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1. TEMATIKUS ÚTVONAL: Ismerkedés Erdély gazdasági, kulturális, természeti 

értékeivel, Arany János, Nagyszalonta szülöttének helyi kötődéseivel. 

2. TERVEZTT PROGRAMELEMEK: 

Programelem 1 bemutatása: tervezett útvonal: Nagyszalonta-Királyhágó: Első 

helyszínünk Arany János szülőhelye, az emlékévhez kapcsolódva megtekintjük a 

költőhöz kapcsolódó relikviákat. „Erdély kapuja”, Királyhágó nem csupán történelmi 

jelentőségű, de csodálatos kilátást nyújt, lehetőséget teremtve panoráma-fotózásra is. 

Programelem 2 bemutatása: tervezett útvonal: Torda- Parajd- Korond: A Tordai-

hasadék geológiai-,kőzettani-,mondai ismereteit felelevenítve tekintjük meg ezt a 

különleges képződményt. Ez után meglátogatjuk a parajdi sóbányát, ahol a hely 

gazdásági jelentőségéről és élettani hatásairól is ismereteket szerzünk. Látogatást 

teszünk Korondon, ahol idegenvezető segítségével ismerkedünk meg a helyi 

népművészettel. 

Programelem 3 bemutatása: tervezett útvonal: Gyergyói-medence- 

Gyergyószentmiklós- Sugó-barlang: Gyergyószentmiklóson megismerkedünk a 

településsel, majd a Tarisznyás Márton Múzeumban Erdély növény- és állatvilágával, 

néprajzi elemeivel. Idegenvezető segítségével látogatjuk meg a Sugó-barlangot, mely 

különleges élővilágával is érdekes látnivaló.  

Programelem 4 bemutatása: tervezett útvonal: Libán-tető- Zetelaka víztározó- 

Szejkefürdő: Első állomásunkon az andezit bánya kínál különleges látnivalókat, ahol a 

bányászattal is, mint munkával megismerkedhetünk. Zetelakán a víztározó gátján 

átsétálva ismerkedhetünk meg a vízgazdálkodással. A Sós-patak völgyében 

Szejkefürdő sós vizének gyógyhatását is megtapasztaljuk, amit meg is kóstolhatnak a 

gyerekek. (A helyiek által „borvíznek” nevezett különlegesség.) A Székelykapu 

Múzeum a helyi építészet különlegességeivel szolgál számunkra. Természetesen 

Orbán Balázsnak, a Székelyföld megörökítőjének sírját is felkeressük, ott koszorút 

helyezünk el. 

Programelem 5 bemutatása: tervezett útvonal: Gyilkos-tó- Békás-szoros: Az út 

lehetőséget ad, hogy tanulói beszámoló alapján megismerjük úti célunk biológiai, 

földrajzi, irodalmi ismereteit. A területet gyalogtúrával járjuk be, ez alatt számtalan 



fényképet készítünk, melyek segítségével a tanulók a hazaérkezés után 

beszámolhatnak társaiknak erről a különleges helyről. 

Programelem 6 bemutatása: úti cél: Szent Anna-tó, Mohos-tőzegláp: Tanulói 

beszámolók segítségével ismerjük meg a látogatandó helyszínek kialakulását, földrajzi 

jelentőségét, külön kiemelve a tőzegláphoz kapcsolódó ismereteket. Idegenvezető 

segítségével a kijelölt ösvényen bejárjuk a terület látogatható részét is. 

Programelem 7 bemutatása: úti cél: Csicsaj dűlő: Természetjárást tervezünk 

idegenvezető segítségével, melynek során megismerkedünk a medve, a farkas és a 

vaddisznó élőhelyével, ahol előzetes felkészülés alapján tanulói beszámolót hallgatunk 

meg a Natura 2000 programról, a természetvédelem fontosságáról. Tanulóink ezen a 

programon az Elekes Vencel Általános Iskola diákjaival közösen vesznek részt. 

Közösen elvégezzük a terület megtisztítását is. Ezen a napon megajándékozzuk a helyi 

iskola tanulóit egy általunk készített naptárral is. 

Programelem 8 bemutatása: úti cél: Immár hazafelé vezető utunkon Déva várát 

látogatjuk meg, ahol a hagyományoknak megfelelően mi is „emlékkövet” helyezünk 

el. Lehetőségünk lesz arra is, hogy irodalmi ismereteinket, a balladáról tanultakat 

közösen megbeszéljük. Természetesen a helyszínen készített fotókkal is gyarapítjuk 

„gyűjteményünket”, hiszen a különleges kilátás ezt lehetővé teszi.  
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