Beszámoló a HAT-KP-1-2021/1-000683-VAL-ELS/001 sz. pályázat
megvalósításáról
Kolozsváros diákjaink jártak Kolozsvárott és
környékén irodalmi és történelmi hősök nyomában

Kirándulásunk a Határtalanul pályázat keretében, Magyarország
Kormányának támogatásával valósult meg 2022. szeptember 6-9. között.
Tanulóink lelkesen készültek az erdélyi kirándulásra. Érdeklődően
vettek részt az előkészítő órákon, ahol felelevenítettük a
nyolcadikosainkkal a trianoni békeszerződésről tanultakat és az
odavezető utat, illetve ennek hatásait, ezek a hatodikosok számára új
információk voltak. Beszélgettünk Szent Lászlóról és Mátyás királyról.
Hatodikos diákjaink vállalták a kutatómunkát László király legendáiról.
Az utunk egy része Ady Endréhez kapcsolódott, nyolcadikosaink Ady
versekkel készültek az útra, illetve Jókai Mór A nagyenyedi két fűzfa és
az Egy az Isten című műveivel. A buszon és a helyszíneken osztották
meg előzetes ismereteiket társaikkal a diákok.
Átbeszéltük a kooperatív és toleráns viselkedés alapelveit, továbbá a
buszon történő utazás legfontosabb szabályait.
Részletes tájékoztatást kaptak a tervezett útvonalról és
programokról. Az utazás előtt tartottunk egy szülői értekezletet, ahol a
kiránduláson résztvevő gyermekek szüleit is tájékoztattuk, és
válaszoltunk az őket érdeklő kérdésekre.

Kedd 2022.09.06
Első állomásunk Erdélyben Nagyvárad volt.
A Kanonok soron indultunk el. Idegenvezetőnktől
megtudhattunk, hogy honnan származik ez az
elnevezés.

Megnéztük Szent László király szobrát és a római
katolikus székesegyházat. Itt beszélgettünk a nagy
királyunkkal kapcsolatos legendákról is.
Láttuk a Fekete sas palota
gyönyörű szecessziós épületét,
látványos, sast ábrázoló
üvegablakával.
Egyik
diákunk elszavalta Ady
Szeretném, ha szeretnének című versét.
Átsétáltunk
a
Sebes Körös felett
átívelő hídon, sétánk
során
csodálatos
palotákat,
középületeket láttunk.
Hallhattuk Ady és
Léda történetét, és
megtekintettük a két
kávéházat,
ahol
üldögélni
szoktak.
Az EMKE kávéházról és a
Holnaposok szoborcsoportjáról
rengeteg fotót készítettünk. A
gyerekek
testközelből
ismerkedtek meg Adyn kívül
Juhász Gyula, Dutka
Ákos
és
Emőd
Tamás
szobrával, és helyet
foglalhattak az írók
asztalánál a szabadon
hagyott
széken.
A
buszra
szállva
beszélgettünk Erdélyről
és a Partiumról. Milyen
hatások érték, ezek a
hatások
hogyan
alakították vallási, építészeti, kulturális arculatát.
Ady életútját követve jutottunk el
Csucsára, a Boncza-kastély mellett
végig jártuk az Ady-emlékházat is,
ahol
közelebbi
betekintést
nyerhettünk
Ady
mindennapi
életébe, megpróbáltuk elolvasni kézírását (nem volt
egyszerű), láthattuk Boncza Berta gyermekkori és családi képeit is. Az
egyik diákunk elszavalta Ady Őrizem a szemed című versét.
A birtok melletti ortodox templomot is megnéztük, és az
udvarán álló gémeskútból vizet is húzhattak a gyerekek.
Keddi napunk utolsó nevezetessége
Sebesvár vára volt. A gyerekek igazán élvezték a vár
felfedezését.

