Első látogatás
A Karcagi SZC Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 18 húsipari termékgyártó, szakács és cukrász tanulója két kisérővel a „HATÁRTALAN” pályázat keretében Érmihályfalván töltött el három napot.

Megérkeztünk Érmihályfalvára
A kora reggeli indulás után az autóbuszon az előttünk álló
feladatokat ismertettük, az első találkozás során megvalósítandó teendőket egyeztettük. Az út folyamán felelevenítettük az
Erdélyről tanult irodalmi, földrajzi, történelmi, néprajzi ismereteinket. Beszélgettünk az erdélyi magyarság helyzetéről, megmaradásának esélyeiről.
Érmihályfalvára érkezve találkoztunk a partner intézmény
diákjaival. A két intézmény tanulói kiselőadások keretében
bemutatkoztak egymásnak, kölcsönösen megismerve egymás
intézményeit, szakirányait, településeit.
A fő célunk, a sertés hagyományos feldolgozási módjának dokumentálása, a népi tradíciók fennmaradását szolgálja. Ennek
keretében a helyi közösségi házban szalonna szemlén vettünk
részt, szalonnát sütöttünk, megismerkedtünk a helyi termelők
ízvilágával és szavazhattunk az általunk legﬁnomabb szalonnára. Köszönet a Polgármester úrnak a szívélyes vendéglátásért.
Majd interjút készítettünk a városlakókkal a hagyományos
sertés feldolgozásról, melyben diákjainkat segítették az előzőleg elkészült kérdőívek.

anyanyelv megőrzésére buzdít, ugyanakkor kapcsolatot teremthet a világ magyarjai között. Mi is boldogan csatlakoztunk a
felhíváshoz, és diákjaink az ottaniakkal – ﬁatalokkal, idősökkel
– közösen énekelték:
„Megtanulom, megőrzöm,
tanítom, továbbadom a szüleim nyelvét,
a gyermekeim hangját elvenni nem hagyom!”
A projekt része volt az Érmihályfalvi városnézés is. A nevezetességek bemutatása Kiss Imre földrajz szakos tanár vezetésével történt. Történetei nagyon emberközelbe hozták az
épületek történelmét.
Nagykárolyi kirándulásunk során megtekintettük a Károlyikastélyt és a római katolikus templomot. Kiselőadásban megemlékeztünk a város híres szülötteiről: Károli Gáspárról, Jászi
Oszkárról, Kaﬀka Margitról. Nagyváradon idegenvezető
segítségével jártuk körbe a város nevezetességeit.
Kirándulásunk utolsó állomása Szatmárnémeti volt. Belvárosi sétát tartottunk. Állomásaink: római katolikus székesegyház, református „Láncos templom”, városháza.
A kiránduláson diákjaink nagyon jól érezték magukat, és már
alig várták, hogy az érmihályfalviak viszonozzák a látogatást.

Második látogatás
Kunhegyesen április 1-3. között fogadtuk viszont az érmihályfalvi diákokat.
Kunhegyesre érkezésük előtt rövid debreceni városnézésen
vett részt a csoport. Kunhegyesre érkezve első megállójuk a
városháza volt, ahol a Polgármester úr fogadta a vendégeket.
Köszöntő és a város rövid bemutatása után megvendégelte a
diákokat. Köszönet Szabó András polgármester úrnak a szívélyes fogadtatásért. Közben iskolánk tanulói és tanárai nagy
izgalommal és lelkesedéssel várták vendégeiket, a megkezdett
közös projekt folytatását.
Ebéd után a diákok és kísérőik, elfoglalták a szállásukat, majd
kunhegyesi városnézésre indultunk. Megtekintettük a város nevezetességeit: református templomot, könyvtárat, parkot, katolikus templomot és a kunkapitány házat. A program sikeréhez
nagymértékben hozzájárult Vig Márta tanárnő érdekfeszítő
idegenvezetése, amelyet szeretnénk megköszönni.
Vacsora után az első közös foglalkozáson előkészítettük az
előttünk álló napok tevékenységeit, felosztottuk a ránk váró
feladatokat.

Közös éneklés
Kapcsolatunk nem csak a pályázat kereteiben működött:
Érmihályfalva is csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, mely a város
egy emblematikus helyén egy dal refrénjének eléneklésével az

Hagyományos disznóvágás

