HATÁRTALANUL! ( HAT-18-01-0967)
Élménybeszámoló
A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 2018-ban ismét pályázott a Határtalanul!
Hetedik osztályosoknak kiírt pályázatra, hogy a tanulóink külhoni magyarsággal kapcsolatos
ismereteit bővítse, elősegítse, és a határon túli magyar iskolákkal, közösségekkel kapcsolatokat
építsen.
A célországként választásunk Erdélyre, Kalotaszegre esett.
A tanulmányi kirándulás célja többek között a Kalotaszeg tájegység kulturális örökségének,
népi hagyományainak, természeti értékeinek megismerése volt.
Kitörő örömmel értesültünk róla, hogy tanulmányutunkat támogatásra érdemesnek találták, így
megvalósíthatjuk céljainkat.
Megkezdődött a visszaszámlálás a kirándulásig, 2019. április 9-ig. Rögtön a netre vetettük
magunkat, és rákerestünk a szálláshelyre, elkezdtük összeírni azokat a dolgokat, amelyre
nekünk feltétlenül szükségünk lesz, s ellenőriztük az úti okmányok meglétét, érvényességét is.
Osztályfőnökünk ismertette a programtervet, a programelemeket, és kiosztotta a feladatokat,
melyet csoportmunkában valósítottunk meg.
A programelemeknek megfelelően felkészültünk az érintett települések legfontosabb
tudnivalóiból, kulturális, természeti ismereteiből, és ezeket az információkat az előkészítő
órákon bemutattuk egymásnak. Felelevenítettük a hon-és népismeret órán, történelem, biológia,
földrajz, magyar irodalom órán tanultakat. Osztályfőnöki órákon helyzetgyakorlatokkal
próbálgattuk a kapcsolatépítés, helyes kommunikáció lépéseit, a viselkedési kultúrát
elsajátítani.
Voltak, akik hangulatos plakátot készítettek, amellyel az iskolai faliújságot díszítették:

Az iskolarádión keresztül az intézménytanulói és alkalmazottai is bekapcsolódtak az
előkészítés részleteibe, így nekik is lehetőségük nyílt arra, hogy a meglátogatandó szinérváraljai
gyerekeknek szánt ajándékok gyűjtésében részt vegyenek. Szándékaink szerint a külhoni
magyar iskolának a könyvtárát szerettük volna gyarapítani színvonalas, új kiadású magyar
nyelvű könyvekkel. Tantestületünk, az Alföldi Nyomda, és tanítványaink segítő szándékának
eredményeként sikerült rengeteg kiadványt összegyűjtenünk, amihez egy kedves
adománylevelet is szerkesztettünk.
Végre eljött a kirándulás napja!
Úti beszámoló
2019. április 9. Az első napot, mint egy felgyorsított filmet, látom magam előtt az eseményeket:
gyülekező az iskola előtt, szülők és gyerekek izgatott tömege. Még elhangzanak az utolsó szülői
intelmek a gyerekeknek, és a használati útmutató a kísérő tanároknak: pótgyógyszerek átadása,
útravaló csomagok, felajánlások, ásványvíz, gyümölcs adományok.
A külhoni gyerekeknek szánt ajándékok bepakolása, létszám- és úti okmányok ellenőrzése után
végre az elindulás.
A buszon osztályfőnökünk kiosztotta a kirándulás alatt használandó „Barangolók”
munkafüzetet, amely kitöltésére figyelmeztetett minden tanulót. ( Melléklet)
Az első megállónk Szatmárnémeti volt, ahol megtekintettük a neogótikus Vécsey-házat, és a
„Barangolók” munkafüzet feladatának megfelelően fotót készítettünk az emléktábláról, és
felelevenítettük a szatmári békét eredményező eseményeket. Várakozás, beszélgetés közben
megismerkedtünk egy szatmárnémeti festőművésszel, (Talpos Elizabet), aki kedvesen és
előzékenyen végigvezetett minket a főtéren, bemutatta az újonnan elkészült Széchenyi István
szobrot, és megengedte, hogy a munkahelyére, az Erdős Pál művész művészlakásának
múzeumába bemenjünk. Megtekintettük még a református „ láncos” templomot, majd a Szent
Miklós magyar görög katolikus templomot, amelyben a lelkipásztor bácsi részletes ismertetést
adott a templom történetéről, a szatmárnémetiben élő görögkatolikusok helyzetéről,
létszámáról.
Következő megállónk Szinérváralja volt, ahol az Alexiu Berinde iskola magyar tagozatos
kisdiákjai, tanárai fogadtak bennünket. Az iskola bemutatása, ismerkedés után átadtuk az
ajándékainkat, majd a vendégfogadók testnevelő tanárának vezetésével a tanulók egy közös
focimeccsen vettek részt, míg a pedagógusok a nevelés és oktatás helyzetéről, az oktatási
módszerekről beszélgettek.
A sportjátékok után tettünk egy sétát a református templomhoz, és megnéztük a mellette lévő
kis múzeumot, és emlékművet, amelyet a helyiek a város híres szülöttének, Sylvester Jánosnak
az emlékére állítottak. Felelevenítettük a nagy magyar humanista, nyelvújító, nyomdász
életrajzát, munkásságát.