Az első napi szállásunk Kalotaszentkirályon volt.
Öt magánházban szállásoltak el minket. A szállás
elfoglalása után rövid sétával értük el a vendéglőt, ahol
nagyon finom vacsorát kaptunk. Az oda és visszafelé
vezető úton sok érdekességet láttunk. A gyerekek
számára meglepő volt, hogy minden ház előtt padokat
helyeztek el, a padok a házak falának támaszkodtak,
melyeken a helyiek kedélyes beszélgetéseket
folytattak. Nagyon kedvesek, közvetlenek és
vendégszeretők voltak velünk.
Szerda

2022.09.07

Esős napra ébredtünk, de esőkabátokkal,
esernyőkkel felszerelkezve vidáman vágtunk neki a
kolozsvári városnéző programunknak. Az eső
erősödésével szaporáztuk lépteinket a Talentum
Református Iskolába, mely a ferences kolostorban
található. Diákjaink nagyon várták és készültek a
találkozásra erdélyi társaikkal. Nagyon
kellemes, családias környezetbe csöppentünk.
Évfolyamonként egy, alacsony létszámú
osztály van, így az iskola minden tanulója jól
ismeri egymást. A közös foglalkozást nagyon
élvezték a diákok, pillanatok alatt azonos
hullámhosszra
kerültek.
Tanulóink
bemutatták iskolánk történetét és jelenét, majd
a Talentum diákjaitól kaptunk érdekes, időnként számunkra meglepő
információkat az ő tanintézményükről, szokásaikról.
A közös játék örömét, jóízű kötetlen beszélgetés követte.
Búcsúzásképpen a gyerekek átadták ajándékaikat egymásnak, és a
viszontlátás reményében köszöntünk el egymástól.
Ezután folytattuk az
ismerkedést Kolozsvárral. Az
időjárás is kegyes volt
hozzánk, mert az eső
elcsendesedett. Mátyás király
szülőházánál sok egyéb
érdekesség
mellett
felfedeztük, hogy az emléktáblán rosszul szerepel
Mátyás
születési
ideje.
A
Szent
Mihály-templom
lenyűgöző
volt
csillagboltozatával és 14-15.
századi falfestményeivel. A
templom mellett megcsodáltuk
Fadrusz János Mátyás királyról készült
szoborkompozícióját, és meghallgattuk

idegenvezetőnktől a szobor keletkezésének történetét. További városi séta
után - kicsit vizesen, de töretlen lelkesedéssel - folytattuk programunkat.
A tordai sóbányába történő
látogatást mindannyian nagyon
vártuk. Az UNESCO világörökség
részét képező látványosság minden
várakozásunkat felülmúlta. Az
idegenvezetőnk
szemléletes
magyarázata révén mindenki el tudta képzelni, hogyan
alakult ki a sóbánya, ezt a falon lévő ferde mintázat is alátámasztotta. A
sós levegő, a visszhang, az emelőszerkezet, melyet
lovak erejével működtettek szintén érdekesek
voltak. A 40 méteres
mélységbe ereszkedő 13
emeletnyi lépcsősor igazán
próbára tette a gyerekek egy részét, de a tó, a
golfpálya és az óriáskerék pótolta őket a
megpróbáltatásokért. A gyerekek kaptak egy kis
szabadidőt is, majd buszra szálltunk, és egy rövid utazás után
megérkeztünk Nagyenyedre. Utazás közben a gyerekek ismertették Jókai
Mór A nagyenyedi két fűzfa történetét, és a diákok szerepét a II. Rákóczi
Ferenc vezette szabadságharcban. Nagyenyeden, szemben a Bethlen
Gábor által alapított református kollégiummal, a vár falában található
emléktábla elé felakasztottunk koszorúnkat, és megemlékeztünk az 1849es vérengzés áldozatairól. Az eső ismét megerősödött, így csak egy kisebb
sétát tettünk a vár körül. A buszon beszélgettünk Bethlen Gáborról és
Erdély aranykoráról. A nap hátralevő részében elfoglaltuk Torockón
található szállásunkat, vacsoráztunk és egy rövid sétát tettünk a
településen.
Csütörtök

