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I. Előkészítő szakasz
A kirándulás előtt is sok feladat várt ránk, hiszen elő kellett készítenünk az utazást és a
programokat is. Nagyon izgatottan és lelkesen vetettük bele magunkat a munkába. Tanáraink
segítségével felvettük a kapcsolatot a külhoni diákokkal, a magyar és történelem órák
keretében is ismerkedtünk a célállomásainkkal, kapcsolódó történelmi nevezetességekkel.
Énekórán Peti bácsi délalföldi népdalokat tanított nekünk.
Az erdélyi diákokkal együtt terveztük meg a közös programokat, melynek tervezett
csúcspontja a közös, március 15-ei ünnepség. Ehhez kapcsolódóan verseket, énekeket
kerestünk-tanultunk meg, hogy méltóképp tudjunk megemlékezni az 1848-as hősökről.

Az egyik legizgalmasabb élmény az volt, amikor az előkészítő feladatok részeként
nyilatkoztunk a rádiónak az utazással kapcsolatos terveinkről, elképzeléseinkről.
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Rendkívüli osztályfőnöki óránkon a polgármester néni mesélt nekünk Nyárádremetéről, az
erdélyi emberekről, szokásokról, hagyományokról. Elmondta nekünk, hogy mi leszünk
Mártély kis követei és a kirándulás jó esély arra, hogy újra felelevenítsük a már régóta
meglevő kapcsolatot testvértelepülésünkkel, és természetesen új barátokat és élményeket is
szerezhetünk.
II. A kirándulás
1.nap: Mártély- Nagyvárad-Jósikafalva-Nyárádremete
Az indulás reggelén mindenki nagyon izgatottan készülődött, hiszen végre elérkezett a várva
várt kirándulás, amire annyit készültünk. A buszba nem csak a saját csomagjainkat pakoltuk
be, hanem az erdélyi diákoknak és a vendéglátó családoknak szánt apróbb meglepetéseket,
ajándékokat is.

Hosszú buszozás után érkeztünk meg első állomásunkra. Mi tagadás, mindenkinek jólesett
végre kinyújtóztatni a lábát és sétálni egy kicsit Nagyváradon. A székesegyház előtt egy kis
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feladatot is kaptunk: Péter bácsi útmutatásai alapján meg kellett állapítanunk, milyen stílusban
épült (barokk), majd megbeszéltük, hogy ki alapította a templomot (I. (Szent) László). Ezután
csoportmunkában egy rövid, történelmi tesztet is megoldottunk.
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A rögtönzött történelemóra után Rubikovszky Kázmér, lengyel százados, ’48-as dzsidás
kapitány sírját koszorúztuk meg a róla elnevezett temetőben. Ő volt az, aki kapitányként a
dzsidás század élén mindig ott harcolt, ahol legnagyobb volt a veszély!
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A délelőtti programot Nagy Sándor József honvéd vezérőrnagy, aradi vértanú emléktáblája
előtti megemlékezéssel zártuk.
Délután Vasvári Pál 1849-es csatájának színhelyét ejtettük útba, Jósikafalva közelében. A
csata helyét ma már egy víztározó foglalja el, így csak körülbelül tudtuk elhelyezni, hogy hol
volt az ütközet, melyben Vasvári életét vesztette.
Nagyon késő este, hosszú és fárasztó utazás után érkeztünk meg végül Nyárádremetére, ám
vendéglátóink kitartó türelemmel és sok finomsággal vártak bennünket. Nagyon izgatottak
voltunk, hiszen végre személyesen is találkozhattunk erdélyi társainkkal és befogadó
családjainkkal.
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2. nap: Nyárádszereda-Kolozsvár-Házsongárd
A második napon korán keltünk, mert egy egész napos kirándulás állt előttünk. A
nyárádremetei gyerekekkel Kolozsvárra utaztunk. Útközben megálltunk Nyárádszeredán, ahol
Bocskait erdélyi fejedelemmé választották 400 évvel ezelőtt. Ez a megálló ugyan nem
szerepelt az eredeti útitervben, de kár lett volna kihagyni, hiszen az ott élők úgy tartják,
Bocskai István volt az első erdélyi fejedelem, aki megnyitotta a lehetőséget, hogy Erdély
"Tündérkertté" nője ki magát.

