
 

 

 
 

Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola  

Utazás időpontja: 2022.06.21-26.  

Pályázati azonosító: HAT-KP-1-2021/1-000215  

Létszám: 45 (41 diák + 4 kísérőtanár)  

 

 

Mellékletek 

1, sz. Mélléklet: 
 

Magyarság Háza Nonprofit Kft 

 

A Dunaújvárosi Móricz Zsigmond általános Iskola megnyert pályázati 
kötelezettségének eleget téve (Projekt címe: Nagy erdélyi körutazás Pályázati 
azonosító: HAT-KP-1-2021/1-000215), részt vett 2022. június 9-én a Magyarság 
Háza által szervezett rendhagyó tanórán. vett részt 41 fővel. 

Az előadást Veres Emese tartotta a Barcasági Csángókról.  

Megismertük az érdekes előadás alapján, hogy a Barcaság területén tucatnyi 
faluban élnek csángók. Legnagyobb számban a Hétfalunak nevezett tájegységen, 
ami alapján nevezik őket hétfalusi csángóknak is.  



Bepillantást nyertünk történelmi hátterükről, eredetükről, életkörülményeikről, 
szokásaikról, megcsodálhattuk népviseletüket, lakóhelyeiket. népi 
hagyományaikat, mint például a farsangtemetést és a kakaslövést.  

Az előadás kapcsán megtudtuk, hogy e kicsiny közösség mérvadóan hozzájárult 
a magyar általános kultúra kincstárának gyarapításához. 

Köszönjük, hogy lehetővé tették számunkra a rendhagyó tanórán való részvételt 

 

           
 

                 
 
 
 
2. sz Melléklet: 
 
Projektnap: témanap szervezése a nemzeti összetartozás témájában, illetve 
a Nemzeti Összetartozás Napján 
 
 

A 2010-ben hozott törvény alapján ezt a napot a nemzeti összetartozás napjaként 
ünnepeljük. Intézményünk is méltó ünnepséget szervezett ezen a napon. Először 
a nyolcadik osztályos tanulók tartottak rövid megemlékezést a hangosrádión 
keresztül iskolánk tanulóinak. Az előadásukat az első világháborút lezáró 
békerendszerről, és annak súlyos következményéről tartották, mely szerint az 



1920. június 4-én aláírt párizsi döntés alapján az összmagyarság alig kétharmada 
került csak a meghúzott országhatárokon belülre. 

A nap többi részében a tanórákon volt téma a nemzeti összetartozás, a 
szaktanárok közreműködésével  Pedagógusaink  korosztályoknak megfelelő 
élménypedagógiai módszerekkel ötvözve valósították meg szaktárgyanként a 
nemzeti összetartozás üzenetét.  
Ének órán F. Andrea tanárnő segítségével megtanulták a gyerekek a székely 
himnuszt. 
Magyar órán olyan írók életművével foglalkoztak a gyerekek, akik valamely 
módon kötődnek Erdélyhez. . Ők szemtanúi voltak a századforduló 
Európájának, s átélték az első és második világháború borzalmait. Benedek 
Elek, Nyirő József, Dsida Jenő, Ady Endre, Tamási Áron, Sütő András,  csupán 
néhány azok közül a remek írók közül, akiknek szemén keresztül mi is 
bepillantást nyerhetünk a régmúlt világába, az évszázaddal ezelőtt élt emberek 
gondolkodásába. Novelláikat, írásaikat ismerhették meg a gyerekek F. Valentína 
néni segítségével. 
A vizuális kultúra tantárgy keretében lapbookokat  készítettünk , jómagam – M. 
V. Bea vezetésével – Erdélyi kirándulásunk feldolgozásához,  kijelölt témákban 
csoportosan a 7, évfolyamban.  
 
