A Feketések erdélyi útja
A „Határtalanul” pályázat keretében a Fekete István Általános Iskola
7. évfolyamos diákjai Erdélyben tölthettek négy felejthetetlen napot.
Utunk során Partium és Külső-Erdély nevezetességeit láttuk. Jártunk
Nagyváradon és Nagyszalontán, majd a Királyhágón át léphettünk a
történelmi Erdély területére. Itt Kolozsvár, Torockó, a tordai hasadék, Déva,
Marosillye, Vajdahunyad, Csernakeresztúr és Gyulafehérvár fantasztikus
látnivalóit jártuk végig.
Szállásaink a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vendégházaiban voltak.
Megismerkedtünk Böjte Csaba gyermekeivel, akiknek sok-sok ajándékot is
gyűjtöttek diákjaink.
Utunkat a Scool-túra Kft. szervezte, és külön köszönettel tartozunk
munkatársainak: Móricz Ádámnak és Hudák Ervinnek, akik kedves
egyéniségükkel és különleges szakértelmükkel Erdély szerelmeseivé tettek
minket.
Mindannyian úgy érezzük, egy életre szóló élményben volt részünk.
Főzőné Kovács Klára és Wirth Tímea

BESZÁMOLÓ:
HATÁRTALANUL ERDÉLYBEN
Vasárnap 4:30-kor indultunk az iskola elől. Először mindenki nagyon fáradt
volt a korán kelés miatt, de pár óra múlva a jókedv vette át a helyét.
Megismerkedtünk az idegenvezetővel, Ádámmal és a buszsofőrrel, Ervinnel. Az út
során Klára néni kijelölte a csapatkapitányokat és vegyes (fiú és lány) csapatokat
alkottunk.
A határt átlépve Nagyváradon megnéztük a székesegyházat és a
Kanonoksort. A Nagyváradi várat is meglátogattuk, ahol Bence tartott előadást.
Ezután Nagyszalontára utaztunk, az ún. Csonka torony megtekintésére, amely mára
már nem is csonka. Ádám 20 pontot adott annak a csapatnak, amelyik Arany János
sírját megtalálja a nagyszalontai temetőben. Mindenki rohant keresni, mire kiderült,
hogy Budapesten van eltemetve. A szállásra érve megismerkedtünk az ott élő
gyerekekkel, és elosztottuk a szobákat. Este még feladatokat oldottunk meg az
aznapi látnivalókkal kapcsolatban.
Következő nap a Királyhágót elhagyva átléptünk a történelmi Erdélybe. Olyan tájak
tárultak a szemünk elé, hogy mindenkinek elakadt a lélegzete. Ezt követően
megnéztük a Fadrusz János által készített Mátyás király szobrot. A Házsongárdi
temetőről Alexszel készítettünk gyűjtőmunkát. busszal utaztunk tovább a Tordai
hasadékhoz, ami a rossz idő ellenére is kimondhatatlanul szép volt. Ezen a napon
Déván szálltunk meg, és itt is készítettünk verseket, feladatokat és útinaplót este.
Harmadik napon Marosillyén megcsodálhattuk Bethlen Gábor szülőházát, más
néven a Veres bástyát. Itt egy rendhagyó történelem órában részesültünk. Ezután
Vajdahunyad várát tekintettük meg, ahol csoportban oldottunk meg különböző
típusú feladatokat. Tovább utazva Déva várát másztuk meg, ahol gyönyörködhettünk
a napsütéses szép tájban. Ismételten a dévai szálláson aludtunk, és este játékos
feladatokat oldottunk meg.
Utolsó nap Gyulafehérvárat néztük meg, majd tovább utazva a nagyenyedi Bethlen
Gábor Kollégiumot tekintettük meg. nekem legjobban a csernakeresztúri tájház és a
Csonka torony tetszett.
Nagyon sajnálom, hogy csak négy napot lehettünk Erdélyben. Mindenki
nagyon jól érezte magát, sokat tanultunk, érdekes és szép tájakat, hegyeket
nézhettünk meg.
Staudinger Máté 7.A