Kolozsvárott a Szent Mihály – templomot, Erdély második legnagyobb alapterületű
templomát tekintettük meg. A Szent Mihály-templom története során számos nevezetes
történelmi esemény színhelye volt. (pl. Rákóczi Zsigmondot itt választották fejedelemmé).
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A Mátyás király emlékmű történetéről és alakjairól a helyszínen mesélt nekünk tanár bácsi.
Ezt követően a házsongárdi temetőben kiscsoportos feladatot kaptunk. Megkerestük a
feladatlapon szereplő ’48-49-es forradalomhoz kötődő sírokat, majd összefoglaltuk, hogy kik
voltak ők és milyen jelentős esemény fűződik a nevükhöz.
Mire haza értünk Nyárádremetére a hosszú, de izgalmas út után, a kultúrházban már terített
asztallal, s gőzölgő töltött káposztával vártak bennünket, mely nagyon ízlett mindenkinek.
Vidáman zárult ez az élményekkel teli nap is, melyen sokat tanultunk a ’48-as forradalom
hőseiről és eseményeiről.
3. nap: Nyárádremete
Március 15-én meglepő módon hóesésre ébredtünk, s mint kiderült, otthonról is hasonló
híreket kaptunk.
De nem volt időnk sokáig töprengeni a márciusban szokatlan időjáráson, hiszen igyekeznünk
kellett az iskolába, hogy még idejében elkészüljünk a kokárdákkal, melyeket tegnap, a hosszú
program után már nem tudtunk megcsinálni. Az ajándékba vitt nemzeti színű szalagoknak
nagyon örültek az erdélyi gyerekek, hiszen nehezen jutnak hasonlóhoz. Az ünnepségre
megszülettek közös erővel a nemzeti színű kokárdák, melyet büszkén tűztek fel az ünneplők.
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Ezután a templomba siettünk, ahol közösen ünnepeltük meg március 15-ét. Szavalatainkkal
mi is hozzájárultunk az ünnepi műsorhoz, melynek különösen szép hangulatot adott a székely
népviseltbe felöltözött sok diák. A megemlékezés legmeghatóbb része az volt, amikor együtt
énekeltük a magyar és a székely himnuszt.

A műsor után az emlékmű előtt szavalta el Enci a Talpra magyart.
Az ünnepi megemlékezést követően ’48-as emlékplakettet helyeztünk el az iskola folyosóján.
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Délután is érdekes program várt ránk: a helyi tánccsoport mutatott be tiszteletünkre egy
kedvcsináló műsort az esti táncházhoz. Itt elsajátítottuk a székely csárdás néhány alaplépését,
ki több, ki kevesebb sikerrel.

Emellett nagyon örültünk annak is, hogy a helyi anyukák fánkkal kedveskedtek nekünk. A
közös táncban kifáradva mindenki vígan falatozta a finom édességet.
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4. nap: Szováta-Vármező
A szombatra tervezett Bekecs-túra a rossz időjárási viszonyok miatt sajnos elmaradt: a hóesés
miatt megközelíthetetlen volt a csúcs.
Ehelyett vendéglátóinkkal a gyógyüdülőiről híres Szovátára kirándultunk. A mozgásszervi
megbetegedésben szenvedők itt gyógyulnak a jótékony iszapnak köszönhetően.