Történelem órán a projekt keretében a 7. évfolyam tanulói megismerkedtek az 
elszakított területek magyarságnak helyzetével. 
Kutatást végeztek, és olyan történelmi személyeket, alkotókat kerestek, akik az 
elszakított területekhez kapcsolódnak, sokat tettek a magyar kultúráért, és akik 
emlékhelyeit érdemes felkeresni kirándulási alkalmával.  
A projekt eredményeként bemutatták ezeket a személyeket, és legfontosabb 
életrajzi adataikat elhelyezték a térképen, és rövid bemutatók során ismertették 
meg társaikkal őket, ezzel erősítve a kultúra összekapcsoló erejének 
tudatosítását. Majd végül egy játék keretében adtak számot a tudásukról. 
Játék: 
 https://padlet.com/misslilla83/nvb5ovgxq528rpxh 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 





 
 
 A témanapot Erdély Győző előadása zárta. Győző az egyik hetedikes 
diák édesapja, aki Alsócsernátonból származik, s a mai napig is aktív 
kapcsolatot tart kinn élő rokonaival. Előadásában beszámolt 
gyerekkoráról az erdélyi életről,  bemutatta a mai magyarság szokásait, 
mindennapi életüket, hétköznapjaikat, beszélt a lehetőségeikről, 
tanulmányairól, az oktatási rendszerről, megismertünk néhány egyszerúbb 
jellegzetesen elkészíthetó receptet is. 
Előadásában betekintést nyertünk elkövetkező uticélunkról is.  
A hetedik évfolyam nagy érdeklódéssel hallgatta előadását. ízes beszédét.  
 
 
 



 
 
 
3. sz. Melléklet: 
 
Visszaemlékezések: 
 
 
 

Tisztelt Szervezők! 

Először is szeretném megköszönni a társaim és a magam nevében ezt a csodálatos 6 napot. Sok 

élménnyel és tapasztalattal gazdagodhattunk e kirándulás által.  

Láthattuk, hogyan élnek a határon túl a magyarok. Tisztelettel tapasztaltuk, milyen büszkék a 

magyarságukra, hogyan őrzik a hagyományokat, milyen szépen beszélnek.  

A történelmünk szempontjából is nagyon fontos volt ez a 6 nap, hiszen bejárhattuk azokat a 

helyeket, ahol nagy történelmi személyiségek formálták történelmünket, és ahol rügyet bontott 



a magyarságunk. Azt is megtapasztalhattuk, hogy milyen, ha egy nemzet összefog egy cél 

érdekében. Megmutatták azt a mentalitást és kitartást, amit csak a filmekben láthatunk és 

könyvekben olvashatunk. Azt is megmutatták, hogy ha magyar vagy, arra légy büszke, és tartsd 

meg a hagyományokat. Soha ne felejtsd el azt, hová tartozol!  

Az összes szálláson kedvesek, és segítőkészek voltak velünk. Az ételek általában finomak 

voltak. Gyönyörű helyeken szálltunk meg, legtöbbünknek a faházas szállás tetszett a legjobban.  

Az vallás fontosságát is megismerhettük, rengeteg templomban fordultunk meg, ahol Izolda 

néni lelkesen elmesélte a történetét. Jártunk a Szent Anna-tónál ahol egy lápon is végig 

sétáltunk a medve nyomában, és érdeklődéssel hallgattuk meg az ottani idegenvezetőt a páratlan 

szépségű természeti kincsekről. Jártunk a Békás-szorosnál, meghallgattuk a legendáját, és 

tettünk egy mesés sétát a szorosban. Utána elmentünk a Gyilkos-tóhoz. ahonnan azok a 

legendás facölöpök álltak ki. Megnézhettük 3 nemzedék munkáját egy múzeumban, ami a 

székely múltat mutatja be.  

Ez az utazás a kapcsolatoknak is jót tett, a csapatot még jobbá és kitartóbbá kovácsolta.  

Köszönettel: 

minden 8.-os résztvevő nevében Gattyán Viktória 

 

 



 

Az út után, feltöltődve, fáradtan, de sok-sok élménnyel gazdagodva tértünk haza. Kis videót 
készítettem az elkészült képekból emlékeinkról a gyerekeknek és szüleiknek melyet 
megosztottam számukra, s a következő tanévben(szeptember) intézményünk többi 
tanulónaik is bemutatjuk. 
 
Köszönjük, hogy részesévé váltunk a Határtalanul pályázaton keresztül e nagyszerú 
utazásnak! 
 