Nehéz szívvel búcsúztunk el a szinérváraljai gyerekektől, csak az enyhítette a búcsút, hogy az
internet adta lehetőségekkel éltünk, és bejelölgettük egymást ismerősnek. Tanáraink,
intézményünk közötti együttműködést pedig a testvériskola kapcsolat lehetőségének
számbavétele jelenti hosszú távon.
Utunkat folytattuk Nagybányáig, ahol a Szent István torony templomot szemléltük meg
kívülről, és a Mészárosok bástyáját. Rövid fotózkodás után sietnünk kellett Koltóra, ahol az
előzetes egyeztetés alapján a Petőfi Múzeum idegenvezetője, Kádár Helen várt minket.
Koltóról rengeteg mindent tanultunk, és az előkészítő órákon a csoportok beszámolóinak
felidézése után ismerősként sétáltuk körbe a Teleki kastélyt, és néztük meg a költőről és
feleségéről készült szoborcsoportot. A „Barangolók” munkafüzet kérdéseire válaszolva ahhoz
a kőasztalhoz is elsétáltunk, amelyen a legenda szerint a költő a verseit írta.

Elszavaltuk a Szeptember végén című versét, és elhelyeztük iskolánk koszorúját a
szoborcsoporton. Elnézve a szelíd tájat a háttérben magasodó hegyekkel, közelebb kerültünk a
vers hangulatához, s az éppen 170 éve eltűnt költőhöz.
A koltói múzeumban iskolánk névadójáról, Lorántffy Zsuzsannáról is érdekes tudnivalókat
fedeztünk fel.
Koltó után a szálláshelyünkre mentünk, Kalotaszentkirályra, a Püspök Panzióba, ahol Vincze
István fogadott minket.
Osztályfőnökünk elosztotta, kijelölte a szobákat, mi pedig lelkesen birtokba vettük. Kipróbáltuk
az ágyat, mosdót, majd meglátogattuk egymás felségterületét is. Finom, ízletes, bőséges
vacsorával ünnepeltük meg a tartalmas napot, majd a napi élményeket, fotókat megosztottuk a
szülőkkel, otthoniakkal.
2019. április 10. 2. nap.
Az előző napi élmények hatása alatt lelkesen indult a nap, biztosak voltunk benne, hogy ma is
rengeteg látnivalót tekintünk meg.
Kiadós reggelivel kezdtünk, majd az úticsomag kiosztása után elindultunk a Havasrekettyeivízeséshez. A csodálatos erdei úton tanulmányoztuk a Kalota-havas flóráját, faunáját,
nyomkereséssel, növényfelismeréssel próbálkoztunk. Érdekes volt tapasztalni, hogy míg a
faluban nyárias idő volt, itt néhol még hógolyózni lehetett. A vízesés robaja már messziről
hallatszott, de a látvány szenzációs volt, még képzeletünket is felülmúlta. Az elmúlt napok
csapadékos időjárása, valamint az olvadás miatt a víz esése tényleg egy csodálatos fátyolhoz
hasonlított. A havasrekettyei legenda felelevenítése után fotókat készítettünk, majd
elfogyasztottuk elemózsiánkat a vízesés tövében. Osztályunk közös kívánsága lett, hogy ezt az
élményt sosem feledjük el.
Kalotaszentkirályra visszaérkezve már vártak minket a lovaskocsik, amelyen
körbeszekerezhettük a festői környéket, majd a kalotaszegi kürtöskalács készítésének fortélyait
ismertük meg. A néni lediktálta nekünk a receptet, amelyet mi rögtön megosztottunk a
szüleinkkel, a mozdulatokat, az eszközöket pedig videóra vettük, hogy itthon kipróbálhassuk.
A kürtöskalács falatozás közben lesétáltunk a Kalota partjára, felidéztük Ady Endre híres
versét, megkoszorúztuk a költő fejszobrát, majd a helyi templomot tekintettük meg.
A mai napon is sok élményben volt részünk, és még koránt sem volt vége: vacsora után ugyanis
táncház következett. Kalotaszegi népviseletbe öltözött táncosok bemutatták a viseletek
jellemzőit, beszéltek az öltözetek szimbólumairól, majd a helyi néptánc alaplépéseit segítettek
elsajátítani. A körülbelül két órás táncház utolsó erőnket is kivette, de még a kétballábasok is
megtanulták a táncot, s a végén olyan lelkesek lettünk, hogy úgy gondoltuk ezekre a
tánclépésekre az itthoniakat is megtanítjuk az értékelő rendezvényen.

