Beszámoló a sikeresen megvalósított „Határtalanul!” pályázatról

2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot. Előző évben is pályáztunk, de akkor
sajnos nem kerültünk a nyertesek közé.
Az igazi erőpróba csak ősszel kezdődött. A szülők és gyerekek félelmeit, hiedelmeit, korábbi
rossz tapasztalatait kellett eloszlatni. Végül összejött a kis csapat, az a 24 középiskolás, akik
március 12-én kíváncsian, felpakolva minden földi jóval, a batyuban az igazgatói búcsúval,
elindult Margittára a Horváth János Elméleti Líceum tanulóihoz. A szívélyes fogadtatás után
mindenki hamar megtalálta a befogadó családot és a délutánt az ismerkedéssel töltötte.
Másnap sport- és elméleti vetélkedőn mérték össze tudásukat a fiatalok. Délután kreatív
foglalkozáson együtt alkották meg az együttműködésük kezdetét szimbolizáló kendőket.

Csütörtökön, március 14-én érmelléki kiránduláson kerestük fel Kölcsey és Ady szülőfaluját,
Sződemetert és Érmindszentet.

Ezen kirándulásunk alkalmával lehetőségünk nyílt a nagykárolyi Károlyi-kastély látogatására
is, ahol megismerkedhettünk a grófi család történetével. Negyedik állomásunkon, Kaplonyban
pedig a Károlyi család kriptájánál tettük tiszteletünket.
Mindeközben a csapatok készültek a március 15-i vetélkedőre, és a délutáni megemlékezésre.
A hideg időjárásra tekintettel a megemlékezés a margittai református templomban került
megrendezésre. Ennek lezárásaként iskolánk igazgatóhelyettese, Tatár Gabriella Katalin és
két tizenegyedik évfolyamos tanulónk koszorút helyeztek el Petőfi Sándor szobránál.

Szombat reggel hosszas búcsúzkodás után indultunk Nagyváradra. Egy utolsó csoportképre
még volt időnk.

Városnézés után az esti órákban érkeztünk vissza Budapestre.
Két héttel később már barátokként fogadtuk a romániai diákokat. Budapesten is gazdag
programot szerveztünk a gyerekeknek. Már érkezésük után sorversenyen és elméleti
vetélkedőn vettek részt, melyet az Újpesti Napló is megörökített. Nagypéntek lévén, este részt
vettünk a katolikus templomban megtartott keresztúton, melynek során különböző kerületi
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Szombaton délelőtt a Várban és a Hősök terén sétálgattunk, és megpróbáltuk a 13+1-es totót
kitölteni. Többek között olyan kérdésekre kerestük a választ, hogy hány ember fér el széltében
a bécsi kapuban, vagy átsétálhatott-e Petőfi az állatkert elefántos bejáratán. Délután a szülők
finom ebédje várta a kirándulókat, majd a felkészülés következett a hétfői –
nagycsaládosoknál tartott – húsvéti műsorra. A húsvéti eseményeket feldolgozó rövid
jelenetek szövegét szerkesztettük meg és próbáltuk el azokat. A csoport másik része a kreatív
foglalkozást készítette elő, illetve a mintadarabokat készítette el, hogy már gyakorlott kézzel
tudjanak segíteni a kicsiknek. Ezt követően moldvai néptáncokat tanultunk.

Vasárnap a tervezett programnak megfelelően Szentendrén a Skanzenben tojásfestéssel,
kalács- és sonka kóstolgatásával, gyertyakészítéssel idéztük fel a húsvéti hangulatot. A hideg,
esős idő a látogatókat távol tartotta, így minden házban nagy szeretettel fogadtak, és aktív
részesei lehettünk a programjaiknak.

A borongós idő ellenére nagyon jó hangulatban utaztunk haza felé.

Délután a családok szerveztek programot a vendégeknek.
Hétfőn szívet-lelket melengető foglalkozást tartottak a kicsiknek a gyerekeink. Kezdődött
egy kreatív húsvéti tojáskészítéssel, majd a jelenet előadása következett, aztán népi
gyermekjátékok tanítása. Dél körül a picinyek vidáman, a készített ajándékokkal együtt
térhettek haza.
A nagyok élménybeszámolót tartottak a projekt lezárásaként, verset, mesét, képregényt,
rapszöveget írtak-rajzoltak, és a tavaszi napsütésben az udvaron be is mutatták őket.

Az együtt töltött napok, a gazdag és változatos programok lehetővé tették, hogy egyre jobban
megismerjük egymást.
Felejthetetlen emlékekkel, életre szóló élményekkel gazdagodva, barátságokat kialakítva
búcsúztunk kedden délben a Parlament meglátogatása után a testvériskola diákjaitól,
tanáraitól.

Forrás: http://www.ujpest.hu/hir/4925/Tavaszi_latogatas/
A félelmek és tévhitek szertefoszlottak, a búcsú, az ölelések az újabb találkozás reményében
zajlottak.
Köszönet a két kitartó, lelkes tanárnak, a szülőknek, Újpest Önkormányzatának és a
testvériskola segítőkész tanárainak és szüleiknek!
A mielőbbi viszontlátás reményében: TGK

