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Határtalanul a határon túl
A Tiszta Forrás Waldorf Iskola „Határtalanul pályázata” nagy örömünkre a második körben
nyert, így huszonöt diák és két tanár indulhatott Erdélybe Kalotaszeg kincseinek felfedezésére.
Sokaknak ez volt az első külföldi utazása. Az utazás előtt kalotaszegi népdalokat énekeltünk,
megismerkedtünk az ott élők szokásaival, a térképet bogarásztuk, Erdély történelméről
beszélgettünk. Meghívtuk dr. Vas Csillát, akinek gyermeke iskolánkba jár, hogy meséljen arról,
milyen volt gyermekkora Székelyudvarhelyen, hogyan élte meg a Ceaușescu-rendszert, miért
döntött úgy, hogy Magyarországon szeretne élni.
Szívünkben tele kíváncsisággal indultunk el 2019. április 15-én egy Süvibusszal Erdélybe. A
sofőrhöz már jó barátság fűzött bennünket, hiszen korábban is utaztunk vele
osztálykirándulásra.

Első úticélunkon, Nagyváradon találkoztunk idegenvezetőnkkel, Moldvai-Szász Tündével, aki
egész erdélyi utunkon kalauzolt bennünket, gondoskodott rólunk. Gyorsan egymásra
hangolódtunk. A püspöki székesegyház után a fenséges Fekete Sas Szálló árkádjain át
eljutottunk Várad tágas terére, a Szent László térre, amelyet Szent László lovagkirályunk
hatalmas lovasszobra ural. A Holnaposok szoborcsoportnál Ady „várt” ránk, kinek emléke
egész utunkon elkísért bennünket.
Kalotaszentkirályon a Püspök Panzió adott otthont csapatunknak négy napra. Ízletes házikoszt,
kedves házigazdák, gyönyörű ebédlő, szépen berendezett szobák… így emlékszünk
szálláshelyünkre.
Szekereken jártuk körbe a határt, helyi, már nagyon idős asszonyokkal hímeztünk együtt,
vendéglátónk, István bácsi fafaragó tudományát mutatta meg nekünk, kürtöskalácsot sütöttünk
magunknak a falu egyik családjánál. Kalotaszeg messze földön híres népviseletében érkezett
hozzánk két pár, akik tánclépéseket tanítottak csapatunknak, amit a lányok hangos csujogatással
kísértek.
Nekünk, alföldi népnek nagy élményt jelentett a Tordai-hasadék meghódítása, illetve
ellenpontként a sóbánya bejárása. Magasan fent, mélyen lent. Talán a legmesésebb élményt a
Székelyjó vízesés 24 méterből hangos robajjal lezúduló vize jelentette.
Jékely Zoltán, költő emlékére berendezett kis tornyos házat Magyarvalkón látogattuk meg,
Arany János életét felidézte számunkra Nagyszalontán a Csonka torony, Ady Endre harcos,
bohém életéről, majd betegségéről szóló történeteket hallottunk Csucsán a Boncza-kastélyban.
Négy nap után kicsit tágabb magyar lélekkel tértünk szerencsésen haza, Kiskunfélegyházára.
„Határtalanul” hálásak vagyunk, hogy részesei lehettünk ennek az erdélyi utazásnak.
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