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Nem térkép e táj honismereti kirándulások Háromszéken
A Háromszéki Közösségi Alapítvány 2012 óta szervezi a programot, amely iskolás
diákok egynapos hon- és helyismereti kirándulását teszi lehetővé, Kovászna megye
szerte.
A program névadója a Radnóti Miklós NEM TUDHATOM... c. verse.
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály,
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát,
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztitandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.
...
A program célja a gyermekekkel, fiatalokkal megismertetni a Szülőföld szépségeit,
értékeit, erősítve bennük ezáltal a helyhez kötődést. Évek során 11 000 diák és700
pedagógus vett rész a Nem térkép e táj szervezett kirándulásokon a megye iskoláiból

és liceumaiból, évente 30-40 kirándulás szerveződött, megyeszerte. Erdővidékiek
Kovászna és környékét látogatták, kézdiek és kovásznaiak Erdővidéket célozták meg,
bodzafordulóiak Sepsiszentgyörgy és környékével ismerkedtek, és közben tanultak,
sokat tanultak. Élményt jelentett a kísérő pedagógusoknak is, hiszen oldottabb
környezetben lehettek együtt diákjaikkal, a kirándulásnak egyben csapatösszerázó
jellege is volt az új tagozatokat kezdő osztályoknak.
A HKA úgy hirdette meg a
programot iskoláknak, hogy
kötelező feltételként szabta
meg a tervezett útvonalat és a
felkészült kísérőt vagy vezetőt.
Adott esetben idegenvezető
vagy helyi ismeretekkel
rendelkező szakembert kértek
fel a látnivalók bemutatására.
Kezdetben természetitörténelmi és épített örökség
képezte a kirándulások tárgyát,
a későbbiekben ez gazdasági
vonatkozású témával is kiegészült: helyi kézművesek, műhelyek, helyi cégek,
termelők is bekerültek látványosságként a választott útvonalba. Így a gyermekek és
fiatalok ösztönzést is kaptak a helyi megélhetési lehetőségeket illetően.
A programot a HKA korábban a Közösségi Kártya alapból támogatta, összesen
214 000 lej volt a ráfordítás, amely 20 000-30 000 lej közötti éves programalapot
jelentett. A támogatás fedte az utazási költségeket (autóbuszok bérlése, üzemanyag)
valamint az étkeztetési és múzeumlátogatási költségeket. 2019-től azonban a Bertis
kilépésével a Közösségi Kártya programból, megszűnt a támogatási lehetőség a
program közösségi alapból való finanszírozására.

Nem térkép e táj kimutatás 2012-2018 időszakban
év

diák
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

870
1612
1360
1377
1706
1494
1059
1466

tanár
29
79
90
67
121
172
76
65

keret
27700
25000
20000
34200
30000
30000
20000
27000

Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a kiránduláson résztvevőktől, diákoktól és
pedagógusoktól, sok esetben ez a kirándulás jelentette az egyetlen lehetőséget, hogy
az osztály teljes egészében részt vehessen egy szervezett programon. Ez főleg a
vidéki iskolákra volt jellemző, ahol a szűkösebb anyagiak sokakat korlátoztak abban,
hogy költségekkel járó programokon résztvegyenek . A cél minden esetben teljesült:
a gyermekek felfedezték a Szülőföldjüket, olyan helyekkel, nevezetességekkel
ismerkedtek meg, amelyekről addig csak iskolában tanultak, így élmény volt a
valóságban is megtapasztalni ezeket. A román gyermekek pedig ismerkedtek a helyi
székely-magyar kultúrával, így a program az elfogadást és egymáshoz közeledést is
erősítette a diákokban.

Néhány szemelvény, beszámolókból
“Iskolánk, a kézdivásárhelyi Turóczi Mózes Általános Iskola sikeresen pályázott a HKA
által kiìrt támogatási programban...Már estefelé volt, amikor Szentkatolnán
áthaladva megtudtuk, hogy az idevalósi 11 nyelvet beszélô Bálint Gábor
nyelvészprofesszor Törökországban, az ankarai egyetemen tanìtott török nyelvet.
Szép élmény, kellemes kirándulás volt, mindannyian jól éreztük magunkat és ha még
máskor is lesz ilyen kirándulás szìvesen részt veszünk, mert sok érdekes dolgot lehet
hallani és megtudni. Azt hiszem a „Most volna itt az ideje utat mutatni a

megmaradásra” célt a kirándulásunk elérte, mivel olyan dolgokról hallottunk,
amelyekrôl eddig nem tudtunk.”
Köszönjük.
Mile Szeréna, Csáki Nagy Klaudia, VI.A osztály
Turóczi Mózes Iskola

“2016. november 11-én került sorra Orbai széken a tanulmányi kirándulásunkra. A
Nagy Mózes Elméleti Líceumból huszonhét diák vett részt osztályfőnökük
vezetésével. ..Szülőföldünk értékeire nagy csodálkozással tekintettünk. Nem volt
unalmas része az útnak. Sok pozitív visszajelzést és köszönetet mondtak diákjaim.
Köszönjük szépen!”
XI. 12.
dr. Deák Ferenc
“A berecki “Comenius” Általános Iskola VII.A és VIII.A osztálya a Nem térkép e táj –
program keretén belül, a Háromszéki Közösség Alapítvány támogatásával 2016.
november 3-án részt vehetett a Bereck- Kézdivásárhely- Kovászna- CsomakőrösZágon- Dálnok- Csernáton- Kézdivásárhely- Bereck útvonalon megszervezett
tanulmányi kiránduláson...Az alábbi képeken is látszik a diákok öröme, hogy a múlt
felé irányuló útvonalon Gábor Árontól- Gábor Áronig ( Kőrösi Csoma Sándor, Mikes
Kelemen, Dózsa György stb) észlelt gazdag hagyatékból, pozítiv példákból merítve
lehetőség nyílik élni a jelent és tervezni a jövőt Háromszéken.”

Egy év kimaradással jövő tavasszal tervezzük újra meghirdetni a programot, amelyre
- az eddigi tapasztalatok alapján - olyan nagy igény van. Annál is inkább, mert
várhatóan az elkövetkező időszakban újabb korlátozások miatt, egy négyhónapos
“bezártság” után nagyon sokat fog jelenteni a gyermekeknek és pedagógusoknak
egyaránt kiszabadulni a természetbe, kirándulni, együtt lenni, Szülőföldet járni.

A korábbi évek gyakorlata alapján egy 500 lejes átlaggal számolunk kirándulásonként,
amely két osztály, max. 45 tanuló utaztatási költségeit fedezné. A Civil Licitre tíz Nem
térkép e táj kirándulás támogatására nevezünk be, amely 5000 lejt összesít. Ez 450
diák számára biztosítana helyismereti osztálykirándulást, Kovászna megyéből. A
csoportokat arányosan választjuk meg a megye területéről, hogy minden érintett
régióból legyenek kiránduló osztályok.
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