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Mondák, legendák mentén Erdélyben
A Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek program keretében iskolánk 23 diákja és a
szigetújfalui Móra Ferenc Általános Iskola 19 tanulója 2019. június 3-6. között ismerkedhetett meg
Erdély gyönyörű tájaival, történelmi, kulturális emlékeivel.
Az előkészítő foglalkozások keretében jártunk a Magyar Nemzeti Múzeumban; rendhagyó történelem
órán mutatta be tanárunk, hogy mi az oka annak, hogy ennyi magyar ajkú került a mostani
határainkon kívülre; valamint a diákok jártak utána csoportmunkában, és mutatták be egymásnak a
tervezett állomások látnivalóit.
Készültünk műsorral, kapcsolódva az összetartozás napjához (néptánccal, versekkel, dalokkal).

Nemzeti Múzeumból jövet

Rendhagyó történelem óra

Diákok kutatásai a látnivalókról
A kirándulás első állomásán, Nagyváradon csatlakozott hozzánk a hatalmas tudással, pedagógiai
érzékkel rendelkező honismereti vezető, Szolláth Hunor, aki aztán mindvégig velünk maradt.

Szolláth Hunor, honismereti vezetőnk
A két buszsofőrünkre sem panaszkodhatunk, ők sem ezen a napon láttak először gyerekeket.
Nagyváradon a püspöki székesegyházat, annak kincsestárát, a várat, majd pedig a belváros
nevezetességeit csodálhattuk meg.

Nagyváradi székesegyház

Nagyváradi székesegyház kincsestára

Nagyváradon a várnál

Fekete Sas palota
Megemlítettük Ady Endrét is Nagyváradon, akinek e város új kapcsolatokat, új szerelmeket, új
mámorokat hozott az életébe.

Karöltve Ady Endrével
Kevés szünetet tartottunk az utazásunkban Király-hágónál, Erdély történelmi határánál, más szóval
„Erdély kapujánál”.

Király-hágónál
Bánffyhunyadon a református templomnál a hősök emlékművénél hajtottunk fejet.

Bánffyhunyad
Az első szállásunk Magyarfenesen volt, ahol finom vacsorával vártak bennünket, és rendkívül
szolgálatkészen álltak hozzá a mindenféle kívánságunkhoz. S hogy mennyire segítőkészek voltak,
bizonyítja az is, hogy egy tanulónk ott felejtette a szemüvegét és telefonját, ők utánunk telefonáltak
és leadták egy megbeszélt helyen Kolozsváron, s mi ott átvehettük. Nem mindig találkozunk ilyen
esettel, igazán szívet melengető érzés volt!

A második napon mély levegőt vehettünk Torda sóbányájában, mely látványnak is fantasztikus, de
rengetegen gyógykezelésre érkeznek ide. Azt mondták, hogy fizikai erőkifejtéssel sokkal
hatékonyabban jut be friss levegő a szervezetbe. Ennek mi tökéletesen megfeleltünk, hiszen gyalog,
lépcsőzve jutottunk le a tárnába és vissza. Az út a tárna erkélyén is végigvezetett, mely erősen
próbára tette azokat, akik egy kis tériszonnyal viaskodtak, de azt is el kell mondjam, hogy társaik
példamutatóan végigsegítették őket a számukra nehéz terepen. Formájának és elszigetelt fekvésének
köszönhetően itt egy különleges jelenségnek is tanúi lehettünk: az elkiáltott szavak akár egy tucatszor
is visszhangzottak.

Torda

Torda

Az utunk ezután Korondra vezetett, ahol egy fazekasműhelyben láthattuk, hogyan készül a korondi
kerámia, majd a kész termékeket is megcsodálhattuk és vásárolhattunk is.

Korond

Korond
Farkaslakán meglepetésként ért bennünket, hogy a trianoni emlékműnél éppen ünnepséget
tartottak: lovasok, zászlósok, énekesek, … mindenki rendkívül ünnepélyesen, csinosan öltözve.
Megrettentünk, hogyan is jelenjünk meg itt mi? Aztán döntöttünk: néma csendben vonultunk a tér
másik felén levő Tamási Áron sírjához, ahol a tervnek megfelelően teljesítettünk mindent.
Lenyűgözően jól viselkedett ekkor a csapat!

A trianoni megemlékezés

Farkaslakán Tamási Áron sírhelyénél
A következő éjszakákat Csíkcsomortán töltöttük, természetesen tanulóink mindent kipróbáltak,
hogyan játsszák ki tanáraik éberségét. De mi is figyeltünk ám! Többségében lelepleződtek a
szabályszegők!

