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Az „Együtt testvérként” projekt keretében egy kirándulásra volt lehetőségünk 2018. október 21-22
között. Célunk a szerbiai testvériskola meglátogatása, megismerése és bemutatkozás volt.
Az első nap vasárnap reggel hét órakor érkezett meg a buszunk Böhönyére, az iskola
udvarára, ahol 27 izgatott tanulónk és szüleik várták a kirándulást.
Miután ellenőriztük a személyi igazolványokat, mindenki elfoglalta a helyét, a három kísérő
pedagógussal együtt. A határig két megállót iktattunk be kicsit mozogni, enni. A határon rövid időn
belül átértünk Tompánál, majd az első úti célunk Szabadka volt. Az összút hat órás volt.
Szabadka felfedezését követően, amire másfél órát szántunk, az ebédünket Hajdukovo (Hajdújárás)
településen, a Hedera étteremben költhettük el gyönyörű, minőségi helyen, fantasztikus kiszolgálás
és finom ételek mellett.
Az ebéd után elmentünk Palicsra, sétáltunk a tó partján és meglátogattuk az állatkertet, ahol több,
mint 150 állatfajt lehetett megtekinteni, megismerni, ám az állatokat körülvett kert is elismerésre
méltó sokféle helyi és egzotikus növényfajával, ápoltságával.
Sötétedésig maradtunk, majd visszafelé megkerestük a szállodánkat, ami Szabadkán volt, az
Alexander hotel. A gyerekekkel 3-4 fős szobákat kaptunk egy folyosón elhelyezve. Az épület kellemes
és jó meleg volt. Már vártak ránk. Miután mindenki elfoglalta a szobáját, kipakolt és felfrissült, a
vacsorát a hotel éttermében fogyasztottuk el, ami a gyerekek nagy örömére – spagetti volt. A vacsora
után mindenki elmenti zuhanyozni és lepihent.
Második napot svédasztalos reggelivel kezdtünk, majd elhagytuk a szállodánkat és a
testvériskolánk felé vettük az irányt, ami Zentagunarason található. Kevesebb, mint egy óra alatt
odaértünk. Az igazgatóasszony, Savelin Zellei Zsuzsanna már a kapuban várt ránk. Hatalmas
szeretettel fogadta a kis csapatunkat. Amíg még náluk tartott a tanóra, kívülről került az iskola
bemutatásra. Csengetéskor bementünk, ismerkedtünk az épülettel, tantermekkel, felépítésükkel. A
tornaterembe invitáltak, ahol az előre odakészített padokon elhelyezkedtünk. Köszöntővel és
programmal is készültek a zentagunarasi iskolások: ppt-n bemutatta két fiatalember a települést és
az iskolát, az iskolán kívüli foglalkozásokat, lehetőségeket. Majd két kisebb diák furulyázott, igen
tehetségesen. Ezt követte egy mese, tele vicces fordulattal, s a kislány szavaival elénk varázsolta a
történetet. Majd egy négytagú koncerttel zárták a gunarasi diákok a bemutatkozást, ahol gitárokon,
nagybőgőn bemutatták tehetségüket. A bemutatkozást követően tízóraival, teával, édességgel
invitáltak helyi étkezdéjükbe.
Később többfajta programot is kínált az igazgatóasszony, viszont a hosszú útra való tekintettel illetve
hogy korábban el kellett indulni, a gyerekek választhattak a játékok a testvériskolásokkal és a tanóra
látogatása közül. Az utóbbira szavaztak többen, ezért három csoportban három különböző órára
ülhettek be, s aktívan vagy passzívan is részt vehettek. A tanulóink élvezték. A tanóra után az iskola
udvarán a testvériskolásokkal fociztak, kosaraztak a böhönyei gyerekek.
Miután kellően elfáradtak, a helyi kultúrházban fogyasztottuk el az ebédünket, amit a már korábban
is jó tapasztalatokkal bíró Hedera étteremből rendeltek számunkra, mivel az iskolában nincs konyha
étkezésre kialakítva.
Útravalónak gyermekeink sok mindent kaptak: egyrészt tapasztalatot, milyen egy külföldön élő
magyarnak magyarnak maradni idegen nemzetiségi környezetben. S mindennek ellenére erősnek,
tisztának, céltudatosnak lenni megőrizve népének kultúráját, hagyományait, szokásait. Másrészt sok
szeretetet és nyitottságot, amivel fogadtak és körbevettek minket. Harmadrészt a testi táplálékunkról

is gondoskodtak – kaptunk pljeskavicás szenvicseket palackos ásványvízzel, sós pálcikákkal uzsonnára
és egy könyvjelzőt, amit a gyerekek készítettek emlékül.
Hét órára érkeztünk meg Böhönyére némileg fáradtan sok-sok tapasztalattal és élménnyel. Hálásak
vagyunk a programnak, a szervezőknek és nem utolsó sorban a Zentagunarasi Október 18. iskolának
ezért a hétvégéért. Köszönet Komári Erika mb. igazgatónknak, hogy segített és támogatott
bennünket az elindulástól a második nap végig, s ugyanúgy végigkísérte minden programunkat,
mintha ott lett volna velünk. S köszönet minden Szülőnek, aki lehetőséget adott a gyermekének a
programon való résztvételért, s a gyerekeknek, akik jól, fegyelmezetten viselkedtek a kirándulás alatt.

