HATÁRTANUL! Program beszámoló. 2012.
Iskolánk sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. HATÁRTANUL! Programjára. A
benyújtott két pályázat mindegyike nyert, ennek eredményeként ősszel, a galántai testvériskolánkkal
bonyolítottunk le sikeres, programokban gazdag csere projektet melyre 1 002 758 forinttámogatást
kaptunk. Az összeg öt-öt nap erejéig biztosította a látogatások megvalósulását.
Az együttműködésben összesen 48 fő diák és 6 fő pedagógus vett részt.
A program megvalósulásának voltak feltételei a pályázatkiírásában, amelyeket az alábbi sorrendben
teljesítettünk.

2012. szeptember 20. HATÁRTALANUL! előkészítő óra
A negyedik óra után gyülekeztünk a tanterem előtt. Kíváncsian lesve, hogy kik érkeznek még,
kik lesznek az útitársaink.
Becsengetés után Kenderes tanár úr beengedett bennünket és ellenőrizte a létszámot, majd
bemutatta a csoportot még kísérő tanárokat. Név szerint Kókai Beáta tanárnőt és Butola
Zoltán igazgató urat.
A foglalkozás első részében Kenderes Szilveszter tanár úr a HATÁRTALANUL! program
kialakulásáról, a nemzeti összetartozás fontosságáról, és a közös tevékenységek keretében
szerzett tapasztalatok, tudás átadásának lehetőségeiről beszélt. Képeket mutatott a
testvériskoláinkkal közösen meg valósított projektekről. A mai napig tartó barátságok,
kapcsolatok és látogatások kialakulását is felelevenítette.
Ezt követően Butola Zoltán igazgató úr Power Point segítségével a Felvidék múltját és jelenét
mutatta be tanulóinknak komplex, és interaktív módon. A tanulók ismereteit felelevenítve
törekedett arra, hogy diákjaink valós képet kapjanak a magyarság helyzetéről.
Kenderes tanár úr ismertette a viselkedés szabályait, a nyelvhasználatban meglévő
eltéréseket és az ételek helyi ízesítésére, jellegzetességére is felhívta figyelmünket. Kérte,
hogy minden ételt kóstoljunk meg és csak utána mondjunk véleményt. Majd az utazással és a
programmal kapcsolatos feladatokat sorolta fel.
Kókai tanárnő kiosztotta a szülői nyilatkozatokat (melyet mindenkinek aláírva vissza kell
hoznia), az utazás programját és a szükséges dolgok listáját.
2012. szeptember. 20. HATÁRTALANUL! fakultatív előkészítő tevékenység
Délután folyamán Kenderes tanár úr irányításával elkészült a kiállítást. A berendezést előre
elkészített anyagok segítségével, olyan a kollégista fiuk segítették, akik már részt vettek a
testvériskolával közös programban.
"REGÉL A KÖZÖS MÚLT" 45 év története kiállítás a két iskola együttműködését mutatja be az
intézmény tanulóinak. A tablón megjelentek az eltelt időszak projektjeinek képei,