Megnéztük a környékbeli tavakat, körbejártuk a Medve-tavat és megismertük legendáját; a
településen sikerült ajándéktárgyakat is venni az otthoniaknak.
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A hazafelé úton megálltunk Vármezőn a pisztrángos tavaknál. Ott meséltek nekünk a
pisztrángtenyésztésről, sőt egy medence mellett megállva még halászhattunk is. A kifogott
pisztrángokat elkészítették nekünk finom fokhagymás mártással, ami igazi helyi specialitás.
A kultúrházba visszaérve nekiláttunk a vacsora elkészítéséhez, hiszen terveink szerint ezen a
napon mi láttuk vendégül az erdélyieket. Bográcsos paprikás krumplit főztünk sonkával,
melynek alapanyagait itthonról vittük magunkkal a mártélyi szülők ajándékaként. Ezt
követően gitáresten a helyi Pipacs együttes lépett fel. Nagyon jól szórakoztunk, még Péter
bácsi is dalra fakadt, Ancsa néni pedig hegedült. A műsort zenés-táncos mulatság követte,
ahol a kialakult kapcsolatok tovább mélyültek.
5. nap: Marosvásárhely-Arad-Mártély
Korán keltünk, hiszen hosszú út állt előttünk hazafelé: eljött a szomorú búcsú ideje. Sokan
már a nyári viszontlátás időpontját terveztük, mert nagyon jó baráti kapcsolatok alakultak ki,
hiszen vendéglátóink szívüket-lelküket kitették értünk.
Hazafele utunk első állomása Marosvásárhely volt, sétáltunk a Fő téren, megkerestük Petőfi
Sándor szobrát Itt beszéltünk Petőfi szerepéről az 1848-as eseményekben, megnéztük azt a
házat is, ahonnan Petőfi elindult utolsó csatájának színhelyére.
Végül tisztelegtünk a Székely Vértanúk obeliszkje előtt.
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Utolsó állomásként Aradon, az Aradi Tizenhárom Vértanú Emlékművét koszorúztuk meg,
Felsorolva a vértanúk nevét emlékeztünk meg róluk és meghallgattuk a beszámolót a
hősökről.

Késő este érkeztünk haza Mártélyra, ahol szüleink már nagyon vártak bennünket. Hosszan
meséltük élményeinket, és nagyon várjuk, hogy viszontláthassuk erdélyi barátainkat.
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III. A projekt lezárása
A program lezárásaként beszámoltunk itthon maradt társainknak élményeinkről, fotóink
segítségével felelevenítve a szép emlékeket. Úgy érezzük, nemcsak jó szórakozás, hanem
tanulságos élmény is volt ez a kirándulás.
Kísérőtanárunk a helyi újságba is készített egy rövid beszámolót a kirándulásról, hogy
mindenki értesüljön arról, milyen csodálatos élményben volt részünk.
A cikk szövege:
A Határtalanul! programnak köszönhetően, a Bethlen Gábor Alap segítségével, osztályunk
2013. tavaszán egy ötnapos erdélyi kiránduláson vett részt. Nagy izgalommal készültünk a
hosszú túrára. Programunkat a 48-as események helyszíneire fűztük fel, és minden állomáson
megemlékeztünk a ’48-as hősökről, történésekről.
Első napon Nagyváradon tettünk egy nagy sétát, megkoszorúztuk Rulikowszky Kázmér,
lengyel százados és ’48-as dzsidás kapitány sírját a róla elnevezett temetőben. Délelőtti
programunkat Nagy Sándor József honvéd vezérőrnagy, aradi vértanú emléktáblája előtti
megemlékezéssel zártuk. Délután Vasvári Pál 1849-es csatájának helyszínét kerestük fel, ahol
életét vesztette.
A többi napon a testvértelepülésünk hasonló korú diákjaival együtt kirándultunk Kolozsvárra,
ahol a Házsongárdi temetőben kerestünk fel nevezetes sírokat. Marosvásárhelyen megnéztük
azt a házat, ahonnan Petőfi elindult az utolsó csatájára. Szovátán a Medve-tó legendájával
ismerkedtünk, sőt, Vármezőn pisztrángot is halászhattunk, amit később finom fokhagymás
mártással el is készítettek nekünk.
A kirándulásokon kívül sok más közös programot is szerveztünk az erdélyi diákokkal,
melynek csúcspontja, természetesen március 15.-i közös megemlékezés volt, ami nagyon
bensőségesre sikerült. A műsor végén együtt énekeltük a magyar és a székely himnuszt,
később pedig a tiszteletünkre szervezett táncházban elsajátítottuk a székely csárdás néhány
lépését.
Lelket melengető, szép napokat töltöttünk együtt, sok új barátság szövődött és már a
viszontlátást tervezzük. Fogadó családjaink szívüket-lelküket kitették értünk, amit reméljük,
már az idén nyáron viszonozhatunk!
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