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A Határtalanul pályázat keretében iskolánk 8. osztályos tanulói és kísérő pedagógusaik vettek 

részt élményekben gazdag nagy erdélyi körutazáson 2022. május 9-13. között. Az első napon 

korán reggel indultunk. Sok órai buszozás után az első látnivaló, szinte azonnal a határátlépés 

után Nagyváradon a püspöki palota, a székesegyház és a Kanonok-sor volt. A püspöki palota 

kertjében Szent László szobornál megismerkedtünk a szobor legendájával. Körösfőn 

felsétáltunk a négy fiatornyas református templomhoz, majd megemlékeztünk Vasvári Pálról, 

emlékművénél koszorút helyeztünk el. Útban Kolozsvár felé megálltunk Királyhágón, ahol 

megtudhattuk mi a jelentősége az egyszerű parkolónak. Innen kezdődik Erdély! Sajnos, a 

kolozsvári sétát hatalmas felhőszakadás hiúsította meg, így buszos városnézés során 

tekintettük meg a Szent Mihály templomot és a Mátyás szoborcsoportot. Fehéregyházán 

Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet… című versével emlékeztünk a szabadságharc 

költőjére, emlékművén elhelyeztük iskolánk koszorúját. Késő este érkeztünk 

szálláshelyünkre, a tusnádfürdői Szent Kristóf Panzióba.  

Utazásunk második napján először a csíkszeredai Mikó várat kerestük fel, majd a csíksomlyói 

kegytemplomban megismerkedtünk a Mária-kegyszobor legendájával és a csíksomlyói búcsú 

történetével. Madéfalván elhelyeztük az emlékezés koszorúját a Siculicidium emlékművön és 

megismertük az 1764-es madéfalvi veszedelem történetét. Következő megállónk Marosfőn a 

Maros-forrása volt, ahol Maros és Olt legendáját hallgattuk meg.  Óriási fenyvesek, 

lélegzetelállító kilátás. Pongrác-tetőn (1250 m) megálltunk egy rövid pihenőre. Magunkba 

szívtuk a friss hegyi levegőt. Megnéztük a mézárusok portékáit, néhányan vásároltak is a 

különlegességekből. A Gyergyói havasokon át kanyargós út vezetett a Székelyföld természeti 

gyöngyszemeihez. Európa egyik természeti ritkaságához, a Békás-szoroshoz érkeztünk. Égig 

érő, szinte függőleges sziklafalak között haladtunk át gyalogosan. Zúgó hegyi patakok, 

kisebb, nagyobb vízesések mellett meg-megálltunk. Néhány perces buszozás után 

megérkeztünk a Gyilkos-tóhoz. Útközben megismerkedtünk a tó legendájával. A legendát 

„erősíti” a misztikus hangulat, melyet a tó medréből még ma is kiálló megkövesedett 

fenyőcsonkok látványa tett teljessé. A látványt még fokozták a tó köré csoportosuló 

hegycsúcsok.  

A harmadik napon Parajdra a sóbányába látogattunk el elsőként, amelynek kialakítása egy 

vidámparkra emlékeztet a játékok miatt, de van kisebb mozgást igénylő sportokra is 

lehetőség. Sőt még egy kápolna is helyet kapott a mélyben. Innen Korondra mentünk, ahol a 

kirakodóvásárokon keresztül kicsit beletekinthettünk a népi fazekasságba, majd rövid idő 

elteltével megérkeztünk Tamási Áron, erdélyi magyar író szülőfalujába, Farkaslakára. Sírját 

megkoszorúzva emlékeztünk munkásságáról. Utunk következő állomása Szejkefürdő volt, 

ahol székelykapukon át jutottunk fel Orbán Balázs, a legnagyobb székely sírjához, ahol rövid 

megemlékezésre és koszorúzásra került sor. Felejthetetlen délutánt töltöttünk a Mini 

Transylvania Parkban, ahol Erdély több mint 90 történelmi helyének és középkori várának 



makettjei tekinthetők meg. A székelyudvarhelyi rövid városnézés után megcsodáltuk a 

máréfalvi székelykapukat, majd megkóstoltuk a homoródfürdői borvizet.  

Csütörtökön első úti célunk a prázsmári erődtemplom volt, amely a legnagyobb és 

legkülönlegesebb szász erődtemplom. A Világörökség részét képező, szinte bevehetetlennek 

épített vártemplom a történelem viharos századaiban a környék lakosainak védelméül 

szolgált. A zágoni Mikes kúria meglátogatása után Csomakőrösön ismerkedtünk meg Kőrösi 

Csoma Sándor kalandos utazásaival. Kézdivásárhelyen tisztelegtünk a székely ágyúöntő, 

Gábor Áron szobránál, sétát tettünk a főtéren.   A települések meglátogatása után a Szent 

Anna-tóhoz indultunk, amelyet a parkolóból rövid sétával lehet elérni. A  kialudt vulkáni 

kráterben kialakult tó partján felkerestük a Szent Anna kápolnát, majd átsétáltunk a Mohos 

tőzeglápra, amelyet vezető irányításával nézhettük meg, hiszen egyébként veszélyes lehet. 

Hazafelé vezető utunk első megállója az erdélyi szászok egykori nagy központja Brassó volt. 

A Fekete templom és a főtér meglátogatása után Gyulafehérvár felé vettük az irányt. A 

székesegyház meglátogatása után körbesétáltuk a várnegyedet. Utolsó romániai 

megállóhelyünkön, Vajdahunyadon látogatást tettünk a Hunyadiak ősi fészkében, 

Vajdahunyad várában, megemlékeztünk Hunyadi János hősiességéről, munkásságáról. A késő 

esti órákban fáradtan, de élményekkel telve érkeztünk meg iskolánkhoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 


