Határtalanul! Együttműködés határon túli középiskolák között HAT18-02-0372 pályázat: Ősi mesterségek és népi hagyományok
nyomában Észak - Magyarországon és Székelyföldön
Magyarországi intézmény:
Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, Eger
Romániai partnerintézmény:
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely

1. UTAZÁS: 2019. 04.10-04.14. MAGYARORSZÁG
2019. 04.10. Az erdélyi csoport az esti órákban Marosvásárhelyről, Nagyvárad,
Debrecen érintésével érkezett Egerbe, ahol elfoglalták szállásukat a
belvárosban lévő Turist Motelben, vacsoráztak, majd felfedező sétára indultak
a városban.
2019. 04.11. Délelőtt az iskolában lebonyolított programok keretében
ismerkedtünk, beszélgettünk, bemutattuk lakhelyünket, iskoláinkat, majd az
intézmény és a tanórák megtekintésére került sor.
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Délután városnézés következett: Eszterházy K. Egyetem: Camera Obscura,
Bazilika, Dobó tér, Végvári vitézek tere, Vár, Gárdonyi ház, Minaret,
Marcipánia, Megyeháza, Fazola Kapu, Nagypréposti Palota Kispréposti
Palota. Az állomásokon a páztorvölgyisek ismertették lakóhelyük
nevezetességeit, a város kulturális emlékeit.
Az est a suliban folytatódott, a „KÖZÖS TERMÉK” megvalósítása keretében
egymás néprajzi területeinek húsvéti népszokásaival ismerkedtünk meg.
Az előkészítő szakaszban a gyerekek eleve meglévő kíváncsiságát sikerült
lelkes várakozássá fokozni. A nevelők és a diákok előadását jól kiegészítette a
székelyföldi beszédstílusuk, a népviseletek, amit magukkal hoztak.
Meghallgattuk a diákok prezentációját a két terület húsvéti szokásairól,
hagyományairól, a húsvéti ételek, sütemények receptjeivel ismerkedtünk,
húsvéti locsolóverseket hallgattunk Erdélyből és Palóc földről. Tojást festettünk
a hazai motívumok felhasználásával, amiket egy tavaszi fára akasztottunk fel
és az intézményünk aulájában helyeztünk el.
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Ezt követte a táncház, ahol az egyetlen Nagyböjt idején táncolt táncot
(Karikás) tanítottuk meg vendégeinknek az iskolánkban működő Világ Virága Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak közreműködésével.

Az est során Will Collins, amerikai lektorunk is bekapcsolódott
beszélgetésünkbe, kíváncsian faggatta erdélyi látogatóinkat az otthoni
életükről.
2019.
04.12.
Erdélyi
vendégeink
ellátogattak
a
parádsasvári
üvegmanufaktúrába,
ami
nem
“csupán”
a
helyi
üveggyártás
hagyományainak újjáélesztője, hanem egyúttal a település egyik fontos
turisztikai attrakciója is. Hollókőn, az Ófaluban megtekintették a
Falumúzeumot, a Guzsalyasházban a kenderfeldolgozás lépéseit lehetett
megnézni.
3

Rimócon meglátogatták a Tájházat, a „Fékető” Múzeumot. Itt a
néphagyományokkal ismerkedtek: a faluban elevenen élnek a népi
babonák, boszorkonyságról szóló hiedelmek, és persze a népmesék, mint
amilyen a híres rimóci nyúl esete. Ízelítőt kaptak az ízes palóc tájnyelvből is. A
nap utolsó eseménye Kékes tető, a Kékes-kilátó volt.

2019. 04.13. Felsőtárkányban megismerkedtek az Eger és környéki fazekasság
legősibb
mesterségével,
miközben
ellátogattak
Kupihár
János
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fazekasműhelybe. Bükkszentkereszten, megtekintették a Bükki Üveghuták
Ipartörténeti Múzeumát.

Ezt követte Lillafüred, majd látogatás az Aggteleki cseppkőbarlangban.

Az este már közösen a Szépasszony - völgyben folytatódott, ahol
pincelátogatás keretében hallottunk az egri borászat történetéről. A
búcsúesten játékos totóval rendszereztük élményeinket, a látottakat.
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2019. 04.14. Erdélyi barátaink búcsút vettek Egertől és Hortobágy érintésével
utaztak haza.
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