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HATÁRTALANUL PROGRAM 
„ Az ÖSSZETARTOZÁS ÉLMÉNYE“ 

 
A projekt megvalósításának ideje :   2022. május 20-24. 
Pályázó intézmény:  Szent Anna Katolikus Általános Iskola (  OM: 200468)  
                                  4461 Nyírtelek, Iskola u.12. sz . 
Megvalósítás helye:    Románia – Gyergyóújfalu 
Létszámadatok:           33 diák és 4 kísérő pedagógus 
Egyéb létszámadatok: 1 fő projektvezető, 1 fő idegenvezető 
 

1. nap : 2022. május 20. ( péntek )  
Utazás:      Nyírtelek-Torda - Gyergyóújfalu : 
Távolság : Nyírtelek -Torda - Gyergyóújfalu 500 km 
Tordai sóbánya megtekintése. 
A világ 25 hihetetlen látványossága közé sorolta a tordai sóbányát az amerikai Business Insider 
magazin. A Kolozsvár közelében található, több száz éves bánya komoly turistaattrakciónak 
számít: található benne amfiteátrum, óriáskerék és játszótér is. Megtekinthető benne a kitermelt 
sótömbök felszínre szállítására épített, 150 éves, fából készült kiemelőszerkezet, a Gizella-
tárnában pedig barlangterápiás központot hoztak létre. 
Forrás: https://www.travelo.hu/tavol/20140113-tordai-sobanya-a-vilag-hihetetlen-helyei-
kozott.html 
Érkezés Gyergyóújfalura a szállásra. 

2. nap: 2022. május 21. (szombat)  
Utazás: Gyergyóújfalu-Madéfalva-Csíksomlyó-Nyergestető -Kézdivásárhely (117+10+117= 
244 km) 
 
Mádéfalva: A madéfalvi vérengzés vagy madéfalvi veszedelem (régebben „mádéfalvi” 
formában is, latinul a siculicidium, azaz székelygyilkosság kifejezést is használják rá) 
a székelyek egy csoportja ellen elkövetett tömeggyilkosság volt 1764-ben, Mária Terézia 
királynő uralkodása alatt. 
 
Csíksomlyó: A Csíkszereda melletti Csíksomlyó a Kárpát-medence legismertebb zarándokhelye, 
a minden évben megrendezett pünkösdi búcsú a legnagyobb katolikus rendezvény egész 
Erdélyben. A neobarokk stílusú ferences kegytemplomban őrzik a világ egyik legnagyobb méretű 
kegyszobrát, a csodatévő Mária-szobrot. 
 

Nyergestető: A Nyerges-tető vagy Nyergestető 878 méter magas hágó Hargita 
megyében, Romániában, a Háromszéki-medencét és a Csíki-medencét összekötő átjáró a Csíki-
havasok és a Torjai-hegység között.  A Csíkkozmás és Kászonújfalu települések közötti 
vízválasztón helyezkedik el. Leginkább az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik 
utolsó székelyföldi színhelyeként ismert. 
Kézdivásárhely: („a vargák városa” avagy a „céhek városa”) mu-
nicípium Romániában Kovászna megyében. A Kárpát-medence legkeletibb magyar többségű 
városa, az egykori Kézdiszék központja. 
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3. nap 2022. május 22.( vasárnap )  
Utazás: Székelyudvarhely- Segesvár- Mini Erdélyi  Park (124+124+ 14+14=276 km) 
 
Székelyudvarhely megyei jogú város Romániában Hargita megyében. Az Udvarhelyi-
medence gazdasági és művelődési központja. A megye második legnépesebb 
városa. Székelyföld történelmi, társadalom- és művelődéstörténeti központja, s évszázados 
hagyományokra visszatekintő székhelye. Fontos közúti csomópont, vasúti végállomás. Az 
Udvarhelyi-medence egyik legkorábbi települése. Székelyföld és a székely székek központja 
évszázadokon keresztül. 
 
A segesvári óratorony a város jelképe és egyik legismertebb műemléke, a Segesvár 
történelmi központja világörökségi helyszín része.  
Petőfi Sándor és Drakula gróf (havasalföldi fejedelem ) nyomában járunk.  
 
Mini Erdélyi Park :    https://minierdelypark.ro/tervek/mini-erdely-park 
A székelyföldi turizmus fellendítése érdekében  Szejkefürdőn hozták létre  a Mini Erdély 
Parkot, amelyben több mint kilencven erdélyi történelmi épület és középkori vár makettjét 
láthatják az érdeklődők. Az élményparkban gyermek és felnőtt tartalmasan töltheti majd el a 
napot, egyéb érdekességek mellett körutazást tehet a Mini székely gőzösön, meglátogathatja 
az Orbán Balázs Látogatóközpontot és utazhat a bivalyos szekéren  . 

 
4. nap: 2022. május 23.(hétfő) 

Utazás: Gyergyószentmiklós- Gyilkos-tó, Békás-szoros (40+40= 80 Km) 
 

A Békás patak völgye a Keleti-Kárpátok leghosszabb és legszebb szurdokvölgye, hossza 
cca. 5 km. Részei a Pokol kapuja, Pokol tornáca, Pokol torka. A közel függőleges 
mészkősziklák 200-300 m magasságúak. A völgyet az Oltárkő uralja. A bazársoron 
természetesen a korondi székelyek árulják portékáikat. A Gyergyószentmiklóstól 24 km-re 
fekvő Gyilkos-tó Erdély egyik legszebb torlasztava, mely 983 m tengerszint feletti ma-
gasságban található. A tó földcsuszamlás, völgyelzáródás révén keletkezett 1837-ben. A 
tóban konzerválódtak a fenyőfák. A Gyilkos nevet onnan kapta, hogy a néphagyomány sze-
rint a hirtelen feltöltődő tóban nyájak és pásztorok lelték halálukat. 

(http://erdely-szep.hu/Bekas%20szoros%20es%20Gyilkos%20to/) 
 
Délután találkozás az Elekes Vencel Általános Iskola diákjaival, Gyergyóújfalu és 
gyergyóújfalvi népviselet bemutatása, táncház. 
 
 

5. nap: 2022. május 24. ( kedd)  
Utazás: Gyergyóújfalu – Marosvásárhely- Nyírtelek (500 km) 
Marosvásárhely Kultúrpalota megtekintése 
 

Marosvásárhely fő látványosságai közé tartozik a belváros, a Rózsák tere a 
számtalan barokk, szecessziós épülettel, mint a Keresztelő Szent János-templom, a Barátok 
templomának híres tornya, a Közigazgatási Palota vagy a Kultúrpalota. A 17. századi hangulat 
megteremtője a négybástyás vár, amelynek délnyugati részén kiemelkedik a Vártemplom tornya. 
A megyei jogú város számtalan egyéb látnivalója között nemzetközi viszonylatban is 
különleges műemlékek, templomok, barokk, klasszicista, neoreneszánsz, eklektikus és 
szecessziós stílusú középületek és lakóházak, múzeumok és galériák, valamint a köztéri szobrok 
és emlékművek sokasága található.   
 
Hazautazás Nyírtelekre. 