2019. április 11. A harmadik nap
Ezen a napon a történelmi Erdély több híres kulturális, természeti látnivalójával ismerkedtünk
meg: a napunkat Körösfőn kezdtük a református templomban, ahol a lelkipásztor bácsi mesélt
nekünk a falu, a templom történetéről, a templombelső hagyományos kialakításáról, a festett,
fakazettás mennyezetről, a hímzések, varrottasok szimbolikájáról. Kitért a faluban élő emberek
életmódjára, kereskedelmi tevékenységére, etnikai hovatartozására, a magyarságtudat
mindennapi megélésére. Tátott szájjal hallgattuk a megelevenedő történelmet, és a jelen
viszontagságainak taglalását. Hallgattuk volna még, de várt minket a következő program, a
Tordai-sóbánya. Tordáról, a történelmi eseményekről, s a sóbányáról az előkészítő órákon
láttunk egy bemutatót, ezért alig vártuk, hogy leereszkedhessünk a mélybe, és feltáruljanak a
hatalmas vájatok, rácsodálkozhassunk a szédítő tárnákra. Saját szemünkkel láthattuk most a
sóbányászat rejtelmeit, a só felszínre hozatalának útvesztőit.
A bánya után a Tordai-hasadékot szerettük volna végigjárni, de csak a bejáratig jutottunk,
amikor elkezdett esni, szakadni az eső. Így a buszon tanárnő újra elmesélte a hasadék csodálatos
legendáját, majd elkészítettünk pár fotót a természeti képződményről, és folytattuk utunkat
Torockóra, ahol a Tájházban, esőtől védett helyen a torockói népviselettel, bútorfestéssel
ismerkedtünk. Torockó legfőbb látnivalója a Székelykő, mely magasan tornyosul a falu fölé, s
melynek impozáns látványa minket is csodálatra késztetett. Alig tudtunk szabadulni a kis
falutól.
Következő megállónk Kolozsvár volt. A Mátyás szobor uralta a teret, szinte automatikusan
mindenki azt célozta meg. Igazságos királyunk életéről, legendájáról szóló történetekkel
idéztük meg alakját, felidézve a történelem, magyar irodalom órákon tanultakat. Körbesétáltuk
a templomot, azonban felújítási munkálatok miatt nem tudtunk bemenni.
Este, vacsora után végigpörgetve a nap eseményeit, elégedetten állapítottuk meg, hogy ma is
rengeteg élménnyel és tudással gazdagodtunk. Beszélgetéssel, közös játékkal zártuk a napot.