2022. 09.08
Ragyogó napsütéses reggelre ébredtünk. Bőséges
reggeli után, ellátva
idegenvezetőnk fontos
információival és
útmutatásai alapján
bepakolva nekivágtunk egy
újabb izgalmas kalandnak, a
Székelykő megmászásának.
A kétszeri napfelkeltét
nem láttuk, hiszen ott
sem minden évszakban
kel fel kétszer a nap. A
hegy 1129 m magas, mi

550 méter magasról indultunk. A 6 órás út során megcsodálhattuk a
környék természeti szépségeit, találkoztunk juhnyájjal, terelőkutyákkal,
kóstoltunk kökényt is. Nagyon büszkék voltunk, hogy sikerült ezt a nem
mindennapi utat végig járnunk.
Egy alapos pihenő után tettünk egy nagyobb sétát Torockón. A hegy
lábánál található település fehér házaival kis ékszerdobozra
emlékeztetett. Sok érdekességet tudtunk meg a helyről, lakóiról,
művészeti hagyományairól, a jobb megismerésben segített a helyi
Néprajzi Múzeum is. A gyerekek számára érdekes volt a köztéri kút,
több medencéjével. A helybéliektől megtudtuk, hogy elől az emberek
ittak belőle, középen az állatok, az utolsó medencében pedig a
szőnyegeket mosták. Sétánk végén az ajándékboltban vásárolhattak
helyi érdekességeket a gyerekek.
Péntek 2022. 09. 09.
Villámlás, égzengés, esőkopogás ébresztett minket,
az időjárás sajnos módosította az utolsó napi
programunkat. Korán reggel indultunk, hiszen
hosszú út állt még előttünk. Első állomásunk a
Tordai-hasadékhoz vezetett. Sajnos a hasadékon
való átsétálásról le kellett mondanunk az eső és a
köd miatt. A hegy és a hasadék is átláthatatlan ködfelhőbe burkolódzva
rejtőzködött előlünk. A hegynél felelevenítettük Szent Lászlónak
idevonatkozó legendáját. A buszra szállva beszélgettünk Erdély növény
és állatvilágáról, természeti kincseiről.
A következő megállónk a Körösfői
református templomnál volt. A templomba
sajnos nem tudtunk bemenni, mert felújítás
miatt zárva volt. Felelevenítettük az erdélyi
templomépítések
hagyományait,
jellegzetességeit.
Megnéztük
a
zsindelytetőt,
beszélgettünk
a
díszítőmotívumokról,
kazettás
mennyezetekről, Erdély vallási sokszínűségéről.
A hazafelé úton a gyerekek az átélt élményeikről
beszélgettek. Sokan sajnálkoztak azon, hogy már véget
ért a kirándulás. A gyerekek nagy része még sosem járt
Erdélyben, azt gondolom, ez a kirándulás alapvetően
formálta a határon túli magyarokról alkotott
elképzeléseiket.

Értékelő óra
Az óra elején beszélgettünk tanulóinkkal a kirándulás során szerzett
tapasztalataikról, a külhoni magyarságról szerzett ismereteikről,
legemlékezetesebb élményeikről, rácsodálkozásaikról.
Folytatásként az általunk előre kiválogatott képeket mutattuk meg nekik,
időrendi sorrendben. A reggeli indulással kezdve haladtunk sorban
keddtől péntekig. Felelevenítettük a látottakat, hallottakat.
Végül a tanulságok levonása következett és egy rövid összefoglaló. A
gyerekekben megfogalmazódott, hogy Erdélyben jobban tetten érhetőek
még a régi hagyományaink, mint Budapesten.

Horváth Tímea

Pugymer György

projektfelelős

projektfelelős

