
A PROJEKT KERETÉBEN KIFIZETETT ÖSSZEG:

Határtalanul! program

Interaktív tanulás
határon innen és túl 
A Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium 
tanévenként több pályázatot ad be és valósít meg sikeresen a 
Határtalanul! programban. 2014 novemberében négy napra 
Érsekújvárra utaztak 17 diákjukkal, a napokban pedig ők látták 
vendégül felvidéki társaikat. Szabadi Zoltán, a program felelőse 
ismertette velünk határokon átívelő, gazdag programjukat. 

R.:  Mi volt a legutóbbi utazás programja?

SZ.Z.: Diákjainkat közös órák keretében készítettük fel a Felvidék 
történelmi múltjával kapcsolatban. Odautazásunkkor Budapes-
ten megállva megtekintettük a MMKM Műszaki Tanulmánytár 
raktármúzeumát és megkerestük Neumann János szobrát is. 
Érsekújváron a szakmai program mellett végignéztük a város 
főbb látványosságait: a főteret a plébániatemplommal és a Szent-
háromság-szoborral. Megtekintettük a városalapító Széchenyi 
György, illetve Kassák Lajos szobrát is. Ellátogattunk a helyi város-
történeti múzeumba, továbbá megnéztük a környék településein 
található méltán híres látnivalókat is, így Andódon Czuczor Ger-
gely szülőházát, Szímőn a partneriskola nevét adó híres feltalá-
lónk, Jedlik Ányos emlékházat, míg Gútán Európa leghosszabb fa-
hídját. Részt vettünk az iskolában a hazai-vendég sportversenyen 
is, illetve egy egész estés bowling összecsapáson.

R.:  Mit jelent a gyerekeknek egy ilyen utazás?                

SZ.Z.:  Kissé félve indultunk el a számunkra ismeretlen vidékre, az 
előkészítési szakaszban legfőképp e-mail-en, illetve skype-on tar-
tottuk a kapcsolatot vendéglátóinkkal. De később kiderült, hogy 
alaptalan volt félelmünk, az iskolában a projekt mellé kijelölt két 
pedagógus nagyon kedvesen fogadott bennünket. Szinte az első 
perctől kezdve otthon éreztük magunkat, diákjainkkal együtt. Di-
ákjainknak nagy élmény volt egy olyan utazás, ahol elhagyhatták 
Magyarországot, kiszakadhattak pár napra megszokott életrit-

musukból és szakmai tapasztalatokat is szerezhettek. Nagyon 
sokat jelentett számukra is a kedves fogadtatás, a sok színes 
szakmai illetve kulturális program. Kíváncsi tekintettel szemlél-
ték a külhoni iskolát, keresték a hasonlóságot, különbségeket. 
Illetve fontosak voltak a rövid idő alatt kötött barátságok. 

R.:  Milyen programmal várták felvidéki társaikat tavasszal?

SZ.Z.:  Nagyon nehéz feladatunk volt, hiszen legalább annyit sze-
rettünk volna visszaadni, mint amennyit mi kaptunk vendéglátó-
inktól. A kötelező szakmai program mellett sok színes kulturális 
programmal készültünk, helyi látványosságokkal, sportverseny-
nyel, valamint az Európában egyedülálló szegedi informatikatör-
téneti kiállítással. Ezek mellett, iskolánk játékos bejárása, gazdag 
IKT eszközparkjának bemutatása, többek között a 3D/4D-s ter-
münk megismertetése, is a program részét képezte. Végül, ké-
résükre a legszebb ajándékkal, időpont módosítást követően, a 
március 15-i ünnepélyünkkel készültünk, ami számunkra ugye ter-
mészetes, vendégeinknek azonban egy életre szóló élmény lehet. 

További sok sikert kívánunk programjuk megvalósításához!
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