Beszámoló a Határtalanul! program megvalósításáról

A Határtalanul! projekt Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek alapprogramba a Karcagi Általános Iskola és AMI Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye idén ismét bekapcsolódott. A járványveszély miatt egy év kihagyással valósítottuk meg a 2021-re tervezett programot. Május 30-június 2. között Délvidékre, testvértelepülésünkre, Ómoravicára utazott 22
nyolcadikos tanulónk, három pedagógusunk. Az út a jubileum jegyében zajlott, hisz ez volt a
Kováts tagintézmény életében a tízedik Határtalanul! programos utazás. A HAT-20-01-0791
kódszámú pályázat 1 306 875,- Ft-tal támogatta a kiutazás minden költségét. „A Délvidéki
kirajzás következményei – kutatás testvériskolai együttműködéssel” című négynapos kalandozásunkon végigfutott a közös múlt kutatása, hisz vidékünkről települt ki közel ezer ember
Bácskába 1786-ban, a karcagiak Moravicára. Játékos keretek között építettük tovább a kapcsolatot a két iskola diákjai között (sorverseny, kirándulás, táncest). A meglátogatott helyeken
a közös vonásokat kerestük, a magyarság történelmét, emlékeit kutattuk, megemlékeztünk
hőseinkről. Az utazás rendhagyó történelem órává alakult a helyi kollégák jóvoltából. Sok
olyan eszközt találtunk a moravici kiállító-teremben, de Topolyán is a tájházban és a kovácsbognár házban, melyek nagyszüleinknél fellelhetőek ma is.
Az Óbecsei Than-házban a játékok kipróbálásakor elsősorban fizikai, kémiai, matematikai
ismereteket szereztünk. Tanulmányoztuk a magyar szecessziós építészet jegyeit, ehhez a legtöbb épületet Szabadkán láttuk, közülük talán a legszebb a közelmúltban felújított zsinagóga
volt. Jártunk a Városházán és a Kosztolányi emlékszobában.
Koszorúztunk Törökbecsén az 1848-as aradi vértanú, gróf Leiningen Westerburg Károly emlékművénél, felelevenítettük a kaponyai csatát, …
Palicson kellemes körülmények között ismerkedtünk az állat- és növényvilággal, a szép parkkal, szalagot kötöttünk Vermes Lajos szobránál, aki nemzetközi hírű sportoló és versenyszervező volt.
Gyakoroltuk a nem forint alapú vásárlást. Az árak szerb dinárra való átszámolása nem mindig
ment könnyen.
A legmaradandóbb élmények a szálláshelyhez, az ottani játékhoz, valamint az idős Kovács
Gyula Általános Iskola diákjaival közös programokhoz kötődnek. A játékos sorversenyen
vegyes csapatok küzdöttek egymás ellen, jól kiegészítették egymás tudását a karcagi és a moravici nyolcadikosok. Utóbbiak a második napi kiránduláson is velünk tartottak. A táncest,
majd a negyedik napon az iskolában az óralátogatások tovább mélyítették a kialakuló kapcsolatokat.
Búcsúzáskor a tantestület és a diákok számára készített ajándékcsomagot, valamint könyveket
adtunk át, melyek a moravici tanulók jutalmazását gazdagíthatják. Még sétáltunk egyet a faluban, jártunk a református templomban és a sírkertben, a helytörténeti kiállításon, a SILA
láncgyárban, ezt követően hazaindultunk.
A gazdag programért köszönet a moravici vendéglátóknak és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának, a pályázatot kiírónak.
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