Határtalanul Erdélyben
2022. április 21-25. között öt csodálatos napot töltöttünk Erdélyben iskolánk hatvan hetedik
osztályos tanulójával a Határtalanul pályázat keretében.
A gyerekek izgatottan készültek az útra. Sok információt összegyűjtöttek az internetről, az
előkészítő órán aktívan részt vettek.
1. nap Utunk első állomása Nagyszalonta volt, ahol végre élőben
láthattuk a csonka tornyot. Itt megtekintettük a kiállítást is. Koszorút
helyeztünk el Arany János szobránál.
Úton Kolozsvárra megálltunk a Király-hágónál, Erdély kapujánál.
Gyönyörködtünk a csodálatos kilátásban. Sétáltunk Kolozsvár
belvárosában. Megnéztük Mátyás király szülőházát és a Mátyásszobrot, a Szent Mihály templomot.
Székelyszentléleken elfoglaltuk a szállásunkat.
2. nap Látogatást tettünk a csíkszeredai Csíki Székely Múzeumban,
amely a Csíki-medence kulturális örökségét őrzi. A gyerekek
megismerkedtek a székelyek életével, szokásaival,
népviseletével. Felkerestük a Makovecz-féle Milleniumi
templomot. Meglátogattuk Csíksomlyón a katolikus vallású
székelyek híres Mária-kegyhelyét, búcsújáró helyét.
Koszorút helyeztünk el a Hármas
keresztnél,
és
közösen
elszavaltuk a Himnuszt.
Ezután elmentünk Máréfavára.
Az Összefogás Házában átadtuk adományainkat. A máréfalvi
Rozetta Egyesület tagjaival is találkoztunk. Megnéztük
néptáncosaik bemutatóját. Ezután táncházban ismerkedtek
tanulóink a székely néptáncok egyszerű és bonyolultabb lépéseivel.
Sokan címet cseréltek, talán barátságok is kezdődtek.
3. nap Ez a nap a túrázásé volt. Túravezető vezetésével kirándulás
tettünk a Gyilkos-tóhoz. Lélegzetelállító látványt nyújtottak a
haragoszöld legelők, rohanó patakok, óriási fenyvesek, kanyargós
szerpentinek. Sétáltunk a Békás-szorosban is.

4. nap Korondon betekintést nyertünk a fazekasság
rejtelmeibe. Látogatást tettünk Parajdon a
sóbányában. Megismertük a só élettani hatásait, a
sóbányászat
történetét.
Útban
hazafelé
megkoszorúztuk Tamási Áron sírját Farkaslakán.
Következő megállónk Orbán Balázs sírjánál volt
Szejkefürdőn. Itt is elhelyeztük koszorúnkat.
Megtekintettük a mini Erdély kiállítást és sétáltunk
Székelyudvarhelyen.

5. nap Kora reggel hazaindultunk. Megkoszorúztuk Petőfi Sándor
emlékművét Fehéregyházán. Sétáltunk a segesvári vár ódon
utcáin. Megnéztük Vajdahunyad várát.
Utolsó állomásunk Arad volt. Koszorút helyeztünk el az aradi
vértanúk emlékművén.

Ez a néhány nap felejthetetlen marad mindenki számára. A gyerekek megtapasztalták, milyen
kisebbségben élni, mekkora szeretet veszi körül az anyaországból érkezőket. Olyan helyekre
jutottak el, amelyekről eddig csak hallottak, tanultak.

