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2016. április 27-30 között iskolánkból 25 7. osztályos tanuló és 3 kísérő tanár vett részt egy
négy napos kiránduláson Erdélyben.
Az utazási és szállásköltségeket egy pályázatból nyert összeg fedezte, ezúttal harmadszor
sikerült külföldre utazni a Határtalanul! programmal. Olyan projektet terveztünk és
valósítottunk meg, amely több előkészítő tevékenységből állt, vetélkedőn és előkészítő órákon
vettünk részt, hogy felkészüljünk a kirándulásra. Tanáraink sokszínű, változatos programot
szerveztek számukra.
Határátlépés utáni első programunk a nagyszalontai Arany János Múzeumban volt, a Csonka
toronyban, ahol élvezetes tárlatvezetésben volt részünk. Nagyvárad sok nevezetessége közül a
római katolikus bazilika monumentális méreteivel, csodálatos díszítettségével nyűgözött le
minket, sétáltunk Ady Endre emlékét felidézve a városközpontban. Kolozsváron felkerestüka
híres Házsongárdi Temetőben Apáczai Csere János sírját, ahol koszorúztunk, majd Hunyadi
Mátyásra emlékeztünk a lovas szobornál és szülőháza előtt.
Magyarlónán szálltunk meg, élveztük a helyi magyar vendégházak szíves fogadtatását.
Másnap megnéztük az iskolát, ahol magyarul folyik a tanítás. A tordai sóbánya messze földön
híres látnivalói után a Tordai hasadék páratlan természeti csodáiban volt részünk, nagyot
sétáltunk a hasadékban. Délután találkoztunk a magyarlónai gyerekekkel, közös
sportprogramon vettünk részt, fociban győzelmet arattak a fiúk.
A harmadik napon Torockó felé vitt utunk, a Székelykő lábánál elterülő kis faluban a helyi
népművészet remekeit csodálhattuk és ellátogattunk a Kárpát-medence legrégibb még ma is
működő vízimalmába.
A nagyenyedi erődtemplom és a Bethlen Gábor Kollégium meglátogatása után
Gyulafehérvárra érkeztünk, az érseki templomban, mely több erdélyi fejedelem nyughelyéül
is szolgál ismét emlékeztünk a Hunyadiak és az erdélyi fejedelmek korára. Felidéztük
történelmi ismereteinket.
Csernakeresztúron, a csángó tájházban székely vendéglátóink nagy szeretettel fogadtak.
Kirándulásunk utolsó napján Vajdahunyad és Déva vára következett. A koronát a történelmi
séta végén Aradon, a vértanúk emlékművének megkoszorúzása tette fel. S hogy éhen ne
térjünk haza, betértünk a helyi McDonaldsba. Mindenki örült, hogy este viszontláthatja
kedves faluját, Köröstarcsát.
A kirándulást követően értékelő órán vettünk részt, ahol felidéztük élményeinket és a
tanultakat, valamint felkészültünk egy bemutató előadásra.
A csapataink kiállítással egybekötött előadást tartottak a művelődési házban, ahová a szülők
és az iskola minden tanulója meghívást kapott.
Az előadást követően interjút adtunk a kábeltévé munkatársainak. A készült kisfilmet az
egész település láthatta a vasárnap délutáni műsorban.
A programot a felső tagozatban szervezett Nemzeti összetartozás – Határtalanul! témanap
zárta.
A történelmi lehetőségeken kívül irodalmi, természetföldrajzi, zenei, néprajzi téren is
növeltük ismereteinket.
Köszönjük az iskolának, és a pályázatnak, hogy mindezt lehetővé tette nekünk.
A 7.a és 7.b osztály tanulói