dokumentumai. A kiállítást az iskola aulájában készült, így az összes tanulótársunk
megismerhette az elmúlt időszakot. Galántai tanulók is megdöbbenve csodálkoztak az
előkeresett régi dokumentumok láttán.
Testvériskolánk tanulói kapcsolódtak a tevékenységünkhöz és "REGÉL A KÖZÖS MÚLT"
címmel Galántán is készítettek egy kiállítást. Az elkészített tabló kíváncsian szemléltünk az
iskola folyosóján látogatásunk alkalmával, és fedeztünk fel ismerős arcokat, barátokat.
2012. szeptember. 24. Első utazás
Ma érkeznek a galántai tanulók, nagy a sürgés. A fiuk jó része az erdei iskolában rendezkedik.
Dél körül várjuk az érkezésüket, de persze ez attól is függ, hogy mennyire mélyülnek el a
Komárnoi városnézésbe.
Megérkezés után ebédeltek vendégeink, majd az iskolánkat mutattuk meg diáktársainknak
kicsit „vágtatva”, mert az idő szűkös volt, hogy az élő iskola képét tudjuk megmutatni.
Vendégeink javaslatára a település megtekintése előtt egy focimérkőzést iktatunk be
amelyet megnyertek.
Rövid pihenés után indultunk Seregélyes nevezetességeinek megmutatására. A nagyközség
központját mi a Tájházat pedig Hollósi Pista bácsi mutatta be, mely nagyon tetszet
vendégeinknek. Persze Buksi kutyus megint mindenkinek a szívébe lopta magát.
Közös vacsora közben és után ismerkedtünk, beszélgettünk. Az ismerősök, akik már
találkoztak sportversenyeken vagy más programokon bevonták azokat a diákokat, akik még
nem vettek rész csere programokban. Beszélgetés során fényderült arra is, hogy miért olyan
sok a szlovák csengésű név. A magyarázat egyszerű sokan vannak, akinek a szülei „vegyes”
házasságban élnek.
2012. szeptember. 25. Elsőutazás.
Reggeli után vendégeinkkel elfoglaltuk iskolánk két lakatosműhelyét. Célunk a közös
termékek (nyársak) készítése. A lakatos ismeretekkel rendelkezők ismereteiket felhasználva
elkezdték készíteni a együttes munkával munkadarabjaikat segítve az el-el maradókat.
Persze voltak elrontott munkadarabok is, melyeket a társak illetve a szakoktató urak
segítségével mindig sikerült kijavítani.
A végzett munka jutalmaként Székesfehérvárral ismertettük meg a galántai diákokat.
Bemutattuk a város történelmét, napjait és persze egy- két vidám zegzugát. A
szabadidőnkben megmutattuk a fiatalok találkozási helyét az Alba Plaza-t is.
A délutánt a Velencei-tó környéki nevezetességek megismerésével töltöttük. Meglátogattuk
a pákozdi csata emlékművét s a mellette létesített katonai emlékparkot. Ezt követően
Kápolnásnyéken meglátogattunk egy mezőgazdasági gépüzemet, majd Gárdonyban

Gárdonyi Géza egykori szülőházát tekintettük meg. A rönkvár elfoglalása után indultunk
vissza Seregélyesre útközben értékelve a napot mindenki elégedetten nyilatkozott.
Vacsora után újra labdarugó mérkőzést szerveztek (fiuk) a két iskola diákjai között és megint
kikaptunk, majd "vegyes" csapatok mérkőzése zárta a napi programot.
2012. szeptember.26.
Szerda reggel összeállva a csapat Budapestre indult kirándulni. A délelőtti órákat a Hősöktere és a Közlekedési Múzeum bemutatását céloztuk meg. Vendégeink ismereteit felidézve,
bővítve hallgatták Nemzeti történelmünk nagyjainak históriáit. A mikor végeztünk megjelent
egy öreg Mercédesz, amit azonnal körbevett a csoport és szakmai kérdéseket is feltett a
jármű gazdájának.
A Közlekedési Múzeum kiállító termeiben nyomon követhettük a gépészet fejlődését, a
kovácsműhelytől első gőzgépen keresztül az űrhajóig. Csoportos jegyünk segítségével együtt
néztük meg a kiállító termeket és így ismereteinket folyamatosan tudtuk átadni egymásnak.
A Titanic emlékkiállítás hab volt a tortán mindenkinek nagyon tetszett.
A múzeummal szembeni parkban megebédeztünk majd egy strandröplabda mérkőzést
kezdeményeztünk helyi diáklányokkal Ezután célba vettük a Budai várat. Nagy sétával
bebarangoltuk a Halász Bástyától a Királyi palotáig és a végére kellemesen elfáradtunk. A
nagy bámészkodásban három vendég diák lemaradt, a tanárurak visszamentek és sikeresen
megtalálták az elveszett társainkat.
A Citadella megmászása már igazán nem eset jól egy-két tanulónak, de panoráma és a napi
program alatt bejárt helyek felismerése megnyugtatta őket.
Kellemesen elfáradva és farkaséhesen értünk Seregélyesre. Vacsora utáni beszélgetés
közben felmerült, hogy az utolsó napon kellene összehozni egy sport versenyt. Ötletünkkel
felkerestük tanárainkat, akik nem zárkóztak el. Kérték, hogy konkretizáljuk, pontosan mit is
akarunk. Összedugtuk a fejünket és megszületett a terv, amit elővezettünk.
Összeegyeztettük az igényeket és a lehetőségeket és kialakult a péntek délelőtti program.
2012. szeptember. 27.
Reggeli indulásunk fontos megbeszélni valók miatt lassan jött létre, de egy félórás csuszással
sikerült.
Másfélórás buszozás után megérkeztünk Veszprémbe ahol először a Robix Hungary
Mezőgazdasági Gépgyártó és Kereskedelmi Kft. üzemébe mentünk. Megtekintettük a termék
kiállítást, az összeszerelő üzemet és az alkatrészgyártó egységet.
Üzemlátogatás után indultunk a "Királynék városa" felfedezésére. Sétáltunk a
városközpontba és felmentünk a Várba és megtekintettük a Szent Mihály székesegyházat.

