„ Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”
Széchenyi István

A hatnapos kirándulás ideje alatt az iskola huszonhat tanulója ismerkedett múltunk és történelmünk
kincseivel, az Erdélyben található Erdővidék településeivel, híres szülötteivel, a Hargita titkaival,
természeti szépségeivel, az ott élő emberekkel és a hetedikes diákokkal.
Bepillantottunk a baróti általános iskola mindennapjaiba, megismertünk működés közben egy
vízimalmot, beszélgettünk a meghatározhatatlan korú molnár asszonnyal, Etelka nénivel.
Találkoztunk a nagy meseíró, Benedek Elek dédunokájával. A Mari lakban a régi bútorok között nagy
örömmel fedeztük fel gyermekkorunk mesekönyveit. Kirándulást tettünk Kovászna megye
székhelyére, Sepsiszentgyörgyre, megkóstoltuk a kovásznai gyógyhatású borvizet, a céhtörténeti
múzeum megtekintése után sétáltunk az érdekes szerkezetű kézdivásárhelyi főtéren. Megcsodáltuk a
Mohos tőzegláp különleges növényeit, a Szent Anna-tónál megjósoltuk az időjárást, majd a kápolna
mellett a legendákat hallgatva igazi medvével is találkoztunk. A torjai Büdösbarlanghoz egymást
segítve haladtunk a túraútvonalon. Megismertük a mofetta élettani hatását, majd a vulkáni
utóműködés hatásait tanulmányoztuk az Apor lányok feredőjénél is. A legkedvesebb emlék lett
sokunk számára a szekerezés és gyalogtúra a Vargyas patak völgyében, ahol felkerestük az Orbán
Balázs barlangot. A csodálatos táj mindenkit lenyűgözött. Este várt ránk a búcsúest, ahol könnyezve
köszöntünk el új barátainktól. Útban hazafelé megtekintettük Segesvár óvárosát, a híres óratornyot,
valamint a sóbányászat nehézségeinek megismerése után óriáskerekeztünk is a tordai sóbányában. A
hosszú utazás alatt értékeltük a 6 nap feladatainak teljesítését: kvíz kérdések a látottakról, szobák
rendje, magatartás. Mindenki kapott ajándékot. A kirándulás ideje alatt a baróti diákokkal több közös
programot szerveztünk: fociztunk, kézilabdáztunk, énekeltünk, játszottunk, táncot tanultunk. Sokat
beszélgettünk, igyekeztünk minél többet megtudni egymásról. Az útról naplót írtunk, hogy az írások
és képek alapján fel tudjuk idézni később is a kirándulás minden pillanatát.
A program során a diákok megtapasztalták a külhoni magyarok vendégszeretetét,
magyarságtudatukat, életmódjukat, jelen lehettek nagy történelmi események helyszínein. Sok új
ismeretet szereztek, gazdagodtak emberi kapcsolataik, szociális kompetenciáik, az egész
személyiségük pozitív irányban változott. Reméljük, hogy közülük még sokan vissza fognak térni
Erdélybe!
Szabóné Kökény Mária
projektvezető

A kirándulás képei és az összefoglaló kisfilm megtekinthető az iskola honlapján.
www.klai.hu

