„Percre se feledd, hogy testvéred
minden magyar, bárhol is éljen.
Összetartásban rejlik az erő.”
Wass Albert
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Előkészítő szakasz
2019. április 9.
Tájékoztató szülői értekezleten ismerték meg a projektben résztvevő diákok szülei
a pályázat célját, feladatait, az utazás, szállás feltételeit, a programtervet,
napirendet, a panzió házirendjét. Képeket, kisfilmet láthattak a panzióról, a
csodálatos tájakról, jelentős épületekről, majd ezt követően aláírták a szükséges
nyilatkozatokat.
2019. április 10.
Készülnek a baróti diákoknak szánt saját készítésű emléktárgyak. A fiúk is
bebizonyították, hogy tudnak varrni! Ilyen lesz az egyik ajándék. Használható
tolltartóként, vagy akár telefontartóként.

2019. április 11.
Ezen a délelőttön a februári előkészítő óra folytatásaként tanulóink a projekt
céljával, feladataikkal, a tervezett programokkal, településekkel ismerkedtek.
Praktikus tanácsokat, hasznos információkat kaptak azzal kapcsolatban, hogy mi
kerüljön a bőröndbe, hol tudnak pénzt váltani, hogyan számolják át a feltüntetett
árakat forintra. Elkészült a szobabeosztás, megismerték a panzió házirendjét. A
második órában Dr. Szabó József János hadtörténész lebilincselő előadását
hallgatták meg, akivel felidézték történelmi ismereteiket, hallhattak a
veszteségekről, a határon kívül rekedt magyarok szomorú sorsáról, számáról.
Megfogalmazta azt is, hogy a kirándulás során mi a magyar diákok küldetése.
Ezt követte Kovács László közlekedésbiztonsági oktatási referens előadása, aki
bemutatta a helyesen felszerelt kerékpárt, a legfontosabb közlekedési táblákat,
majd ismertette a gyalogos, kerékpáros, közösségi közlekedés szabályait. Felhívta
a figyelmet a telefonhasználat és a zenehallgatás veszélyeire, kiemelte, hogy
milyen fontos az odafigyelés, a hallás a közlekedésben is. A kérdéseire adott
helyes válaszokért ajándékot kaptak diákjaink. A tájékoztatások után következett
a túra a városban található Országzászló Emlékhelyhez. A Trianoni Emlékmű
előtt Kotán Sándorné tanárnő beszélt az emlékmű történetéről, a tragikus trianoni
döntésről. Himnuszunk eléneklése után a kerékpározás szabályait szigorúan
betartva a diákság visszatért az iskolába.

2019.április 12.
Készül az újabb ajándék a testvérosztály diákjainak. A kicsi üvegekbe most
néhány legfontosabb, legszebb magyar szó kerül. Később akár mécsest is tehetnek
bele.

Kirándulás

2019. május 6. – május 11.
Székelyföld és nagy hegye, a Hargita mennyire titokzatos és csodálatos - nos
annak megtapasztalásához el kell oda menni. A legendák szájról-szájra terjednek

tavak kialakulásáról, várakról, hegyekről, forrásokról, sziklákról és tündérekről.
A program keretében 8. alkalommal fedezhették fel sikerrel a titkok egy részét
iskolánk diákjai. A tanulók és pedagógusaik Erdővidék közelebbi és távolabbi
nevezetességeit bejárva élményekben és ismeretekben gazdag csodálatos 6 napot
tölthettek el májusban. Szállásunk Baróton a Derzs Panzióban volt, ott
reggeliztünk, vacsorázni pedig egy helyi étterembe sétáltunk el. Az időjárás
nehézségei ellenére reggeltől estig kirándultunk egész héten.

Láthattuk a gyönyörű Szent Anna-tavat, bebarangoltuk a Mohos tőzegláp vidékét,
mindent megtudhattunk a húsevő virágok különleges tulajdonságairól, sőt a
medvékkel szembeni védekezés módjait is elsajátíthattuk. Felemelő érzés volt
Nyergestető különleges kopjafái között sétálni és elénekelni a székely és magyar
himnuszt.

