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HATÁRTALANUL pályázat
„Erdélyi természetjárás irodalmi barangolással”
2018. május 25-28.

Iskolánk a 2017/18-as tanévben „Erdélyi természetjárás irodalmi barangolással” címmel pályázatot adott be
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő "Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek" kiírt pályázatára.
File Edit és Palaga Sándorné tanárnők gondos munkája sikert aratott, 25 tanulónk 4 napot tölthetett el
Erdélyben.

Az utazást az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatta. A cél
az volt, hogy a tanulók bővítsék a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismereteiket, és betekinthessenek a
határon túl élő kortársaik mindennapi életébe.

Kirándulásunk során a tanulók megismerkedhettek Erdély természeti szépségeivel, nevezetes látnivalóival.
Az emlékeket felvillantó út kiváló, kötetlen tanulási lehetőség volt a diákok számára. Gyönyörködhettek a
Kárpátok természeti szépségeiben, betekintést nyerhettek a székely emberek és diákok mindennapjaiba.

„Határtalanul!”
Előkészítő órák
1. Gyűjtőmunka a tanulóknak a helyszínekről, földrajzi- történelmi- népművészeti
érdekességekről. PPT- készítése. A tanuló csoportok önállóan készültek fel a kirándulás
alkalmával érintett nevezetességek, hírneves emberek bemutatására, természeti környezet
érdekességeinek ismertetésére. 2017. október/ Résztvevők: hetedikes diákok, kísérő pedagógusok
2. Kapcsolatfelvétel a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Iskolával.
3. Aranybusz: Arany János emlékkiállítás megtekintése / 2018. 01 26./
Résztvevők: hetedikes diákok, kísérő pedagógusok
4. Arany balladáinak előadása az iskola diákjai számára. /Walesi bárdok, Mátyás anyja/2018. márc.10./
Résztvevők: hetedikes diákok, kísérő pedagógusok, az iskola pedagógusai, diákjai, szülők.
5.. Irodalmi foglalkozás a gödöllői múzeumban Balladák üvegképeken címmel./Rajzos, dramatikus
feladatok a balladák világában//2018. 05.02./
Résztvevők: hetedikes diákok, kísérő pedagógusok
6. Tájékoztató a kirándulás programjával kapcsolatos tudnivalókról szülők részére
A tanulmányi kirándulás programjának ismertetése
A kirándulásról szóló tájékoztató lap kiosztása a tanulóknak
Viselkedési normák, illemszabályok a kirándulás során.
Értékelő óra tervezett tematikája: Erdélyben szerzett személyes tapasztalatok, élmények
megbeszélése, áttekintése. Az utazás programjának értékelése, készített fotók, videók megtekintése.
Az iskola érdeklődő tanulóinak, diákjainak bemutató előkészítése, megtartása. Erdélyi gasztronómiai
beszámoló, erdélyi ízek kóstolása az érdeklődők számára.
Kötelező kommunikáció: A programot népszerűsítő bannert az iskola honlapján elhelyeztük, ami 2018.
dec. 31-ig látható lesz. Az utazásról szóló képes beszámolót is kihelyezzük az iskola honlapjára, valamint az
iskola facebook oldalán is megtekinthetőek. / www.facebook.com/profile.php?id=100014889578747
http://damjanich-iszeg.sulinet.hu/ /
A helyi Önkormányzati Tájékoztató augusztusi számában jelenik meg a képes élménybeszámoló/ újságcikk
mellékelve/

ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK KÉPEKBEN

Arany balladái /Ballada délután az iskolában/ „Aranybusz”, Gödöllő- Múzeumi foglalkozás,- Üvegfestés,PPt- készítése az útról

Nagyszalonta
Romániában található,
körülbelül 32km
távolságra Nagyváradtól,
a román-magyar határtól
keletre. Nagyszalonta és
környéke már
a honfoglalás előtt is
lakott hely volt. A
településtől nyugatra
halad el
a szarmaták által 324 és3
37 között épített,
az Alföldet
körbekerülő Csörszárok vagy más néven
Ördögárok nyomvonala.
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Kolozsvár

Története

A városról
Hunyad megye székhelye Romániában,
~ 150 000 lakossal rendelkezik, a Maros bal
partján fekszik, a Várhegy köré épült.

Déva címere

A 179,5 km² területű város
Kolozs megye székhelye.
Nagyváradtól 152 km-re
délkeletre, a történelmi Erdély
szívében, az Erdélyiközéphegység és az Erdélyimedence közötti területen
helyezkedik el.

LÁTNIVALÓK FARKASLAKA
• Római katolikus templom. 1842-48-között épűlt
Nepomuki szent János tiszteletére.
• Tamási Áron székely író szülőháza.
• Fából faragott Mária szobor a Gordon-hegy
oldalában.
• Jézus szíve kilátó
• Tamási Áron síremléke

ÚTINAPLÓ
Erdély
2018. május 25-28.

