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A só útján
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Pályázati azonosító: HAT-KP-1-2021/1-000959
Pályázó szervezet adatai – OM azonosító: 035899
Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Törökszentmiklós

A Törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt
Határtalanul! pályázat keretében 2022. május 10. és május 13. között részt vett egy négy napos (3 éjszakás)
erdélyi kiránduláson. Pályázati azonosító: HAT-KP-1-2021/1-000959.
Pályázó szerv adatai: OM azonosító: 035899, Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda.
A pályázat célja volt, hogy megismerjük Erdély természeti, történelmi és kulturális értékeit, és a hozzá kapcsolódó
személyiségeket. A projekt címe: A só útján. A tanulmányúton iskolánk 7.a és 7.b osztálya vett részt.
Az úti cél a csodálatos Erdély, a történelmi Magyarország szép vidéke volt. A gyermekek az első pillanattól kezdve
nagyon jól érezték magukat. Az erdélyi utakat róva, ámulva nézték a vidék mélységeit, magasságait, a hatalmas
égbe nyúló sziklákat, sok meseszép tájat ismerhettek meg. Felkeresték azokat a legismertebb történelmi és
természeti nevezetességeket, amelyekkel a tanítási órákon már találkozhattak, vagy hamarosan találkozni
fognak.
Hihetetlenül gazdag program részesei lehettek: a kulturális, történelmi és természeti kincsek megismerésén túl,
a közös buszos utazás csapatépítő jellege is nagy élmény volt számukra.
Az út fontos állomásai: Király-hágó – Kolozsvár – Torda – Székelyudvarhely - Szováta – Medve-tó – Parajd –
Korond – Farkaslaka – Szejkefürdő – Zetelaki-víztározó - Békás-szoros - Gyilkos-tó – Csíksomlyó „Fehéregyháza – Segesvár – Marosvásárhely”.
1. nap
Május 10-én korán reggel – 5 órakor – 40 diák 4 kísérő tanárral indult neki a nagy kalandnak, így elég álmos
buksik kukucskáltak kíváncsian a busz ablakain, nagyon jókedvűen. Határátkelés Ártándnál, majd tovább
utaztunk belső Erdély irányába, átkelve az alföldi gyerekek számára rögtön csodálatos Király-hágón.

Következő megállónk Kolozsvár volt, ahol megtekintettük Mátyás király szobrát és szülőházát, közben felidéztük
a közös történelem e részét; megismerkedtünk a központ magyar vonatkozású épületeivel; meglátogattuk a
Farkas utcai református templomot, ahol közösen imádkoztunk és énekeltünk; megnéztük a Babes-Bolyai
Egyetem épületét, ahol jelenleg több mint 40 000 diák tanul a magyar-, román-, vagy német nyelvű fakultáson;
sétáltunk a Házsongrádi temetőben.

Folytattuk utunkat Tordára, hogy ott a sóbányában, több mint száz méter mélységbe ereszkedjünk le. A sóbánya
megtekintése egy nagyszerű élmény, egy egyedi földrajzi hely felfedezése volt, ahol a történelem, a tudomány, a
legenda és a mágia mind megtalálja a helyét. A föld alatt a természet páratlan sócsodáival találkozhattunk, de
óriáskerék, teke- és golfpálya, biliárdasztalok is szórakoztatták gyerekeket. A különleges élménynek, az
egészséges környezetnek és a létesítmény varázsának köszönhetően mindenki jókedvűen, rejtélyekkel, és
legendákkal telve jött ki.

Hosszabb utazás következett Székelyudvarhelyre, ahol a szálláshelyünk volt, a Hintó Panzióban, ahol kényelmes
szobák, és meleg vacsora várta a csapatot.
2. nap
A kiadós reggeli után kíváncsian indultunk Szovátára a sós Medve-tóhoz.

