Határtalanul!
Együttműködés szakképző iskolák között (2016-2017.)
Haj és sminkvarázslat Gútán és Pesterzsébeten
A kezdetek
2015 decemberében határoztuk el, hogy a meglévő erdélyi testvériskolai kapcsolat és jó
együttműködés hagyományán felbuzdulva további testvérintézményeket keresünk.
Mindenképpen olyan határon túli iskolával szerettük volna felvenni a kapcsolatot, ahol főként
az ottani magyar kisebbséghez tartozó diákok tanulnak. Fontos volt az is, hogy az ott folyó
szakképzés közel álljon iskolánk profiljához, tehát legyen fodrász- és kozmetikusképzés.
A HATÁRTALANUL!-program által nyújtott lehetőségek elérhetővé váltak iskolánk számára
is, de a megvalósítás nem látszott könnyen kivitelezhetőnek. Egyrészről végre be tudtunk
kapcsolódni, mert a szakmai tantárgyak bekerültek a 9-12. évfolyam tantervébe is, másrészről
szinte lehetetlennek látszott, hogy találjunk a mi szakmáinkat képző, magyar tagozattal
rendelkező vagy magyar tannyelvű iskolát.
Legnagyobb örömünkre megtaláltuk a Felvidéken az egyik legszebb és legjobb iskolát, a
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolát Gúta (Szlovákia) városában. Az igazgató és a
szakmai igazgatóhelyettes vezetésével szívesen vállalták a partnerintézmény szerepét.

A pályázat
Miután elnyertük a támogatást, belső pályázatot írtunk ki, ennek eredményeképp a 11/C
osztály hat tanulója került be a csapatba.
A lányok bemutatkozó e-maillel keresték meg a partneriskola diákjait, és a kialakultak a
közös csapatok. Idézet az egyikből: „A pályázat megírása sok kérdésre választ adott nekem
hazánk múltjáról és jövőjéről. Nagyon remélem, hogy jól együtt tudunk majd dolgozni és
sikeres lesz majd a csapatmunka”.
A pályázati beadásával többek közt vállaltuk, hogy hat fő tizenegyedikes tanulót készítünk fel
a közös programokra, a „termék” – azaz a versenymunka élő modellen – megtervezésére és
elkészítésére, előkészítő foglalkozásokat tartunk a határon túli magyarságot érintő különböző
témákban (történelmi visszatekintés és aktuális helyzet, nyelvjárások, -használat, néprajz,
népviselet) és a diákok együttműködését segítendő (viselkedéskultúra és kommunikáció,
felkészítés a csapatmunkára, szakmai gyakorlati felkészítés a tervezésre, a gyakorlásra, a
közös munkára, a versenyre).

A megvalósított program
2016. október - november
A fakultatív és kötelező előkészítő órák mellett a csapat ellátogatott a Szentháromság térre, a
Magyarság Házába. Nagy szerencsénkre a választott időszakban különleges programok
zajlottak: rendhagyó irodalomóra a Kávészünet zenekarral, korhű jelmezekbe öltözés stb.
Természetesen a kiállítást is megtekintettük: csodálatos környezetben gazdag, nívósan és
korszerűen kiállított anyag, minden korosztályt megszólító módon.
November 15-18-ig vendégül láttuk a felvidéki, gútai diákokat: megmutattuk az iskolát, az
iskolai életet, Budapest nevezetességeit, a Fodrászmúzeumot, iskolánkon kívüli nívós fodrászés kozmetikai szalonokat és képzőhelyeket (Magyar Fodrász Akadémia, Janssen Kozmetikus
Akadémia). Névadónk iránti tiszteletből is meglátogattuk és megcsodáltuk a gödöllői
Grassalkovich-kastélyt.
A tizenkét diák négy csapatban, több órás közös gyakorlással készült az Erzsébet-napi iskolai
versenyekre és a CSILI Művelődési Központban tartott gálára. Az igényes, aprólékos
munkával elkészült „termékeket” a négy versenymunka jelentette (mottó: rock&roll), a négy
modell és a rajtuk fodrász, sminkes, körömápoló munkákat végző, jelmezeket készítő kétfős
vegyes csapat a november 18-i gálán kiemelt műsorrészben vonult fel.
A zsüri értékelte a színvonalas munkát, eszerint a junior csapatversenyben második (fodrász:
Vermes Dorina, kozmetikus: Köves Kitty, modell: Fördős Angelika) és első helyezést értek el
(fodrász: Németh Angelika, kozmetikus: Takács Zita, modell: Jóba Zsófia).
Áprilisban ismét megélénkült a virtuális térben a kapcsolat a gútai iskolával, a diáklányok és a
felkészítő, kísérőtanárok megkezdték az előkészületeket a második találkozásra. Sok
egyeztetés, önként vállalt szakmai gyakorlás (kéz- és körömápolás, egyszerűbb testfestés,
extrém sminkek megtervezése és kipróbálása) előzte meg az utat a Felvidékre.

