
Határtalanul! 

A 2016/2017. tanévben a Határtalanul! programba sikeres pályázatot nyújtottunk be, melynek 
keretében erdélyi testvériskolánkból diákokat fogadhattunk 2016. november 30 – december 3. 
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 látogatás előkészítése már korábban megkezdődött, kiválogattuk tanulmányi eredményük és 
közösségi munkájuk alapján a majd áprilisban kiutazó diákjainkat. Előkészítettük a közös főzés 
programját. 
2016. november 30-án (szerda) késő este érkeztek az erdélyi diákok kísérő tanáraikkal. Fáradtan a 
hosszú utazástól, de érdeklődve hallgatták a köszöntést, majd elfoglalták a szálláshelyet és 
megvacsoráztak. 
Másnap egy Budapesti kiránduláson vettünk részt közösen, ahol iskolánk tanárnője, Törös Ágnes 
idegenvezetőként kalauzolta a gyerekeket a fővároson keresztül. Először a Magyarság Háza 
kiállítást néztük meg, majd a Halászbástyát és a Mátyás-templomot. A haza úton egy kis 
szabadprogram céljából a KÖKI bevásárlóközpontban álltunk meg. Hazaérkezés után már csak a 
vacsora és a pihenés volt, hiszen másnap korán reggel indult a program. 

   

    



    

   

 

Reggel a közös projektet kezdtük el készíteni: a diákok egy része bevette a tankonyhát és a tanárok 
irányítása mellett megfőzték az erdélyi lucskos káposztát. A csoport másik fele a tanétteremben a 
terítés, a szalvétahajtogatás és a csomagolás rejtelmeit próbálta elsajátítani. Majd megtekintettük 
Tóth László tanár úr beszámolóját az erfurti Kulináris Olimpiáról, megtekinthettük a 
versenyműveket, amellyel bronzérmeket szerzett. Megtanultuk a cukordíszítés egyik technikáját, 
majd koktélt készítettünk és elfogyasztottuk a finom ebédet, amit főztünk. 

  

   
 



   

   

   

   

Délután a Kumánia Strand- és Gyógyfürdőben pancsoltunk a jó meleg vízben, kiáztatva magunkról 
a főzés fáradalmait. Este búcsú és nyitó vacsora keretében megismerhettük, mind a fogadó, mind a 
vendég és az Illéssy Gasztro Kupa versenyzőinek iskoláit egy-egy bemutató formájában. Majd 
megköszöntük egymásnak, hogy újra együtt lehettünk pár napig, és vidám, de egy kicsit mégis 
szomorú hangulatban töltöttük az estét. 

  



       

 
   

  Szombaton az V. Illéssy Gasztro Kupa programjain vettünk részt, ahol megterítettünk egy kínáló 
asztalt erdélyi reggeli falatokkal, és a nézelődő, versenyző, szervező embereket vendégül láttuk egy 
kis csipegetésre: „Parasztos reggeli Erdélyben”. Megtekintettük a versenyműveket és megbeszéltük 
az áprilisi találkozó részleteit. 
(TV Kisúj riport link: http://vigadokisuj.hu/v-illessy-gasztro-kupa/ 

     

Ebéd után szomorúan búcsút vettünk egymástól, de most is megállapíthattuk, hogy szép 
élményekkel gazdagodtunk, sokat tanultunk egymástól, és nagyon várjuk az áprilisi kiutazást, hogy 
újra találkozhassunk. 
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