A világ legnagyobb heliotermikus tava körül sétálva a tanösvényeken, meghallgattuk a 19. században már ismert
gyógyfürdő érdekességeit, hogy a sótartalma a felszíntől lefelé haladva folyamatosan nő, a tó tetején pedig a
belefolyó édesvíz egy vékony réteget alkot, ami üvegházhatást eredményez, megakadályozva a víz kihűlését. A
napsütés felmelegíti a sűrűbb alsó réteget, ami nem tud feláramlani a felszínre. A sok fürdőző miatt viszont a
felszíni, hidegebb édesvíz rendszeresen összekeveredik a sóssal, így a tó hőmérséklete is csökken. A
gyógyhatása vitathatatlan.
Innen Parajdra vezetett az utunk, ahol lehetőségünk volt felmérni a két sóbánya közötti hasonlóságokat és
különbségeket. Busszal a mélybe, majd a hosszú lépcsősor, majd a bánya 50. szintjére érve megpillantottuk a
mesebeli várost 120 méter mélyen. A sóbánya hatalmas méretekkel rendelkezik, és csodálatosan szép látványt
nyújtott. Néha olyan, mintha márvány lenne, néha pedig úgy tűnik, mintha sima beton Itt előadást hallgattunk meg
a só útjáról. A kémia tantárgyhoz kapcsolódóan megvizsgáltuk a só összetételét, élettani hatásait. A bányában
különböző kalandpályák, játszótér, pingpong-asztalok biztosították a jó szórakozást.

Ezt követően megállónk volt Korondon, ahol megismerkedtünk a korondi fazekasság történetével, és a parajdi
sóbányában bányászott sótömbök feldolgozásának folyamatával, és az egészségre jó hatásával.

Farkaslakán megnéztük és megkoszorúztuk a híres székely író, Tamási Áron síremlékét, Tamási Áronnak az volt
a végakarata, hogy szülőfalujában temessék el. Már évekkel előtte kijelölte magának még a sírhelyét is. A Trianoni
emlékművet is megkoszorúztuk, melyet milleniumi emlékpark vesz körül, az aradi 13 vértanú emlékét őrző
kopjafákkal. A koszorú felhelyezése közben a Székely himnuszt énekeltük.

Farkaslakáról Szejkefürdőre vitt az utunk, ahol megnéztük és megkoszorúztuk a legnagyobb székelyként számon
tartott Orbán Balázs sírját. A síremléket az teszi egyedivé egész Erdélyben, hogy székelykapuk hosszú sora jelöli
az oda vezető utat, amelyek közül a legkülönlegesebb a legutolsó kapu. Ezt ugyanis maga Orbán Balázs állíttatta
még életében és arany-kék színekkel volt egykor díszítve, amely mára igencsak megkopott. A több mint 100 év
alatt fölállított 16 különböző stílusú, gyönyörű kapu méltó felvezetést ad a síremlékhez.

Egyik legérdekesebb helyszínünk a Mini Erdély Park volt, amelyben több mint kilencven erdélyi történelmi épület
és középkori vár makettjét láttuk.

Másnap reggel a zetelaki víztározót csodáltuk meg. A Zetelaki Víztározó (140 hektár, 15 millió köbméter, 800 m
tengerszint feletti magasság!) a havasokról lefelé igyekvő fürge vadvizek folyását egy csodálatos mesterséges
tóvá szelídíti, amely kiváló horgászati, fürdőzési, túrázási, vagy csónakozási lehetőségeket biztosít, amely
mindenkinek elnyerte tetszését.

Ezután az igazi nagy földrajzi élmény várt ránk, a Békás szoros, melynek 2-300 méter magas sziklafalai között
gyalogoltunk, amely egy tektonikus eredetű szurdokvölgy.

Ezután a Gyilkos–tó csodálatos szépségével, kialakulásával és legendájával ismerkedtünk meg.

Innen Csíksomlyóra utaztunk, ahol a csodatevő Szűz Mária szobrát néztük meg a kegytemplomban. Itt kezdődött
a kálváriánk. Egy váratlan megbetegedés-sorozat miatt a 3. nap vége és a 4. nap módosult.

A 3 nap estéjét és éjszakáját, és a 4. nap délelőttjét sok gyermek kórházban töltötte. Ezért nem tudtunk megnézni
mindent, amit terveztünk. Szerencsésen értünk haza a 4. nap estéjén, tele élményekkel, tanulságokkal.
A gyerekeket idézve:
„Ez a kirándulás szerintünk iszonyatosan jó volt, a betegségeket leszámítva.”
„Ezt a kirándulást már régóta vártuk, és nagyon jó is volt, nem csalódtunk benne.”
„Nagyon jól éreztük magunkat, sok érdekes dolgot láttunk.”
„Örökre emlékezni fogunk erre a négy napra.”

