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A pályázat által célunk volt a 7.-esek hazaszeretetének, önálló ismeretszerzésé nek
fejlesztése. Az élménypedagógia eszközeivel ismerték meg hazánk történelmét és fedezték fel
Erdély kincseit.
2019. V. 27-én teljes létszámmal: 39 gyermekkel és 3 kísérő tanárral indultunk el a VII.
Viharsarki- Csíki Diáktalálkozóra. Hat korábbi, a Határtalanul program által támogatott, jól
sikerült erdélyi tanulmányi kirándulás hagyományaira építhettünk.
A délelőtt utazással telt, a diákok többségének ez is nagy élmény, mert nehéz szociális
körülményeik miatt eddig nem utazhattak autóbuszos kirándulásra, külföldön sem jártak. A
határnál sajnos sokat várakoztunk, átlépése után Erdély és a székely nép történetéről tartottunk
ismertetőt. Nagyszalonta következett, ahol megemlékeztünk Arany Jánosról, nagyszalo nta i
éveiről, felkerestük a Csonka-tornyot is.
A Sebes-Körös völgyében földrajzórához kapcsolódó ismertető hangzott el. A
Királyhágón pihentünk, fotókat készíthettünk. Kolozsvárig Mátyás királyról, a városról,
Fadrusz János alkotásáról hallottak történeteket.
Korondon Józsa János műhelyében, a munkatársa ismertette a fazekas mesterség
fortélyait. A diákok ajándéktárgyakat vásárolhattak. A busz kötelező pihenő ideje miatt
Csíkrákosra indultunk, ahol a Cserekert fogadóban vártak erdélyi ízekkel. Vendéglátó
családoknál lettünk elszállásolva.
V.28-án kirándultunk Erdély krátertavához, a Szent Anna-tóhoz. Kisbaconban várt
minket Benedek Elek dédunokája, ahol meghallgattuk Elek apóról az előadását, majd
megkoszorúztuk az író sírját.
Csíksomlyón felkapaszkodtunk a Három halom kápolnához, majd megtekintettük a
Mária Bazilikát, Csíkszeredán a Millenniumi Angyalos templomot. Madéfalván koszorúztunk
a székely emlékműnél.
V.29-én ajándékainkkal mentünk a csíkrákosi Cserei Mihály Általános Iskolába, ahol
szeretettel fogadtak. Az igazgatónő köszöntője után a Nemzeti összetartozás napjára
emlékeztünk meg közös zenés irodalmi műsorunkkal. Barátságos focimérkőzést játszottunk fiú
és lány csapatunkkal, beszélgettünk a csíki diákokkal az iskoláról, szokásaikról, este folytattuk
a barátkozást. A falu nevezetességeivel ismerkedtünk: Bogát tető, borvízfor rás,
kürtöskalácssütés, erődtemplom. Ez volt a VII. Viharsarki- Csíki Diáktalálkozó, ahol új
barátságok alakultak ki.
V.30-án koszorúztunk Szejkefürdőn Orbán Balázs, Farkaslakán Tamási Áron sírjánál.
Parajdon a sóbányában megcsodáltuk a bánya méreteit, a templomot, a csarnokokat.
Királyhágói pihenés után 22-kor szép élményekkel érkeztünk haza.
Az első napon a határátkelésnél sokat kellett várnunk, majd az autóbusz kötelező pihenő
idejének pontos betartása miatt időcsúszásba kerültünk, ezért a farkaslakai koszorúzás átkerült
a 4. napra, a madéfalvi programelem pedig a 2.-ra.
A kirándulás egész ideje alatt kedves vendéglátás mellett finom ételeket, tiszta, rendezett
szállást és rugalmas hozzáállást tapasztaltunk. Már többször jártunk itt, a kapcsolatot továbbra
is tartjuk. A tanulói élmények elmesélésével tudtuk igazán mérni a kirándulás hasznosságát.
Őszintén fogalmazták meg a kiránduláson megélt érzéseiket. Kiemelték Erdély természeti
szépségeit, a magyar nyelv ízes használatát, a helyi diákokkal való kapcsolatot, játékot, közös
kirándulást.
Utunk legfőbb célja a hazafias nevelés teljesen megvalósult a kötelező programelemekke l
együtt. Hálás köszönet érte.

