PROGRAM
Határtalanul 2016. június 7-8-9-10.
„Erdély és Magyarország közös történelmi múltja és jelene” témakör
1. nap
Indulás reggel 6-kor az iskola elöl: Békéscsaba – Méhkerék – Nagyszalonta - Nagyvárad
A délelőtt nagy része utazással telik. A határ átlépése után, Nagyszalontánál felhívjuk a
tanulók figyelmét arra, hogy figyeljék a kétnyelvű településtáblákat. Mit jelent ez, ennek
fontossága. Arany János életéről hallanak információkat, ismert verseiből idézhetnek a
tanulók, láthatják Toldi "farkaskaland" helyszínét. Nagyváradnál Szent László királyról
hallanak történeteket, utazás alatt Erdély és a székely nép történetéről mondanak ismertetőt
tanáraik. Útközben Sebes Körös víztározóra híjuk fel a figyelmet, de megállunk a Királyerdő
lábánál, ahol a Sebes-Körös forrása ered. A Királyhágón - amely fontos átjáró volt régen is pihenőt tartunk, ahol fotókat készíthetnek a tájról.
Királyhágó – Korond – Székelyudvarhely
Korond kézműves faluban műhelylátogatáson ismerkedünk meg az ősi fazekas mesterség
titkaival. Megtapasztalhatják tanulóink a kézi munka szépségét és értékét, a régi székely
motívumok sokszínűségét. Rajz és technika órán kamatoztathatják majd. Lehetőségünk nyílik
az agyagformázásra is. Ajándéktárgyakat vásárolhatnak. Felhívjuk a figyelmüket a
székelykapuk díszítésére, felirataira, és jegyzetelik a számukra tetszőeket.
Székelyudvarhelyen áthaladva, mely Békéscsaba testvérvárosa, tájékoztatót hallanak tanulóik
a székelyek életéről, a székely jelképekről.
Csíkrákos
Csíkrákoshoz közeledve a csíki székelyek történetével, a falu jelentősebb történelmi
eseményeivel ismerkednek meg a diákok. Szállásunkat elfoglaljuk, megismerkedünk a
házigazdákkal, hiszen szállásadóink otthonukban látnak vendégül bennünket, így testközelből
tapasztalhatjuk, hogy hogyan élnek határon túli magyar társaink. A gyerekek átadják
ajándékaikat. Betekintést kapnak a helyi lakáskultúrába, öltözködés és étkezési szokásokba. A
székely magyar beszéd megismerése új és érdekes lesz tanulóink számára. A vacsorát a helyi
vendégfogadóban fogyasztjuk el.
2. nap
Cserei Mihály Általános Iskola
Látogatás a Cserei Mihály Általános Iskolában. 9 órakor fogadnak bennünket, és átadjuk a vitt
ajándékokat. A tanulók vezetésével megtekintjük tantermeiket. Tapasztalatot cserélünk, hogy
miben hasonló és miben különböző egy csíki magyar - és egy békéscsabai magyar iskolás
napirendje. Barátságos focimérkőzést rendezünk az iskola pályáján. Kirándulást teszünk a
Bogát tetőre, ahol megnézzük a Bogáti kápolnát és természeti fotókat készítünk.
Ebéd a fogadóban.
Erődtemplom
Történelem óra keretében megtekintjük az erődtemplomot. Szó lesz a hegyvidéki növény- és
állatvilágról, a domborzatról, melyet a gyakorlatban is alkalmunk lesz összehasonlítani az
alföldével. Köd-tető magaslatára (848m) épült ősi vártemplomnál szép fotókat készíthetünk.
A Kultúrház udvarán kürtős kalács sütésen veszünk részt.

Vacsora után a helyi diákokkal közösen búcsúestet tartjuk. Közös éneklést és táncházat
tartunk, melyet a helyi néptáncosok vezetnek.
Csíkrákos – Madefalva – Csiksomlyó – Csíkszereda
Emlékmű Madefalván a székely emlékműnél a megemlékezés koszorúját elhelyezzük. A
tanárok elmondják milyen történelmi eseménynek állít emléket ez a hely. Állóképességünket
próbára téve felkapaszkodunk a Kis és Nagy-Somlyó közötti nyeregbe, a Három halom
kápolnához, amit ismerünk a televízió közvetítésekből. Felhívjuk a tanulók figyelmét a táj
formakincsére, növényvilágára. Természeti fotók készítése után megtekintjük a Mária
Bazilikát, mely a legnagyobb magyar katolikus búcsújáróhely. Csíkszeredán városnézés
közben megismerjük a város történetét, híres épületeit, megnézzük Makovecz Imre által
tervezett Millenniumi Angyalos templomot. A tanulók összegyűjtik az épületen fellelhető
népi motívumokat.
Csíkszereda - Kisbacon - Szent Anna tó
Utazás közben a székelyek múltjáról és történelmi szerepéről beszélnek tanáraik, és felhívják
figyelmüket a Csíki medence szépségeire, a népi építészet egyszerűségére. Meglátogatjuk a
Benedek Elek Emlékházat "Tündérország" fővárosában Kisbaconban. Felelevenednek
számukra a kisgyermekkorban hallott mesék, és közben megismerik az író élettörténetét,
munkásságát, meglátogatjuk sírját, megtakarítják környékét, és koszorút helyezünk el.
