Határtalanul 2018 - PROGRAM
2018. VI. 11. (hétfő) 1.nap: Gyülekezés reggel 5 óra 45-kor az iskola előtt.
A délelőtt nagy része utazással telik. A határ átlépése után, Nagyszalonta következik, ahol
Arany Jánosra emlékezünk, felkeressük a Csonka tornyot is.
A Királyhágón - pihenőt tartunk, ahol fotókat készíthetnek a tájról.
Kolozsváron Mátyás királyról hallanak a gyerekek történeteket, az utazás alatt Erdély és a
székely nép történelméről mondunk ismertetőt.
Korond kézműves faluban műhelylátogatáson ismerkedünk meg az ősi fazekas mesterség
titkaival. Ajándéktárgyakat vásárolhatnak.
Csíkrákoshoz közeledve a csíki székelyek történetével, a falu jelentősebb történelmi
eseményeivel ismerkednek meg a diákok.
Szállásunkat elfoglaljuk. A vacsorát a helyi Cserekert vendégfogadóban fogyasztjuk el
megismerve az erdélyi hagyományos népi ételeket.
VI. 12. (kedd) 2. nap
Látogatás a Cserei Mihály Általános Iskolában. Pálosi Veronika igazgatónő köszöntése után
közös műsor az iskola udvarán a forgatókönyv szerint, a himnuszok eléneklésével zárva.
Majd átadjuk a vitt ajándékokat, könyveket. A helyi tanulók vezetésével megtekintjük
tantermeket, megismerjük a névadó Cserei Mihály történetíró munkásságát. Beszélgetünk
arról, hogy miben hasonló és miben különböző egy csíki magyar - és egy békéscsabai magyar
iskolás napirendje. Érdeklődünk a csíkrákosi iskola történetéről, sorsának alakulásáról.
Kirándulásra indulunk a VICSIDI után. A Szent Anna-tóhoz érve megtekintjük Erdély
egyetlen krátertavát , amely 946 m magasan fekszik.
Meglátogatjuk a Benedek Elek Emlékházat Kisbaconban. Felelevenednek számunkra a
kisgyermekkorban hallott mesék, és közben megismerik a diákok az író élettörténetét,
munkásságát. Meglátogatjuk az író sírját, és koszorút helyezünk el.
Csíksomlyón sétálunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét a táj formakincsére, növényvilágára.
Természeti fotók készítése után megtekintjük a Mária Bazilikát, mely a legnagyobb magyar
katolikus búcsújáróhely.
Madéfalván a székely emlékműnél elhelyezzük a megemlékezés koszorúját. A tanárok
elmondják milyen történelmi eseménynek állít emléket ez a hely. Ezután indulunk vissza
szálláshelyünkre.
Közös vacsora után játék.
VI. 13. (szerda) 3.nap
A helyi iskolások vezetésével közösen túrázunk a Bogát hegy oldalában található
borvízforráshoz, amely 1821 óta látja el a falut, megtudjuk kémiai összetételét.
Természetjárást tovább folytatva felmászunk a 787 m magas Bogát tetői kápolnához
(korábban vár állt ezen a helyen). Szó lesz a hegyvidéki növény- és állatvilágról, a
domborzatról. Délután mindenki kürtös kalácsot süthet magának a Cserekert fogadó udvarán.
Túránkat a Köd-tető magaslatára (848m) épült ősi vártemplomnál fejezzük be. Megismerjük
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az erődtemplom építésének történetét, milyen történelmi- és védelmi jelentőséggel bírt. Közös
vacsora után játék.
VI. 14. (csütörtök) 4. nap:
Reggeli után elköszönünk a diákoktól.
Ezután Orbán Balázs élettörténetét, munkásságát hallhatják a tanulók, mert Szejkefürdőn a
székely kapukkal jelzett sírjához sétálunk, ahol elhelyezzük koszorúnkat.
Farkaslakán felkeressük Tamási Áron író sírját, amit megkoszorúzunk.
A parajdi sóbányában a sóbányászat nehézségeit bemutató kiállítást nézhetjük meg. A
bányaként nem működő régi sótermek egészségügyi hasznosítását láthatják tanulóink.
A parajdi Sóbánya bejárata előtt lévő árusoktól ajándék- és emléktárgyakat vásárolhatnak a
tanulók szüleiknek.
Hazafelé rövid pihenőket tartunk.
Hazaérkezés 10 óra körül.
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