BESZÁMOLÓ

1.nap:
Kora reggel indultunk az iskolától, természetesen rengeteg várakozással tele. A nagylaki
határátlépés után Máriaradnán álltunk meg először, ahol a felújított templomot
csodálhattuk meg. Hosszabb megállásra Marosillyén került sor, ahol nagyon kedves
fogadtatásban volt részünk Bethlen szülőházánál. A gyerekek interaktív történelemóra
keretein belül ismerhették meg Erdély 17.századi történetét, majd korabeli ruhákba is
beöltözhettek. A filmvetítés után pedig finom helyi sütemény volt a meglepetés.
Gyulafehérvár volt az első nap következő megállója, itt a gyerekek az ortodox és a
katolikus templomot egyaránt megcsodálhatták, illetve a gyulafehérvári vár belső terén
tettünk sétát. Beszélgettünk a külföldön való tanulás lehetőségeiről is.
Késő este érkeztünk meg Tusnádfürdőre, ahol egy késői könnyed vacsora keretében
beszéltük át a napi élményeinket.

2. nap:
A napot a Szent Anna - tó és a Mohos láp megtekintésével kezdtük. Sokat hallhattak a
gyerekek a tó keletkezéséről, illetve a Mohos láp lenyűgöző növény-és állatvilágáról. Innen
indultunk Kézdivásárhelyre a céhes múzeumba, illetve útközben megtekintettük Nyergestetőn a kopjafákat, és Kányádi Sándor versével emlékeztünk a hősökre. A céhes múzeumban a
különböző mesterségeket és szerszámaikat ismerhettük meg. Ezután a helyi cukrászda
ínyencségeivel ismerkedtünk meg. Kis kitérővel ellátogattunk Csernátonba is Haszmann Pál
múzeumába, ahol felejthetetlen órákat tölthettek el a gyerekek.
Este meglátogattuk Tusnádfürdőn a Szent László Gyermekvédelmi Központot, ahova
rengeteg könyvet, játékot, cipősdobozt vittünk. Elgondolkodtató volt megismerni az ottani
gyerekek életét.

3. nap:
Délelőtt Máréfalván tekintettük meg a székelykapukat, és elevenítettük fel e rovásírásról
tanultakat. Útközben Csiksomlyón is megálltunk a templomnál. Betértünk Mádéfalvára is,
ahol a különböző nemzetiségek hovatartozásáról beszélgettünk. Délután Korond utcáit jártuk
be, és a kézműves termékeket csodáltuk. Ezután Parajdi sóbánya következett, ahol mesés
földalatti világba nyerhettünk betekintést. Közben kipróbálhatták a gyerekek a kalandparkot
is. Útközben pedig Farkaslakán Tamási Áron házánál néztük meg az emlékművet.

4. nap:
Tusnádfürdőn a helyi Jókai Mór Általános Iskola 7.osztályát látogattuk meg. A gyerekek
együtt készítettek 3D-s tavaszi húsvétváró díszeket, valamint plakátokat. Az előző napi
gyermekotthonbeli látogatásról sok ismerős arccal találkoztunk újra. A gyerekek között mai
napig tartó kapcsolatok születtek. Ezután a helyi temető magyar feliratait néztük meg, illetve
szemetet szedtünk, és a sírok körül rendeztük el a környezetet. Majd elindultunk
Csíkszeredára a Mikó várhoz, ahol szintén interaktív tárlatvezetésben volt részünk, amelyet
mindannyian nagyon élveztünk.

5.nap:
Tusnádfürdőről a reggeli órákban tele élményekkel, és a búcsú szomorúságával indultunk el.
900 km út várt ránk, de a közös élmények voltak a meghatározóak. A helyiek vendégszeretete
lenyűgözött mindannyiunkat. Útközben Vajdahunyad várát tekintettük meg a felújított
szépségében, majd Arad felé vettük utunkat, és innen a határhoz. Út közben a gyerekek
kilépőkártyákat kaptak, amelyekre a számukra legjobban tetsző dolgokat írhatták le. Ezeket a
későbbi értékelő órán használtuk fel.