Ebéd után átutaztunk Tihanyba. Vendégeinknek megmutattuk az Apátságot és környékét.
Alapító oklevéltől napjainkig betöltött szerepét ismertették. Felmerült a visszhang eltűnése
melyre számos tudományos és vicces magyarázatot adtak a csoport tagjai, amelyeken persze
jókat derültünk.
A fiuk a mai napon nagyon toppon voltak mindent alaposan szemügyre vettek, analizáltak.
Vacsorára éppen hazaérkeztünk. Vacsora után csoportokat alakítva vetélkedtünk az eltelt
napok programjairól (Totó, Most mutasd meg). A vetélkedő végére megérkezett a Galántai
iskola igazgatója Igriczi Iván és a főmester Vrabec József és bekapcsolódtak a programba.
2012. szeptember. 28.
Reggel korán elkezdtük befejezni a közös termékek megmaradt munkálatait. A feladatok
végrehajtását az igazgató urak figyelő tekintete mellet végeztük.
Gyors tisztálkodás és átöltözés után következett a verseny. A sport verseny több számból ált
volt versenyfutás, kötélhúzás, szkander, súlylökés az általunk összeállított versenyben. Az
összesített eredmény a Galántai csapatot emelte az első helyre.
A verseny végén Igriczi és Butola igazgató urak értékelték az eltelt napokat és jutalmazták
eredményeit. Kiosztották a sportverseny győzteseinek az okleveleket és a kupát. Az
eredményhirdetés után a két iskola tanulói kézfogással is jelezték egymásnak barátságukat.
Közös fotózás után vendégeink megebédeltek és a nehéz búcsúzás követően a közeli
találkozásba bízva indultak haza.

2012. október.08. Második utazás
Hétfőn félnyolckor már kezdtünk összegyűlni az iskola udvarán, irigykedő beszólások és
tekintetek között. Hiába az egy hét távolét iskolai idő alatt az azért valami. Megérkezett az
autóbusz létszámellenőrzés, bepakolás, közös fotó és indulás.
Első célunk Révkomárom központja. Kenderes tanár úr vezetésével először Jókai Mór szobra
majd a Zichy palota, Városháza, Klapka György tér megtekintése és a Klapka-induló
meghallgatása után irány az Európa udvar. A nevezetességekről Butola igazgató úr tájékoztat
bennünket.
Komárom megismerése után irány Galánta. Megérkezésünk után elfoglaljuk szállásunkat és
tisztálkodás után ebédeltünk.
Étkezés után sétálunk a testvériskola tanulóival és közben Galánta nevezetességeit ismerjük
meg szép sorban Eszterházy kastélyok, Város központ, vasút állomás ahol Kodály Zoltán élt.

