Beszámoló
Ajándékcsomagokkal indultunk Csíkrákosra.
Határtalanul!
Harmadik alkalommal nyerte el a 4 napos erdélyi kirándulás
szállás és utazási költségét iskolánk. A 79 hetedik osztályos tanuló
és osztályfőnökeik: 7. a Pál Tamásné, 7. b Mahler Hajnalka és 7. c Tamásné Győri Zita
vezetésével Erdély székelyek lakta vidékét, a Csíki-medencét barangolták be 2015. június 2-5.
között. Ez már a III. Viharsarki-Csíki Diáktalálkozó. A diákok megismerkedtek a helyi
iskolásokkal, családjaikkal, mindennapjaikkal. A történelmi helyszíneken járva feltárult a
közös múlt, erősödött tanulóinkban a hazaszeretet érzése. A HATÁRTALANUL sikeres
pályázatot iskolánk tanára: Dr. Domokosné Megyesi Éva írta. Az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
finanszírozásával
megvalósuló
projektben
2.048.450-Ft-ot
fordíthattunk a kirándulás megvalósítására. A tanulók hónapok óta lelkesen készültek a
kirándulásra. A programnak megfelelően, előre megismerték Erdély történelmét,
néphagyományait. Színes plakátokat készítettek Erdélyről, a székely népviseletről, a jelentős
történelmi magyar városokról, a Csíki medencéről, melyet az osztályteremben állítottak ki. A
4 tartalmas nap alatt megálltak a Királyhágón. Jártak Korondon egy fazekasműhelyben, ahol
betekintést kaptak a korongozás, és festés műveleteibe. Székelyudvarhelyen megtekintették a
szoborparkot. Csíkszeredán a Makovecz Imre által tervezett Millenniumi Angyalos
templomot. Csíksomlyón a Kis és Nagy-Somlyó közötti nyeregbe felkapaszkodtak, láthatták a
Három halom kápolnát.. A Mária bazilikát is megtekintettük, mely a legnagyobb magyar
katolikus búcsújáróhely. Meglátogattuk Benedek Elek szülőházát Kisbaconban, ahol nagyon
élvezetes előadást hallhattunk a vezetőtől, majd Benedek Elek sírjának gondozása után
elhelyeztük a megemlékezés koszorúnkat. Jártunk a Szent Anna tónál is. Nem hagytuk ki
Szelykefürdőn Orbán Balázs sírját sem. Madefalván koszorút helyeztünk el a Székely
emlékműnél. Megnéztük Parajdon a sóbányát, és megcsodáltuk Szovátán a Medve tavat,
melyet Erdély „Holt tengerének” is neveznek.
Csíkrákos faluban volt a szállásunk, ahol a harmadik napon, június 4-én a Nemzeti
összetartozás napján ellátogattunk a Cserei Mihály Általános Iskolába és az ottani diákokkal
együtt ünnepeltünk, mely nagyon megható volt mindannyiunk számára. Átadtuk
ajándékainkat. Két napot is együtt kirándultunk a csíkrákosi tanulókkal. Megmutatták az
erődtemplomot, este közös tánctanuláson vettünk részt, melyet nekünk szerveztek a
csíkrákosiak.
Az út során sokat megtudtunk Erdély és az ott élő magyarság történelmi gyökereiről,
„idegenvezetőkké” váltunk több neves történelmi városban, mint pl. Székelyudvarhely,
Csíkszereda, Parajd. Dr. Domokosné Megyesi Éva tanárnőtől rengeteg érdekes információt
hallottunk a 4 nap alatt. Nagy élmény kirándulva tanulni. Tartós barátságok kötődtek a
csíkrákosi iskola falai között, mint ahogyan ez történt az előző Határtalanul kirándulások alatt
is. Pálosi Veronika igazgatónő és tanítványai „szeretettel vártak bennünket” mondták,
bármikor visszatérhetünk hozzájuk. A HATÁRTALANUL pályázati lehetőséggel 79
tanítványunknak volt alkalma megismerni hazánk és Erdély kapcsolatát, múltját és jelenét, s
határtalanul szép élményekkel gazdagodhattak.

