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Napirendi javaslat  

 
1. Tájékoztató a Határtalanul! program tapasztalatairól  

 
a) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatója  
Előadó: 
Sipos Imre, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős 
helyettes államtitkára  
 
b) A Gyáli Ady Endre Általános Iskola tájékoztatója  
Előadók: 
Gazdikné Kasa Csilla, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola igazgatója  
Diószegi Zoltán Imréné, a Gyáli Ady Endre Általános iskola igazgatóhelyettese 
 
c) A Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium tájékoztatója 
Előadó: 
Rudas Anita, a Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium 
szabadidő-szervezője, projektkoordinátor  
 
d) A Csillagösvény Utazási Iroda tájékoztatója  
Előadó: 
Posch Dániel, a Csillagösvény Utazási Iroda ügyvezetője  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Pánczél Károly (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Szabolcs Attila (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Szászfalvi László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Petneházy Attila (Fidesz)  
Ander Balázs (Jobbik)  
Szávay István (Jobbik)   
 

Helyettesítési megbízást adott 

 
Dunai Mónika (Fidesz) Petneházy Attilának (Fidesz)  
 

 
A bizottság titkársága részéről  

Dr. Sándor Tamás, a bizottság munkatársa 
 
 

Meghívottak 
 
Hozzászólók 

 
Sipos Imre, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért 
felelős államtitkára  
Gazdikné Kasa Csilla, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola igazgatója 
Diószegi Zoltán Imréné, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola 
igazgatóhelyettese 
Rudas Anita, a Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és 
Kollégium szabadidő-szervezője, projektkoordinátor  
Posch Dániel, a Csillagösvény Utazási Iroda ügyvezetője  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 8 perc) 

Az ülés megnyitása 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntök minden jelen 
lévőt a Nemzeti összetartozás bizottságának mai ülésén. Köszöntöm a megjelenteket, 
meghívott vendégeinket.  

Külön köszöntöm Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár urat, 
köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm Gazdikné Kasa 
Csillát, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola igazgatóját, Diószegi Zoltán Imrénét, az 
iskola igazgatóhelyettesét, illetve Rudas Anitát, a Dabasi Kossuth Zsuzsanna 
Szakképző Iskola és Kollégium szabadidő-szervezőjét és projektkoordinátorát, 
valamint Posch Dániel urat, a Csillagösvény Utazási Iroda ügyvezetőjét. 

Megállapítom, hogy a bizottság hat jelen lévő képviselővel határozatképes, 
illetve Dunai Mónika képviselő asszonyt Petneházy Attila képviselő úr helyettesíti a 
mai ülésen. 

A napirend elfogadása 

Kérdezem a bizottságot, hogy a kiküldött napirendet elfogadja-e, azzal a 
kiegészítéssel, hogy az előadóink egy része írásban előzetesen jelezte, hogy 
szemléltető eszközt kívánnak igénybe venni, tehát a napirend elfogadásánál ezt is 
vegyük figyelembe. 

Aki egyetért a kiküldött napirenddel… (Jelzésre:) Szávay képviselő úr!  
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak egy ügyrendi kérdés, elnök 

úr, hogy a napirendet ugye úgy szavazzuk meg, feltételezem, hogy a kérdéseket, én 
kérem, hogy ne vonjuk össze, mert szerintem eléggé különböző jellegű kérdések 
merülhetnek fel akár a helyettes államtitkár úrhoz, akár az igazgatónőkhöz. Tehát én 
azt szeretném, hogy a tájékoztatók után legyen erre külön lehetőség. 

 
ELNÖK: Rendben. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm. 
 
ELNÖK: Jó. Köszönöm szépen. Akkor ezzel a kiegészítéssel kérdezem, hogy ki 

az, aki a napirendet elfogadja. Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? (Szavazás.) Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

A bizottság egybehangzó igennel elfogadta a napirendet. (Az ülésre megérkezik 
Varga Szimeon és Alexov Lyubomir.) Köszöntöm a bizottság munkájában részt vevő 
megérkezett szószóló urakat is. Köszönjük, hogy a mai bizottsági ülés munkájában is 
részt vesznek. 

