018. május 7-11. között.  

  Az első napon egy nagyon hosszú út 

után megérkeztünk Nagyváradra. Először a 

Nagyboldogasszony Székesegyházat 

látogattuk meg, benne a kincstárral. Ezután az 

utcákon sétálva láttuk a felújított Sas palotát. 

Nagyszalontán a Csonkatornyot néztük meg és 

Arany János szülőházát. Egy gyönyörű 

hegyvidéki utazás után Szilágynagyfaluban 

megkoszorúztuk az Arany-emlékévhez 

kapcsolódva a költő szobrát.  

A második napot a Tordai Sóbányában 

kezdtük. A falon mindenhol só csillogott. Majd 

Torda másik nevezetessége következett: az 

égbe magasodó Tordai-hasadékot már 

messziről láttuk. A sziklákon átkelve a 

természet ezer csodáját figyelhettük meg. 

Marosvásárhelyen a Teleki Sámuel 

Könyvtárban régi könyveket láttunk, és a két 

matematikus Bolyairól tekintettünk meg egy 

kiállítást. Ezután átgyalogoltunk a 

Kultúrpalotához, ahol a tükör-termet és a 

színházat látogattuk meg. Szovátán a Medve-

tóhoz érve már lógott az eső lába, így csak néhány percre álltunk meg. 

A harmadik napon a Súgó-barlanghoz 

kirándultunk: egy erdei ösvényen csúszós 

leveleken lépkedve sétáltunk fel. Bent, az 

elemlámpák fényénél láttunk cseppkő-

alakzatokat és egy kis denevért is. A Békás-

szorosban szemerkélő esőben sétáltunk végig, 

feltekintve lélegzetelállító látvány tárult a 

szemünk elé. Ezután a Gyilkos-tónál álltunk 

meg fotózni és kürtőskalácsot kóstolni. A nap 

végén még Parajdon tettünk látogatást a 

sóbányánál, majd Korondon a vásárlás került 

előtérbe. 



A negyedik nap bizonyult a legizgalmasabbnak. A 

Szent Anna-tó víztükre sima volt és erdő vette körül a 

helyet. Hamarosan egy medvebocsot láttunk meg: élelmet 

keresett a környéken. A Mohos tőzeglápot meglátogatva 

érdekes növényekkel és állatokkal ismerkedtünk meg, 

pallókon sétálva. A torjai Büdös-barlanghoz érve kénszag 

csapta meg az orrunkat. A falon sárgán látszódott a 

mérgesgázok kiáramlásának vonala. 

Az utolsó napunkon Segesváron megnéztük az 

óratornyot, a Drakula-házat, és a Petőfi - szobornál 

találkoztunk egy ottani iskola diákjaival. Végül 

felgyalogoltunk a Fedett-lépcsőn. Városnézésünk során 

sok építészeti stílussal ismerkedtünk meg. Kolozsvárra 

beérve Mátyás király szobrát csodáltuk meg. Ezen kívül 

meglátogattuk a székesegyházat és a király szülőházát. 

Egy emlékezetes és tartalmas utazáson 

vettünk részt. Gyönyörű helyeken jártunk, sok 

élménnyel gazdagodtunk.  

 

Farkas Evelin és Lanczki Veronika 

7K osztály 

 

 

 

Az erdélyi kirándulás a Határtalanul! tanulmányi kirándulás hetedikeseknek pályázat keretében 

(HAT-17-01-2017-00305) valósult meg. A pályázati összeg: 2024950 Ft. 

 

 

 

 

 

 

 

                                