Este megismerkedtünk a kollégiumban lakó diákokkal. Egymást ismerő tanulók elmondták
utazási és egyéb élményeiket bevonva mindkét oldalról azokat a diákokat is akik még nem
vettek rész csere programokban.
2012. október. 09. Második utazás
Reggeli után Lovász Ágnes tanárnő vezetésével és a galántai iskola tanulóival indultunk
felfedezni az iskola tantermeit és tanműhelyeit, bejárásunk alatt sok ismerőssel találkoztunk.
Egyeztetés után nekiláttunk a faldíszek készítésének. A délelőttünk hamar eltelt és már
mehettünk is ebédelni.
Délután a Vágpatai víztározót és erőművet vettük célba. Gépész tanulók az erőmű
működését tanulmányozták, míg a környezetvédők a víz tisztaságát ellenőrizték.
Meglepetésünkre, amikor kiérkeztünk Igriczi igazgató úr már kint várt a motorcsónakjával és
a tervezett programok végrehajtása után lehetőségünk volt csónakázni a vízgyűjtőn.
Este a Galandia termálfürdőben lubickolhattunk, mert testvériskolánk igazgatója ingyenes
belépővel elintézte, hogy bemehettünk fürödni. Zárásig élveztük a szaunázás, csúszdázás és a
fürdés örömeit.
2012. október. 10. Második utazás.
Reggeli után termékeink munkálatait folytattuk.
Az eredményes feladat végrehajtás után irány a Dévényi vár, Mileneumi emlékmű és a Szent
Kereszt kápolna. Kétórás utazás után csodálatos látványban és panorámában
gyönyörködhettünk. Nagyon tetszet a vár egyszerűsége is.
Ebéd után a Várat és Pozsony belvárosát ismertük meg Galántai tanulótársaink segítségével.
Óvárosi sétánk érintette a Fő-teret, a Szent Márton-dómot és a Régi városházát és
környékét. A városrész hangulata lenyűgöző volt ahol társaimmal többször végig jártunk, de
mindig találtunk valami ujjat.
A nagyon várt éjszakai túra sajnos az eső miatt elmaradt. Pedig terveztünk egy-két mókát a
séta alatt.
2012. október. 11. Második utazás.
Elérkezett az utolsó előtti nap nagy bánatunkra, eddig a minden napon nagyon jól éreztük
magunkat. Reméljük mai program is érdekes lesz. Induljunk Dunaszerdahely
nevezetességeinek megismerésére vendéglátóink vezetésével. A központban tett közös séta
közben megismertük város történelmét, a magyar lakosok arányát és ismereteinket még
bővítve Butola Zoltán igazgató úr adott még információkat.

Ellátogattunk egy mezőgazdasági gépgyárba, ahol elsősorban munkagépeket és alkatrészeit
gyártanak, de foglalkoznak alkatrész eladással is. A gyár megtekintése után át
autóbuszoztunk a Bősi erőmhöz.
Megérkezésünk után azonnal a zsiliprendszerhez irányított Kenderes tanár úr bennünket.
Mint kiderült, mert egy uszály és két kis hajó át a zsilipkamrába és élőben láthattuk volna az
átemelést. Az akció nem sikerült, mert az uszály alatt búvárok dolgoztak a biztonsági őr
tájékoztatása szerint. Maradt a víztározó megtekintése és az ebéd elfogyasztása.
Ebéd utáni sziesztánkat és gyönyörködésünket hírnökök zavarták meg jelezve, hogy beindult
a zsilipezés. Alaposan tanulmányozhattuk a zsilipkamra működését ugyan is az összegyűlt
hajók miatt sikerül egymásután háromszor is végignézni a műveletet. Közben integettünk a
hajók utasainak, legénységének. Környezetvédelmi eljárásokra hívták fel figyelmünket a
toronyból eltekintve környezetes tanulótársaink és Kókai tanárnő.
Élményekben gazdag nap után érkeztünk Galántára. Vacsora előtt még kiértékeltük a
program második részét és a legaktívabbak jutalmat kaptak.
2012.október.12. Második utazás.
Elérkezett az utolsó napunk, hangulatunkat ez a tény kissé befolyásolta. Napunkat a közös
termékek befejezésével kezdtük, melyet nagyvonalúan a lányukra bíztunk (egy kis
antikozást), de segítetünk (nézni).
A lányok kimosdatása után a Deáki templomot vettük célba ahol a Pray-kódexet megtalálták
és a másolata megtekinthető. A templom padlására felmászva megtekinthettük a barátok
lakó celláit is. az idős néni nagyon jól elmagyarázott mindent, amit a templomról és a
környék múltjáról illik tudnunk.
Galántára visszaérkezve bepakoltunk az autóbuszunkba, átadtuk a szobáinkat, majd
megebédeltünk. Indulás előtt közös fényképet készítettünk a vendéglátó iskola vezetőivel.
Elindultunk Seregélyesre, de útközben megálltunk még Érsekújváron és sétáltunk a
városközpontjába. Megtekintettük a Főteret, a Plébániatemplomot, a Ferences templom és
kolostor. Érdekes megoldás volt, hogy a város főbb történelmi eseményeit a sétálóutca
kövezetébe találhattuk meg.
Kicsit késve késő délután érkeztünk Seregélyesre.