Tájékoztató a Határtalanul! program tapasztalatairól  

Nos, mielőtt megadnám a szót az első tájékoztatóra az államtitkár úrnak, azt 
szeretném elmondani, hogy egyrészt a bizottságunk elfogadott munkarendjében 
szerepel a Határtalanul! programmal való foglalkozás, ugyanakkor fontosnak tartom 
azt, hogy bizonyos elfogadott törvények, programok nyomon követését is elvégezze a 
bizottság. Ennek jegyében voltunk kint például a jogszabályban rögzített Magyarság 
Házánál egy kihelyezett bizottsági ülésen, hogy amit évekkel ezelőtt az Országgyűlés 
elfogadott, hogy egy ilyen intézményt létre kíván hozni, annak a működésébe 
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betekinthessünk. Illetve itt a tavaszi ülésszakon tudtunk foglalkozni egy hasonlóan 
sikeres programmal, a Kőrösi Csoma Sándor-program tapasztalataival, ösztöndíjasok 
számoltak be a diaszpórában töltött idejükről és munkájukról. Ebbe a nyomon 
követésbe illeszkedik be a Határtalanul! program is, amit a nemzetpolitikában egy 
zászlóshajónak tekintünk. 

Nos, ezzel a fölvezetéssel szeretném megadni a szót az államtitkár úrnak, hogy 
az EMMI részéről a tájékoztatóját tartsa meg. Államtitkár úr, öné a szó! 

Sipos Imre helyettes államtikár (EMMI) tájékoztatója 

SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagy tisztelettel köszöntöm 
önöket az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében, és köszönöm szépen azt a 
lehetőséget, hogy a nevelésről és a nevelésen belül erről a valóban kiemelt és 
zászlóshajónak tekinthető programról tudunk beszámolni. (Bóna Zoltán megérkezik 
az ülésre.) 

Az Országgyűlés 101/2010-es számú határozatával kérte fel a kormányt arra, 
hogy valamennyi köznevelésben, közoktatásban tanuló magyar fiatal legalább egyszer 
a magyar állam támogatásával eljusson a szomszédos országok magyarlakta 
területeire, és cserekapcsolatok révén minél több külhoni magyar diák jusson el 
Magyarországra. Ennek a nyitányaként került sor egy Pilot program keretében még 
2010-ben az induló programra. Én a mostani beszámolómban röviden egy kis 
történetiségről, szakmai tartalmakról és a legfrissebb pályázatokról kívánok önöknek 
szólni. 

2010-ben ez a Pilot program egy 200 milliós keretösszeggel tudott indulni, 
aztán az ezt követő három évben 450 millió forintos keretösszeg állt rendelkezésre a 
program lebonyolítására, és az elmúlt, illetve a jelen években pedig 1,5-1,3 milliárd 
forintos keretösszegről tudunk beszélni. 

2014-től került át a program az EMMI-hez az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelőhöz, ahol a program gazdái ma megtalálhatók, és ahol nagy 
körültekintéssel követik a program eseményeit.  

A ’13-as évtől a Pilot programok lefutása után három kiemelt pályázat jelent 
meg a Határtalanul! program keretében. Az egyik az általános iskolák 7. 
évfolyamosai, illetve értelemszerűen a köznevelés hat-, illetve nyolc évfolyamos 
gimnáziumaiba járó 7. osztályos tanulók számára egy olyan szakmai program, amely 
a szomszédos országok magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulások 
támogatásáról szól. Megjelent a szakképző iskolák külhoni magyar iskolákkal való 
együttműködésének támogatásáról szóló program, és megjelent a gimnáziumok 
külhoni magyar iskolákkal való együttműködéséről szóló program.  

Ezen programok szakmai kereteiről, amely, hál’ istennek, ma is természetesen 
érvényes, hadd szóljak néhány szót. Itt azért nem egy egyszerű, mondjuk így, diákos 
kirándulásról van szó, hanem a szó szoros értelmében vett tanulmányi jellegű 
kirándulásról. Valamennyi program esetében a kulturális programok, az oktatási 
programok rendkívül erősen jelennek meg.  

Megjelennek a programok esetében, illetve az elbírálásnál többletet ad az, 
hogyha a gyerekek valamilyen külhoni területen egy megemlékezésen, a magyarság 
ünnepköréhez tartozó rendezvényen vesznek részt, illetve fordítva, hogyha ilyenre 
érkeznek gyerekek. Valamennyi szakmai program esetében az iskolák számára 
kötelezettség ezeknek a szakmai előkészítése. Tehát a diákok nem úgy mennek ki, 
hogy fölülnek az autóbuszra, aztán leszállnak Székelyudvarhelyen, hanem legalább 
három óra tanítási időtartamot kell az illető nevelőtestületnek, szaktanároknak, 
osztályfőnöknek, programfelelősnek szánni arra, hogy fölkészítse a gyerekeket arra a 
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látnivalóra, arra a kulturális eseményre, azokra a magyarság történetével kapcsolatos 
információkra, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy egy ilyen programon sikeresen 
részt tudjanak venni. Nyilván - de, gondolom, ezt majd nálam szakavatottabban a 
gyakorlatból a kollégák be fogják mutatni - mindez a gyerekek nagy számának a 
bevonásával történik. Tehát ezeknek a programoknak szerintem rendkívül lényeges 
eleme a magyar-magyar együttműködések mellett az a projektszemlélet és az az 
együttműködés, amellyel az iskolák fölkészülnek ezekre a programokra.  

