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Határtalanul! program

„Erdély örök”

A Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola diákjai  a Határtalanul! programnak hála, eljuthatnak 
Erdélybe. Az út célja az erdélyi magyarság életének, kultúrájának, 
múltjának megismerése. Az utazás segíthet abban, hogy jobban 
figyeljenek társaikra, tudjanak csapatban dolgozni, ápolják ha-
gyományainkat. Október 23-ról, a forradalom napjáról Csíksze-
redában, koszorúzással emlékeznek meg. Viplakné Pásti Mária 
tanárnő, a projekt felelőse mesélt az utazás terveiről.  

R.: Hová utaznak, mik lesznek a főbb programok? 

P.M.: Az „Erdély örök” elnevezésű kirándulásunk központja 
Hargitafürdő lesz. A program megvalósításával célunk az erdélyi 
magyarság életébe való betekintés, történelmük és irodalmuk 
megismerése. Október 22-én indulunk, megtekintjük Vajdahu-
nyad várát, ahol a Hunyadiak múltját tanulmányozzuk,  majd 
Segesváron az 1848-as forradalomra és Petőfire emlékezünk. 
Ellátogatunk Lövétére is, ahol a helyi diákokkal közös progra-
mokon veszünk részt. Tervezünk egy hosszú túrát: Máréfalva, 
Szejkefürdő, Farkaslaka, Korond, Parajd, Szováta, Gyilkos-tó, 
Békás-szoros és Madéfalva érintésével. Tartunk egy közössé-
gi napot: Gyimesbükkön az árvaháznak viszünk adományokat. 
Aznap este közös táncházat szervezünk a lövetei fiatalokkal. Utol-
só napunkon Nagyszalontán Arany Jánosra emlékezünk egy közös 
versmondással. 

R.:  Hogyan emlékeznek meg október 23-ról?                        

P.M.: Október 23-át Csíkszeredában töltjük. Az oda vezető 
úton a tanárok beszélnek a gyerekeknek az 1956-os forra-
dalom eseményeiről, céljairól, következményeiről. A város-
ban műsorral veszünk részt az 1956-os kopjafánál rende-

zett ünnepi megemlékezésen – diákjaink verset mondanak 
- és elhelyezzük intézményünk koszorúját az emlékhelyen. 
Ezt követően a Makovecz Imre által tervezett Millenniu-
mi templomba látogatunk el, ahol egy előadást hallgatunk 
a neves építész életéről, munkásságáról.

R.: Mit jelent a diákoknak ez az utazás?

P.M.: Csoportunk határon túli magyar területen még nem járt, 
ezért különös és feszült izgalommal várják az utazást. Sok min-
dent tanultak már Erdélyről, amit most személyesen is megta-
pasztalnak. A tájnyelvi szavak, a hagyományok, a néprajzi emlé-
kek, az ott élő emberekkel való közvetlen kapcsolat mind-mind 
motiválóak számukra. A földrajzi táj – hegyek, szorosok, hágók 
– alaposabb megismerése is óriási élmény lesz nekik. Az előzetes 
felkészülő órákkal, emlékhelyek felkeresésével történelmi ismere-
teik is bővülnek. Megemlékezünk irodalmunk nagyjairól is utazás 
közben, olvasással, szavalással. Az önkéntes munka és adomá-
nyozás felemelő érzésével is szorosabb kapcsolatba kerülhetünk 
külhoni társainkkal. 

Programjuk megvalósításához sok sikert kívánunk!
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