Határtalanul 2019. október
A Városmajori Kós Károly Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói
osztályfőnökeik segítségével ebben az évben is pályáztak a Határtalanul program
keretében az állami támogatással megvalósuló erdélyi kirándulásra. A pályázatot
sikerült az évfolyamnak elnyerni, így a tanulók kísérő tanáraikkal 5 napos
tanulmányi programon vehettek részt Erdélyben.
Előkészítő szakaszban történelem és osztályfőnöki óra keretében
ismerkedtek a gyerekek Románia magyarságának, múltjával, jelenével. Erdélyi
származású, nagy magyar írók, költők, történelmi személyek többek között
iskolánk névadójának erdélyi kötődéseit is felidéztük. Erdély földrajzi
nevezetességeihez kapcsolódó útvonalon vezettük végig a diákokat. A kirándulás
programjának bemutatása, megbeszélése a digitális technika lehetőségeinek
felhasználásával valósult meg.
A kirándulás 1. napján az évfolyam Nagyváradon tekintette meg a város
szecessziós emlékeit majd Kalotaszegen, Sztánán, Kós Károly lakóházánál a
Varjúvárnál járt.
A 2. napon Kolozsváron találkoztak a gyermekek a helyi unitárius kollégium
diákjaival, és a nap egy részét velük töltötték. A város felfedezése a vendéglátó
diákok segítségével és kalauzolásával történt; iskolánk tanulói és a gimnázium
diákjai közel azonos létszámú csoportokban járták be a város nevezetességeit,
illetve Mátyás király szülőházát is közösen koszorúzták meg a gyerekek.
A városnézésnek ez a rendhagyó módja emlékezetes maradt tanulóink
számára. Hamar megtalálták a gyerekek a közös hangot, így a kulturális program
mellett fontos szerepet kapott az ismerkedés, a barátkozás. Fegyelmezetten, de jó
hangulatban járták végig a gyerekcsoportok a látnivalókat.
Tordán csodálatos túrát tettek a híres hasadékhoz, felelevenítve Szent László
egykori legendáját.

A 3. napon a Székelyföld kapujánál, Marosvásárhelyen töltötték a délelőttöt
a kultúrpalota emlékeinek megtekintésével, majd a vár felkeresésével. Később a
Medve-tónál, Korondon és Farkaslakán töltötték a délutánt.
Farkaslakán felsétáltak Tamási Áron szülőházához, amely ma életrajzi
múzeum. Sétájuk során gyönyörű, napfényes időben megcsodálhatták a székely
falu portáit, szépséges székelykapuit. Az idegenvezető, Fülöp elmesélte a
legendát miszerint a székelyek sajnálták a kivágott fákat, amelyeket így mintegy
megfosztottak
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Az égszínkék homlokzatú emlékház kertjében fogadta az évfolyam diákjait
a múzeumot vezető hölgy. Három szoba tárlatát mutatta be nekik. Életrajzi
emlékek, Tamási- művek egykori megjelenési borítói és különféle személyes
emléktárgyak megismerésével teljes képet kaphattak az író halhatatlan
művészetéről.
A látogatás után a falu határában fekvő temetőben emlékeztek meg az íróról,
és helyeztek el koszorút a sírjánál. Felelevenítették leghíresebb regényének, az
Ábel-trilógia első részének több jelenetét is.
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Kirándulás 4. napján a gyermekek Csíkszeredára és Csíksomlyóra
látogattak, délután pedig a Békás-szorosban és a Gyilkos-tó partján túráztak.
A hazautazás során Fehéregyházán felkereste az évfolyam a Petőfiemlékhelyet, majd Szászföldön, Segesváron a várat és a várost látogatták meg.
A kirándulás során kedves erdélyi magyar vendéglátóknál kapott szállást az
iskolánk Magyarlónán és Székelyszentléleken, így az erdélyi falusi turizmusból
is ízelítőt kaptak a tanulók.

Fakultatívan vállalt értékelő tevékenységünk volt, hogy a tanulmányi
kirándulás után, hazatérést követően az utunk során megtapasztalt ismereteket,
információkat tanultakat az iskola felső tagozatos diákjai számára bemutatjuk az
út során készült fotók és diákok által írt élménybeszámolókon keresztül. Mindezt
Decemberben Kós Károly születés napjára időzítettük. Ugyancsak ekkor, a
résztvevő tanulók az út során készült saját legjobbnak ítélt fotóikból plakátot
készítettek, melyet a faliújságunkon állítottunk ki.
A trianoni megemlékezéshez, a nemzeti összetartozás napjához fűződő
június 4-i projektünket a Covid veszélyhelyzet miatt online projektben
valósítottuk meg. A Határtalanul program értékelő tevékenységét, a személyes
tapasztalatmegosztás miatt, a következő tanév elejére halasztottuk, élve a
meghosszabbított megvalósítási időszak nyújtotta lehetőséggel.
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gyűjtöttek, miközben feledhetetlen, maradandó emlékeket szereztek a határontúli
út során. Köszönet illet mindenkit, aki a megvalósítást segítette, támogatta.
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