Ellátogattunk Benedek Elek házába, ahol dédunokája előadásában
megismerhettük a nagy meseíró és gyűjtő életét és halálának körülményeit.
Örömmel fedeztük fel gyermekkorunk mesekönyveit. Megható volt látni az utolsó

levelét, és tudatosítani a mindannyiunk számára ma is hasznos üzenetét. Ezt az
üzenetet azóta is sokat emlegetjük, amely egyszerűen így hangzik: „fő, hogy
dolgozzanak.” A kisbaconi működő vízimalomban úgy éreztük, időutazáson
veszünk részt. Bepillantottunk a nagyajtai vártemplom ódon falai közé,
meghallgattuk a köpeci csata lesújtó történetét, és a Sütő család házában
csodálatos régi bútorok között ismerkedtünk a dinasztia tagjai által művelt több
évszázados mesterséggel. Felkerestük Kézdivásárhelyen a céhtörténeti múzeumot
és babakiállítást, itt szó szerint kézzelfoghatóvá vált számunkra Gábor Áron
rézágyújának másolata. Jártunk Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti
Múzeumban, Kovásznán ittunk a kicsit kellemetlen ízű gyógyvízből, és
rácsodálkoztunk a Pokolsár bugyogására. A Haszmann Pál Múzeumban
végigjártuk a kiállításokat, figyeltük Pali bácsi hasznos, számunkra is követendő
bölcselkedéseit, megszívlelendő gondolatait. Kiemelte a hit és a tudás igen nagy
jelentőségét az emberek életében. Elmagyarázta a kopjafakészítés üzenethordozó
szerepét is. Baróton az Erdővidék Múzeum igazgatója, Demeter László
személyesen mutatta be nekünk a híres masztodon csontmaradványokat, és az
ólomkatonák seregét. Megemlékeztünk Farkaslakán Tamási Áronról,
Fehéregyházán Petőfi Sándorról megkoszorúzva az emlékműveket. Kirándulást
tettünk Parajdra a sóbányába, megpihentünk Székelyudvarhely főterén és a
Medve tó körbesétálása helyett csak egy fotót készítettünk előtte az eső miatt.
Hazafelé megcsodálhattuk Segesvár óvárosát, a híres óratornyot és diáklépcsőt,
és végül Erdély kapuját, Királyhágót, amely odafelé az időjárás viszontagságai
miatt kimaradt.
A város hetedikeseivel három nap tudtunk találkozni. Az iskolában egy tanórán
vettünk részt, melyen a baróti diákok bemutatták Erdővidéket, osztályuk
közösségét, tagjait. Mi is bemutattuk településünket és iskolánkat. Este a rossz idő
és a panzió adottságai miatt az ismerkedési estre az iskolában került sor, ahol
önfeledten játszottunk, és megtanultuk a Magyar vagyok című dalt. Másnap estére
barátságos kézi és foci meccset szerveztünk, majd együtt ismerkedtünk a várossal.
Utolsó este a búcsú nehéz volt, játszottunk, énekeltünk és könnyeztünk.
Megéreztük, hogy ez az erdélyi utazás új barátokat, kapcsolatokat hozott
számunkra, már összetartozunk végérvényesen.
A hazafelé vezető úton pihentünk, énekeltünk, majd megtartottuk a különböző
versenyek értékelését. Eredményt hirdettünk a kvíz kérdések megoldásában
jeleskedők között, a kiselőadások elkészítésében és megtartásában legjobbak
között, és természetesen a szobák közötti tisztasági versenyben is. Mindenki
kapott ajándékot, hiszen mindenki teljesítette erejéhez mérten feladatát.

Értékelő szakasz
2019. május 27. Értékelő óra
A kiránduláson részt vett diákok és kísérő tanáraik felidézték a kirándulás
élményeit napi bontásban kiselőadások és prezentáció formájában. A rossz idő
ellenére a program valamennyi elemét sikerült megvalósítani. Az óra további
részében összegeztük a kirándulás tapasztalatait, majd a tanulók meséltek
személyes kapcsolataikról és azok jövőbeli ápolásának lehetőségeiről. A Hargita
még sok titkot rejteget, ezért sokan úgy érzik, még vissza fognak utazni Erdélybe!