Ugyancsak rendkívül erős a visszacsatolása ezeknek a programoknak. Amikor 
a diákok visszaérkeznek egy-egy ilyen tanulmányútról, akkor értékelő órát kell hogy 
tartsanak. Ezt természetesen megtarthatják maguk közt, és meg is kell hogy tartsák, 
hogy elemezzék a látottakat, kiértékeljék, de az is egy lehetőség számukra, hogy a 
saját intézményükben egy témanapot tartsanak, és valamennyi iskolatárssal 
megismertessék azt, hogy ők merre jártak. Tehát gyakorlatilag egyfajta multiplikátor 
szerepe is van azoknak a diákoknak, nevelőknek, akik ezekben a programokban részt 
vettek. Ez azért is fontos, hiszen a tapasztalatokat jó átadni, újra lesznek hetedikes 
diákok az iskolában, újra lesz egy másik hetedikes osztályfőnök, lesznek új nevelők, 
akiket ebbe be kell vonni. Tehát mindezeket az elemeket is kiemelném ezen 
programokból.  

A középiskolai programok közül pedig hadd emeljem ki az élményszerzésen, a 
tanuláson túl azt a közös produktumot, amelyet minden esetben elő kell hogy 
állítsanak - ha jól tudom, akkor ma erről is hallunk még. 

Ahogy említettem, ezzel a három pályázattal indult ’13-ban, illetve folytatódott 
’13-ban a Határtalanul! program a már előbb is említett 450 milliós keretösszeggel.  

Néhány adatot is hadd mondjak a ’13-as évről! ’13-ban közel 400 pályázat 
részesült támogatásban, több mint 17 ezer utazó diákkal és közel 2 ezer fő kísérővel 
valósultak meg ezek a programok - most mindhárom program összkeretét mondtam. 
Természetesen a legnagyobb létszám és a legnagyobb keretösszeg az a hetedikes 
programokat célozza meg, hisz ez egyrészt nyilván a pályázatkiírók részéről egy 
tudatos kérés is, illetve nyilván az érdeklődés is ezen a területen a legnagyobb. 

A 2014. évi pályázatok során ugyanúgy megtaláljuk a tanulmányi kirándulást a 
hetedikeseknél, az együttműködést a szakképző iskolák között, illetve gimnáziumok 
között. Itt megjelent két meghívásos pályázat: a középiskolai diákutaztatási program, 
illetve a kárpátaljai iskolák magyarországi utaztatása. Ahogy már említettem, itt egy 
nagyobb keretösszeg állt rendelkezésre. Ennek megfelelően örömmel tudom jelezni az 
emelkedő számokat is, illetve az összegeket: a hetedikesek kirándulására 800 millió, a 
szakképző iskolákéra 100 millió, a gimnáziumi együttműködésekre 70, a középiskolai 
diákutaztatásra 40 millió, a kárpátaljai iskolák magyarországi utazására pedig 
3,2 millió forintos keretösszeg állt rendelkezésre, és gyakorlatilag a nyertes 
pályázatok a végösszeget tekintve ezt a keretösszeget ki is merítették. 

