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Határtalanul! program

„Közös múlt, közös jövő” 

A budapesti Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Szakiskola évek óta részt vesz a Határtalanul! 
programban. Vajdasági testvériskolájukhoz utaznak 
minden tavasszal, a műszaki iskolába Adára, az észak–
bánsági körzetbe. Az idei pályázat keretein belül együtt 
valósítják meg „Közös múlt, közös jövő” cimű projekt-
jüket. Papp Péterrel, a pályázat felelősével kinti ta-
pasztalataikról, élményeikről és a magyar identitásról 
is beszélgettünk. 

R.: Mi volt a céljuk a pályázattal?

P.P.: A pályázat célja, hogy diákjaink a közös munka so-
rán felelős, környezettudatos szemléletet alakítsanak ki, 
ismerkedjenek a természettel, a közös történelmi múlt-
tal, a határon túl élő magyarság életével, szokásaival. 
Célunk olyan értékek létrehozása, melyek a szűk közös-
ségünkön kívül mások számára is hasznosak lehetnek. 
Legelső utazásunk során vizsgáltuk a Duna vízminősé-
gét, Visegrádtól Vaskapuig, a következő évben szelektív 
hulladékgyűjtőt készítettünk, de volt olyan is, hogy az 
ideérkező vajdasági diákokkal sablonokat terveztünk, 
melyekkel aztán a budakalászi túraútvonal jeleit fes-
tettük fel. Ezeket természetesen minden évben kiegé-
szítjük kulturális programokkal. Láttuk már a Vaskapu- 
szorost, valamint Belgrád és Újvidék nevezetességeit is. 

R.: Mi lesz a következő utazás feladata? 

P.P.: Jövő márciusban érkeznek hozzánk Adáról, mi 
pedig áprilisban utazunk oda. Egy komposztálót készí-
tünk közösen, az első utazás során elkészülnek a ter-
mék tervei, amit a második utazás alkalmával fogunk 
megvalósítani. Ezt a terméket a prototípus alapján bár-
mikor több példányban is el tudnánk készíteni, ezáltal 

más közoktatási intézményekben is kihelyezhetőek 
lennének. Ökoiskola lévén igyekszünk más iskolákban is 
felhívni a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés, vala-
mint a környezettudatos magatartás fontosságára, hisz 
ebben az életkorban a legfogékonyabbak a fiatalok az 
újdonságokra, így a családtagjaik körében is elterjeszt-
hetik a környezettudatos viselkedés normáit.

R.: Mit jelent a tanulóknak egy-egy ilyen út? 

P.P.: Egészen átalakítja a látásmódjukat, érzik a történel-
mi változások erejét. Ugyanez figyelhető meg, amikor mi 
látjuk vendégül a vajdasági iskolásokat. Tavaly elmentünk 
Esztergomba, ahol a diákok átsétálhattak a Mária Valé-
ria hídon. Ez egy egészen különleges élményt jelentett, 
hogy egy vajdasági tanuló Magyarországról átsétálhat 
Szlovákiába. De egyszer például éppen a román–magyar 
eb selejtező idején voltak nálunk a vajdasági iskolások 
és kimentünk a stadion elé szurkolni. Később az egyik 
fiú elmondta, milyen meghatározó élmény volt ez neki, 
hiszen még soha sehol nem kiabálhatta, hogy ’Hajrá 
magyarok!’. Az ilyen pillanatokban találkozik közös múl-
tunk és jövőnk. 

Programjuk megvalósításához sok sikert kívánunk!
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