
Erdélyben jártunk- Úti beszámoló 

 

A Határtalanul program keretein belül osztályom, valamint a 10. c és 11.c osztályok tanulói 

voltak abban a szerencsés helyzetben, hogy meglátogathatták határon túl élő véreinket, az 

erdélyi és a székely magyarokat Marosvásárhelyen és környékén.  

Az első nap először Nagyváradra mentünk, ahol a Nagytemplomot látogattuk meg. Be is 

mentünk gyönyörködni, éppen szentmisét celebrált az Atya. Koszorúztunk az előtte lévő Szent 

László szobor előtt. Ezután Kiráyhágóra indult élményekre vágyó csapatunk. Gyönyörű 

kilátásban volt részünk. Nem sokkal később Kolozsváron lyukadtunk ki és ott is 

megkoszorúztuk Mátyás királyunk szobrát. Sajnos, a szülőháza előtt már nem lehet koszorúkat 

elhelyezni. Utolsó állomásunk az első napon Vármező volt. Itt szállt meg a kis csapatunk. 

Minden nap 3 fogásos vacsorával vártak minket a Vándorban. Minden nap kaptunk desszertet, 

felejthetetlen rétesekben (áfonyás-túrós, mákos) volt részünk. 

Másnap elmentünk a Gyilkos-tóhoz, itt nézelődhettünk kedvünkre, majd a Békás-szorosnál 

kötöttünk ki és végigsétáltunk rajta. Ellátogattunk Madéfalvára egy Turul szoborhoz és ott is 

megkoszorúztuk a hősök műemlékét. Csíksomlyóra is eljutottunk, ahol megcsodáltuk a segítő 

Szűz Anya templomát és szobrát, a mellette található kis kegytárgyboltban ajándékokat 

vásárolhattunk nagymamáinknak, édesanyáinknak, s magunk számára is. Csíkszeredán 

körbesétáltuk a Mikó- várat.  Ezek után visszamentünk Vármezőre, a szállásunkra, ahol 

kedvünkre vigadva töltöttük az estét. 

Harmadik nap a Segesvári várba látogattunk el, itt rengeteg lépcső volt, maga a kilátás viszont 

fenomenális. Nem messze található Fehéregyháza, ahol bementünk a Petőfi múzeumba és 

annak kis parkjába: itt egy rendhagyó történelem órába volt részünk, majd meghallgattuk Zoé 

osztálytársunk szavalatát és ott is koszorúztunk a Petőfi szobornál. Volt ott egy kis múzeum is, 

bementünk és sok kép, térkép, tárgy volt kiállítva az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

idejéből. A következő megállónk Székelyudvarhely volt és ott a szoborparkban 

megkoszorúztuk Hunyadi János szobrát. Ezután fagylaltoztunk a Nefelejcs Cukrászban és 

sétáltunk a városban. Farkaslakán szintén koszorúztunk, mégpedig Tamási Áron sírját, aztán 

elmentünk nézelődni és vásárolni a bazársoron. Majd visszamentünk a szállásra. 

A negyedik napunk nagyon érdekes volt, ugyanis Szovátára, a Medve-tóhoz vettük az irányt és 

körbesétáltuk azt. Nem messze volt egy Petőfi szobor és azt is megtiszteltük egyik 

koszorúnkkal. Parajd volt a következő úti cél, ahol természetesen bementünk a sóbányába, ami 

egyszerűen „lélegzetkitisztító” volt. Tele volt mindenféle programlehetőséggel a hely: 

kalandpark, játszótér, boltok és még templom is van odalenn a mélyben. Amikor kiértünk a 

szabad ég alá, addigra mindenünk sós volt. Ezután Korondon csavaroghattunk a bazársoron és 

vettünk sok szuvenírt. Majd Vármező várt ránk, mint mindig. Itt még elmentünk megcsodálni 

a „Pisztrángost”, és sétáltunk a környéken, jól el is fáradtunk. Persze, estére fáradtságunk 

elszállt és vígan töltöttük a késő este további részét. 

Utolsó nap már mindenki összepakolt, megreggeliztünk és felszálltunk a buszra, ami elvitt 

minket Marosvásárhelyre, a testvériskolánkba, a Református Kollégiumba és a Bolyai 

Líceumba. Itt előadtuk a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából készített ünnepi műsorunkat 

a testvériskolánk diákjainak és tanárainak. Nagyon izgultunk, de aztán nagyon jól sikerült a 

műsor. Gratuláltak nekünk, ami nagyon jól esett. Ezután elmentünk a Marosvásárhelyi várat 



megnézni, majd a híres marosvásárhelyi temetőbe ahol az utolsó koszorúzásunkra is sor került 

a Bolyaiak sírjánál, és itt még feladatunk volt, hogy rendbe tegyük a sírhelyet és ki is 

gyomláltuk páran és megtisztítottuk a környékét. Végül elindultunk  Magyarországra, vagyis 

haza Encsre. 

Köszönöm, hogy részesei lehettünk ennek a csodálatos utazásnak. 
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