Május 22-én érkeztünk (Érsekújváron keresztül) Gútára. Már a Gútára tartó buszon otthon
éreztük magunkat: mindenki ízes magyarsággal beszélt, kedves szavakkal segítettek az
eligazodásban. A festői kisváros lett otthonunk négy napra. A barátságos fogadtatás, a nekünk
szervezett közös programok, a mesésen szép és diákjaira, tanáraira is igényes iskola életre
szóló élményt szerzett minden résztvevőnek.
A gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola létrejötte Szokol Dezső iskolaalapítónak,
tulajdonosnak köszönhető. Az iskolavezetés és a szaktanárok szakértelme és elhivatottsága is
garantálja a több szakmát igen magas színvonalon oktató intézmény sikerét a régióban és azon
túl is. Készséges kísérőink és a diákok kalauzoltak minket az iskolában, egy rövidebb séta
erejéig a kisvárosban, majd másnap Gúta városában és környékén. Ezt megelőzte egy
szépészeti szakmai bemutató, majd az iskolai szalonban a másnapi versenyre gyakorolták a
lányok a már korábban egyeztetett frizurákat, sminkeket, a pontos tervek is papírra kerültek a
kirándulás után.
A harmadik nap a „sisis” versenyhez hasonlóan összeálltak a csapatok, majd háromórás
munka következett, mire elkészültek a közös „termékek”: angyalok és démonok születtek az
avatott kezek segítségével. A munkák kivitelezését, tisztaságát, összhatását öttagú zsüri
pontozta. Ezúttal a versenyt merész ötletet kidolgozva nyerte Molnár Viktória gútai tanuló
csapata.
Ezután (Rév-)Komáromban töltöttünk egy estébe nyúló délutánt: körüljártuk a
városközpontot, Kolek Zsolt tanár úrnak köszönhetően bejutottunk a monumentális erődbe,
elképzeltük, milyen lehetett, amikor még egy volt a város, határ nélkül.
Az utolsó nap délelőttjét Érsekújvárott töltöttük, számos történelmi emléket felidézve,
építészeti-kulturális értékeket felfedezve. Kevés volt az idő: még visszatérünk, nem
búcsúzunk, csak kicsit hazamegyünk. Isten Veled, Felvidék!

Újra itthon
Az út, a gútai iskola, a diáktársak, az emlékek által feltöltődve teltek az első napok itthon.
Értékelő óra, prezentációkészítés után a 11/C-sek iskolatársaiknak is bemutatták a programot,
beszámoltak élményeikről.
Az egész program méltó lezárása volt a június 2-i Határtalanul!-témanap. A 9-10. évfolyam
diákjai osztályonként két csoportban, forgószínpadszerűen vettek részt vetélkedőkön,
bemutatókon, élménybeszámolókon. A felsőbb évfolyamosok részt vettek a Magyarság Háza
programjain, a rendhagyó órákon, a kiállítás megtekintése után fakultatíve a délutáni
programokon.

Köszönjük a támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a lelkes részvételt
valamennyi diáknak, tanárnak, segítőnek!

