
Utolsó találkozás…

Utolsó állomásához érkeze!  a hároméves 
Comenius-program. A záró találkozóra 2007. 
március 18-24. közö!  került sor a németor-
szági Osterburgban, ahol intézményünket, a 
Piros Iskolát, hat diák és három tanár képvi-
selte. A gyerekeket német családok fogadták 
be, a felnő! ek közül sokan már régi kedves 
ismerősként köszöntö! ék egymást.

Az első két napot a közös munka, a kedves 
kisvárossal és annak gimnáziumával való 
ismerkedés töltö! e ki. Ez az iskola igazgató-
jának köszöntőjével indult, majd egy közös 
sétával folytatódo! . A gyerekek német társa-
ikkal különböző tanítási órákon ve! ek részt, 
ahol azon kívül, hogy a német nyelvet gyako-
rolha! ák, megfi gyelhe! ék egy másik iskola 
belső életét is.

A közös munka az eddigieknek megfelelően most 
is azt jelente! e, hogy az egyes iskolák bemutatnak 
valamit saját hazájuk kultúrájából, szokásaiból, ne-
vezetességeiből. Az idei, immár utolsó feladat a 
húsvéti népszokások, helyi jellegzetességek felele-
venítése, ismertetése volt. A szépen díszíte! , tava-
szi színekben pompázó asztalokon sorakozó hímes 
tojások és a helyi hagyományoknak megfelelő hús-
véti ételek már előre megteremte! ék az ünnepi han-
gulatot. Lengyel, német és magyar diákok adták elő 
a hamvazószerdától húsvéthétfőig terjedő időszak 
jeles napjaihoz kötődő nemzeti sajátosságokat, ame-
lyek közt mindenki találhato!  hasonlóságokat, de 
különbségeket is. Az olasz csapat egy fi lmmel érke-
ze! , melyből közvetlen környezetük, a Gargano-fél-
sziget jellegzetes húsvéti közösségi eseményét, egy 
hatalmas fákból szerkeszte!  fáklya útját követhet-
tük végig, a kezdetektől az elhamvadásig. Mi is egy 
fi lmmel te! ük érdekesebbé az előadásunkat: Boldog 
községben készíte! ünk a húsvéthétfői locsoláshoz 
kapcsolódó hagyományokról.

A következő napokban közös kirándulásokon to-
vább ismerkedhe! ünk Németországgal és egymás-
sal is. A berlini városnézés során megcsodálha! uk a 
gyönyörű régi épületeket, emlékműveket, de szám-
talan új létesítményt is. A berlini fal maradványait 
szemlélve elgondolkozha! unk a történelmen és a 
világ változásain. Kívül és belül is megtekinthe! ük 
a Reichstag épületét, sőt végül egy valódi Bundestag 

képviselővel is találkozha! unk, beszélgethe! ünk. A 
hazafelé vezető úton gyönyörű havazás volt a nap 
ráadás-élménye.

Tangermünde városában egy középkori iskolából 
kialakíto!  teázóban melegedtünk, majd egy ugyan-
csak középkori é! eremben évszázadokkal ezelő! i re-
ceptek alapján készíte!  ételsorokat fogyasztha! unk. 
Az utolsó napon aztán észak felé ve! ük az irányt, és 
meg sem álltunk a tengerig, ahol sikeresen megküz-
dö! ünk a jeges, viharos erejű széllel. Később egy 
ajándékvásárlással egybekötö!  sétát te! ünk Ros-
tock kevésbé szeles, szépen felújíto!  belvárosában 
is. A visszaút végén a szomorúan búcsúzkodtunk 
egymástól, hiszen ennek a programnak a keretében 
ez volt az utolsó személyes találkozás. Talán nem 
is tekinthetnénk igazán eredményesnek a sok-sok 
együ! létet, ha a búcsúzás pillanataiban nem hang-
zo!  volna el néhány szó a jövőről, az újabb közös 
tervekről, elképzelésekről. Minderről az utolsó nap 
természetesen hosszasan beszélge! ünk. A program 
elemzése és értékelése majd csak ezután történhet 
meg, de utolsó feladatként a négy iskolának egy kö-
zös honlapon kell bemutatnia együ! működésük va-
lamennyi eredményét.

A sok szép emlék, a közös élmények, az új barátok, 
ismerősök, a számos – sikeresen elvégze!  – munka 
után, mi mással is búcsúzhatnánk: Irány a követke-
ző Comenius program! Várnak az új élmények, az új 
barátok és az újabb feladatok!
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Három évvel ezelő"  a Piros Iskola, a Budapest XVIII. Kerületi Német Nemzetiségi Általános Iskola a 
Comenius-program keretében lengyel, német és olasz partneriskolákkal közösen vidám, hasznos és az 
oktatást európai szinten fejlesztő útra indult, melynek állomásait folyóiratunk folyamatosan nyomon 
köve" e. Részint, mert másokat is erre az útra kívántunk az élménybeszámolókkal „rávenni”, ugyanak-
kor be akartuk mutatni, mit is nyújto"  a  tanulónak, a pedagógusnak, az  iskolának a „világjárás”, a 
Comenius. Most,  a hármadik év végén, az utolsó rendezvényről kaptunk beszámolót a Piros Iskolából 
és ezzel a Barátság is búcsúzik. Köszönjük a színes élménybeszámolókat.  


