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Előkészítő óra

Előkészítő óra keretében a gyerekek megismerkedtek a program tervezetével. Történelem
órákon a tananyag adta lehetőségeket kihasználva már az év folyamán többször érintettük a
határon túli magyarság és Erdély történetét, Trianont. Az előkészítő órán az előzőleg kiosztott
témakörből készültek a tanulók, bemutatták a készített projekteket és számot adtak
tudásukról a témát illetően. Majd megbeszéltük a kirándulás részletes programját,
látnivalókat, nevezetességeket. A felkínált témakörökből választva a gyerekek az útra is
felkészültek, ahol társaik előtt ismertették a kirándulás helyszíneiről az érdemi tudnivalókat.

Az utazás programja
Első nap
Korán reggel indultunk az iskola elől, hiszen tudtuk, hogy hosszú utazás vár ránk. A magyar
határt Ártándnál léptük át és tartottunk tovább Nagyvárad irányába. Első megállóhelyünk
Nagyvárad volt, ahol megnéztük a székesegyházat, a püspöki palotát és kertjét. A Körös-hídon
át az Újvárosban tettünk sétát, majd folytattuk utunkat a Királyhágó felé. Itt rátekinthettünk
Erdély látképére. Következő állomásunk Bánffyhunyad volt, ahol helyi idegenvezetéssel
megtekinthettük a 13. században épült református templomot. A gyülekezet lelkésze sok
érdekességgel szolgált a gyerekeknek a templom felújításával, restaurálásával kapcsolatban.
Innen Kolozsvárra utaztunk, ahol elfoglaltuk a szállásunkat. Vacsora után sétát tettünk a
városban, megnéztük a Szent Mihály templomot, Mátyás király szobrát, szülőházát és más
nevezetes épületet.

(Kolozsvár)
Második nap
Másnap reggel indultunk tovább Tordára, a sóbányához. Útközben megálltunk megnézni a
Tordai-hasadékot, meghallgattuk a hozzá kapcsolódó mondát. Idegenvezető kíséretével
megtekintettük a bányát, meghallgattuk kialakulásának történetét. A szabadidő eltöltése
után tovább utaztunk Szovátára, a szállásunkra. Este, a vacsora után felelevenítettük az
eddig látottakat, hallottakat.

(Torda)

Harmadik nap
Délelőtt átkirándultunk Korondra, ahol egy helyi kézműves családnál megnézték a gyerekek,
hogyan készülnek a híres korondi fazekas dolgok. Délután a szovátai Illyés Lajos Általános
Iskola hetedik osztályos diákjai vártak minket. Az iskola sportcsarnokában sorversenyt és
futballmeccset szerveztek nekünk, ahol a két ország diákjai együtt sportoltak, játszottak. Majd
a helyi nevezetességet tekintettük meg, a Medve-tavat. Este a helyi iskolások egy csoportját
vendégül láttuk a szállásunkon.

(Korond)

(Korond)

(Korond)

(Szováta)

Negyedik nap
Reggeli után elindultunk a kb. 80 km-re lévő Gyilkos-tóhoz. A kissé kanyargós út után végig
sétáltunk a Békás-szoroson, majd megpihentünk az egyedi és csodás látványú Gyilkos-tónál.
Innen visszaindulva útközben megálltunk és megmásztuk a Pongrác-tetőt, ahonnan
megcsodáltuk a Gyergyói-medencét és a Görgényi-havasokat.
Késő délután érkeztünk a szállásunkra, ahol a vacsora után vetélkedőt szerveztünk a
gyerekeknek a 4 nap alatt látottakból és az elhangzottakból.

(Gyilkos-tó)

(Pongrácz-tető)

Ötödik nap
Reggeli után indultunk haza. Útközben megálltunk Segesváron, itt megtekintettük a Petőfi
Sándor Emlékmúzeumot és koszorút helyeztünk el a költő szobránál. Magyarország felé
haladva Aradon álltunk meg, ahol a tanulók megemlékeztek a 13 vértanúról és elhelyezték a
tisztelet koszorúját az emlékművön.

(Arad)

Értékelő óra
Az osztállyal értékeltük a kirándulás élményeit, látnivalóit történelem és osztályfőnöki óra
keretein belül. A hosszú út során a történelem és magyar tanulmányaikból is ismert
helyszíneken jártunk, ahol találkozhattak a határon túl élő magyarsággal, bepillanthattunk
mindennapjaikba és ezáltal felidéztük a tanultakat.
Témanap
A Nemzeti Összetartozás Napján az iskola előtt a gyerekek bemutatták fényképekkel,
élménybeszámolókkal, merre jártunk, mit láttunk és az élmények milyen hatással voltak a
tanulókra. Trianon 99 éves évfordulója alkalmából a diákok a tanultakat alátámasztották
személyes élményeikkel társaik előtt. Kifejezték reményüket, hogy a következő évfolyam is
részese lehet ennek az utazásnak.

(Témanap)