Vacsora Csíkcsomortán szállásán
Izgalmakkal telt a harmadik nap reggele: ajándékcsomagolás, hajfonás, táncos és ünnepi ruha
készítése, ugyanis ekkor készültünk Gyergyószentmiklósra, az iskolába, ahol műsorunk
bemutatásával kapcsolódtunk az összetartozás napjához, ahol találkozhattunk az iskola 7.
osztályosaival és tanáraikkal. Barátságosan fogadtak, s egy kis próbatételre invitáltak bennünket,
hogy mennyire ismerjük a székely szóhasználatot. Sokat tudtunk, de bizony több esetben segítségre
szorult a csapat.

A gyergyószentmiklósi hetedikesek

Az ajándékaink
Ekkor mutattuk be az erre az alkalomra készített műsorunkat, valamint átadtuk az ajándékainkat is.

A műsorból

A műsorból : Gyergyószentmiklóson Fogarasy Mihály Gimnáziumban
Az iskolát elhagyva mindannyiunkat elbűvölt a Tarisznyás Márton Múzeum néprajzi és
ásványkiállítása.

Tarisznyás Márton Múzeumban az utazók szigetcsépi csapata

Az ásványkiállításon
Sok esővel tarkított időszakban indultunk Erdélybe, s mindezidáig rendkívül szerencsések voltunk az
időt illetően, vagy nem esett, vagy akkor, amikor iskolában, múzeumban, buszon haladt a
programunk. Viszont elkövetkezett a kivétel, a csodálatos természeti képződménynél; a Békásszorosban ronggyá áztunk. De hogy vigasztalódjunk, mire a végére értünk, nemcsak hogy elállt az
eső, de még a nap is kisütött. Elképesztő élményt jelentett a 200-300 méter magas sziklafalak
tövében sétálni. Ezen kívül bámulatos volt az a sok kis vízesés, amelyek csak esőzések idején
láthatóak.

Békás-szoros

Az egyik leghíresebb hegycsúcsa a Kis-Cohárd, ami egyben a legmagasabb is, de még ennél is
szembetűnőbb az Oltár-kő, amit a tetején látható keresztnek köszönhetően nem lehet eltéveszteni.

Kis- Cohárd

A vízesések egyike

A programunkban a Gyilkos-tó következett, amelyről megtudtuk, hogy 1837-ben keletkezett egy
közeli hegyről lecsúszó törmelék következtében. A tó visszahúzódóban van, a visszamaradó kisebb
tavak elláposodnak. Persze a monda szerint egészen másképp történt a dolog!

Gyilkos-tónál a csapat
Az utolsó utunk Kolozsvárra vezetett. Felkerestük Erdély történelmi központját, Mátyás király
szobránál és szülőházánál tisztelegtünk a nagy uralkodó előtt.

Kolozsvár

Mátyás monda
Utazásunk során minden földrajzi helyhez, történelmi személyiséghez , … kapcsolódó legendával,
mondával megismerkedtünk: meghallgattuk, elmondtuk, eljátszottuk. (Pl.:Szent Lászlóhoz, Mátyás
királyhoz, Tordai –hágóhoz, Gyilkos-tóhoz stb kapcsolódóan)
A kirándulást mindenki nagyon élvezte, és biztos vagyok benne, hogy egy életre szóló élményt adott
mindannyiunknak.
Hazaérkezve értékelő foglalkozásokon vettünk részt. Egyrészt értékelőlapon egyénileg értékelte
mindenki a látottakat, az átélt eseményeket. Másrészt képek, prospektusok segítségével tartottunk
élményeinkről beszámolót az 5. és 6. évfolyamos tanulóknak.

Értékelő foglalkozás

Értékelős, beszámolós foglalkozás
Az eltervezett projekt: az anyaggal való ismerkedés, kutatómunka a témában, felkészülés a műsorra,
az élményszerű megtapasztalás és a hazaérkezés utáni újragondolás, visszaemlékezés, igazi hármas
egységet alkotott. Mindannyian rengeteg élménnyel tértünk haza, mégis az a legfontosabb, hogy a
gyerekek láthatták, hazánkat körbevevő más országokban is élnek magyarok, akik bár területileg
nem, de szívünkben hozzánk tartoznak, és magyarságukat hűen őrzik.

Asókné Telek Katalin

