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2019. március 14-én reggel 6 óra után indultunk az 5 napos jutalom kirándulásra a 

Határtalanul! program keretein belül 43 fővel Marosvásárhelyre testvériskolánkba. Egy 

majdnem 4 órás utazás után megérkeztünk Királyhágóra. A kilátás és a levegő gyönyörű és 

tiszta volt. Miután mindenki megcsodálta a kilátást, felfrissülten indultunk a következő 

helyszínünkre, Kolozsvárra. Itt lehetőségünk volt megtekinteni a gyönyörű főteret és az azon 

elhelyezkedő Mátyás király emlékművet. Ezután utunk a szállásra vezetett, Marosvásárhelyre. 

A szállás elfoglalását követően indultunk tovább az aznap tartott Kormorán koncertre a helyi 

várkertbe. A fellépésen magyar zászlót lengetve énekelt a közönség. Jó volt látni, hogy a kint 

élő magyarok büszkén vállalják fel magyarságukat. A rendezvény végeztével visszaindultunk 

a szállásra ahol meleg vacsora várt minket.  

Másnap, reggeli után elindultunk a Kultúrpalotába, ahol rengeteg magával ragadó 

alkotást csodálhattunk meg. Későbbiekben ellátogattunk a Marosvásárhelyi Református 

Kollégiumba testvériskolánkba, ahol mindkét iskola készült egy kis megemlékezéssel. 

Diákjaink közül Vasas Vivien, Kocsis Erik, Mida Botond Boldizsár, Takács Ádám 12. A 

osztályos tanulók képviselték iskolánkat az ünnepi műsorban, akik verssel és tánccal 

kápráztatták el az ünneplő közönséget. Az iskola udvarán diáktársainkkal együtt 

megkoszorúztuk két hős mártír emléktábláját, akik az iskola diákjaiként vesztették életüket a 

forradalomban.  

Délután a Petőfi szobornál gyűltünk össze megemlékezni 1848. március 15. napjáról, az ott élő 

magyarokkal. Nagyon megindító volt látni, mennyire fontos számukra ez az ünnep.  A 

megemlékezés után visszaindultunk a szállásra.  

A harmadik nap egy hosszabb kiruccanásra indultunk. Először a Kőhalmi várat látogattuk meg. 

Az ottani kilátás bámulatos volt. Innen utunk Zágonba vitt. Először a Mikes Kelemen kertben 

kerestük fel a Mikes Kelemen tölgyeket – ahol koszorút helyeztünk el- majd ezt követően a 

Mikes–Szentkereszty-kúriát vettük szemügyre. Itt megnéztünk a helyi kiállításokat, Mikes 

Kelemen, Rákóczi Ferenc szobrait és a Zágon községet bemutató kisfilmet. Mindezek után 

tovább kirándultunk Segesvárra, ahol megcsodálhattuk a várat a szép kilátással egybekötve, 

valamint koszorút helyeztünk el a Petőfi emlékműnél. Pár óra utazás után visszaértünk a 

szállásra.  

Vasárnapi első megállónk Farkaslaka volt, ahol megkoszorúztuk Tamási Áron sírhelyét, az 

igazi helyi szuveníreket itt tudtuk megvásárolni, de aki itt nem találta meg a tökéletes ajándékot 

a következő helyen, Korondon is tudott válogatni a szebbnél szebb helyi portékák közül. 

Szovátán megtekintettük és körbesétáltuk a gyönyörű Medve tavat. Délután indultunk 

Vármezőre ahol a Vándor Fogadóba mentünk vacsorára. Rendkívül kedves kiszolgálásban és 

jó hangulatban volt részünk. Onnan nehezen indultunk el, mivel tudtuk az utolsó Erdélyben 

töltött éjszaka következik, és másnap reggel indulunk haza. Elérkeztünk az utolsó kirándulási 

naphoz és elindultunk hazafelé, de előtte még elmentünk mintákat gyűjteni a Maros folyóhoz, 

a pályázatunk egyik fő feladatát teljesíteni, melyben vállaltuk a Maros folyó vizének vizsgálatát 

a meghatározott szempontok alapján. Ezután Tordára indultunk. Már nagyon vártuk, hogy 

megnézzük a sóbányát, ahol sokféle lehetőség volt a szórakozásra. Sokan ki is próbáltuk a 

csónakázást a sóbánya több száz méteres mélyében. Nagy élményben volt részünk, a látvány 

elképesztő volt. 

A Határtalanul! programnak köszönhetően élményekkel telve, kissé fáradtan érkeztünk haza az 

esti órákban Encsre.    
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