Határtalanul 2018/2019

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2018-ban is írt ki pályázatot hetedikesek számára
határon túli magyarlakta területekre történő kirándulások támogatására.
Nyertes pályázatunk eredményeként Erdélybe utazhattunk.
- a támogatás összege: 2 464 000 Ft
- a tanulmányi kirándulás ideje: 2018. október 3-5.
- a tanulmányi kirándulás helye: Erdély, Románia
- a kiutazók létszáma: 44 diák és 4 kísérőtanár
- pályázatunk címe: Erdély népművészete

Beszámoló
2018. október 3.
Kirándulásunk első napján először Nagyváradra utaztunk. Megnéztük a római katolikus
bazilikát és az egyháztörténeti gyűjteményt. Egyaránt lenyűgözött minket a csodálatos épület,
a kincstárban található Szent László-herma és a sok értékes kegytárgy, amit itt láthattunk. A
Szent László-szobor megkoszorúzása után a belvárosban sétáltunk. Kipróbáltuk, milyen leülni
a Holnap szoborcsoport mellé, megfigyeltük a belváros gyönyörű szecessziós épületeit, a Fekete
Sas palota előtt és passzázsában kerestük az épület nevét adó sas-ábrázolásokat,
gyönyörködtünk
a
várost
átszelő
Körösben.
Ezt követően Sonkolyosra, a Sebes-Körös szurdokvölgyébe utaztunk. Közel két órás túrát
tettünk a vidéken, megfigyelve, a sziklákat, az erdőt, a víznyelőket, a folyó áttörését.
Természetesen esetenként a sziklákat meg is másztuk. Késő este értünk a szállásunkra, Székre.
2018. október 4.
Ezt a napot a széki magyar iskola meglátogatásával kezdtük. Az ottani 7. osztály diákjai
bemutatták nekünk az iskolájukat, a falujukat és a híres széki viseletet. Mi átadtuk az ajándékba
vitt iskolaszereket. Jó volt látni, hogy nagyon örültek. Ezt követően lehetőségünk volt
beszélgetni velük az életükről, tanulmányaikról, terveikről. Mivel a széki hetedikesek
osztályfőnöke az iskola testnevelője, a látogatást focimeccsekkel zártuk. Sajnos a fiúk kikaptak
a
székiektől,
a
lányok
viszont
döntetlent
értek
el.
A széki református templom és a tájház megtekintése után Válaszútra mentünk. Megnéztük a
Néprajzi Múzeumot, ahol megismerhettük Erdély több tájegységének tárgyi néprajzi emlékeit.
Betekintést nyertünk a Kallós Zoltán által létrehozott alapítvány munkájába, megtudtuk,
hogyan próbálják a szórványban élő magyarokat magyar nyelvű oktatásban részesíteni.
Nemezeltünk
is:
volt,
aki
halat,
más
pillangót
készített.
Utunk következő állomása Almásgalgó volt, ahol a Sárkányok kertjét néztük meg. A monda
megismerése után a táj kialakulásának valós okait is megtudhattuk. Felmásztunk a sziklákra,
átbújtunk közöttük, és bizony elég fáradtan érkeztünk Székre. Itt pedig a vacsora után táncház

várt ránk. Először házigazdáink bemutatták nekünk a széki táncrend elemeit, majd mi is
megtanultuk a széki négyes alaplépéseit.

2018. október 5.
Erdélyi utunk utolsó napján először megálltunk Körösfőn, hogy megnézzük az itt található
vásárt, és természetesen ajándékokat vásároljunk. Ezután a bánffyhunyadi református
templomot néztük meg. Már Széken is megfigyelhettük, hogy a templom díszei közé tartoznak a
varrottasok, itt ezekből nagyon sokfélét és gyönyörűeket láthattunk. A templom kertjében
koszorút
helyeztünk
el
a
magyar
hősök
emlékkövénél.
Miután megálltunk Királyhágón, és megcsodáltuk a tájat, a mézgedi cseppkőbarlanghoz
mentünk. Az autóbuszról leszállva egy kellemes erdei séta után értünk a barlang bejáratához.
Benn csodálatosabbnál csodálatosabb cseppköveket láthattunk. A barlanglátogatás után késő
délután indultunk haza.

