Határtalanul Erdélyi kirándulás
A Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola 7.a és 7.b osztályos tanulói néhány 8. osztályos tanulóval
kiegészülve 2018.04.26 és 04.29.-e között 4 napos erdélyi kiránduláson vettek részt a „Határtalanul”
pályázat keretében. A nyertes pályázat teljesen ingyenes részvételt tett lehetővé tanulóink számára.
A „Só útján” program során fantasztikus 4 napot töltöttünk Erdélyben. A lenyűgöző szépségű tájak,
mint pl. Király-hágó, Medve-tó, Tordai sóbánya, Parajdi sóbánya, Gyilkos-tó, Békás szoros mellett sok
szép településen is jártunk. A kis települések rendezett „falusi” házai ámulatba ejtettek minket, arra
járókat.
Első nap, Nagyszalontán csatlakozott hozzánk az idegenvezetőnk, aki sok érdekességet mesélt és
mutatott meg a csoportnak Székelyföldről. Nagyszalontán megtekintettük Arany János szobrát, és
ellátogattunk az Arany János Emlékházba. Tordán a sóbányában több, mint 100 méter mélységbe
ereszkedtünk le. Itt a látogatás végén lazítottunk is: asztali tenisz, mini golfpálya, mini tekepálya,
játszótér, óriáskerék és bazár enyhítette a hosszú utazás fáradalmait. A szállásunk Székelyszentlélek
településen volt, ahol a panzió tulajdonosa, Marika néni megérkezésünkkor már az utcán
megvendégelt bennünket jellegzetes székely süteménnyel.
Másnap reggel meglátogattuk a helyi Benedek Fidél partneriskolánkat. A 7. osztályos tanulók és
osztályfőnökükkel együtt fogadtak minket. Rövid ismerkedésünk kapcsán Rózenberszki Andrea és
Nemes Tibor nevelők bemutatták Tiszaföldvárt és az iskolánkat. Néhány énekkaros lány Tisza menti
népdalcsokorral, és Fodor Boglárka (7.a) Petőfi Sándor: Az Alföld című versével köszöntötték a
partneriskolánk 7. osztályos tanulóit. Programunkat barátságos focimérkőzés zárta, ahol egyenrangú
küzdelem végén az ószőlői fiúk nyertek. Korondon megcsodáltuk a főutca mentén lévő kirakodóvásárt.
A korondi kerámiakészítés több évszázados hagyományra tekint vissza. Szinte választani sem tudtunk
a szebbnél szebb, népi motívumokkal díszített remekművek közül. Csíksomlyón felsétáltunk a
búcsújáróhelyre, útközben gyógyhatású borvizet is kóstoltunk. A séta végén meglátogattuk a
Csíksomlyói kegytemplomot, ahol a világon a legnagyobb ismert Szűz Mária szobor található.
Farkaslakán, Tamási Áron szülőhelyén megemlékeztünk a Kossut-díjas magyar íróról. Tisztelgésünk
jeléül megkoszorúztuk Tamási Áron sírhelyét.
Harmadnap a Békás szoros és a Gyilkos-tó felé vezető úton megálltunk a zetelaki víztározónál és
gyönyörködhettünk a táj szépségében. Szejkefürdőn átsétáltunk a szabadtéri Székelykapu-múzeum
kapui alatt és felkerestük a legnagyobb székelyként számon tartott Orbán Balázs sírját. A séta végén
borvízkóstolásra került sor. Bár az emésztőrendszerre jótékony hatású gyógyvízről van szó, kevesen
tudták meginni fura íze miatt.
A negyedik napon hazafelé megálltunk Fehéregyházán, ahol utoljára látták élve Petőfi Sándort.
Megkoszorúztuk a Petőfi kútját, tanulóink felidézték Petőfi Sándor életútját, és Nagy Anikó Fanni (7.a)

elszavalta Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet … című versét. Utolsó állomásunk Segesvár volt,
ahol megtekintettük a történelmi belvárost, megcsodálhattuk az óratornyot és a református templom
ódon falait. Végigmentünk a diáklépcsőn, és persze a bazár sem maradhatott el.
Csodálatos élményekkel és új barátságokkal gazdagodva érkeztünk haza.
Köszönetünket fejezzük ki a Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola igazgatóságának, Varga Krisztina
pályázati koordinátornak, Hegedűs István polgármester, Béres Mária a Tiszazugi Földrajzi Múzeum
igazgatója, Kiss András és Barcza Gábor támogatóknak.

Rózenberszki Andrea, Nagy Erika, Nemes Tibor kísérő tanárok

