
Irány a Myrafalle-vízesés és Steinwandklamm-szurdok! 

 

Az idei tanévben sem maradtak kirándulás nélkül az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium 

diákjai és több külsősként hozzánk csatlakozó túrázni vágyó. Május 14-én hajnalban összesen 

68-an vágtunk neki két busszal a ránk váró kalandnak. Még a szemerkélő eső sem szegte 

kedvünket, hiszen tudtuk, hogy odaérkezve páratlan ajándékban lesz részünk: a szemet 

gyönyörködtető természeti csodák, a friss levegőn elfogyasztott otthoni elemózsia, a 

madárcsicsergés és az együtt eltöltött idő, mind-mind olyan élményekkel gazdagított, amely 

örökre bevéste magát az emlékezetünkbe. 

Szurdoktúránkat a vízesés felől indítottuk: a vízesés több száz méteren keresztül rohan lefelé a 

völgyben. Mindeközben a természetet szerető kiránduló élvezheti minden apró részletét ennek 

a paradicsomi környezetnek a kiépített lépcsőrendszer és a felette átívelő korláttal ellátott 

átjárok segítségével. Egy pár kilométernyi könnyű séta után értük el a Steinwandklamm 

szurdokot, Alsó-Ausztria egyik legvadabb szurdokát. 

A csoportkép elkészülte után neki is vágtunk a nem mindennapi sétának. Utunkat kisebb-

nagyobb vízesések tarkították, lábunk alatt sebesen haladt a patak, fölöttünk magasan 

tornyosultak a sziklák és sziklafalak. Azt kaptuk, amiért jöttünk: páratlan természeti csodák 

tarkították utunkat. A kanyon része az úgynevezett „Töröklyuk barlang”. Igaz hogy nem 

hoztunk fejlámpát, de mégis baj nélkül csetlettünk-botlottunk át a kb. 20 m hosszú barlangon, 

lévén hogy pár méter megtétele után kintről már beszűrődött és segítségünkre sietett a fény. A 

barlang túloldalára kiérve ismét időbe telt mire meg tudtunk szólalni: alig tudtunk betelni az 

elénk táruló látvánnyal. 

Mindent összegezve elmondható, hogy igazi öröm volt olyan napot magunk mögött tudni, 

amit mindenki élvezett. A Hamvas Béla Gimnázium immár öko-gimnázium, az itt tanító 

kollégák fontosnak tartják a természet szeretetét és megóvását és arra nevelik a nálunk tanuló 

ifjúságot, hogy védjék és tiszteljék e páratlan remekművet. Köszönettel tartozunk profi túra 

vezetőnknek,Torma Lajos önkormányzati képviselőnek, aki nem kevés felelősséget vállalt 

magára egy ilyen nagy létszámú csoporttal. 
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