Megtekintjük Erdély egyetlen krátertavát 946 m magasan fekvő Szent Anna tavat. Egy kis
földrajz óra után indulunk vissza szálláshelyünkre.
A közös vacsora után tanulóink a családokkal töltik az estét. Hasznos lesz számukra, hogy
részt vehetnek a család esti életében, beszélgetéssel, meséléssel, kölcsönös
élménybeszámolóval ismerhetik meg még jobban egymást. Tapasztalhatják, hogy miben más
egy csíkrákosi, falun élő diák és szüleik élete az övékénél. Feltehetik kérdéseiket, hogy
hogyan élnek, milyen szokásaik vannak, hogyan ünnepel a család. Kérjük, hogy gyűjtsék
össze és jegyezzék le azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek használata más, és eltérő a
mienktől.
3. nap
Csíkrákos – Csiksomlyó – Csíkszereda
A tanárok elmondják milyen történelmi eseménynek állít emléket ez a hely.
Állóképességünket próbára téve felkapaszkodunk a Kis és Nagy-Somlyó közötti nyeregbe, a
Három halom kápolnához, amit ismerünk a televízió közvetítésekből. Felhívjuk a tanulók
figyelmét a táj formakincsére, növényvilágára. Természeti fotók készítése után megtekintjük a
Mária Bazilikát, mely a legnagyobb magyar katolikus búcsújáróhely. Csíkszeredán
városnézés közben megismerjük a város történetét, híres épületeit, megnézzük Makovecz
Imre által tervezett Millenniumi Angyalos templomot. A tanulók összegyűjtik az épületen
fellelhető népi motívumokat.
Csíkszereda - Kisbacon - Szent Anna tó
Utazás közben a székelyek múltjáról és történelmi szerepéről beszélnek tanáraik, és felhívják
figyelmüket a Csíki medence szépségeire, a népi építészet egyszerűségére. Meglátogatjuk a
Benedek Elek Emlékházat "Tündérország" fővárosában Kisbaconban. Felelevenednek
számukra a kisgyermekkorban hallott mesék, és közben megismerik az író élettörténetét,
munkásságát, meglátogatjuk sírját, megtakarítják környékét, és koszorút helyezünk el.
Megtekintjük Erdély egyetlen krátertavát 946 m magasan fekvő Szent Anna tavat. Egy kis
földrajz óra után indulunk vissza szálláshelyünkre.

Felmegyünk Nyerges-tetőre a sok kopjafás emlékparkhoz, megemlékezünk az 1848/49-ea
forradalom és szabadságharc utolsó csatájáról.
A közös vacsora után tanulóink a családokkal töltik az estét. Hasznos lesz számukra, hogy
részt vehetnek a család esti életében, beszélgetéssel, meséléssel, kölcsönös
élménybeszámolóval ismerhetik meg még jobban egymást. Tapasztalhatják, hogy miben más
egy csíkrákosi, falun élő diák és szüleik élete az övékénél. Feltehetik kérdéseiket, hogy
hogyan élnek, milyen szokásaik vannak, hogyan ünnepel a család. Kérjük, hogy gyűjtsék
össze és jegyezzék le azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek használata más, és eltérő a
mienktől.
4. nap
Csíkrákos – Parajd - Sóbánya
Reggeli után elköszönünk a vendéglátóinktól, búcsú ölelések, búcsú fotók elkészítése után
indulunk. Madefalván a székely emlékműnél a megemlékezés koszorúját elhelyezzük. Orbán
Balázs sírjához felmegyünk a Székelykapuk sokaságán. Megállunk a parajdi sóbányában a
sóbányászat nehézségeit bemutató kiállítást nézhetjük meg. A bányaként nem működő régi só
termek egészségügyi hasznosítását láthatják tanulóink. A parajdi Sóbánya bejárata előtt lévő
árusoktól ajándék- és emléktárgyakat vásárolhatnak a tanulók szüleiknek.
Szováta - Medve–tó
A település fekvésének természeti szépségein felül felhívjuk a figyelmet Szováta magyar
történelmi múltjára, a tó mai idegenforgalmára, jelentőségére a székely emberek életében. Az
üdülőközpontban a séta során Szováta település történelmével ismerkedünk meg, mely még a
Monarchia korában európai hírűvé vált. Megcsodáljuk az üdülőváros 19. század végi villáit. A
Medve tó partján rövid pihenőt tartunk. Tanulóink itt is fotókat készítenek.
Szováta – Békéscsaba
Út közben felhívjuk a tanulók figyelemét a jellegzetes településszerkezetekre, népi
lakóházakra, templomokra. Ki mire emlékszik? - kérdésekkel a kirándulás ideje alatt szerzett
ismeretek alapján a buszon hazafelé beszámolnak egymásnak a diákok. A Királyhágón a
pihenő alatt ismét készíthetnek természetfotókat. Majd a buszon hazafelé lehetőséget kapnak
arra, hogy a mikrofonba elmeséljék legszebb élményeiket, tapasztalataikat.
Hazaérkezés az iskola elé ahol a szülők várnak bennünket este 20-21 óra között.

