Határtalanul program
A budapesti diákok élménybeszámolója
2018. március 19 – 23.
Az iskolánk által, a Határtalanul pályázaton elnyert összeg lehetővé tette a számunkra, hogy
eljussunk Szabadkára, a szabadkai iskola diákjai pedig Budapestre. Mindkét résztvevő iskola
közgazdasági iskola, ezért nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy mit is tanulnak, és hogyan
élik mindennapjaikat társaink egy másik országban.
Hétfőn reggel 16 10. évfolyamos diák és kísérőtanáraik indultak Szabadkára a keleti
pályaudvarról vonattal. A Szerb-Magyar határon folyó útlevél ellenőrzés és vámvizsgálat után
du. egy órára végre megérkeztünk Szabadkára, ahol elfoglaltuk a szállásunkat. Majd egy kis
pihenő után indult a túra. Megismerkedtünk az ottani diákokkal és magával a várossal. Este
nyolc órakor vacsoráztunk, utána pedig fél 11-ig szabad foglalkozás volt a szállodában.
Kedden, a reggeli után múzeumba mentünk, ahol sok érdekességet láttunk, és saját bankjegyet
és érmét kellett terveznünk. Utána visszamentünk ebédelni a hotelba, majd egy kis pihenőt
kaptunk. Délután 5-kor az iskolában műhelymunkán vettünk részt. A délelőtti múzeum
látogatás során tervezett bankjegyek történetét ismertük meg közösen. Vacsora után ismét
szabadidőt kaptunk.
Szerdán reggeli után elindultunk városnézésre, ahol Szabadka nevezetességeit láttuk. Ebéd
után nem volt pihenő, mert indultunk a Calzedonia gyárba, ahol először egy kisfilmet néztünk
a gyár történetéről, majd körbevezettek minket a gyáron belül és betekintést nyertünk a
gyártási folyamatokba. Ez után az iskolába mentünk, ahol előadást tartott nekünk egy volt
szabadkai diák a pénzügyi tudatosságról. Játékos feladaton vettünk részt az előadással
kapcsolatban. A program után bár már fáradtan, de nagyon lelkesen esti sétára indultunk egy
idegenvezető segítségével, hogy megcsodálhassuk az esti szabadkai fényeket.
Csütörtökön reggeli után kimentünk a szabadkai bolhapiacra gyalogosan. Mindenki kapott 2
órát a vásárlásra. Amikor mindenki végzett visszabuszoztunk a hotelba ebédre. Egy rövid
pihenő után Palicsra indultunk. A márciusi télben, fázósan indultunk Palicsi tó körüli sétára.
A Palicsi-tónál Megnéztük a nevezetességeket egy szabadkai diák vezetésével, aki az
iskolában turisztika szakra jár. Kellemes idegenvezetésével, és történeteivel tette számunkra
élvezetessé a sétánkat a hideg szélben. Forró csoki segítségével próbáltuk átvészelni az
időjárás viszontagságait.
Pénteken reggeli után a vonatállomásra indultunk, ahova vendéglátóink is kikísértek minket.
Már az indulásnál alig vártuk, hogy nemsokára viszontláthassuk őket Budapesten.
Köszönjük Kovács Kitti tanárnőnek, a program koordinátorának, Laukó Zsuzsanna
tanárnőnek, a szakmai programok szervezőjének és Milánovity Brigitta kísérő tanárnak az
élményekben gazdag kirándulást.
Major Nikoletta 10.

Határtalanul élménybeszámoló
Szabadkai diákok Budapesten
2018. április 9 – 13.
A már mindenki által nagyon várt budapesti kirándulás egy hétfői buszozással vette kezdetét.
Vendéglátóink a szállás elfoglalása után körbevezettek minket hatalmas iskolájukban. Délután
lehetőségünk volt ellátogatni a Művészetek Palotájába, majd kívülről megcsodáltuk a Nemzeti
Színházat is. Esti sétánk alkalmával a Hősök terét láthattuk végre élőben is. Sétánk során még
számos gyönyörű helyen jártunk, mint például az Andrássy út, Váci utca, Ráday utca és a
Bazilika.
Keddi napunkat egy érdekes múzeumpedagógiai programmal indítottuk a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. Ezt követte a számunkra igen érdekes
látogatás, a Zwack Múzeum, ahol az Unicum történelmét ismertették velünk. Délutáni
óráinkban plakátokat készítettünk a gyárlátogatásokról, a műhelymunka keretein belül. Este
lehetőségünk volt a Citadelláról megcsodálni Budapest gyönyörűen kivilágított városát.
A szerdai napon a Margit-szigetre látogattunk, ahol egy csodás, napsütötte délelőttöt
töltöttünk el. Ezután városi sétára indultunk, mely alkalmával a Parlamentet és a Vörösmarty
teret sétáltuk körbe. Az esti óráinkban fáradtan szabad programra indultunk. A csütörtöki
napot egy közös bankkártya tervező foglalkozással indítottuk. Délután Vajdahunyad-várához
látogattunk, majd ismét szabad program vette kezdetét. Péntek délelőtt mély búcsút véve
indultunk
haza.

Jurcsek Flóra
Budapesti diákok Szabadkán
A program kezdetén a budapesti diákok vonattal Szabadkára érkeztek, majd egy rövid
teadélután alkalmával bemutattuk nekik iskolánkat.
Kedden alkalmuk volt ellátogatni a szabadkai Városi Múzeumba, majd a városháza
dísztermébe és tetejére, amelyről beláthatták egész városunkat. Közösen részt vettünk egy
szakmai előadáson, melyet Gligor Miklós bankigazgató prezentált. Az esti városnéző sétát Tót
Borisz vezette.
A szerdai napon betekintést nyertünk a Calzedonia szabadkai Gordon KFT gyárában. A
délutáni órákban vegyes csoportokat alkotva, a múzeumi látogatásról írtunk fogalmazást,
majd mutattunk be néhányat.
Csütörtök alkalmával a pestieknek igen érdekesnek bizonyuló szabadkai bolhapiacra
juthattak el. Délután Palicsra utaztunk, ahol a jó időnek és nagyszerű tanárainknak
köszönhetően csodás sétán vettünk részt. Péntek elérkeztével sok szép élménnyel
gazdagodva búcsút vettek vendégeink.
Gulyás Oldal Natália
Szervező közgazdász tanárok: Lázic Éva és Loboda Sonja tanárnők.

