
„Határtalanul” Erdélyben 

 

A „Határtalanul” elnevezésű program keretében május 9-14-ig Erdélyben kirándultunk. Idén 

már többedik alkalommal mentek gyerekek a hetedik évfolyamból. Kísérőkkel együtt 

összesen 50-en voltunk, rengeteg csodás helyen jártunk. 

Kora reggeli indulás után először Budapestre utaztunk. Nem kis feladat volt személyes 

csomagjaink mellett adományainkat is bepakolni. Budapesten a Magyarság Házát látogattuk 

meg. A lefoglalt időpont előtt volt még lehetőségünk a Halászbástyánál sétálni. A Magyarság 

Háza nagyon érdekes volt, minden terem más-más büszkeségünkről szólt: például a 

sporteredményeinkről vagy a zenénkről, tudósainkról. Múzeumlátogatás után indultunk 

tovább Nagyváradra. A határ átlépése után rövidesen megérkeztünk. Szerencsére volt még 

időnk megnézni a püspöki székhelyt, illetve a székesegyházat. A gyönyörű templomban 

szentmisén vettünk részt, majd elfoglaltuk a színvonalas, szép szállásunkat, ahol finom 

vacsorával és reggelivel kényeztettek minket. 

 

 

 



Másnap reggel indultunk tovább Erdély szívébe. Első megállónk a Királyhágó volt, ahol 

fotózkodtunk, sétáltunk, és megcsodáltuk a gyönyörű kilátást. Ezt követte Csucsa, ahol Ady 

Endre élt, alkotott, feleségével, Boncz Bertával. A házból, ahol éltek, láthatta a háborúból 

hazatérő rengeteg sebesültet, így születettek háborús versei. Az emlékére berendezett kiállítást 

is volt lehetőségünk megtekinteni. Következő állomásunk a bánffyhunyadi református 

templom volt. A nagy templomnak a történetével is megismertettek minket. A település 

határában a buszból érdekesnek találtuk a romák által épített palotához hasonlító házakat. 

Elhaladtunk a Tordai-hasadék mellett, és gyönyörködtünk a meseszép tájban, a busz mellett 

„elsuhanó” rengeteg székelykapuban. A Hargitai-hegységen átérve megpillantottuk a 

gyönyörű Csíki-medencét, estére szerencsésen megérkeztünk Csíkcsomotránra.  

Utunk 3. napján Erdély természeti szépségeiben gyönyörködhettünk: sétáltunk a Békás-patak 

által kivájt Békás-szorosban, a hatalmas sziklák igazán lenyűgöző látványt nyújtottak. A kis 

patak egy szűk mederben folyik végig a Moldvába vezető út és a szikla között. Megnyugtató 

hangja van annak, amikor a patak nekiütközik a sziklának.  

Ezután a Gyilkos-tóhoz vezetett az utunk, a tóból kiálló farönkök nagyon tetszettek 

mindenkinek. A tó partján kapható kürtőskalács és „mics” mindenkinek nagyon ízlett. 

Szállásunkra tartva a fenyőerdővel borított hegyekben gyönyörködtünk. Vacsora előtt 

megnéztük a csíksomlyói kegytemplomot, hallhattuk a kántor orgonajátékát. Igazán 

különleges élmény volt.  

Ezután felgyalogoltunk a csíksomlyói búcsú helyszínére. Visszatekintve a völgybe, láthattuk a 

csíki falvakat. Este megismerkedtünk a Babba Mária Gyermekotthon lakóival. 

 

 



Az utolsó teljes napon a Gyimesekbe, az Ezeréves határhoz kirándultunk. Lehetőségünk volt 

felmenni a Rákóczi-várba, a Nyerges-tetőn megkoszorúztuk iskolánk kopjafáját. Este 

tervezett kulturális program keretében együtt énekeltünk, zenéltünk, táncoltunk az Árvácska 

együttessel és az otthonban élő gyerekekkel. Számos felejthetetlen élménnyel gazdagodtunk, 

számos igaz barátság született. 

Sajnos a kirándulásunk a végéhez ért, de hazautunkon is gazdag programban volt részünk. 

Megtekintettük a híres csíkszeredai Makovecz templomot, Farkaslakán megkoszorúztuk 

Tamási Áron sírját. Kalandozhattunk a parajdi sóbányában. Az utolsó erdélyi állomásunk 

Kolozsvár volt, ahol Apáczai Csere János sírját kerestük fel. 

Az út során örökké tartó emlékekkel, új ismerősökkel, barátokkal gazdagodtunk, 

mindannyiunk nevében bátran állíthatom, ezt az élményben gazdag hetet soha nem felejtjük 

el! 
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