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A Határtalanul pályázat keretén belül  az idei  7. a és b osztály volt az első iskolánkból, 

aki részt vehetett ezen a fantasztikus utazáson. Szabó Viktória készített úti 

beszámolót. 

1. nap 

4:45-kor az iskolánál gyülekeztünk. 5-kor elindultunk a nagy útra. Az első állomás a 

nagyszalontai Csonka-torony volt. Öt emeleten keresztül Arany János életét 

tanulmányozhattuk. Koszorút helyeztünk el a sírjánál. A király Hágónál pihenőt 

tartottunk, majd indultunk Torockóra. Ott vacsoráztunk húslevest és 

székelykáposztát, desszertnek fahéjas kalácsot,majd elfoglaltuk a szállásunkat a falusi 

vendéglátóknál.. 

2. nap 

Reggeli után Mezőpanitba, Kaposmérő testvértelepülésébe utaztunk. Ott megnéztük 

a helyi iskolát, és a polgármesteri hivatal előtt álló Rákóczi szobrot. Még egy kémia 

órára is benézhettünk. Utána a marosvásárhelyi Kultúrpalotába látogattunk, ahol 

beleshettünk egy szimfónikus zenekar próbájára. Egy kis buszos kaland után Szovátán 

a Medve tó partján pihentük ki magunkat a kánikulában. A szállásunk Korondon a 

Forrás panzióba volt, amely nagyon szép és modern. 

3. nap 

Farkaslakán miután megkoszorúztuk Tamási Áron sírját, a zord idő ellenére a 

Madarasi Hargita felé vettük az utunkat és traktorra szálltunk. 1500 méter magasra 

zötykölődtünk  fel . Nagyon hideg volt és az eső is esett, ezért a séta helyett egy 

vendéglőbe ültünk be. Onnan a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szoroshoz mentünk, ahol 

csodálatos látvány terült elénk. Szállásunk ismét Korondon volt, ahol végig jártuk a 

helyi árusok üzleteit és megcsodáltuk a szebbnél szebb portékáikat. 

4. nap 

A reggeli után megtekintettük a parajdi Sóbányát is. Fehéregyházán Petőfi Sándorra 

emlékeztünk. Egy múzeumban az életét tárták elénk. Segesváron megmásztuk a 

Diáklépcsőt, és körbenéztünk a várnegyedben. Nagyenyeden a Bethlen Kollégiumot 

és az udvarán álló két fűzfát tekintettük meg. Még az udvari harangot is 

megkongathattuk. Ismét Torockón szállásoltak el minket egy panzióban.  

5. nap 

Reggeli után Vajdahunyadnak vettük az irányt. Ott körbenéztünk a csodás várban és 

indultunk is haza. Hosszú utazás volt, Kecskeméten tartottunk egy hosszabb pihenőt. 

Körülbelül este fél kilenckor értünk haza. 

 

Gyönyörű helyeken jártunk, és köszönjük a lehetőséget tanárainknak: Andi néninek, 

Ági néninek és Sanyi bácsinak! 

 


