Határtalan élményekkel Erdélyben

A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 53 tanulója és 4 pedagógusa a „Határtalanul”
program keretében vett részt 2019. június 5-10. között egy fantasztikus erdélyi kiránduláson.
Utazásunk a „Legendák és mondák nyomában a történelmi Erdélyben” téma köré szerveződött.
Előkészítő tevékenységként a gyerekek az iskolában megismerkedtek Székelyföld múltjával és
jelenével.

Az 1. napon Kőmíves Kelemenné nyomába eredtünk Déván, de útba ejtettük Segesvárt, és
bebarangoltuk Vajdahunyad várát, ahol a Hunyadi család történetét elevenítettük fel. Késő este
érkeztünk meg Gyergyóújfaluba, amely az elkövetkezendő napokban bázisunkká vált.

A 2. napon Korondon megismerkedtünk a taplászással, Ötzi az ősember legendájával, interaktív
módon a világhírű korondi kerámiakészítésbe is belekóstolhattunk, és a legendás székelykapukról is
bővíthettük ismereteinket. Farkaslakán megkoszorúztuk a Trianon-emlékművet és Tamási Áron sírját,
Szejkefürdőn tisztelegtünk Orbán Balázs emléke előtt, Székelyudvarhelyen a szoborparkban koszorút
helyeztünk el Bem apó szobránál, végezetül a zetelakai víztározót is útba ejtettük.

A 3. nap a mozgásé volt a főszerep. Lejátszottunk egy barátságos focimeccset a helyi iskola tanulóival,
majd a Súgó-barlang felé vettük az utunkat, ahol szórakoztató idegenvezetés segítségével ismertük
meg a barlang történetét, élővilágát. A nap még nem ért véget, hiszen a Gyilkos-tónál Fazekas Eszter
legendája után eredtünk, és honfoglaló őseink lábai nyomán kanyarogtunk végig a Békás-szoroson.

A 4. napon a Gyergyóújfalusi Gyülekezethez csatlakozva részt vettünk Csíksomlyón a búcsún, ahol
fantasztikus élmény volt több százezer emberrel együtt énekelni a székely és magyar himnuszt.
Útközben felidéztük a csíksomlyói Mária legendáját. Hazafelé megkoszorúztuk a „madéfalvi
veszedelem” kapcsán állított emlékművet, és felidéztük az itt történteket.

Az 5. napon a Csicsaj-dűlő élővilágáról kaptunk érdekes információkat, valamint túrázással és
kürtőskalács készítéssel és sütögetéssel tettük élvezetessé a napot. Este a Katorzsa néptánccsoport
tanított nekünk jellegzetes helyi tánclépéseket. A tűz körül ülve idegenvezetőnk helyi mondákkal
szórakoztatott bennünket.

Az utolsó napon látogatást tettünk a parajdi sóbányában, felelevenítettük a boszorkány Rapsonné
legendáját, majd Kolozsváron Mátyás király szülőházát is megcsodálhattuk, felidézve a népmesék
hangulatát a Kolozsvári bíró történetének segítségével. Királyhágón keresztül élményekben gazdagon
hagytuk el Erdélyt.

Iskolánk éves munkaterve szerint az idén is megemlékeztünk az Összetartozás Napjáról emlékműsor
és TOTÓ keretében.

Az értékelő órán a gyerekek képek segítségével felidézték az átélt csodát.

Fakultatív értékelő előadáson a kiránduláson részt vett tanulók élménybeszámolót tartottak az
alsóbb éveseknek és szüleiknek, kedvet csinálva a következő évi kiránduláshoz.

