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Erdélyi kirándulás, 2015. október 19-23. 
 

 

A fent megjelölt projekt kínálta lehetőségnek köszönhetően 20 tanulónk (két tanári kísérettel) 

részt vehetett egy erdélyi testvériskolai közös természetvédelemhez kapcsolódó 

programsorozaton. Az immár 15. éve fennálló erdélyi, székelyudvarhelyi (Móra Ferenc 

Általános Iskola) testvériskolai kapcsolatunk keretében terveztünk ezt a programot, ill. ennek 

megfelelően választottuk a helyszínt. 

Tanulóink napközben részt vettek délelőtti és délutáni iskolai rendezvényeken, programokon, 

ahol ismerkednek egymással, az intézményben folyó munkákkal, iskolai élettel. Erre a hétre 

az ottani testvériskolánk is úgy alakította a programsorozatokat, hogy rendhagyó, rendkívüli 

foglalkozások voltak, amelyeknek középpontjában a természet világa és az egészséges 

életmód állt (pl. rendhagyó természetismeret órakeretében a természet világa és az emberi 

világ közötti összefüggés is középpontba került), valamint elméleti és sportvetélkedőkön 

vettek részt diákjaink. 

Közös kirándulások alkalmával a természeti, kulturális, történelmi látnivalók megtekintése 

adott nagy élményt mindenkinek. Ennek keretében gyalogtúrát tettek a Madarasi-Hargitára. 

Hatalmas élményben volt részük, mire az 1600 m magasan lévő csúcsra felértek, ahol a 

természet értékeit, a teremtett világ szépségében gyönyörködhettek. 

Másnap a Szejke-völgyében a természet adta forrás értékeit fedezhették fel, valamint az ott 

lévő emlékhelyet – Orbán Balázs, Tamási Áron síremlékeit, székelykapu-gyűjteményt; 

Korond és Farkaslaka népművészeti termékeit, bemutatót – nézhettek meg. Innen a Parajdi 

Sóbányába vitt a busz bennünket, ahol a természet értékeinek egy másik oldalát tekinthették 

meg – a barlang méretei, története nyűgözte le az alföldi gyerekeinket miközben egészséges 

sós levegőt lélegeztek be több mint 2 órán keresztül. 

Délután Székelyudvarhely és környéke nevezetességeivel, értékeivel ismerkedtek meg a 

tanulóink egy kis városnézés keretében. 



A kirándulásokra ottani természetrajz- és biológiatanárok is kísérték diákjainkat, akik 

útközben nagyon sok érdekes és hasznos ismeretbővítő gondolatokkal gazdagították 

tanulóinkat. 

Nagyon jól érezték magukat, értékes kapcsolatok alakultak ki a gyerekek közt. Jó volt látni 

azt, hogy az ottani gyerekek számára is mennyire fontos a természet szeretete, a környezet 

védelme iránti elköteleződés, így egymástól is sokat tanulhattak, ill. pozitív irányú hatást 

gyakoroltak egymásra.  
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