Itt már szerencsére egy nagyon növekvő, dinamikus tanulólétszámról tudunk 
szólni. A tanulmányi kirándulás hetedikeseknek programot 23 480 magyarországi 
diák élvezhette. A szakképző iskolák együttműködésében több mint ötezer tanuló vett 
részt, itt már a külhoni diákok száma és a magyar diákok száma természetesen 
feleződik, hisz ez egy együttműködési program, tehát több mint 2500 magyar és 
külhoni diák vett részt ezeken a programokon. Ugyanezt tudom nagyjából 
arányaiban: több mint ötezer a gimnáziumi együttműködés. A diákutaztatási 
programon a külhoni és a magyar diákok össz-száma a 10 ezer főt meghaladja, és a 
kárpátaljai iskolák magyarországi utaztatásán pedig 122 diák vett részt. Így összesen 
44 ezer résztvevő diákról beszélhetünk, ami, azt gondolom, hogy jelzi a program 
sikerét és eredményességét. 
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A 2015. évi pályázatok vonatkozásában szeretném kiemelni a kárpátaljai 
akcióprogramját ennek a programnak, amelynek a lényege az együttműködések 
mellett egy nagyon komoly támogatás is. Ennek a támogatásnak, illetve az utazás 
elnyerésének a feltétele egy minimum 200 ezer forint összegű pénzadomány 
összegyűjtésére tett vállalás, és itt három-, illetve hatnapos, minimum három-, 
maximum hatnapos programokra lehet pályázni. Ez egy teljesen friss, május 27-én 
megjelent pályázat, de erre mindenképpen szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy 
ilyen céllal és támogatási ösztönzéssel is jelent már meg program a Határtalanul! 
programon belül. 

Emellett vagy ezeken kívül természetesen a hetedikeseknek szóló tanulmányi 
kirándulás ismételten 800 milliós keretösszeggel, illetve a gimnáziumi 
együttműködések programja 100 milliós keretösszeggel megjelent.  

A szakképző iskolák közötti együttműködésnek a pályázati kihirdetését még 
nem láthatták a meghirdetett programok közt. Ennek egyszerű oka a szakképző 
intézmények átszervezése, fenntartóváltása. A pályázatkiíró akkor kívánja 
meghirdetni ezeket a pályázatokat, amikor már a szakképző iskolák átszervezése 
megtörténik. De ez nyilván nem azt jelenti, hogy ezek a pályázatok sérülnének, hisz 
egyrészt tartanak még a jelen tanév pályázatainak lebonyolításai, és a pályázatok 
majd átfordításra kerülnek. 

Ugyancsak meghívásos pályázatként megjelent a középiskolai diákutaztatási 
program, megjelent a CserKészen a Kárpát-medencében program, és megjelent egy 
velencei tábor program 7,6 millió forintos keretösszegben, ahol ugyancsak a 
kárpátaljai diákok 5-7 napos táboroztatására van lehetőség 100 százalékos 
támogatással a velencei táborban. 

A programok lebonyolításával kapcsolatosan pont az említett kárpátaljai 
útirányok az ismert események miatt a 2014-es évben egy-egy pályázónál problémát 
jelentettek, hisz nem szerettük volna, sem az iskolák, természetesen a minisztérium 
és az EMET sem, hogy a szülői kör olyan bizonytalanságban érezze magát egy-egy 
pályázat megvalósításánál, ami esetleg nehézséget okozott volna. Ezért az ebbe az 
irányba irányuló pályázatok esetében az intézményekkel egyeztetve új úti célok 
kerültek kijelölésre, és gyakorlatilag talán néhány, négy vagy öt olyan program volt, 
amely meghiúsult, mert nem lehetett leegyeztetni az új úti célt a pályázókkal. Azt 
gondolom, hogy ez egy nagyon minimális szám, és sikerült ezt a helyzetet is 
szerencsésen kezelni mind a pályázóknak, mind az iskoláknak. 

Összességében még egyszer szeretném kiemelni azt, hogy a programnak az 
EMET-nél gondos gazdája van, a pályázatok kiírása igyekszik követni a nevelési évek 
rendjét, ütemét. Nyilván figyelni kell arra, hogy egy adott tanévet le tudjunk zárni, 
aztán rá tudunk fordulni egy másik tanévre.  

A pályázatok népszerűek, sikeresek, én azt hiszem, azt az eredeti célkitűzést, 
amelyet az Országgyűlés a határozatában megfogalmazott, nagyon jól szolgálja. Ha 
szabad személyes tapasztalatként, még iskolaigazgatóként is volt részem ilyen 
programok lebonyolításában, és azt is örömmel jelzem, hogy azóta is… - tehát az is 
egy sikeres program volt, és szerencsére azóta is az iskolák közreműködésével ezek 
nagyon sikeresen zajló programok. Ezúton is az államtitkárság nevében szeretném 
megköszönni valamennyi olyan pedagógusnak és kollégának, aki mindezt vállalja, 
hisz azért ma 30-40 gyerekkel autóbuszra ülni és bárhova is elindulni, az mindig egy 
nagyon komoly és felelősségteljes munka, ráadásul erre fölkészülni, rákészülni, azt 
hiszem, hogy egy kiemelt munka. 

