
Határtalanul hetedikeseknek! 

Nyárádremetén jártunk testvériskolánkban 

A Váci Mihály Gimnázium 7. osztályos tanulói a Határtalanul program keretein belül Erdélyi kiránduláson vettek 

részt. Az oda felé vezető úton az első megállónk A Királyhágó volt, ahol a rossz idő ellenére is szép volt a kilátás. 

Felelevenítettük a Királyhágóról, az előkészítő órán hallottakat. Következő megállónk Kolozsváron volt, ahol 

megnéztük Mátyás szülőházát, a Szent Mihály templomot és Hunyadi Mátyás lovas szobrát. Ezután 

Marosvásárhelyen álltunk meg, sétáltunk a főtéren és kívülről megnéztünk a Kultúrpalotát. Az esti órákban 

érkeztünk meg Vármezőre, a szállásunkra, ahol szívélyes fogadtatásba és három fogásos vacsorában volt részünk. 

Másnap a nyárádremetei Nyulas Ferenc általános iskolába mentünk. Először történelmi vetélkedőn vettünk részt, 

az ottani 7. osztályos diákokkal, majd amíg a lányok táncba hívták az ottani gyerekeket addig a fiúk a helyiekkel 

fociztak. Ebéd után kirándulni mentünk Mikházára és ott megnéztük a Ferenczes kolostort, a Ferenczes katolikus 

templomot, a templom alatti kriptát, ahová sok grófi család temetkezett és a római kori, nem régiben feltárt 

lelőhelyet, valamint egy gyönyörű csűrszínházat, melyet Széllyes Sándor emlékére építetek. Következő nap 

Székelyudvarhelyen kezdtük a túránkat, ott megnéztük a Római katolikus templomot és a Szoborparkot. 

Szejkefürdő volt a következő megálló é ott láthattuk a gyönyörű székely kapukat valamint Orbán Balázs sírhelyét. 

Ezután Farkaslakán is jártunk és megkoszorúztuk Tamási Áron sírhelyét. Korondon kaptunk egy kis szabadidőt és 

vásároltunk. Parajdon elsőként Áprily Lajos emlékházát látogattuk meg, majd a csoport lement a sóbányába, ami 

szép és nagy élmény marad mindenki számára. Utána Szovátán körbesétáltuk a Medve-tavat, megkoszorúztuk a 

Petőfi szobrot. A nap zárásaként elmentünk a vermezői vízesésekhez, ahonnan a Nyárád folyó ered. Vacsora után 

kipróbálhattuk a híres erdélyi, kívülről fával fűtött dézsát. A hazafelé vezető úton megálltunk Kőrösfőn, majd 

Nagyváradon ahol megnéztük a püspökség épületét és a gyönyörű Római Katolikus Székesegyházat. A késő délutáni 

órákban kicsit fáradtan, de élményekkel telve érkeztünk vissza Encsre. 

Reménykedünk benne, hogy a Határtalanul program még sokáig folytatódik és így lehetőségünk lesz még részt 

venni ebben a programban a gimnáziumi éveink alatt. 

Bordás Dzsenifer és Molnár Balázs  
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