Beszámoló Erdély 2018.
Pályázó:
Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Pályázatban résztvevők:
Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Magyarbólyi Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
Ameddig egy nép énekel, messze hallatszik, hogy létezik

Pályázati azonosító:
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Útvonal:
Nagyszalonta, Kolozsvár, Gyergyóújfalu, Székelyudvarhely, Gyulafehérvár, Vajdahunyad,
Arad-Villány
Az Arany János emlékévhez kapcsolódóan Nagyszalontán, szülőházának, relikviáinak
meglátogatásával felelevenítettük munkásságát, életútját. A Királyhágónál megcsodáltuk
Erdély kapuját. Kolozsváron Hunyadi Mátyás alakját idéztük fel, a Szent Mihály templomban
erdélyi fejedelmeinkre emlékeztünk. Megismerkedtünk a Tordai-hasadék kőzetével és
mondájával. Meglátogattuk a Tordai sóbányát és a Nepomuki Szent Jánosról elnevezett
szentélyt. Megismerkedtünk a só kialakulásával, egészségtani hatásával kőzettanával.
Felelevenítettük Szent László legendáját. Szálláshelyünkön, Gyergyóújfaluban az ott élő
emberekkel, a település kialakulásával ismerkedtünk. Gyergyószentmiklóson meglátogattuk a
Tarisznyás Márton Múzeumot. Túráztunk a Tekerőpatki Súgó-barlanghoz. A helyi 7.osztály
tanulóival rendhagyó magyarórán vettünk részt. Libán-tetőn megtekintettük az andezit
kőbányát. Zetelakán megismerkedtünk a víztározó jelentőségével, működésével. Szejkefürdőn
megkóstoltuk a borvizet. A Székelykapu Múzeumnál felkeretük Orbán Balázs sírhelyét.
Megismerkedtünk a Gyilkos-tó kialakulásával, legendájával a helyszínen. Végig sétálva a
Békás-szorosban, túravezető segítségével ismerkedtünk növény- és állatvilágával.
Hozzájárultunk az útvonal megtisztításához. Beazonosítottuk a Kelet-Kárpátok tájegységeit.
Farkaslakán koszorúzással emlékeztünk Tamási Áronra. Felkerestük Szervátiusz Jenő és Tibor
szobrászművészek alkotásait. Korondra érkezve megtekintettük Miholcsa József
térkompozícióját. A fazekas és a taplász műhelyben megismertük a mesterségeket.
Természetjárás során megismerkedtünk a Csicsaj-dűlő természeti szépségével az Elekes
Vencel Általános Iskola diákjaival közösen. Tanulóink megismerkedtek a medve élőhelyével,
életmódjával. Beszámolót tartottunk az erdő ökológiai szerepéről, a természetvédelem
fontosságáról a Natura2000 előadás keretében.Tisztelegtünk az 1848-49-es szabadságharc
kegyhelye előtt. Felidézzük Petőfi Sándor irodalmi munkásságát. Gyulafehérváron
megtekintettük a székesegyházat . Vajdahunyadon a Hunyadiakra emlékeztünk. Tiszteletünket
tettük.
A témanapon az ott szerzett élményekre építve bejártuk a történelmi helyszíneket. Megtartottuk
a komplex művészeti és kémia órát. A foglalkozásokon hangsúlyoztuk a közös történelmi múlt
és a kulturális örökség megőrzésének fontosságát.

Közös rendhagyó irodalom órán vettünk részt a 7. évfolyamos tanulókkal. Természetjárás során
megismerkedtünk a Csicsaj-dűlő természeti szépségével az Elekes Vencel Általános Iskola
diákjaival közösen.
Az Arany János emlékévhez kapcsolódóan Nagyszalontán, szülőházának, relikviáinak
meglátogatásával elevenítettük fel munkásságát, életútját. Szobránál emlékező szalagot
helyeztünk el. A Csonka-toronynál felidéztük költészetét.

