Határtalanul 2019

Az idei tanévben a Határtalanul pályázat kertében hetedikes évfolyamunk a
Vajdaságba látogatott, a délvidék magyarlakta területeit jártuk be. Felkerestük
Szabadkát, Újvidéket, felfedeztük a péterváradi erődrendszer kazamatáit, a
vidéki élettel ismerkedtünk Bácsfeketehegyen, és természetesen ellátogattunk
kishegyesi testvériskolánkba, az Ady Endre Kísérleti Általános Iskolába.
Kulturális és történelmi utazásunk már iskolánk falain belül megkezdődött.
Tanulóink játékos nap keretében ismerkedtek meg a Vajdaság történelmével,
irodalmával. Feldolgoztuk a török idők harcait, megismertük a szabadságharc
utolsó győztes csatájának történetét, s magyar csapatok parancsnokának,
Guyon Richárdnak különleges életútját, a trianoni békeszerződés hatását és
következményeit. Kosztolányi Dezső és Csáth Géza művei alapján irodalmi
szövegeket készítettünk, s megismerkedtünk a századforduló egyik
meghatározó stílusával, a szecessziós stílussal.
Háromnapos utunk első állomása Szabadka volt. A városban a szecessziós stílus
ismertetőjegyeit kerestük a gyönyörű századfordulós épületeken. A városháza
mellett felidéztük a Vajdaság történetének legfontosabb állomásait. Délután
érkeztünk Kishegyesre, ahol felkerestük testvériskolánkat. Már vártak bennünket
az iskola diákjai, tanárai. Egy játékos vetélkedővel fogadtak bennünket. A
kishegyesi és budapesti diákoknak először közös csapatokat kellett alakítaniuk.
Az ismerkedés gyorsan és vidáman történt. Ezután a csapatoknak történelmi,
zenei, ügyességi feladatokat kellett megoldani. A játék után a falu határában
lévő temetőben megkoszorúztuk a szabadságharc utolsó győztes csatájának
és hőseinek tiszteletére állított emlékművet. A tartalmas nap végén, már
zuhogó esőben érkeztünk meg bácsfeketehegyi főhadiszállásunkra.
A második napunkon végig esett az eső. A napot a péterváradi erőd
kazamatarendszerének felderítésével kezdtük. Reménykedtünk, hogy mire
feljövünk, el áll majd az eső. Sajnos nem így történt, így Újvidékkel buszunk
ablakából ismerkedhettünk meg. Délután a kishegyesi iskola tornatermében
sportversenyeken mérhettük össze ügyességünket a hegyesi hetedikesekkel.
Győztünk a sportváltóban, kötélhúzásban, döntetlent játszottunk a
focimeccsen, s pár ponttal kikaptunk röplabdában.
Utolsó napunkon is zuhogó esőre ébredtünk. Ezért a bácsfeketehegyi földekre
és a gazdaságba nem tudtunk ellátogatni. Helyette vajdasági magyar
táncokat tanultunk a kishegyesi iskola tornatermében.
Az alaplépések megtanulása gyorsan ment, majd ezután egyre összetettebb
táncok következetek. Még a félénkebbek is egyre jobban felbátorodtak, s a
délelőtt végére együtt táncol minden budapesti és kishegyesi hetedikes.

Hamar eljött a búcsú ideje. Az igazgatói irodában átadtuk adományainkat
Fülöp Valentin igazgató úrnak (egy szervergépet, s a kémia, fizika tantárgyak
tanításához szükséges eszközöket). Az iskola előtt az esőben állva sokáig
integettek még hegyesi barátaink. Az zuhogó eső kitartott a határig, így Palics
fürdővároskáját csak a párás ablakon keresztül tudtuk megszemlélni.
A kirándulás felejthetetlen élményeit projektnapon dolgoztuk föl. Az osztályok
a kirándulás képeiből, videóiból úti beszámolókat készítettek, melyeket az
értékelő órán mutattak be a többieknek. Az alkotások kreatívak, vidámak,
érzelmekkel telik, tükrözik a Vajdaságban együtt töltött napokat.

