
Határtalanul! 
Kisújszállás 2016.03.16. – 2016.03.19. 

A 2015/2016. tanévben a Határtalanul! program keretében sikeres pályázatot nyújtottunk be, így 
lehetőségünk nyílt az erdélyi testvériskolánkba ellátogatni, majd fogadni az erdélyi diákokat 2016. 
március 16 – 19. között. 
„A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok 
kialakítása, elmélyítése. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával 
osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes 
tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.” (forrás:www.emet.gov.hu) 
A visszaérkezésünk után, azonnal megkezdtük a fogadás előkészítését, hiszen két hét telt el csak a 
két utazás között. Az utazást egy nappal előbbre kellett hozni, mert a vendégeknek országos 
versenyeik voltak, illetve elővizsgára készültek, így mindenképp haza szerettek volna érni 
vasárnapra. Tartottunk egy órát, ahol az Erdélyben elkészített álarcokat befejeztük kiállításra 
előkészítettük, a fiúk pedig elpróbálták a táncot. 

   
2016. március 16-án (szerda) izgatottan vártuk a vendégeinket. Sajnos nagyon későn érkeztek, 
fáradtak voltak, így vacsora és a szállás elfoglalása után nyugovóra tértek. 

  
Másnap (csütörtök) Debrecenbe mentünk kirándulni. A csapat elhelyezkedett a buszokon, és 
beszélgetve töltötték az utazást. A megérkezés után egy sétát tettünk a belvárosba és megnéztük a 
Déri Múzeumot. 

  



Majd kimentünk a Nagyerdőbe, és az Egyetem előtt a parkban megebédeltünk, majd megnéztük az 
Egyetemet. 

   
Délután megnéztük a MODEM kiállítását, majd kötetlen program keretében tölthették az időt 
egymással a diákok. Este vacsora és városnézés kötetlenül a diákok szervezésében. 
Pénteken a reggeli után az iskolába mentünk, és az Igazgató úr tájékoztatót tartott az iskoláról, a 
képzési programjainkról és a vendégek megnézhették milyen egyéb lehetőségek vannak az 
iskolánkban. Egy kis rövidfilmet megnéztek az országos Gasztro Kupa ételkészítési versenyünkről. 

   
majd átmentünk a Vigadóba és elpróbáltuk a Boricázást a színpadon. 

   

   
Ebéd után egy közös strandolással pihentük ki a fáradalmakat és lazítottunk, hogy másnap fittek 
legyünk a fellépésre. 
A búcsúesten kicsit szomorúan vettük tudomásul, hogy újabb találkozás is végéhez közeledik. 
Megköszöntük a vendégeinknek, hogy megismerhettünk egy csodálatos népszokást. 
Megajándékoztuk a testvériskolát egy teleszkóppal, amelyet Vígh Lajos földrajz szakos tanárunk 
készített. Kicsit búsan, kicsit vidáman töltöttük az estét. A diákok a vacsora után disco-val zárták a 
napot. 

   



  

  
Szombat reggel miután beöltöztek vendégeink népviseletbe, átsétáltunk a Vigadóba. Itt egy 
országos Ki-Mit-Tud? nyitó műsoraként bemutattuk a Borica népszokást, illetve a Kuka álarcokat 
kiállítottuk az előtérben. 

   

  
A fellépés után szomorúan búcsút vettünk vendégeinktől, és reménykedünk benne, hogy a jövő 
tanévben újra találkozhatunk velük. 

 Hidvéginé Kuliga Gyöngyi 
 projekt menedzser 