2019. április 12. A negyedik nap
A negyedik, utolsó napon lankadtan csomagoltuk össze pakkunkat, még a reggeli is csendesebb
volt a megszokottnál. Sajnáltuk otthagyni a kalotaszegi tájat, a vendéglátó gazdánkat és kedves
feleségét, aki leste a gondolatainkat, és minden finomsággal traktált minket. Vincze István
vendégszeretete biztosan sok embert visszavonz erre a vidékre.
Az utolsó napunk is tartogatott azonban még különleges látnivalókat: Csucsán a Boncza kastély
ilyen volt. Az Ady Endre emlékére berendezett házban a költő életének részleteit ismerhettük
meg. Megcsodáltuk az Oktavian Goga által elhozott és felállított román fatemplomot, és a
csodálatos kilátást.
Rövid pihenőt tettünk a Királyhágón, majd bevettük Nagyváradot. A székesegyház látnivalói
mellett a gyönyörű templomban egy húsvéti színdarab próbáiba csöppentünk, mely érdekes és
tanulságos tudnivalókat tartalmazott Jézus életéről. A Kincses terem látnivalóit az idegenvezető
nagyon érdekfeszítően, humorosan. interaktív módon mutatta be, kezdve a tábori lelkészi
kellékektől a Szent László hermáig. Rengeteget tanultunk, élményszerűen.
Nagyvárad látnivalói közül a Kanonok soron végigmenve felidéztük Ady életének ezen
szakaszát, majd megkoszorúztuk a költő szobrát.

Az élménybeszámolót készítette Gavallér Bence 7.osztályos tanuló, lektorálta Dankuné Nagy
Gyöngyi, projektvezető.

A tanulmányi kirándulás értékelő óráján fényképes élménybeszámolót tartottunk,
megbeszéltük, felelevenítettük a legemlékezetesebb pillanatokat, a „Barangolók” munkafüzet
kérdéseire immár emlékezetből válaszoltunk. Elkészítettük a pályázatban vállalt kisfilmünketsőt ebből egy rövidített, és egy hosszabb, narrált változatot is készítettünk, melyet levetítettünk
a szülőknek a Lorántffy gálán.
A Témanapot június 4-én tartottuk, amelyen az MTVA nyilvánossága előtt is beszámoltunk a
Határtalanul! pályázatról.
A fotódokumentációt az iskola facebook oldalán és a honlapon megosztottuk.

Melléklet:

Barangolók

Gyöngy az idő, vándoroljunk,
Nincs szekerünk, bandukoljunk,
Lassú folyó ága mellett
Járjuk a halk fűzfa-berket.
Este a láb gyönge, fáradt,
Lombok alatt nézünk ágyat.
Szöcske-bokán jő az álom,
Száll a világ lepke-szárnyon.

ERDÉLY, 2019. április 9.

Írasd alá útitársaiddal a lapot!

1. nap SZATMÁRNÉMETI
A református templom- láncos templom1807- ben épült, késő barokk stílusban.
Nevét az 1862-ben készült, a templomot
körülvevő alacsony lánckerítésről kapta.
Kinek a szobra áll a templom előtti téren?
…………………………………………

Szent Miklós magyar görög katolikus templom

A főtér sarkán található a
neogótikus Vécsey-ház. Keresd
meg a domborműves emléktáblát,
melyet az erdélyi, magyar festő- és
szobrászművész tervezett, pontos
szövege:
"Ezen a telken állott a várbeli
élésház, melyben II. Rákóczi
Ferenc fejedelem elcsüggedt kurucai
1711. évi április hó 27. és 28. napjain A SZATMÁRI BÉKE PONTJAIT
letárgyalták és elfogadták.” Készíts fotót az emléktábláról!
SZINÉRVÁRALJA- Általános Iskola

Beszélgess, ismerkedj!
Keress 5 perc alatt olyan szinérváraljai diákot, és írd le a nevét, aki
1. Már járt Magyarországon:…………………………………………….
2. Úszott a Balatonban:………………………………………………….
3. Látta a debreceni Virágkarnevált:…………………………………….
4. Szeret focizni:…………………………………………………………
5. Tud játszani valamilyen hangszeren:………………………………….
6. Szeret olvasni:…………………………………………………………
7. Olvasta a Harry Pottert:……………………………………………….
8. Ismer Petőfi Sándor verset:……………………………………………
9. Szeretne ellátogatni a mi iskolánkba:…………………………………
10. Szereti a történelmet:………………………………………………….
11. Van testvére:…………………………………………………….
12. Készíts szelfit az egyik megismert tanulóval!

