A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok
kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra,
azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi
iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos
országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni
magyarságról.
A Határtalanul! program keretében 2010 óta megközelítőleg 100 ezer magyarországi diák
vehetett részt a határon túli régiókat célzó tanulmányi utakon, 2016-ban a programra 1,9
milliárd forint áll rendelkezésre, melyből 2015-ben 1,29 milliárd forint kerül kiírásra.1

A kezdetek
A 2015/16-os tanévben iskolánk a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum egyik
iskolájaként vett részt, első alkalommal, a Határtalanul! programban.
Mivel nem rendelkeztünk korábbi kapcsolattal, így első lépésként megfelelő partner iskolát
kellett találni. A partner keresésében fontos szempont volt, hogy iskolánkhoz hasonló profillal
rendelkező intézményt találjunk. Így esett a választásunk a zentai Közgazdasági és
Kereskedelmi Iskolára (http://www.ekonomska-skola.rs/hu/index-2.html). A zentai iskola
agilis igazgatója is meglátta a lehetőséget az együttműködésben, így közösen megkezdhettük
a pályázat megírását.
A projekt fő célja, egymás megismerése, a magyar – magyar kapcsolat erősítése, mellett egy
szakmai termék létrehozása is. Iskoláink profiljából kiindulva mi egy fiktív, szerb - magyar
vállalat üzleti tervét készültünk kidolgozni a két találkozó alkalmával. Ezért is lett a
pályázatunk címe: „Tervezzük a közös jövőt”
A pályázat megírása során számtalan egyeztetésre volt szükség a partner iskolánkkal, így már
a valós találkozó előtt megismertük egymást a közös munka során. Szerencsére hamar
megtaláltuk a közös hangot és gyorsan, hatékonyan ment a munka.
forrás: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/hatartalanul_/ (2016.05.08.)
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A folytatás:
Februárban, amikor megkaptuk az értesítést a sikeres pályázatunkról nagy volt az öröm
mindkét iskolában a határ mindkét oldalán. De az öröm után következett a munka. Mivel a
Határtalanul! projekt célja „a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok
kialakítása, elmélyítése” ezért a projekt legfőbb eseménye a két találkozó volt.
Meg kellett szervezni a két iskola diákjainak budapesti és zentai találkozóját. A találkozókat 4
- 4 napra terveztük, melyeken összesen 42 diák vesz részt, fele-fele arányban és 3 tanár.
Célunk az volt, hogy a közös munka mellett legyen lehetőség megismerni egymást, egymás
szokásait, lakóhelyét.

Az első találkozó Budapesten
Az első találkozóra 2016. március 8-11. között került sor. A négy nap során a diákok
megkezdték a közös termék kialakítását. A budapesti napok alatt főleg az elméleti alapokat
tanulták meg a marketing tervről. De természetesen nem csak tanulással teltek a napok!
Meglátogattuk a Parlamentet, a Budai Várat, a Hősök terét. Voltunk a Magyarság házában a
„Mi magyarok kiállításon” és jutott idő a bowlingozásra is.
A közös munka és a szórakozás hamar eggyé kovácsolta a csapatot és jó barátságok alakultak
ki a diákok és a tanárok között is.
Mindezekről így számoltak be a zentai diákok.

csoportkép a Hősök terén (2016. március 11.)

A második találkozó Zentán
A második találkozó 2016. május 10-13. között volt. Alig várták már a diákok az újbóli
találkozást. Jó érzés volt látni, hogy a busz ajtó kinyítása után egymás karjaiba „repültek” a
diákok. A zentai napok során a marketing tervből kész termék lett. A diákok
csoportmunkában kidolgozták a fiktív rendezvényszervező vállalat marketingtervét és be is
mutatták az iskolatársaiknak, tanáraiknak az utolsó napon. A kisváros életében is fontos
nyomot hagytunk, még a helyi médiában is megemlítették az együttműködésünket.
https://www.youtube.com/watch?v=INwQjduqD9U

A találkozó négy napja alatt sikerült megismerni Zentát és környékét is. Megcsodáltuk a
szecessziós szabadkai Városházát, az esőben is szép palicsi tavat. Felmásztunk a zentai
Városháza tornyába, hogy még jobban szemügyre vehessük az egykori fontos csata
helyszínét. Jó társaságban gyorsan vége lett a találkozónak, de a barátságok megmaradnak.
Hazaérkezésünk után elkészült a diákok beszámolója, és videója amiből egyértelműen kiderül
a program hasznossága. Hiszen a program során nemcsak szakmai téren tanultak, hanem új
barátokra is szert tettek, és betekintést kaptak a határon túli honfitársaink mindennapjaiba.

csoportkép, a zentai csata emlékhelynél (2016. május 10.)
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