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A veszprémi Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium
és Kollégium diákjai 2014. november 10. és 14. között 5 napot
töltöttek el Szlovákiában, Dunaszerdahelyen a Határtalanul!
program keretében. A vendéglátók a város kollégiumában
helyezték el a fiatalokat, ahol 5 középiskola magyar diákjai
laknak. Az utazási élményekről és azok fontosságáról Göndör
József kollégiumi nevelőtanárt kérdeztük.
R.: Hogyan készültek a diákok az utazásra?
G.J.: Amikor eldőlt, hogy részt vehetünk a programon, megkezdődött a diákok kiválasztása. Partnerünk a dunaszerdahelyi Építőipari Szakközépiskola, Szlovákia egyetlen magyar
nyelven oktató építőipari iskolája. Korábban már volt együttműködésünk ezzel az intézménnyel. Akkor iskolánk fő profilja
a tetőfedő képzés volt, s akkor még ott is oktatták ezt. Mára
ott faipari képzés folyik, nálunk pedig ács, bádogos és tetőfedő. A pályázat előkészítésekor egyeztettük elképzeléseinket,
melynek eredményeként úgy állapodtunk meg, hogy mindkét
helyen a szakmákhoz kapcsolódó kihívás elé állítjuk a fiatalokat: beálló pihenőhelyeket építünk. Tanulóink számára tájékoztatóval, előadással és filmvetítéssel próbáltuk bemutatni
a rájuk váró programokat, ismertettük a pályázat szakmai és
kulturális terveit, bemutattuk Pozsony és Dunaszerdahely
történetét. Levetítettük a Szomszédunk Szlovákia című filmet, ami segített abban, hogy megértsék a magyarok helyzetét egy másik országban.
R.: Hogy sikerült a közös projekt?
G.J.: A két iskola szakmai képzése kínálta a közös projekt létrehozását: mindkét helyen építsünk valamit, ami ott marad
és hirdeti a program eredményét. Így a vendéglátóink által

szellőztetőnek nevezett esőbeállót készítettünk. Nálunk erdőben, nyaralóknál alkalmazzák ezeket a kis faházakat, rossz
idő és napsütés esetén. Diákjaink a Határtalanul! 2014 tábla
mellett elkészítették mindkét iskola címerét a házikóra. Négy
délelőttön át dolgoztunk az asztalos műhelyben, és pénteken
az iskola igazgatónője avatta fel a létesítményt.
R.: Mit jelentett a diákok számára az utazás?
G.J.: 15 diák és két kísérőtanár vett részt a programban. A tanulók többsége még nem járt Szlovákiában, így ez az út már
eleve érdekes volt számukra. Összehasonlíthatták a képzés körülményeit, hiszen a munka során sokat beszélgettek a tanulmányaikról, gyakorlataikról, látták az iskola felszereltségét. A
kirándulásokon láthatták a szomszédos ország városait, ipari létesítményeit, falvait. Az esték igazán jó közösségépítő szerepet
töltöttek be. Sokat beszélgettek, játszottak együtt ottani kortársaikkal. Dunaszerdahely és az emberek szép emlékként maradnak meg bennük. Külön köszönet ezért Homoly Éva igazgatónőnek és Leboda Gábor tanár úrnak. Nagyon törekszünk arra, hogy
a vendégek is hozzánk hasonlóan jól érezzék magukat nálunk.
Programjuk megvalósításához sok sikert kívánunk!
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