De a program sikerét jelzi, hogy maguk a pedagógusok és maga a 
pedagógustársadalom is jól reagált rá, hisz hiába szeretnének utazni a gyerekek, hiába 
van országgyűlési határozat, ha azt a pedagógusok nem jó szívvel vagy nem szívesen 
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hajtanák végre. Szerintem erről szó sincs, az én tapasztalatom szerint jó szívvel, jó 
érzéssel, támogatva vesznek részt a pedagógusok ezeken a programokon, amit ezúton 
is köszönünk nekik. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A jegyzőkönyv számára 
mondanám, hogy Bóna Zoltán képviselő úr is megérkezett a bizottsági ülésre. 

Akkor most van lehetőség arra, hogy az államtitkár úrtól kérdezzünk, vagy a 
véleményüket mondják el képviselőtársaim. Tessék! (Jelzésre:) Szávay István 
képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Üdvözlöm a tisztelt államtitkár 

urat. Én több mindenben nem értek egyet önnel, államtitkár úr, legalábbis nem úgy 
látom a dolgokat, mint ahogy az ön előadásában elhangzott. 

Nem gondos gazdája az EMET a pályázatoknak. Ha gondos gazda lenne, akkor 
a pályázatokat nem néhány nappal ezelőtt írták volna ki. Ebből országos botrány van, 
államtitkár úr, erről beszéljünk! Országos botrány van abból, hogy megint olyan 
késésben vannak a pályázatok, hogy nem fog tudni a rendszer normálisan végigfutni, 
és megint abba az egészen elképesztő és megalázó helyzetbe fogják hozni a 
pedagógusokat, mint amit tavaly csináltak. Bács-Kiskun megyét mondom, de, 
gondolom, máshol is ez történt: a pedagógusoknak kiküldtek egy levelet, hogy 
nincsen pénz, kérjenek a KLIK-nek a megyei alszámlájáról, ez az egyik megoldás, a 
másik az, hogy kapnak valami állami garancialevelet, amit egyszerűen nem is tudom, 
hogy önök hogy gondoltak - erről azért beszélek most, merthogy hamarabb nem 
tudtunk még egyébként. Tehát abba a helyzetbe hozták önök a pedagógusokat, hogy 
beszéljék le a helyi utazási vállalkozóval, hogy majd valamikor fizetni fognak, 
merthogy ők biztos megnyerték ezt a pályázatot, menjen ki a pedagógus, és 
Gyergyószentmiklóson lobogtasson egy állami garancialevelet az ottani panziósnak, 
hogy ő majd valamikor ezt a pénzt ki fogja fizetni. Na most, a pályázati kiírások 
nagyjából egyébként tavaly is ugyanebben az időben történtek.  

Én azt szeretném megkérdezni, államtitkár úr, világosan és egyértelműen, 
hogy ki a felelőse annak, hogy ezek a pályázatok most kerültek csak kiírásra. Ki a 
felelős ezért? Ugyanis ez a programnak árt. Az egész programnak árt meg a program 
népszerűségének is. Nem fogják beadni a tanárok.  

Egyébként pedig tavaly… - az sem teljesen igaz egyébként, államtitkár úr, hogy 
ilyen óriási nagy népszerűsége lenne ezeknek a pályázatoknak. Nem, sajnos. Ha ez így 
lenne, akkor szeretném kérdezni, hogy tavaly 200 millió forintot miért tartott benn az 
NGM a rendszerben. De meg is mondom, hogy miért: azért, mert nem volt rá elég 
pályázat vagy jelentkező. Azért, mert bizonytalan, pedig Csete Örs egyébként 
körbeturnézta az egész országot tavaly, tehát ők aztán tényleg mindent megtettek, 
hogy egy kicsit megreklámozzák ezt a dolgot. Azért, mert bizonytalanság van, azért, 
mert azt látják, hogy a tanárok dolgoznak vele, beadják a pályázatot, behülyítik vele a 
szülőket meg a gyerekeket, hogy akkor majd megyünk szeptemberben, októberben 
valahová kirándulni, és akkor utána csak a gond van belőle meg a probléma, meg a 
levelezgetés, hogy van-e pénz vagy nincs.  

Ja, és hogy még befejezzem az előző történetemet egyébként: úgy küldték ki a 
Bács-Kiskun megyei KLIK-ből az iskoláknak a levelet, amiben ugye ott volt egyik 
megoldásként, hogy kezdeményezzék a KLIK-nek valami megyei alszámlájáról a 
pénznek, az előlegnek a lehívását, hogy egyébként pedig utána informálisan 
megüzenték az iskolaigazgatóknak, hogy ezt beleírtuk ugyan a levélbe, de egyébként 
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ne kezdeményezzétek, mert nincsen az alszámlákon pénz. Na, ilyen helyzetbe hozták 
önök tavaly az iskolákat a kiírásokkal kapcsolatban.  