1. NAP: Nagyszalonta- Kolozsvár- Farkaslaka
Reggel 4 órakor indultunk az iskola elől. Alig aludtunk éjszaka, mert izgultunk az utazás miatt. Délelőtt érkeztünk meg
első állomásunkra, Nagyszalontára. Éppen ballagás volt, ezért tele volt a város, nehézkesen közlekedtünk. A
történelmi parkon áthaladva értünk el a Csonka-torony udvarába. Itt az idegenvezető bácsi interaktív előadással
vezetett el minket Arany János életének fontosabb állomásaihoz. Tréfás, igazán élményszerű program volt ez! Ezt
követően végigjártuk a torony szintjeit, és kipróbáltuk a játékos feladványokat is.

Majd Arany szülőházához sétáltunk. Itt egy néni kalauzolt bennünket. Koszorút helyeztünk el a ház falán,
megkóstoltuk az eperfa gyümölcsét, belenéztünk a gémeskútba. Minden állomás előtt a buszon az a csapat, aki az
adott helyszínből készült, előadást tartott.

Így a következő állomás, Kolozsvár történetét, nevezetességeit is közelebb hozták hozzánk társaink. Kolozsvár
zsúfolásig volt, mert egy filmfesztivál zajlott. Sajnos így nem engedtek minket közel a Mátyás-szoborhoz.
Megtekintettük Mátyás szülőházát, a Szent Mihály Templomban ámulatba ejtettek minket a monumentális boltívek.
A Házsongárdi temetőben fotót készítettünk Kós Károly és Reményik Sándor sírhelyénél.

Utunk szálláshelyünkre, Farkaslakára vezetett, a Tordai-hasadék mellett haladtunk el. Farkaslakára késő este értünk,
de szállásadóink így is 3 fogásos vacsorával fogadtak. A hosszú út után nagyon jólesett ez a kedves fogadtatás. Árpád
bácsi és kedves felesége végig maximális ellátást biztosított számunkra. Nagy köszönet érte.

2. NAP: Parajd - Gyilkos tó- Békás szoros
Másnap a Parajdi sóbánya következett. Félelmetes volt, ahogy a busz robogott velünk a föld mélyébe. Hatalmas
terek, játszótér, kalandpark, büfék vártak minket. Ittunk forró csokit, isteni finom volt! A 112 m mélység után 1200 m
magasság várt ránk. Már a Király-hágónál kaptunk ízelítőt a szerpentinek és a magasság-mélység változatosságából,
de a Békás-szoroshoz vezető út ezt jócskán felülmúlta. Itt sokan szédültek a buszon. Gyönyörű fenyvesek között
vezetett utunk. Ekkora fákat még sosem láttunk! Az egyik kilátónál lekvárokat, szörpöket, különleges mézeket és
édességeket vásárolhattunk. Vártuk a medvét is, de ő csak nem akart jönni.
A Békás-szorost végigsétáltuk - nem volt veszélytelen. A fejünk fölé magasodó hatalmas sziklákon sziklamászókat is
láttunk, hátborzongató volt.
A Gyilkos-tónál ebédeltünk. Isteni finom micset ettünk. Aki eddig még nem evett ilyet, kissé elbizonytalanodott, de a
végén örült, hogy megkóstolta.
A tó után visszabuszoztunk Farkaslakára, ahol megkoszorúztuk Tamási Áron sírhelyét, elénekeltük a székely és a
magyar Himnuszt, Zsuzsa néni néhány mondattal méltatta az író munkásságát.

3. NAP: Csíkszentmárton- Szejkefürdő
Harmadik napunk izgalmasnak indult, hiszen Isaszeg testvértelepülésére, Csíkszentmártonra látogattunk, ahol
találkozhattunk azokkal a gyerekekkel, akikkel már korábban felvettük a kapcsolatot. Márti néninek köszönhető ez,
hiszen ő hozta létre a csoportot. A településen bemutattuk iskolánkat, átadtuk az ajándékainkat (üvegtálkákat
festettünk Edit és Márti néni segítségével, Edit néni megrajzolta az ottani gyerekek portréját). Jártunk egy
székelyportán, ahol a fiatal gazda megmutatta a gazdaságát. Aztán az Úz völgyében Sanyi bácsi pityókalevessel várt
minket. Finom volt, jól is esett a hosszú út után. A csíkszentmártoni gyerekekkel fogócskáztunk a hegyoldalon,
beszélgettünk, ittunk a forrás vízéből. Ezen a napon koszorúztuk meg Orbán Balász sírhelyét is. Szép nap volt.

4. NAP: Déva- Arad
Utolsó napunk is tartalmasan telt. Hazafelé tartottunk. Megálltunk Déván, ahol szó szerint „bevettük” a várat.
Ugyanis a kabin deffekt – mondta a román hölgy, így kissé eltévedtünk, az erdőn keresztül jutottunk el a várig.
Csúsztunk, másztunk, de megcsináltuk!!! Utolsó állomásunk Arad volt, ahol megálltunk az emlékműnél,
koszorúztunk, elénekeltük a Himnuszt hőseink emlékére. Fáradtan, tele élményekkel érkeztünk haza. Köszönjük
Márti és Edit néninek, hogy a pályázat megírásával, a sok szervezéssel lehetővé tették nekünk ezt a csodálatosan
szép utat. Zsuzsa néninek pedig köszönjük, hogy irodalmi barangolásunkat színesebbé tette.

Az ÚTINAPLÓT a 7.a és 7. b osztályos diákok készítették.

