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Az

EFOP-3.1.8-17-2017-00129

pályázatban

résztvevő

tanulók

számára kirándulást

szerveztünk 2018. május 18-ra, melynek helyszínei az intézményünk közelében, Susán
városrészben,

vagy

ahhoz

közel

található

templomok

voltak.

A gyerekeknek bepillanthattak ebbe a sokuk számára idegen világba. Új ismeretekkel lettek
gazdagabbak a katolikus, az unitárius és a zsidó vallási kultúra témakörében.
A kirándulás egy séta keretében valósult meg 4 kísérő pedagógus vezetésével, akik
szakjukból is következően (történelem, erkölcstan, magyar nyelv és irodalom) segítőként
járultak

hozzá

a

látogatáshoz.

A templomokban szolgáló, hitélettel foglalkozó szakemberek meséltek a gyerekeknek a
vallások legalapvetőbb jellemzőiről, a vallásalapítókról, és az európai keresztény-zsidó
kultúrkörben számukra meghatározó vallási szokásokról.
A kirándulás előtt a gyerekek tájékoztatást kaptak arról, hogy a templom közösségi tér,
találkozás helye. Itt találkoznak a hívek egymással és Istennel. Minden vallásnak megvan a
maga szent helyekhez kötött rituáléja.

A szent helyek meglátogatása során egymás

kultúrájának tisztelete és elfogadása alap, ezeknek a rituáléknak a követése, a szabályok
betartása kötelező mindenki számára, így számunkra is, még ha csak vendégként lépnek is
be Isten házába.
Az első helyszín a Szent István téren található római katolikus Szent István Király Plébánia
volt, ahol a szívélyes fogadtatást követően a kísérő pedagógusok meséltek a gyerekeknek a
vallási jelképekről, a Szentháromság alapvetéséről és Jézusról.

A következő helyszín az Unitárius templom volt, ahol Kis
Mihály nyugdíjas lelkész tartott rövid vallásismereti
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tájékoztatót, amelyben kitért a XVI. századi reformációban az erdélyi vallásalapító Dávid
Ferenc mozgalmára, az egyistenhit lényegére és az egyház mai működésére és feladatára is.
A kirándulás utolsó helyszíne a Zsinagóga volt, ahol Juhos József fogadott bennünket.

A gyerekek megismerték a zsidó kultúra legfontosabb alapvetéseit és jelképeit. A Dávid
csillagot, a kipát, a zsidó férfiak fejfedőjét, a menórát, a hétágú gyertyatartót, az imaköpeny, a
tálit. Tanulóink megcsodálhatták a felújított épület gyönyörű festett üvegablakait és a
vásárhelyi zsidóságról tartott előadást. A felmerült kérdéseket követően a Holokauszt kiállítást
is megtekintették, amelynek ránk maradt képei és eredeti tárgyai, és a bemutatott angol nyelvű
felirattal ellátott film, nagy hatást gyakoroltak a gyerekekre.

Azonosító szám: EFOP-3.1.8-17-2017-00129
Projekt címe: Te sem vagy más

