Határtalanul! Otthonunk Göcsej és Hargita
A Határtalanul! programot, amely határon túli magyar lakta területekre irányuló osztálykirándulásokat
vagy határon túli magyar nyelvű és magyarországi szakképző iskolák együttműködését támogatja, az
Apáczai Közalapítvány dolgozta ki 2009-ben. Jelenlegi támogatója az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, gondozója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. A program célja, hogy a határon túli
magyar és a magyarországi diákok megismerjék egymás kultúráját, gondolkodásmódját, lehetőségeit,
személyes és iskolák közötti kapcsolatok alakuljanak ki és erősödjenek meg. A növekvő számú
határokon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok idővel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy jelentőségét
veszítse az a helyzet, amely szerint a magyar állam és a magyar nemzet határai nem esnek egybe.
A ZSZC Báthory István Szakképző Iskolája immár negyedik alkalommal pályázott sikeresen.
Pályázatunk címe: Otthonunk Göcsej és Hargita. Az elnyert támogatás összege 3 282 000 Ft, amelyből
partneriskolánkból, a Csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceumból érkező vendég csoport utazását
és szállását, valamint a 2016. április 14. és 17. közötti viszontlátogatás költségeit fedezhettük. A
program kapcsán 29 erdélyi magyar diákot látott vendégül iskolánk 2016. március 19. és 22. között.
Vendégeink a projektben részt vevő helyi tanulók vezetésével megismerkedhettek városunkkal,
iskolánkkal. Mivel közös projektfeladatunk egy Zalaegerszeget és Csíkszeredát turisztikai
szempontból népszerűsítő film, illetve kiadvány elkészítése volt, ellátogattunk velük a Göcseji
Falumúzeumba, az Arany Bárány Szállodába, felkerestük a belváros nevezetességeit, a valamilyen
szempontból különleges vendéglátóhelyeket. Nem maradt ki a szórakozás sem, vasárnap iskolánk
diákjai által készített és szervírozott ebéddel vendégeltük meg őket, majd ugyancsak helyi tanulók
vezetésével nagy sikerű táncházat tartottunk.
A viszontlátogatásra szűk egy hónap múlva került sor, 40 báthorys diák utazhatott Erdélybe 4 kísérő
tanárral. Ugyan hosszú volt az út, de megérte elviselni az apróbb kényelmetlenségeket.
Rácsodálkozhattunk Nagyváradra, lenyűgöző volt a Király-hágó, a tordai sóbánya. Csíkszereda
kisváros, eklektikus közterületekkel, a múltat érintetlenül csak a sétáló utcája őrzi. Mégis környékével
egyetemben számtalan látnivalót nyújtott. Jártunk a csíksomlyói kegytemplomnál, a Mikó-várban,
megtekinthettük a csíkménasági Árpád-kori templomot, a helyi székely néprajzi gyűjteményt.
Részesei lehettünk egy hagyományos kenyérsütésnek is, természetesen a kóstoló sem maradt el. A
csodálatos természeti környezet és a látnivalók mellett óriási élményt nyújtott a székely emberek
vendégszeretete, közvetlensége, mesélőkedve.
A rendelkezésünkre álló négy nap röpke pillanatként szállt el, de a megszerzett élmények, a kialakult
barátságok - reméljük - egy életre szólnak.
(A projektről szóló fényképek megtekinthetők a Galériában.)

