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Előkészítő óra   2014. 04. 28.  

Nagy izgalommal érkeztünk az első foglakozásra a Kazinczy iskolába miután megtudtuk, hogy 

részt vehetünk a Határtalanul Pályázat programjában, és utazhatunk Erdélybe, amiről már sokat 

hallottunk a történelem órákon. Erre 2014. április 28-án került sor. A szülőket egy korábbi 

tájékoztatón már ismertették a programokról, így csak mi 52-en és a kísérőink töltöttük meg a 

termet. 

Várakozással töltött el bennünket, hogy merre fogunk járni, mit láthatunk, kik lesznek az útitársaink 

– mivel a négy tagintézmény 7. osztályos tanulói együtt utazhatnak.  

A tavalyi hetedikesektől nagyon sok jót és érdekeset hallottunk az előző évi kirándulásról. Már 

régóta gondolkozunk azon, hogy milyen kis ajándékot vigyünk a testvértelepülés iskolája 

tanulóinak, milyen lesz a találkozás, vajon az éven sikerül-e végre megnyerni a foci meccset, amit 

már két éve mindig a hazaiak nyernek. 

Először Szőnyiné Istvánné - Ági néni – egy PPT bemutató segítségével mutatta be az 5 napon 

bejárandó útvonalat, a fontosabb látnivalókat, beszélt az aktuális feladatokról- milyen iratokra van 

szükség, hogyan készüljünk fel a hosszú utazásra, hogyan csomagoljunk praktikusan, stb.- majd 

Vajda Ági néni helyezte el térben és időben, merre fogunk járni. Térképek segítségével láthattuk, 

hogy hol helyezkedik el a Kárpát-medencében, milyen az etnikai összetétele a területnek, hogyan 

változott ez a történelem során, milyen tényezők alakították. Narobené Ildikó néni a történelmi 

folyamatokról, a székelyekről, Trianonról és következményeiről tartott előadást. Ezek után Laci 

bácsi az előző évi programban készült fotókat vetített le. Szájtátva bámultuk a csodás tájakat, a 

történelmi épületekről készült fotókat, jókat derültünk, amikor felismertünk egy-egy ismerőst, 

amikor éppen elbóbiskolt a hosszú úton, vagy rácsodálkozott a látnivalóra. 

Már alig vártuk, hogy indulhassunk. 

Néhány kép a foglakozásról: 
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