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Határtala ul Erdélybe  

Az iskolánk sikeresen pályázott és nyert a Határtalanul program keretében, így Erdélybe 

utazhattunk május végén.  

Hajnalban indultunk itthonról, hosszabb utazás után első megállónk Királyhágón volt. Kicsit 

pihentünk és megcsodáltuk a tájat. Ezt követően a Tordai hasadék felé vettük az utunkat. A 

hasadékban túráztunk 

egy nagyot, 

visszafelé hatalmas 

eső kapott el 

bennünket. Bőrig 

ázva, de nagyon jó 

hangulatban 

indultunk a 

szállásunk felé, 

Gyergyószárhegyre. 

Szállásunk nagyon 

szép volt és az 

izgalmas napot egy 

finom vacsorával zártuk.  

A második napon először a Gyilkos tóhoz mentünk, a magas vízszint miatt nem láttuk a tóból 

kiálló jellegzetes 

rönköket, de a tó látványa 

így is nagyon szép volt. 

Miután 

megismertük a tó 

legendáját, gyalogosan 

elindultunk felfedezni a 

Békás-szorost.  A szoros 

égig érő sziklafalai között felejthetetlen élmény volt sétálni és felfedezni a különböző színekben 
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pompázó virágokat, növényeket. A szállásunkra vezető úton kis kitérőt tettünk Csíksomlyóra, 

ahol közösen imádkoztunk a kegytemplomban és megkóstoltuk a híres borvizet is.  

Harmadik napunk is eseménydúsnak ígérkezett. A finom reggeli után elindultunk a torjai büdös 

barlang felé. A 

barlang „illatát” 

már messziről 

éreztük, a 

jellegzetes szag a 

földből feltörő 

kéndioxidnak 

köszönhető. A 

barlangból feltörő 

gázok közül a 

szén-dioxid a 

legveszélyesebb, e 

miatt lett a barlang 

legendás hírű. Itt 

érdekes kísérletet végeztünk, a magunkkal hozott buborékfújóval buborékokat fújtunk, amelyek 

szépen lebegtek a gázok felszínén. A pihenő idejét kihasználva meghallgattuk Sánta Ferenc 

novelláját, ami a barlang 

történetéhez kapcsolódott. A 

megható történet után 

továbbindultunk a Szent 

Anna tóhoz és a Mohos 

tőzegláphoz. A buszról 

megpillantottunk egy medvét 

és három bocsát, hihetetlen 

élmény volt ilyen közelről 

látni ezeket a szép állatokat. 

A tőzeglápot helyi 
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idegenvezető előadásával fedeztük fel.  

Negyedik napon lovas kocsival utaztunk át a szomszédos településre, ahol Böjte Csaba árváival 

találkoztunk. Végigjártuk a gyermekotthont, megismerkedtük a gyerekekkel, átadtuk a nekik a 

gyűjtött adományainkat. Majd esztena látogatáson vettünk részt, ahol megismerkedtünk a helyi 

pásztorok életével és megkóstoltuk a finom friss sajtot és az ordát. Ezután Ditró csodaszép 

templomát látogattuk meg, ahol egy kicsit elcsendesedtünk, és végiggondolhattuk a sok csodás 

élményt, amit közösségként együtt átéltünk.  

Végül eljött hazautazásunk napja. A hazafelé tartó úton megálltunk még Tordán a sóbányánál, 

majd Mátyás 

király 

szülővárosát, 

Kolozsvárt 

látogattuk meg. 

Mátyás király 

szobrát és a 

szép Szent 

Mihály 

templomot 

néztük meg. 

Végül Körösfőn 

vettük meg kis 

ajándékainkat, 

amik erre a csodaszép öt napra fognak bennünket emlékeztetni.  

Bordás-Giesz Lilla, Fehér Dorka, Józsa Timea, Nagy Letícia 7.a 

 

 

 

 


