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Utazás a só nyomában 

7. b osztály 
Határtalanul! Az Utazás a só nyomában című, HAT-17-01-2017-00496 azonosító számú, 

tanulmányi kirándulás hetedikeseknek pályázat keretén belül megvalósuló tevékenységek: 

Időpont Tevékenység Felelős 

2017.09.11. Határtalanul! Előkészítő óra 
 
Témája: 

 Magyarország határain túl élő 
magyarság létszáma, az 
államhatáron kívüli 
elhelyezkedés történelmi okai 

 Romániában élő összlakosság 
etnikai összetétele 

 Erdély magyarságának 
története, jelene 

 A kirándulás részletes 
programjának ismertetése 

 A toleráns és kooperatív 
viselkedés szabályai 
 
 

Lassúné Tóth Krisztina 
Kisné Fehér Anna 

 

 
 

2017.09.13. Második előkészítő óra 
 
Témája: 

 Erdély élményszerű bemutatása 
az internet, digitális tábla 
segítségével, a földrajzi és 
biológiai jellegzetességek 
megfigyelése. A szerzett 
ismeretek megbeszélése, az 
eredményesség ellenőrzése, 
értékelése. 

 Kémia órán is kisérleteket 
végeztünk a sóval 
kapcsolatosan. Az itt szerzett 
ismereteket kibővítve a 
sóbányákban szerzettekkel, a 
játékos matematika-kémia órát 
egy totóval fogjuk zárni 
Szovátán. 
 
 

Petneházi Lászlóné 

 



2017. 
szeptember 

19-22 

HATÁRTALANUL! Tanulmányi 
kirándulás 
 
1. nap 
Korán reggel indulunk és az első 
programelemünk Nagyszalontán 
lesz, ahol az Arany relikviákat 
nézzük meg. Majd tovább utazás 
belső Erdély irányába, átkelve a 
Király-hágón. Bánffyhunyadon, 
Kalotaszeg „fővárosában” 
megnézzük a református 
templomot, és a kertjében 
található Magyar Hősök 
emlékkövét. Tovább utazunk 
Kolozsvárra, ahol a történelmi 
központban sétálunk: Mátyás 
király szobra és szülőháza, Szent 
Mihály templom, Farkas utcai 
református templom, 
Házsongárdi temető. Folytatjuk 
utunkat Tordára, hogy ott a 
sóbányába, több mint száz méter 
mélységbe ereszkedjünk le, ahol 
a sós tavon csónakázhatunk, vagy 
az óriáskereket próbálhatjuk ki. 
Estére érkezünk 
Székelyszentlélekre, ahol a 
szállásunk lesz. 
 
 

Kisérő nevelők: 
 
Lassúné Tóth Krisztina 
Kisné Fehér Anna 
Hangácsi Anikó 

 2. nap:  
Ezt a napot teljesen a Sóvidéken 
töltjük és a só különleges 
előfordulásaival ismerkedünk 
meg. Szovátán a különleges sós 
Medve-tavat nézzük meg, majd 
Parajdon a sóbányát keressük fel, 
így lehetőségünk lesz felmérni a 
két sóbánya közötti 
különbségeket és 
hasonlóságokat. 80-100 méter 
mélységbe ereszkedünk le egy 
nagy só tömbbe, ahol templom, 
múzeum, játszótér található. 
Majd a Sószorosban sétálunk, 
ahol a só különleges formáival 
ismerkedünk meg, mint például a 
felszínen kialakult barázdák, a 
sókarrok, valamint borsós 
felszínű sókarfiolok. 
Lehetőségünk lesz sós-forrást 
kóstolni, és akinek nagy kedve 
támad még a sós iszapfürdőt is 
kipróbálhatja. Ezt követően rövid 

 



megálló Korond főutcáján az 
állandó kirakodóvásárban. 
Csíksomlyóra utazunk, ahol a 
csodatevő Szűz Mária szobrát 
nézzük meg a kegytemplomban 
valamint a borvízforrást tekintjük 
meg. Visszautazunk szállásunkra, 
vacsora. 
 

 3. nap:  
Reggeli után felkeressük a 
legnagyobb székelyként számon 
tartott Orbán Balázs sírját, 
Szejkefürdőn. Ezt követően 
Székelyudvarhely, a „székely 
főváros” nevezetességeivel 
ismerkedünk meg: szobor park, 
református templom, Vas 
székely, városháza. A zetelaki 
víztározó mellett elutazva 
érkezünk meg 
Gyergyószentmiklósra, ahol az 
örmény templomot keressük fel. 
Majd a Gyilkos–tó csodálatos 
szépségével ismerkedünk meg és 
a Békás szoros sziklái között 
sétálunk. Visszautazás 
Székelyszentlélekre.  
 
 

 

 4. nap:  
Becsomagolás után útnak 
indulunk és az első megállónk 
Fehéregyházán lesz, ahol „Petőfi 
kútjánál” állunk meg, mivel 
állítólag itt látták utoljára élve. 
Ezt követően Segesvár történelmi 
központjával ismerkedünk meg: 
Óratorony, diák lépcső, bástyák, 
református templom. Ezt 
követően haza indulunk, 
Marosvásárhelyen egy rövid 
városnézést követően 
hazautazunk, érkezés az esti 
órákban. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


