Beszámoló Határtalanul! 2017-es pályázat keretében megvalósult kirándulásról

A Határtalanul pályázaton elnyert kirándulásunkat 2017. szeptember 26 – 2017.
szeptember 30. között valósítottuk meg.
A kirándulást megelőzően szeptember 7-én közös, ráhangoló, előkészítő délutánt
tartottunk a szülőknek, diákoknak, ahol kivetítőn megjelenítettük a helyszíneket
is, amelyeket utunk során érintettünk. A tanítás első napjától meghirdettük a
"cipős doboz" akciót. Az összegyűjtött ajándékokat két délután közösen
becsomagoltuk, feliratoztuk. Közben CD-ről erdélyi népdalokat hallgattunk. A
cipős dobozokat Székelyszentléleken ajándékozzuk oda a diákoknak.
A kirándulást megelőzően - érdeklődést felkeltő képekkel - közzétettük iskolánk
honlapján a tervezett útvonalat. A megvalósítást követően a legszebb,
legsikeresebb fotókból tablót készítettünk, melyet iskolánk folyosóján helyeztünk
el. Az egyéni fényképekből, élménybeszámolókból összeállítást tettünk közzé
honlapunkon.
A kiránduláson az esti órákban Székelyszentléleken szekerezést és kürtős kalács
sütést szerveztünk a diákoknak
A program színesítésére, ismerkedésre, helyi diákokkal táncházat rendeztünk
Székelyszentléleken.
A programról:
Nagyszalontán, az Arany –emlékév kapcsán Arany-relikviákat tekintettük meg: a
Csonka-toronyban berendezett Arany János Emlékmúzeumban emlékeztünk meg
a költőről. Majd Nagyváradra, a „Pece parti Párizs-ba érkeztünk. Felkerestük az
Ady-emlékmúzeumot, koszorút helyeztünk el a költő szobránál. Nagyváradi
sétánk keretében előadást hallgattunk meg a szecessziós építészetről.
Meglátogattuk a Szent László templomot. Sétát tettünk a parkban.

A Havasrekettyei-vízeséshez való kirándulást terveztünk ugyan, de helyette
Sztánán kerestük fel gyalogtúra keretében Kós Károly fantasztikus Varjúvárát.
Feledhetetlen volt az élmény.
Majd Kolozsvárra utaztunk. Ott vendéglátó diákjaink elmesélték, hogy mit jelent
nekik kincses Kolozsvár közelsége, ők hogyan látják a várost. A városnézés alatt
felkerestük Mátyás király szülőházát, szobrát és a Szent Mihály templomot, de a
Házsongárdi temetőben is leróttuk kegyeletünket iskolánk névadójának, Kós
Károlynak a sírjánál.
Tordán megtekintettük a katolikus templomot, amelyben Európában először
mondták ki a vallásszabadságot, majd látogatást tettünk a sóbánya hatalmas föld
alatti termeiben. Itt előadást hallgattunk meg a só útjáról egy felkészült diák
előadásában. A kémiai tantárgyhoz kapcsolódóan megvizsgáltuk a só összetételét,
élettani hatásait.
Marosvásárhelyen a Szecessziós Palotát tekintettük meg. Farkaslakán Tamási
Áronra emlékeztünk az író szülőházánál és síremlékénél. Csíkszeredán a Mikóvárban megemlékeztünk Mikó Ferencről, aki hűségesen szolgálta Bethlen Gábor
fejedelmet. Csíksomlyón felkerestük a kegytemplomot. Csíkszeredán a Nagy
István Művészeti Líceumban is látogatást tettünk, egy matematika órába is
bepillanthattunk. Majd a Gyilkos-tóhoz, Békás- szoroshoz utazunk. Csodás
kirándulás volt.
Segesváron városnézés következett: az óváros a várral, az Óratorony a 16.
századból, a Schülertreppe, a leprások temploma, a hírhedt Vlad Tepes vajda,
Hunyadi Mátyás foglyának szülőháza. Nagyenyeden felidéztük Jókai Mór
regényét, meglátogattuk a helyi gyönyörűen felújított iskolát. Korondon látogatást
tettünk egy helyi kézműves műhelyében. Este táncház várt ránk a helyi diákokkal,
hagyományápolókkal.

Gyulafehérvárra érkezve látogatást tettünk a székesegyházban, ahol többek
között Martinuzzi Fráter György, János Zsigmond és Márton Áron és Hunyadi
János sírja is található. Megemlékeztünk egy kiselőadás keretében Hunyadi
Jánosról.
Csernakeresztúron megismertük a szórvány magyarság helyzetét, a csángók
történetét. Vajdahunyadon látogatást tettünk a Hunyadiak ősi fészkében,
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munkásságáról. . Déván felmentünk „magas Déva várába”, egy diák elmondta a
vár legendáját.
Aradra érkezve felkerestük a vértanúk emlékművét, koszorúztunk. Hazafele a
buszon játékos vetélkedőt tartottunk, felelevenítve, felidézve az öt nap
eseményeit.
Értékelő óra:
Iskolánkban október 6-án emlékeztünk meg az Aradi vértanúkról. Az irodalmizenei összeállítást követően a felsős tagozatosok számára a tornateremben
ismertetőt tartottunk a Határtalanul pályázat keretében Erdélyben töltött öt napról.
Előadásunkat erdélyi népdalcsokorral, Kányádi Sándor, s más erdélyi szerzők
műveivel fűszereztük . A helyszínen készített fotókat levetítettük iskolánk felsős
diákjainak.
Nagyszerű, feledhetetlen öt nap volt, ahol kollégáink derekasan helyt álltak, a
diákok életre szóló élményhez jutottak.
Budapest, 2017. október 10.
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