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Szovátai és fehérvári középiskolások vendégeskedtek a KJF-en
Szovátai és fehérvári középiskolások tanáraikkal együtt
vendégeskedtek pénteken a Kodolányi János Főiskolán. Az
erdélyi Domokos Kázmér Líceum és a székesfehérvári Deák
Ferenc Szakközépiskola diákjai jó ismerősként, mondhatom,
hogy barátként, együtt érkeztek a főiskolára, hiszen a
Határtalanul program keretében több-kevesebb időt együtt
töltöttek már korábban.

Cím: 1 1 3 9 Budapest, Frangepán
utca 50-56 .
Telefon: (1 ) 2 3 8 9 3 2 7

A fehérváriak április első felében látogattak el Erdélybe, ahol Nagyváradot, Kolozsvárt nézték
meg, és Szovátán vendégeskedtek csaknem egy hétig.
Salamon Imre, a Deák középiskola történelem-földrajz szakos tanára eredetileg a Kodolányisok
Világa főszerkesztőjeként hívta fel a figyelmemet a Határtalanul programra, és meghívott a
Velencei-tó körüli kerékpáros túrára, amelyet az Erdélyből érkező vendégeknek szerveztek. Aztán
addig-addig beszélgettünk, hogy ő is elfogadta a meghívásomat, és péntek délben meg is érkezett
a busznyi diák a főiskolára.
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Dr. Szabó Péter rektor a nagyelőadóban köszöntötte a vendégeket, majd a gyakorló
rádióstúdióban ismerkedtek a fiatalok rádiózással, a médiaképzéssel.
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Lőrinczi Hajnalka és Barabási Adriánnal interjút készít Virágh Ildikó

A médiaképzés és a stúdió mindenkit érdekelt
Dávid Katalin, a szovátai diákok osztályfőnöke elmondta, hogy a magyarországi program során
folytatódott a két héttel ezelőtti barátkozás a diákok között. Akkor ugyanis a fehérváriak
vendégeskedtek Szovátán. A mostani, közel egyhetes látogatásuk során megismerkedtek
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Székesfehérvár nevezetességeivel, jártak a Balatonnál, részt vettek egy kerékpártúrán, és
Budapest néhány nevezetességét is megnézték.
A tizenkettedikes Lőrinczi Hajnalka többek között amiatt is jónak tartja a Határtalanul
programot, mert megismerkedhetnek Magyarországgal és barátkozhatnak az anyaországbeli
társaikkal. Elmondta, hogy nem ez az első utazásuk a program keretében; nagyszerű lehetőség
mindez a középiskolások számára.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Határtalanul programjának nem titkolt célja, a magyarmagyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése.
A program keretében magyarországi iskolák, illetve határon túli magyar iskolák tanulói az állam
támogatásával kirándulásokon vesznek részt Magyarország területein, illetve a szomszédos
országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalatokat szereznek a külhoni
magyarságról. A „Határtalanul” keretében 2010 óta több mint harmincezer magyarországi diák
vehetett részt a határon túli régiókat célzó tanulmányi utakon. Megháromszorozódott, így idén
másfél milliárd forint áll rendelkezésre a Határtalanul! programra - jelentette be Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere március 13-án, Budapesten. A 2014/2015-ös tanévben várhatóan
több mint 40 ezer magyarországi, illetve határon túli magyar diák és tanár utazására lesz
lehetőség.
Kép és szöveg: V.I.
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