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Iskolánk mindig nagy gondot fordított arra, hogy tanulóinak fejlődését a tanórákon kívüli programok-

kal is elősegítse. Ilyen program a „Határtalanul” pályázat, amely pályázatot már többször is sikeresen 

elnyertünk.  

Az idén szakközépiskolások számára kiírt sikeres pályázat birtokosai lettünk, így lehetősége volt a 

9G, szakközépiskolai osztály és a rimaszombati testvériskolánk tanulóinak, hogy egy színvonalas 

közös programban vegyenek részt. A pályázat keretében magyarországi és határon túli, jelen esetben 

felvidéki magyar tannyelvű képzésben részt vevő diákok olyan együttműködésre kaptak támogatást, 

amelynek célja a tanulók vállalkozói ismereteinek elmélyítése, diákvállalkozások létrehozása, a vál-

lalkozási szemlélet elterjesztése a fiatalok körében, hogy a következő generáció alapvető gazdasági 

ismeretekkel és szemlélettel lépjen ki az iskola falai közül. Mindezen túl készek voltunk történelmi, 

kulturális ismereteink bővítésére. 

Rimaszombatról a diákok, és kísérő tanáraik március 

21-én érkeztek, és négy napot töltöttek Eger vá-

rosában. Az utazásuk első napján látogatást tettek 

Budapesten, többek között a Parlamentet és a Budai 

Várat tekintették meg. A többi napon megismerked-

tek Eger történelmi nevezetességeivel, kultúrájával. 

A keddi napon a diákvállalkozások prezentáció se-

gítségével mutatták be a tevékenységüket, terméke-

iket. A zsűri elnöke Hollóné Dr. Kacsó Erzsébet fő-

iskolai tanár volt, aki a bemutatók végén értékelte a 

diákok munkáit, az előadás módot, a tartalmat, a csa-

pattagok közös munkáját, megjelenését. A felvidéki diákok itteni programja Szilvásváradon ért véget. 

A következő kirándulásra május 2-án került sor, az 

egri diákok szintén 4 napos utazáson vettek részt. Az 

úti célok közül kiemelkedett Somoskő vára és a Fü-

leki vár meglátogatása. Sétáltunk Losonc város fő-

terén, megcsodálva a szecessziós Városháza épüle-

tét, amelyet Rimaszombat főterén tett esti sétánk ko-

ronázott meg. Második nap, 1945-ig az Andrássy 

család birtokában lévő betléri kastély igazi ékszer-

doboz a hozzátartozó gyönyörű angolparkkal együtt.  

 

 

Rozsnyó városának központja, a legnagyobb négyzet 

alaprajzú középkori tér a mai Szlovákia területén, a 

teret övező polgári házakkal, a kívülről körbejárt 

Krasznahorka vára ugyanolyan lenyűgöző hatást tett 

ránk. 

 

 



A szerdai napon megrendeztük a diákvállalkozások vásárát és versenyét. A Kereskedelmi Akadémia 

auláját megtöltötték a vállalkozások színes standjai. A vállalkozások a saját maguk által előállított 

termékeket, vagy szolgáltatást árusították, amelyhez mindenki külön-külön stratégiát dolgozott ki. A 

tanulók menetközben újabb akciókat hirdettek meg, hogy minél sikeresebb legyen az értékesítés.  

 

Az utazásunk utolsó napján Ipolytarnóc felé vettük az irányt. Világhírű természetvédelmi terület a 

régmúlt emlékeit őrzi. Miocén Parkban cápafogakkal hintett tengerparti fövenyt, szub-trópusi erdő 

hatalmas, megkövesedett fáit, egzotikus növénylenyomatokat, ősvilági szörnyek lábnyomait, a vul-

káni tufa áradatában összesült maradványokat, s mindezeket eredeti helyzetükben, egy geológiai tan-

ösvény mentén ismerhettük meg. 

Programunk záró részében lehetőségünk volt betekintést nyerni egy dolgos hétköznapba, az Aventics 

pneumatikagyártással foglalkozó cégcsoport egri gyárában. Így erősítve a pályázat elérésének a cél-

ját, hogy olyan gyakorlatorientált ismeretterjesztést biztosítsunk a fiatalok számára, amely az üzleti 

élet és az oktatás együttműködésén keresztül rávilágít a piacgazdaság működésére, a vállalkozások 

szerepére a gazdaságban. 

 

A kirándulásokat és a szakmai programot a Határtalanul! Együttműködés Szakközépiskolák között 

pályázat 1.510.000 Ft-tal támogatta. 

 

 

 

     


