Eötvös Loránd Általános Iskola - Balatonfüred
Székelyföld kincsei - túra Sóvidéken
2018. 03. 19. - 23
Létszám: 62 fő (58+4)
Szállás: 4x HINTÓ PANZIÓ - Székelyudvarhely
Idegenvezető: Vajda Éva - Tel: 0040 753 478 597
Kapcsolattartó: Diószeghy Leopoldina 0687/342-502
Sebők Lajos 06-20-253 1340
Aláhúzva jelöltük a pályázatban szereplő, kötelező programelemeket.
„Szakmai szolgáltatásokra” pályázott összeg összesen: 199100 Ft
Nagyszalonta – Arany emlékház 3x58, 174 lej
Parajd – sóbánya – diák 20 lejx58, 10 diák után 1 felnőtt ingyen, 1160 lej
Sószoros – 2 lej ill. 4 lej, 132 lej
Madarasi Hargita - Szekerezés 18 lej/fő kb. 1116 lej
Székelyvarság kb. 3 lej/fő: kb. 186 lej+100 lej
Táncos mulatság 300 lej
__________________________________________________________________
Tanulmányi kirándulás rövid bemutatása:
Székelyudvarhelyen sétálunk. Szovátán a Medve-tó körül teszünk sétát. Parajdon a
sóbányát keressük fel. A Sószorosban kirándulunk. Táncos mulatságon veszünk részt
Székelyudvarhelyen. A Madarasi-Hargita tetejére túrázunk. Székelyvarságra, "a
székely tanyavilág zsindely-országába" látogatunk. Szejkefürdőn felsétálunk Orbán
Balázs sírjához. Tamási Áron sírjánál a legnagyobb székely népi íróra emlékezünk.
Fehéregyházán „Petőfi kútjánál” állunk meg. Segesvár történelmi központjával
ismerkedünk meg.
Programterv
1. nap: márc. 19, hétfő
Indulás: 5.00 (1 óra időeltolódás a határon)

12.00-13.00 Nagyszalonta – Arany emlékház, (a múzeum hétfőn zárva van)
18.00-19.00 Marosludas: estebéd a Tivoli terasz étteremben ( Cím: Strada Câmpului,
Luduș 545200 ) Tulajdonos: Erika, tel: 0040 742 084 581

21.00 óra körül: Érkezés a Hintó panzióba Székelyudvarhelyen.
2. nap: márc. 20, kedd
8.30: indulás
9.00 -10.30: a 96%-ban magyar lakta 40 ezres városban, Székelyudvarhelyen
sétálunk: szoborpark, református templom, Vasszékely, városháza. A
Székelytámadt-várban maketteken láthatjuk Erdély legfőbb várait, látnivalóit.
11.00-12.00: Iskolalátogatás Máréfalván a Nyírő József Általános Iskolában.
Kapcsolattartó: Bogos Rozália igazgatónő.. Megbeszéltük vele a látogatást, várják
szeretettel a csoportot. Kérjük, érkezés előtt szíveskedjenek Önök is felvenni vele
a kapcsolatot. Telefonszáma 0040 266 245020
12.30-17.30:
A
Madarasi-Hargita
tetejére
túrázunk,
Ivóból
terepjárókkal/traktorral tesszük meg az út felét. A székelyek szent hegyét, a
Hargita tetejét kopjafák, magyar nemzeti szalagok, a zarándokok által ácsolt
keresztek százai díszítik, megható feliratokkal, áldásokkal, Csaba királyfi
segítségéért esedező fohászokkal, a szülőföld szeretetének megható
vallomásaival.
19.00: Szállás, vacsora a Hintó Panzióban.
3. nap: márc. 21, szerda
8.30: Indulás
9.00-10.00: Szejkefürdőn felsétálunk Orbán Balázs sírjához, 14 régi székelykapu
alatt áthaladva.
10.15-11.00: Tamási Áron sírjánál a legnagyobb székely népi íróra emlékezünk
12.30-17.00: Székelyvarságra, "a székely tanyavilág zsindely-országába"
látogatunk. Könnyű túrát teszünk a meseszép Csorgókő vízeséshez és a Jézus
kútjához. Egy tanyán, a szabad ég alatt ebédelünk házi finomságokat. Felkeresünk
egy kovácsműhelyt, meglátogatunk egy zsindelykészítő mestert, majd egy
vízimalmot is (benne érdekes kis múzeummal).
18.00 Szállás, vacsora a Hintó Panzióban.
4. nap – márc. 22, csütörtök
8.00: Indulás
9.00-10:30: Szováta – séta a Medve tónál
11.00-13.30: Parajd, sóbánya
13.30-15.30: séta a Sószorosban
16.00-17.00: Korond, látogatás egy fazekasműhelyben (2 csoportban), vásárlási
lehetőség Józsa János világhírű székely keramikus művész, mesterember

fazekasműhelyében
18.00: szállás, vacsora, utána: Néptáncos mulatság tánctanítással, a Boróka
együttes tagjai részéről.
5. nap: márc. 23, péntek
Indulás reggel 8.00-kor
8.30-9.00: Székelykeresztúron ellátogatunk Petőfi körtefájához. A Gyárfáskertben áll az a mára kiszáradt, több száz éves körtefa, amely alatt – a legenda
szerint – utolsó estéjét töltötte nemzeti költőnk, mielőtt elindult volna a végzetes
fehéregyházi csatába. Kányádi Sándor sorai is erről árulkodnak: „Haldoklik az öreg
tanú, Petőfi vén körtefája. Azt beszélik ő látta volt verset írni utoljára.”
9.30-10.00: Koszorút helyezünk el az Ispánkútnál, a költő feltételezett elestének
helyén felállított Petőfi-emlékműnél, amelyet 1969-ben állítottak föl, Hunyadi
László alkotása.
10.30-12.00 Séta Segesvár történelmi központjában, ahol napjainkig
fennmaradtak a középkori német építészet műemlékei.
22.00 óra körül: hazaérkezés.
______________________________________ ____________________
Idegenvezető díja: 5 nap x 18.000 (napidíj) + 4 x 8.000 Ft (étkezés, szállás-és
belépők költsége) + 10.000 Ft (útiköltség) = 132.000 (Önrészből fizetendő)
Önrész teljes összege: 132.000 (Id. vez. díj)
Önrész összege: 132.000 Ft/58 fő= 2.300 Ft/diák