2012. október 18. HATÁRTALANUL! értékelő óra
Kíváncsian vártuk a tanterem előtt milyen lesz az értékelő óra. Beszélgetés közben a két hét
élményei is szóba kerültek, egymást túllicitálva már kezdett hangzavar kialakulni, amikor
kinyílt a tanterem ajtaja. Kókai tanárnő beengedte a társaságot és ellenőrizte a létszámot.

A csoportok közös feladatokat kaptak, mint például Galántai és a Seregélyesi közös
programok jó és negatív élményei vagy a testvériskola miben jobb, milyen kapcsolatok
alakultak ki, kik voltak a legkedvesebb vendéglátók, eljönnél – e újra melyeket egymást
kiegészítve, együttműködve, vitatkozva oldottak meg.
A foglalkozás második részében a Galántán készült képeket nézegetve idéztük fel kellemes
emlékeinket.

2012. október 19. Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! témanap.
Tanuló társaimmal reggel háromnegyed nyolckor a Seregélyesi kultúrház színháztermében
gyülekeztünk és egy bő félórába megemlékeztünk október 23.-áról.
Az ünnepi műsor után az intézmény igazgatója tájékoztatott bennünket a témanap
jelentőségéről, a testvériskolai kapcsolat múltjáról és jelenéről.
Az iskola osztályai a témanap előtt 10 nappal megkapták annak a felvidéki városnak,
tájegységnek a nevét, amelyről fel kellet készülniük ( pps. bemutató készítése, 10-12 perces
ismertető a vidék történetéről, hagyományairól, földrajzáról, turisztikai nevezetességeiről).
Ezt a tanulókból és tanárokból álló zsűri pontozta és a három legjobban sikerült anyagot
mutatták be a művelődési házban.
A bemutató után átvonultunk az iskolába mindenki a saját tantermébe. Elhelyezkedés után
egy teszt-feladatsor megoldása volt az osztályok feladata, a megoldáshoz mindent lehet
használni (könyv, térkép, internet stb.). Minden osztálynak azonos idő ált rendelkezésre a
teszt kitöltésére.
Harmadik feladat az osztályok részére előre elkészített, vagy a helyszínen készített
(melegített) jellegzetes felvidéki magyar, szlovák vagy szász ételek bemutatása és kínálása a
zsűrinek.
A feladatokkal elérhető maximális pontszám: 60 pont volt.
A verseny eredménye: I. helyezett a 11. I osztály
II. helyezett: a 10. A osztály
III. helyezett: a 12. I és a 9. A osztály
Az első hat helyezett osztályt az intézményvezetés jutalmazta.
Az összetartozás napján mindenki nagyon jól érezte magát több tanulótársam véleménye,
hogy évente legalább egyszer lehetne ilyen nap.

2012. október 24. Fakultatívan vállalt bemutató előadás.
Az előadás első részében Kenderes Szilveszter tanár úr a HATÁRTALANUL! program
kialakulásáról, a nemzeti összetartozás fontosságáról, és a közös tevékenységek keretében
szerzett tapasztalatok, tudás átadásának lehetőségeiről beszélt.
Ezt követően Butola Zoltán igazgató úr röviden vázolta a Felvidék múltját és jelenét mutatta
be. A tanulók ismereteit felelevenítve törekedett arra, hogy diákjaink valós képet kapjanak a
magyarság helyzetéről.
A foglalkozás befejező egységében a programban résztvevő tanulótársaim és jómagam
képeket, mutattunk a testvériskolánkkal közösen meg valósított projektekről. Beszéltünk a
kialakult kapcsolatokról és felelevenítettük a közösen eltöltött kéthét hangulatát, élményeit.