Ezért van ez egyébként, most már erre rájöttem három vagy négy év után 
végre, hogy miért nincs teljes egészében feltöltve ez a keret, és miért nincsen 
biztosítva minden magyarországi gyermeknek az, hogy elmehessenek kirándulásra. 
Egész egyszerűen azért, mert nincsen annyi pályázat meg jelentkező, mert ennyi 
bizonytalanság van a rendszerben, mert ilyen megalázó helyzetbe hozzák azokat, 
akik… - egyébként még egyszer mondom, tehát azt nyilván nem kell bizonygatnom, 
hogy mennyire jónak és helyesnek tartom ezt a programot, csak éppen a megvalósítás 
az katasztrofális. 

Nagyon érdekelne, hogy mi újság… - bocsánat, még arra ne térjünk rá. Egy-két 
dolog még: a szakképző iskolák közötti együttműködési pályázat most nincs kiírva, 
azt szeretném kérdezni, hogy miért, illetve azért-e, mert ez átkerült-e esetleg a 
külhoni szakképzés évébe. Rosszul mondom? - én nem találtam, akkor majd kijavít az 
államtitkár úr. Tavaly volt, idén pedig nincs „Együttműködés a szakképző iskolák 
között” pályázati kiírás, mondjuk lehet, hogy az a megoldás, hogy esetleg odakerült. 
Tavaly erre volt egy 100 millió forintos keretösszeg.  

Meghívásos pályázat. Erről egy picit, szeretném, hogyha beszélgetnénk, 
államtitkár úr, hogy mi indokolja azt, hogy meghívásos formában legyenek ezek a 
pályázatok kiírva. A Rákóczi Szövetség esetében ez még valamennyire szerintem 
érthető, hogy a szövetségnek azért, finoman szólva is van viszonylag komoly 
tapasztalata diákutaztatási programokban, tehát ezt mondjuk tőlük nem is 
sajnálnám.  

De engem jobban érdekelne a Pro Rekreatione, ha jól mondom, Közhasznú 
Nonprofit Kft.-nek a meghívása, akik negyvenvalahány millió forintot kaptak 
kárpátaljai gyermekek táboroztatására. Ez az a cég, amit még L. Simon államtitkár úr 
lobbizott ki annak idején, hogy a Fejér megyei Önkormányzattól állami tulajdonba 
kerüljön, és itt mindenféle kusza összefonódások vannak ott Székesfehérvár meg a 
Velencei-tó környékén ezzel kapcsolatban. A cégnek az egyik ügyvezetője, hogyha jól 
látom a jegyzetemben, Deák Csabának hívják, aki az államtitkár úrnak, Deák 
államtitkár úrnak valamilyen rokonsága, talán a testvére, és ott van a Velencei-tavi 
Vízisport Szövetség, aminek az elnöke pedig Soltész államtitkár úr.  

Tehát eléggé úgy tűnik a dolog, nem tudom, mennyire szabályos ez, talán 
önöknek kellene tudni, de kérem, hogy válaszoljon rá. Itt gyakorlatilag a 
minisztérium saját magát hívta meg ebbe a történetbe, illetve a minisztériumban 
vezető tisztséget viselő személyek érdekkörébe tartozó szervezetek lettek meghívottak 
több tízmillió forint értékben tavaly, és valószínűleg így is lesz. Egyébként ezzel a 
céggel kapcsolatban elég sokat cikkezett már a sajtó, akár a fogyatékospénzek, akár az 
uniós pénzek elköltése kapcsán azért itt merültek fel finoman szólva is visszásságok. 
L. Simon államtitkár úrnak a panziójáról és egyéb érdekeltségeiről, amik szintén 
ebben a rendszerben keringenek, már talán ne is beszéljünk. 