NAGYBÁNYA

Fekete Sas- fogadó
Petőfi Sándor és
felesége, Szendrei
Júlia mézesheteik helyszínére, a
költő számára oly kedves koltói
Teleki-kastélyba igyekeztek
házigazdájukhoz, gróf Teleki
Sándorhoz, amikor kocsijuk
tengelye Nagybánya mellett
eltörött, és kénytelenek voltak az
éjszakát a Fekete Sas fogadóban
tölteni.
A Szent István-torony, Nagybánya szimbóluma, egy
sajátos kiképzésű és történetű templomépület
maradványa.
CSÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍZ!!!

Az egyetlen épségben fennmaradt
bástya a Mészárosok bástyája, melynek
története Mátyás király idejére nyúlik
vissza.

KOLTÓ
Ismételjünk!
Kinek a kastélyába utaztak Petőfiék, és
miért?
Milyen fa alatt található a kőasztal,
amelyen a költő a verseit írta a legenda
szerint? ( Kívánsága szerint ez alatt a fa
alatt temették el a „vad gróf”-ot is.)
………………………………………...
Mely hegyekre láthatott a költő a kastély
ablakából?.............................................
Keressétek meg a kastély kertjében Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szobrát!
Mondjuk el közösen a Szeptember végén című verset!
Helyezzük el iskolánk koszorúját a költőfejedelem szobránál! Készítsetek csoportképet!

KALOTASZENTKIRÁLY
Kalotaszentkirály (Sancraiu) falu, az azonos nevű község központja Kolozs megyében.
A település a Kalota-patak partján, 600 méter tengerszint feletti magasságban, Bánffyhunyadtól
5 km-re fekszik.
Melyik
két
település
található a Kalota- patak két
partján?.................................
Kiről neveztek el harangot a
templom kertjében?
..............................................

Szálláshely elfoglalása. Vacsora. Játék. Játék. Játék. SZUNDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2. nap
Ébresztő: legkésőbb 6:30-kor, mert 7 órakor reggeli. ROMÁN IDŐ SZERINT!!
Mai látnivalók:
Kalotaszentkirályi templom
Hány festett fakazettából áll a református templom
mennyezete?
Fotózz jellegzetes kalotaszegi motívumokat!
Készítsetek csoportképet a templom előtt!

Havasrekettyei –vízesés
Melyik hegység keleti oldalán található a vízesés?......................................................................
Keress állatnyomokat az erdei ösvényen, és fotózd le!
Készítsetek csoportképet a vízesésnél!
Vedd elő az elemózsiát, mert a vízesés látványától megéheztél! (Közös ebéd a vízesést
csodálva.)
Újra Kalotaszentkirály!
Kürtöskalács sütés
Készítsetek fotókat a munkafolyamatról!
Írd le az általad készített kürtöskalács receptjét, és oszd meg a világhálón!
Recept:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Járjuk körül szekérrel a falut! Készítsetek fotókat a tájról, életképekről, jellegzetes
motívumokról!
Kezdődik a BULI: Sajátítsd el a kalotaszegi néptánc alaplépéseit! MINDENKI TÁNCOL.-.-

3. nap
ÉBRESZTŐ:6:30-kor, reggeli 7:00-kor.
Mai programunk:
1. KÖRÖSFŐ- református templom
Készítsetek csoportképet a templom előtt!
2. Tordai-hasadékban sétálunk, majd - egy kellően csábító helyen piknikezünk. Hozd
magaddal az elemózsiád!
3. Tordai-sóbányában nagyon hideg lesz, öltözz melegen, kabát, sapka, sál…
4. Kolozsvár „ szép város” óvárosában sétálgatunk.
Este vacsora, beszélgetés, és alvás..

4. nap
Ébresztő: 7:00-kor, reggeli:7:30-kor.
Összecsomagolod a holmidat: ellenőrzöd a szekrényeket, ágy alatt, zuhanyzóban…
(Rendbe rakod az ágyneműt, és viszonylagos tisztaságra törekvően takarítasz.)
Bepakolunk a buszba, búcsút veszünk a házigazdáktól, még egy pillantást vetünk a helyszínre,
ahol olyan jól éreztük magunkat, majd veszünk egy nagy levegőt, felhúzzuk a vitorlát, és új
vizekre evezünk.
Irány Csucsa!

Majd Nagyvárad!

Végül DEBRECEN, a kikötő!

