AZ ERDÉLYI RENESZÁNSZ NYOMÁBAN

Élménybeszámoló a Gödöllői Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
hetedikeseinek erdélyi kirándulásáról

2019. május 20-27.

A kirándulás keretében a hetedik osztályos tananyaghoz kapcsolódóan az erdélyi reneszánsz
kiemelkedő emlékeit, látnivalóit tekintettük meg.

Első állomásunk Kolozsvár volt, ahol a városnézés mellett Mátyás királyra is emlékeztünk.
Megnéztük Hunyadi Mátyás szülőházát. 1443. február 23-án (szülőházi emléktáblájának
felirata szerint március 27-én) itt született meg Magyarország legendás királya, Mátyás,
akinek emlékét számos népmese és monda őrzi. A háznál el is mondtuk egy kis
megemlékezés keretében Arany János: Mátyás anyja című balladáját.
Jártunk a Mátyás-szobornál is, megnéztük a Szent-Mihály templomot.

Előtte már ráhangolódásként útba ejtettük Nagyszalontát is Kolozsvár felé, ahol megnéztük az
Arany János emlékmúzeumot, és verseket mondtunk.
...Csonka torony nyúlik a
felhőbe,
Rajta pihen a nap lemenőbe':
Rá-ráveti visszanéző fényét,
Mintha látnám ősapáim vérét.
Vérpirosan mért néz vissza a
nap?
Azt jelenti, rút idő lesz holnap?
Óh, Istenem, hiszen elég bőven
Volt már részünk zimankós
időben!...

Kolozsváron a helyi Waldorf-iskolában volt a
szállásunk, ahol közös éneklést-zenélést is
tartottunk a helyi diákokkal.
Találkoztunk az ottani hetedikesekkel, akikkel
együtt egy ismerkedős estet tartottunk. Jó volt
tapasztalatot szerezni arról, hogy náluk mi
hogyan működik. Néhányukkal azóta is tartjuk a
kapcsolatot.
Kolozsvárról Tordára, a Tordai-hasadékhoz is elmentünk, és a sóbányába is lementünk, ami
óriási élmény volt… A bányában még
műgyepes futballpálya és fűtött
konferenciaterem is van, és az
óriáskerék is meglepett bennünket. Egy
földalatti tavat is láttunk a harang
alakú Terézia-bányában találjuk, a
megfagyott
vízesésnek
tűnő,
mennyezetről „lefolyó” sókristályok
zuhatagával. Az óriási sócseppkövek is
lenyűgöztek
bennünket.
Megtanulhattuk, hogy a furcsa
alakzatok akár három méteresre is meg
tudnak nőni, aztán a földre zuhannak
saját súlyuktól fogva.
A következő állomásunk Marosvásárhely volt. A marosvásárhelyi kultúrpalota épületének
külső és belső díszítése elsősorban a gödöllői művésztelep alkotóinak munkája, ezért nagyon
fontosnak tartottuk, hogy a gödöllői diákok megismerjék ezt az épületet. Már az előkészítő
tevékenység során megismerkedtünk a gödöllői művésztelep alkotóinak munkásságával,
illetve ellátogatunk jelenlegi gödöllői alkotóművészek kiállítására.

Marosvásárhelyről
mentünk.

Szovátán

át

Csíksomlyóra

Innen
kalandoztunk
Rákóczinyomában az ezeréves határhoz,
ahol
rövid
megemlékezést
tartottunk.
Jártunk
Gyimesközéplokon, ahol a helyi
iskolával már több mint egy
évtizedre visszanyúló kapcsolata
van iskolánknak. Gyergyószárhegyre és a Békás-szorosba is elmentünk.
Utána a Szent Anna tóhoz mentünk, ahol a tavak legendájáról meséltünk. A Szent Anna-tó
mellett a Mohos tőzeglápot is megtekintettük, ahol az ásványtanban tanultakat is felidéztük. A
Szent Anna-tónál medvéket is tanulmányozhattunk egészen közelről, pedig ez nem is
szerepelt az előzetes terveink között (szerencsére mindenki épségben megúszta a kalandot,
ami maradandó élmény lesz).

Innen Sepsiszentgyörgyre mentünk, ahol a helyi Nicolae
Colan általános iskola diákjai és családjaik voltak a
vendéglátóink. Az iskola mellett a várost is bemutatták,
és azáltal, hogy családoknál laktunk, kicsit jobban
megismerhettük a helyi közösséget, bepillantást
nyerhettünk a mindennapjaikba.
Közös reneszánsz énekléssel-zenéléssel ismerkedtünk,
bemutattuk nekik a reneszánsz táncunkat is.
Nagyon jó kapcsolatunk alakult ki velük, meghívtuk őket
jövőre Gödöllőre.
Utána Déva következett. Közösségünk 2006 óta próbálja segíteni a Szent Ferenc Alapítvány
dévai gyermekotthonának munkáját: adományokkal, ill. orvos szülők önkéntes munkájával.
Szerettük volna, hogy a gyerekek is megérezhessék az adás örömét, ezért az utazás előtti
hetekben gyűjtést végeztek (előzetesen tájékozódtunk a szükségletekről), amit átadtak a
gyerekotthon lakóinak. Nagyon nagy örömet szereztünk…
Hazafelé még útba ejtettük Vajdahunyad várát, ahol Bethlen Gáborral ismerkedtünk meg még
alaposabban.

Az egész kirándulás óriási élmény volt minden résztvevő számára!