Az arányokról pedig annyit egyébként, hogy a két meghívásos pályázatban a 
Rákóczi Szövetség 40 millió forintot kapott arra, hogy 800 gyermeknek a táborozását 
oldja meg, a Pro Rekreatione pedig 47,6 millióból 500 diáknak a táborozását. Ezt az 
azért valamennyire feltűnő aránytalanságot szeretném kérdezni, államtitkár úr, hogy 
mivel magyarázza. Illetve ezzel kapcsolatban az lenne még a kérdésem, hogy akkor 
idén is ezeknek a cégeknek a meghívása várható-e, illetve hogy adott esetben a 
meghívásos pályázatnak a kiírása megtörtént-e, még ennek nem néztem utána. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, úgy engedjék meg nekem azt, hogy arról szóljak, hogy egyébként 
valóban sikeresnek tartjuk ezt a programot, hiszen három évvel ezelőtt mindössze 
450 millió forinttal indult, és 13 ezer tanulót sikerült akkor bevonni ebbe a 
programba. Ahhoz képest már ez az összeg tulajdonképpen a háromszorosára nőtt. A 
tavalyi költségvetésben és idén a 2015-ösben is 1,2 milliárd forint állt itt 
rendelkezésre, és bőven 40 ezer fő fölé emelkedett az utaztatott diákoknak a száma. 

Amit vállaltunk, most Szávay képviselő úr is azt mondta, hogy minden magyar 
gyermek jusson el. Természetesen ezt úgy értjük, hogy egy-egy évfolyam számára 
biztosítsunk lehetőséget, például a hetedikesek számára, és előbb-utóbb elérjük azt, 
hogy a magyar gyermekek szinte mindegyike kapjon lehetőséget arra, hogy eljusson 
határon túli magyarlakta területekre, és ott egy kölcsönös kapcsolat kialakuljon. 

Amikor a program indult, annak idején számoltunk, és akkori számítások azt 
mondták, hogyha ezt egy teljes évfolyamnak akarjuk biztosítani, akkor ez mintegy 
3 milliárd forint. Ezt vállaltuk egyébként, hogy a 2018-as ciklus végéig ezt szeretnénk 
elérni. Egyrészt nekünk, képviselőknek is megvan a dolgunk ebben az ügyben, hiszen 
holnap éppen költségvetési módosítókról fogunk vitázni, ahol mind ellenzéki, mind 
kormánypárti javaslatok szerepelnek ez ügyben, amelyek ezt az összeget emelik. 
Szerintem a támogatáskezelő vagy a minisztérium csak örülne ennek, hogyha itt az 
összeg emelkedne, és még több sikeres pályázó kapna lehetőséget a külföldi utazásra. 

Nem kívánok az államtitkár úr helyett válaszolni, de nem olyan régen volt itt a 
Rákóczi Szövetség szintén egy ilyen tájékoztatón, ahol kristálytisztán kiderült, hogy 
miért is vannak egy-egy utaztatott gyermek támogatásában ilyen különbségek. A 
Rákóczi Szövetség nem vállalja azt, amit egyébként ez a Határtalanul! program, hogy 
az utazás és szállás gyakorlatilag teljes költségét finanszírozza, amikor sikeresnek 
nyilvánít egy pályázatot, hanem csak hozzájárul az utazáshoz, illetve csak az 
utaztatáshoz járulnak hozzá. Ezért vannak ezek a különbségek, erre azért legyünk 
figyelemmel, hogy kevesebb összegből a Rákóczi Szövetség ezért tud több gyermeket 
támogatni, mert ez csak egy résztámogatás az ő esetükben. 

Van-e a bizottság részéről még kérdés, vélemény? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, úgy akkor a felmerült kérdésekre az államtitkár urat kérem, hogy 
válaszoljon. 

 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kérdéseket a képviselő úrtól.  
Azt gondolom, ahogy az elnök úr is ismételten elmondta, magának a 

programnak a sikerességéhez nem férhet kétség. Az, hogy a program technikai 
lebonyolításával kapcsolatosan vannak javításra szoruló vagy fejlesztendő területek, 
azt én nem vonom kétségbe. Nyilván minden egyes szervezet, amelynek ehhez köze 
van, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a minisztérium azért van, hogy 
ezeket kiküszöböljük. Ennek érdekében az EMET folyamatosan kapcsolatot tart az 
érintett intézményekkel, tájékoztató előadásokat tart, segíti a pályázatok beadását, 
azzal kapcsolatosan, a lebonyolítással kapcsolatosan ügyfélszolgálatot működtet. 
Tehát én azt gondolom, hogy mint lebonyolító szervezet, ilyen értelemben azért 
mégiscsak gondos gazdának tekinthető, hisz minden támogatást megad. 

