Csodálatos Kárpátalja
„ Hazát, hitet nem cserél az ember, amiként arcot sem.
Mindkettőt őseink hagyták ránk, s a hűség kötelez.”
Ezzel az idézettel érkezett egy utalvány a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola címére 2018. 06. 25-én a Tettre Éber Alapítványtól Miskolcról, amelyből
megtudtuk, hogy a magyarságtudat erősítésére és a külhoni magyarsággal való ismerkedésre
létrehozott piros-fehér-zöld elnevezésű díjat a 2017/18-as tanévben az iskola 8 tanulója és 2
tanára nyerte el a Határtalanul programokon tanúsított kiváló magatartásával, aktív
közreműködésével!
A díjat még a tavalyi évben csak egy iskola érdemelte ki, az idei évben pedig a
Határtalanul pályázatban részt vett 30 000 tanuló közül a 32 tanulót és a 8 pedagógust 4
településről választottak ki a programra való felkészülésük, aktív részvételük, példás
viselkedésük és tudásuk alapján.
A résztvevő települések díjazottjai voltak: Mezőkeresztes, Kazincbarcika, Őriszentpéter,
Dombóvár.
A díjjal együtt járt egy 5 napos Rákóczi korába vezető tábor Kárpátalján, Beregszászon
augusztus 5-9-ig.

A program a nyíregyházi állatkertben indult, ahol a különböző települések tanulói
csapatokká alakultak, s játékos feladatokkal ismerhették meg egymást. A tábor 5 napja a
kuruckort, II. Rákóczi Ferenc korát idézte. A gyerekek II. Rákóczi Ferenc, Esze Tamás, Mikes
Kelemen, Bercsényi Miklós zászlóaljként versenyeztek egymással.
A tábor folyamán előadást halhattak a Rákóczi szabadságharcról, kipróbálhatták az
akkori öltözékeket, fegyvereket.

A táborozók csapatonként zászlót készítettek, korabeli nemesi táncot tanultak,
feldolgoztak a korból egy neves mondát, melyet a záró esten bemutattak egymásnak.
A Munkácsi várban tett kirándulás sem volt egyhangú, hiszen „ Zrínyi Ilona névnapjára”
korabeli ünnepi ruhákba öltözve saját maguk által készített virágot vittek ajándékba, s a maguk
által készített versek kíséretében azt átnyújtották, s a várkápolnában mindannyian énekeltek.
Az idegenvezető és a játékos feladatok sok ismerettel látták el a gyermekeket.

.

A nagyberegi faluházban megismerkedtek a táborozók a gyógynövénykerttel,
megtanultak krumplit pucolni a maguk által főzött paprikás krumplihoz, s sütöttek labdacsot,
ami ízre a mi csörögefánkunkra hasonlít.

Miközben az ebéd elkészült, jól szórakoztak a régi gyermekjátékokkal, s énekeltek.

Csodálatos 5 nap volt. Szabó Éva Tettre Éber Alapítvány alapító elnöke volt a
táborvezető, aki megálmodta számunkra ezt az 5 napot, aki 2 segítő kolleganőjével végig a
gyermekek és nekünk, pedagógusoknak a kedvét, kívánságát lesték, és jó tündérekként
teljesítették is. Igen minden kívánságunk teljesült. Köszönjük nekik!
Néhány idézet a résztvevő tanuló élménybeszámolóiból:
„A társaság nagyon jó volt, hamar összeismerkedtünk. A kedvenc programom az volt, amikor
este beöltöztünk korhű ruhákba.
Hatalmas élmény volt ez a kirándulás.”
„ Nekem a Munkács vára tetszett a legjobban. A vár, a feladatok, a ruhák- nagyon jó volt!”
„ Nagyon örültem, hogy részt vehettem ebben a jutalomtáborban, és ismerkedhettem az itt élő
magyarok helyzetével lehetőségeivel, beszélgethettem velük. Mindig szeretettel emlékszem
majd rájuk.”
Résztvevők voltak: Bódog Sára, Gáspár Luca, Király Zsófia, Németh Dávid, Szabó Renáta,
Takács Lora, Till Bernadett, dr. Szenyériné Szabolcska Julianna és Nyári Éva.
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