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“Kultúrtörténeti barangolás Erdélyben”
A Határtalanul program keretében iskolánk hetedikes tanulói 2017. 09. 26-2017. 09. 29-e között részt
vettek egy erdélyi tanulmányi kiránduláson. Ez már a hetedik év, hogy pályáztunk és nyertünk. Eddig a
nyársapáti iskolásokkal együtt vettünk részt a –Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikesekneknevű pályázaton, idén viszont először „csak” csemői gyerekeket vittünk.
Kirándulásunk célja Erdély történelmi-, irodalmi-, földrajzi értékeinek felkeresése, áttekintése volt. A
négynapos utazás alatt olyan városokat, falvakat kerestünk fel diákjainkkal, ahol külhoni társaikkal
találkozhattak, valamint az irodalom nagyjait, a történelem hőseinek emlékeit idézhettük fel.
Az indulás napján, Nagyszalontán álltunk meg először, mely Arany János szülővárosa. Felkerestük a
Csonkatoronyban található Arany János múzeumot, majd a szoborparkban megtekintettük Arany
János szobrát és elszavaltuk „Szülőhelyem Szalonta” című versét. Nagyszalonta után egy rövidebb
kitérőt tettünk Nagyvárad felé, majd Bánffyhunyadon csodáltuk meg a népi hímzésekkel teli
református templomot. Utolsó programunk ezen a napon Tordaszentlászlón Szent László aranyának
keresgélése. A diákokat teljesen elkapta az „aranyláz”, így nummulitesekkel feltankolva mehettünk a
szállásunkra, Torockóra. A vacsora elfogyasztása után éjszakai túrára mentünk egy magasabban fekvő
területre, ahonnan ráláttunk a kivilágított Torockóra.
Második nap meglátogattuk a torockói Sebes Pál Általános Iskola tanárait és diákjait, ahol énekléssel,
beszélgetéssel ismerkedtek a diákok. Ezután a Tordai-hasadékot barangoltuk be, ami talán a
legnagyobb élményt jelentette tanulóinknak. A délutánt a Tordai sóbányában, valamint Kolozsváron
töltöttük, ahol felkerestük a Mátyás emlékeket és szülőházánál koszorút helyeztünk el.
A harmadik napunk volt a leghosszabb, ekkor ugyanis Székelyföld központjába- Székelyudvarhelyrementünk rövidebb-hosszabb megállókkal. Sétáltunk egyet Szovátán a Medve-tó körül, majd Korondon
is. Farkaslakán Tamási Áron sírját, Szejkefürdőn Orbán Balázs sírját, Székelyudvarhelyen Csaba királyfi
szobrát koszorúztuk meg.
Hazautazásunk napján is sok érdekes program várt még ránk. Nagyenyeden megtekintettük a várat,
majd az ortodox templomban hallgattunk végig egy misét. Innen Gyulafehérvárra mentünk a
székesegyházba, ahol megnéztük a Hunyadiak sírját. Gyulafehérvárról Vajdahunyadra utaztunk, ahol
megcsodáltuk a gótikus várkastélyt. Utolsó állomásunk Aradon volt a vesztőhelynél.
Fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza. A gyerekek és a kísérők nevében szeretnék
köszönetet mondani dr Lakos Roland polgármester úrnak, az iskola alapítványának, hogy támogatták
kirándulásunkat. Márton Balázsnénak, hogy tapasztalataival segítette uatzásunkat. Márton Balázsnak,
hogy nyugodtan és balesetmentesen, de mégis jókedvűen hazahozta a csoportot.
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