


 



 
A só útján 

 
A Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7.c osztálya 2022. 

május 30. és június 2. között a Talabor Utazási Iroda szervezésében Erdélybe látogathatott, a só útját 
végig járva. Utazásunk célja volt, hogy diákjaink megismerjék a határon túli magyarság életét. A 
kirándulással lehetőséget kívántunk teremteni arra, hogy diákjaink nemzettudata, a nemzeti 
összetartozás érzése kialakuljon, illetve elmélyüljön.  

Hétfőn hajnali 3:30-kor indultunk útnak, Nagylaknál léptük át a határt, majd átkelve Erdély 
kapuján, a Királyhágón, Bánffyhunyadon álltunk meg először, ahol a lelkész úr hatalmas 
vendégszeretetét élvezve hallhattunk pár szót a református templomról és meg is nézhettük azt 
belülről. Ezután Kolozsvár történelmi központjában sétáltunk: megtekintettük Mátyás király szobrát és 
ellátogattunk szülőházához, valamint megtekintettük a csodálatos Szent Mihály templomot. A tordai-
hasadék mellett elbuszozva a Tordai sóbányába érkeztünk, ahol több száz méteres mélységbe való 
leereszkedés után sétáltunk a csónakázó tó partján, felültünk az óriáskerékre és hatalmas „Maglód” 
kiáltásokkal kipróbáltuk a Visszhangok termét. Ezután Székelyszentlélek felé vettük az irányt és a 
Becsali panzióban elfoglaltuk szállásunkat, ahol már meleg szívvel és meleg vacsorával vártak 
szállásadóink.   

Második napon utunk Szovátára vitt és a sósvizű Medve –tónál eltöltöttünk pár tartalmas órát: 
körbejártuk és még a medréből kitermelt iszapot is kipróbálhattuk, megszagolhattuk. A só útja ezután 
Parajdig meg sem állt, ahol egy teljesen más jellegű sóbányát volt szerencsénk körbejárni, szabadidő 
keretében. A Sószorosban tett séta után Korondra indultunk. Meglátogattuk Tófalvi Csaba helyi 
vállalkozót, aki a parajdi só feldolgozását mutatta meg nekünk, nagyon lelkesen. Megtudtuk, hogyan 
készül a fürdőbomba, a sólámpa és belélegezhettük a finom sóport a bemutató közben. Ezután a 
korondi kirakodóvásárban vásárolgattunk. A szállásra vezető úton még megálltunk Farkaslakán, Tamási 
Áron sírjánál, ahol elénekeltük a székely himnuszt és nemzetiszínű szalaggal megtiszteltük az 
emlékhelyet. Este fáradtan tértünk vissza szállásunkra, de felpezsdített bennünket az estebéd melege 
és finomsága. 

Harmadik napunk reggelén Szejkefürdőig buszoztunk és nemzetiszínű szalag elhelyezésével 
tettük tiszteletünket Orbán Balázs sírjánál. Az emlékhelyig 14 varázslatos székelykapu alatt sétáltunk 
fel egy kis dombra az árnyas fák alá. A zetelaki víztározónál tett rövid megálló következett, majd 
Gyergyószentmiklósig meg sem álltunk. Itt bemehettünk az örmény katolikus templomba és annak 
harangtornyába is. Innen utunk a Gyilkos-tóhoz vezetett, amelyet körbesétálva részünk volt kiépített 
járdán és vadregényes, erdős helyeken, gyökereken lépkedve egyaránt megismerkedni a tájjal. Ezután 
a Békás-szoros lélegzetállító szikláihoz mentünk, a szurdokvölgyben csobogó patak mellett egyesével 
sétálva csodáltuk a minket körülvevő természeti szépségeket. S ha ez még nem lenne elég, erre a napra 
terveztük még a híres Csíksomlyói kegytemplom meglátogatását is. A hívek már a közelgő Pünkösdre 
készülődtek, de isteni szerencse folytán be tudtunk menni a templomba és aki szerette volna, 
megérinthette a csodatevő Szűz Mária szobrot is. Napunkat a Barátok Feredője borvízforrás különleges 
színű és ízű vizének kóstolásával zártuk, majd hazatértünk szállásadóinkhoz. 

Csütörtök reggel becsomagolás és egy utolsó reggeli után, kedves vendéglátóinktól elbúcsúzva 
elindultunk utolsó állomásaink felé: Fehéregyházán Petőfi-kútjánál megemlékezés és közös szavalás 
után ismét szalagoztunk. Ezután Segesvár régi városközpontját látogattuk meg: felsétáltunk a diák 



lépcsőn, megtekintettük a bástyákat és felsétáltunk az óratoronyba, melynek minden szintjén egy-egy 
érdekes és középkorról értékes információkat elénk táró kiskiállítás fogadott bennünket. A hazautunk 
utolsó helyszíne Arad, a vértanúk vesztőhelye volt. Itt is nemzetiszínű szalag elhelyezésével 
tisztelegtünk a történelmi hősök emléke előtt. Este 8 órakor értünk haza Maglódra. 

Hogy mit adott nekünk ez az utazás? Megtanultuk tisztelni egymást, az embereket, a határokon 
kívül élő magyarokat, a természet csodáit, a friss levegőt és Határtalanul! jól éreztük magunkat! 
Köszönjük, hogy több dolog szerencsésen alakult és ennyi élménnyel gazdagíthattuk a gyermekeket! A 
szülőknek pedig köszönjük a belénk vetett bizalmat és a kis figyelmességet, amivel itthon vártak 
bennünket!  

Seresné Bánfi Evelin osztályfőnök 
Késmárky Uzonka kísérőtanár, idegenvezető 


