
Határtalanul 2022 

Az Encsi Váci Mihály Gimnázium tanulói a Határtalanul program keretein belül több utazáson 

vehettek részt az elmúlt hetekben. A pandémia miatt ezek az utazások sajnos nem jöhettek létre 

az utóbbi időkben, viszont most több helyre is sikerült ellátogatnunk az iskola segítségével. 

Eljuthattunk Felvidékre és Erdélybe is, ahol felejthetetlen élményekkel gazdagodhattunk. A 

program lehetővé tette, hogy megismerjük a testvériskoláinkat Királyhelmecen, 

Marosvásárhelyen és Szovátán. 

Mi a szovátai testvériskolánkat látogattuk meg. Utunkat vasárnap korán reggel kezdtük el 

fáradtan, de annál nagyobb lelkesedéssel. Első utunk Nagykárolyba vezetett, ahol a 

Nagykárolyi kastélyba nyerhettünk betekintést. Majd Kolozsváron jártunk, ahol 

megkoszorúztuk Hunyadi Mátyás szülőházát.  

Az öt napot két különböző szálláson töltöttük el. Vasárnaptól keddig Gyulafehérváron 

szállhattunk meg egy szép hotelben. Az első ottani napunkat Déva várának megmászásával 

kezdtük, ahol gyönyörű panoráma tárult elénk. Majd a csodálatos Vajdahunyadi vár épületét 

járhattuk be. A napunk zárásaként Gyulafehérváron tartottunk városnézést. Megnéztük a Szent 

Mihály székesegyházat, ahol megkoszorúztuk Hunyadi János sírját, majd a várat látogattuk meg 

és a sétáló utcán tölthettünk el egy kis időt, ahol a gyönyörű Károly –kapu is elénk tárult.   

Kedden a finom reggeli után elindultunk a második szállásunk felé és útba ejtettük többek 

között Segesvárt, majd a Fehéregyházi Petőfi Sándor emlékmúzeumot, ahol egy fantasztikus 

történelem óra keretében, szinte átéltük a „segesvári csata” utolsó óráit,  Székelyudvarhelyt, 

ahol megnéztük a szoborparkot és ehettünk finom fagylaltot. Farkaslakán Tamási Áron 

síremlékét koszorúztuk meg, majd Korondon is megálltunk, ahol helyi termékek vásárlásra volt 

lehetőségünk. Kora este megérkeztünk Vármezőre, ahol már ízletes helyi ételekkel vártak 

minket. A csoport egyik fele Vármezőn, a Vándor fogadóban, a másik fele Szakadáton, a Pallós 

vendégházakban szállt meg.  

Utunk szerdán is folytatódott, első célpontunk a Gyilkos-tó volt, majd a Békás-szoros, végül, 

de nem utolsó sorban pedig a Medve-tó.  A természeti képződmények lélegzetelállítóak voltak. 

Bár az idő elég hűvös volt, ez sem tántorított minket vissza. Vacsora előtt megnézhettük a híres 

vármezői pisztrángos tavat. 

Csütörtökön hazafelé vezetett utunk, de előtte meglátogattunk a szovátai testvériskolánkat, a 

Domokos Kázmér Gimnáziumot. Megtekinthettük az iskolát és a hozzá tartozó udvart, valamint 

beszélgethettünk az ottani diákokkal. Felemelő érzés volt megismerni a tanulókat. A rövid 

kitérő után Nagyváradra vezetett volna az utunk, de egy közlekedési dugó miatt ez meghiúsult, 

amit nagyon sajnálunk, de reméljük, hogy lesz még lehetőségünk eljutni oda a program keretein 

belül. Csütörtökön késő este érkeztünk haza fáradtan, de örökre szóló élményeket szerezve. 

Rengeteg új élménnyel gazdagodtunk. Nagyon jó csapatépítő hatása volt ennek a 

kirándulásnak. Az estéket beszélgetéssel és játékkal töltöttük el, ezáltal jobban megismerhettük 

egymást. Ha adódna még egy ilyen lehetőség, kérdés nélkül mindannyian visszamennénk. 
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