2019. június 3. Bemutató előadás
Bemutató előadásunk megtartásával az volt a célunk, hogy iskolánk hatodik
évfolyamos diákjai is érezzék milyen fontos megismerni a határon túl élő
magyarság életét, kultúráját, mindennapjait. Fantasztikus élményeinkről készített
fotóinkat szóban kiegészítettük, melyet nagy érdeklődéssel figyeltek. Abban a
tudatban hallgattak bennünket, hogy már tudják, a következő májusban ők fogják
bejárni ezt a sok csodálatos helyet. Ezzel az előadással kezdetét vette a
felkészülésük, indulhat az előkészítő szakasz számukra.
2019. június 4. Nemzeti Összetartozás napja
Ezen a napon Kotán Sándorné tanárnő segítségével megemlékeztünk a trianoni
békediktátum 99. évfordulójáról az iskola melletti Kegyeleti parkban. Wass
Albert szobránál a kirándulás résztvevői előadták a tanárnő által összeállított
irodalmi műsort az iskola felső tagozatos tanulóinak, majd koszorút helyeztek el
a szobor talapzatánál. Zárásként elénekeltük a Magyar vagyok című dalt, melyet
Kabai Zsuzsa tanárnő megtanított a baróti testvérosztály diákjainak is. Öröm volt
Erdélyben velük együtt énekelni a refrént, mely szerint „Együtt dobban a szív, s
benne dobban a szó Magyarnak lenni, igenis jó!”

Délután a 7.a osztály részt vett a városi megemlékezésen az Országzászló
Emlékhelynél, ahol már az előkészítő szakaszban is jártak kerékpárral. Az iskola
7. b osztálya Esztergomban emlékezett meg e szomorú évfordulóról, felkeresvén
az ottani emlékhelyeket. Kirándulásuk során a Mária Valéria hídon átsétáltak a
szlovákiai Párkányba is, ami igen különleges élményt jelentett számukra.

2019. június 6. Trianon Múzeum Várpalota
A Határtalanul! program mindhárom szakaszában jeleskedő diákok ezen a napon
jutalomkiránduláson vettek részt Várpalotán. A kirándulás elsődleges célja a
Trianon Múzeum meglátogatása volt. Ez a múzeum a Kárpát-medence egyetlen
olyan intézménye, mely az első világháborút követő békeszerződéssel és
napjainkra is kiható következményeivel foglalkozik, és intézményes keretek
között mutatja be a trianoni országvesztés gazdag és megrázó tárgyi, szellemi
hagyatékát. A bemutatott gyűjtemény a tragikus események dokumentálása
mellett szeretné segíteni az események feldolgozását, a sebek begyógyulását.
Talán itt értették meg diákjaink igazából e sorok jelentőségét:
„ Ezer virágból bokrétát kötni kéne már
Mert egy az utunk, s ha összefogunk, megmarad Hazánk!”

A projekt legfontosabb eredményei, tapasztalatai:
A projekt mindhárom szakaszában a tanulók nagy érdeklődést mutattak és igen
aktívak voltak. Az előzetesen gyűjtött anyagból az út során előadásokat tartottak
társaiknak, reálisan értékelték egymást, kiemelték a legjobbakat, és természetesen
a taps sem maradt el. A kirándulás hat napja alatt bejártuk Erdővidék csodálatos
tájait. Diákjaink sokat tanultak Székelyföldről, megismerték nevezetességeinek
egy részét. Több helyen koszorút helyeztünk el tisztelegve közös múltunk hősei,
híres személyiségei előtt. Felemelő érzés volt Nyergestetőn a kopjafák között
együtt elénekelni a székely és magyar himnuszt. Kányádi Sándor versének
meghallgatása is mély benyomást keltett. A projekt egyik nagyon várt
programeleme volt a baróti általános iskola hetedikeseivel való találkozás. A két
iskola tanulói nagy örömmel mutatták be egymásnak településüket, iskolájukat,
magukat. Igyekeztünk programunkat úgy alakítani, hogy minél több közös
élményben lehessen részük. Nem maradt ki a barátságos kézlabda és foci, de a
közös játék és daltanulás sem, erősítve ezekkel is az összetartozás érzését. Közös
dallá vált a Magyar vagyok című dal. Énekelvén valóban úgy éreztük
mindannyian, hogy, „Együtt dobban a szív, s benne dobban a szó Magyarnak
lenni, igenis jó!” A búcsúest nagy ölelkezéssel és sírással ért véget. Az értékelő
szakaszban tanulóink bemutatták a kirándulásról készült naplóikat, örömmel
vetítették le a hatodikosoknak az elkészített prezentációkat. A harminchárom
dabasi diák példamutató magatartásával, aktív hozzáállásával méltón
képviselte iskolánkat, Magyarországot, és bebizonyította, hogy
megérdemelte a támogatást. A nevükben is köszönjük!

