Határtalanul pályázat 2016/2017
HAT-16-01 sz. „Hősök nyomában Erdélyben” című pályázat kapcsán negyven hetedi
osztályos tanuló jutott el 2017. 05. 8-12-ig Erdély legszebb tájaira.
A pályázatban résztvevő kollégák:
Erberling Zsuzsanna
Virágh Judit
Takács Éva Judit
Somosi Ilona
Ludván Zsolt
Süle Zoltán
Jancsula Dezső
Borsa Jolán
Útvonal: Nagylak, Arad, Déva, Gyulafehérvár, Nagyenyed, Torockó, Kolozsvár, Kőrösfő,
Bánffyhunyad, Nagyvárad, Nagyszalonta.
Elnyert pályázati összeg: 1257000 Ft
A tanulmányi kirándulás témája:
A tanulmányi kirándulás fő tartalmi vonulata az öt nap alatt, a pályázat címének megfelelőenHősök nyomában, Erdélyben-a történelemhez, tudományokhoz, művészeti ágakhoz és a
mindennapi élethez köthető hősiesség, hőstett példaként állítása a gyerekeknek részére. A
tanulók előzetes kutató és gyűjtő munkájuk eredményeivel, rendezett tudásanyaggal
gazdagodva indulnak a kirándulásra, melynek során aktív résztvevőié válnak az egyes
helyszínek bemutatásának, miközben rengeteg tapasztalatot és látnivalót kamatoztathatnak a
történelmi helyszínek megtekintése és a partnerintézmény diákjaival történő kapcsolat során.
A megszerzett ismeretek mélyítését szolgálja kiselőadások, a rövid feladatlapok és totók
kitöltése, az esti beszélgetések, és a kirándulásnaplóba készített feljegyzések és rajzok. Ezek
által kapcsolatfelvétel történik a települések múltjával, jelenével.
1. nap
Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc leverése után
az 1848–49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. Bár az Aradon
kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849.
október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így. Gyulafehérvár az erdélyi
fejedelemség fővárosa, az érsekség székhelye, a Hunyadiak sírhelye, Erdély ősi történelmi
városa. Apáczai Csere János filozófus, író, pedagógus, mint iskolánk névadója. Torockón a
Dévai St. Ferenc Alapítvány Kis Szent Teréz Gyermekotthonba adományok átadása.
2. nap
Nagyenyeden a Bethlen Gábor Kollégium és az Erődtemplom megtekintése. Az 1848-49-es
forradalom illetve ellenforradalom egyik eseménye: Azram Iancu az erdélyi románok hőse,
szeretője egy 14 éves abrudbányai magyar lány volt, Farkas Johanna, akinek apja unitárius,
anyja római katolikus volt. A lány a magyar csapatok egyik abrudbányai rajtaütésekor

megmentette a szeretőjét. Avram Iancu forradalom alatti szerelmi élete érdekes leckét nyújt
nekünk. Avram Iancu szerelme a magyar Johanna iránt az erdélyi románok és magyarok
közötti békés együttélés lehetőségére példa. Torockószentgyörgy: felkeressük Brassai Sámuel
az „utolsó erdélyi polihisztor”, szülőházát. Meglátogatjuk a helyi unitárius templomot, a
település legrégebbi, népéletet bemutató faluházát. Torockón múzeumlátogatások Gyallay
Pap Domókos Vaskenyéren című művében, a torockói bányászok 18. századi mozgalmát
mutatja be.
3. nap
Torda városában felkerestük a 2. világháborúban itt elesett magyar katonák sírkertjét.
Megismerkedünk a tordai csata történetével és jelentőségével. Látogatást teszünk a tordai
sóbányában. Gyalogtúrát teszünk a Tordai hasadékban. Tanulói előadás a helyhez fűződő
legendákról: Szt. László kemény csatát vívott a kunokkal.
4. nap
Kolozsváron közös városismereti programon veszünk részt a Brassai Líceum diákjaival.
várostörténeti feladatlap megoldásával, városismereti tudásukat mélyítjük el a Brassai Sámuel
Elméleti Líceum diákjaival. A Házsongárdi temetőben sétát teszünk és megkoszorúzzuk
Apáczai Csere János és Brassai Sámuel síremlékét. A személyes kapcsolatok kialakítását a
várostörténeti séta, a temetői közös látogatás valamint az esti záróműsor erősítheti
5. nap
Körösfői 13. századi gótikus református templomnál lévő hősi halált halt Vasvári Pál
emlékhelynél megállunk. Nagyváradon Szent László a templomalapító; St. László
székesegyház, St. László csatabárdja és hermája megtekintése. Ady Endre jeles irodalmi alak,
majd 8. osztályban lesz tananyag. Nagyszalontára érkezve meglátogatjuk Csonka tornyot. A
tanulók megtekintik Református templomot, Vas Mariskát, Szoborparkot, Arany János
szülőházát. A gyerekek megkoszorúzzák Arany János szobrát a szoborparkban. A buszban
Nagyszalonta megtekintett nevezetességeit összefoglaló totót töltenek ki.
Tisztelettel: Borsa Jolán
Projektvezető
Pécs, 2017. június 30.