Azt, hogy az alszámlán van pénz vagy nincs pénz, ezt most valamennyi 
tankerület esetében nem tudom önnek megmondani. Ha ilyen előfordul, akkor mi 
nyilván annyit tudunk tenni, hogy az Intézményfenntartó Központot, annak elnökét 
arra kérjük, hogy azonnal kezelje ezt a problémát és legyen annak az adott 
tankerületnek a számláján pénz, hisz ilyen probléma valóban nem fordulhat elő, hogy 
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van egy nyertes program, és az azért nem valósulhatna meg, mert nincs meg azonnal, 
konkrétan ennek az összege. 

A pályázatok kiírására vonatkozóan jeleztem, hogy ha tanévekben 
gondolkozunk, akkor jelenleg még a ’14-15-ös tanév pályázati konstrukciói zajlanak. 
Május végén megjelentek a pályázatok, június végéig a pedagógusok az 
intézményekben megtalálhatók, június 25-e táján zárják a tanévet. Ez az egy hónap, 
én azt gondolom, hogy azért a pedagógusok számára kellő időt ad arra, hogy a 
pályázatot elkészítsék, és azt is tudom, hogy azért az iskolák nem úgy pályáznak, hogy 
akkor állnak neki a pályázat elkészítésének, hanem van rá egy felkészülési időszak. 
Tehát egy nevelőtestület az éves munkatervében vélhetően már szeptemberben 
döntött arról, hogy a következő tanévi pályázatokat be fogja nyújtani, tehát ilyen 
értelemben ennek a problémának a kezelését ők meg tudják oldani. De még egyszer: 
maga az EMET is megad ehhez minden segítséget. 

A szakképző iskolák esetében jeleztem már az előzetes tájékoztatómban, 
beszámolómban, hogy elsősorban a fenntartóváltás az oka annak, hogy ott még nem 
kerültek kiírásra a pályázatok, hisz a jelenlegi fenntartó ott már nem tud beadni 
pályázatot, az új fenntartó pedig majd július 1-je után tudja beadni, de nyilván arra 
kérjük az EMET-et, hogy ezt mielőbb kiírja.  

A kárpátaljai gyerekek táboroztatásával kapcsolatosan pedig én csak azt a 
választ tudom adni, hogy én a fő célt és annak megvalósulását tartom a 
legfontosabbnak ebben az esetben, és azt gondolom, hogy ezeknek a gyerekeknek 
óriási szüksége van arra, hogy ilyen táboroztatási lehetőséget kapjanak 
Magyarországon. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. (Jelzésre:) Csak az ön kedvéért 

nyitunk még egy kört. Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem az én kedvemért, csak 

miután az államtitkár úr nem válaszolt, ezért kénytelen vagyok megint feltenni a 
kérdéseimet. 

Az volt a kérdésem, államtitkár úr, hogy ki a felelős a pályázatok mostani 
kiírásáért, erre legyen szíves válaszolni. 

A másik pedig: nyilván szó nincsen arról, hogy bárki is kétségbe vonja, hogy mi 
azt gondolnánk, hogy ne lenne fontos cél a kárpátaljai gyermekeknek a táboroztatása, 
mint ahogy ön fogalmazott.  

De nem ez volt a kérdésem, államtitkár úr, hanem az összefonódásokra 
kérdeztem rá itt a Velencei-tó környékén, amire ön egyébként székesfehérváriként 
nyilván valamilyen rálátással kell hogy rendelkezzen. Arról nem is beszélve, hogy itt 
van ugye Posch Dániel úr is, az ő utazási irodája szintén székesfehérvári. Tehát 
nyilván nem véletlenül összpontosul ebben a programban ennyi minden a városba és 
a környékére, azok a cégek, amelyekről beszéltem és azok az összefonódások, 
amelyekről szó volt. A kérdésem az erre vonatkozott, hogy ezt nem tartja-e 
problémásnak, hogy a minisztérium, az államtitkár, illetve a helyettes államtitkár 
érdekeltségébe tartozó cégeket több tízmillió forintos megbízatáshoz juttat. Ez volt a 
kérdésem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Államtitkár úr? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Csak 

azt tudom mondani, hogy szerintem ezek a pályázatok még idejében kiírásra kerültek, 
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ezeket a pályázatokat az EMET jelentette meg. Nem látom annak szükségességét, 
hogy itt felelőst kellene keresni, hiszen a pályázatok kiírásra kerültek. 

A másik kérdésére pedig: én valóban Székesfehérváron élek, de ilyen 
összefonódásokat nem tudok önnek említeni. Fehérvár valóban az egész ország 
vérkeringésében szerencsére kiemelt szerepet tölt be. Én fehérvári polgárként ennek 
rendkívüli módon örülök. Az pedig, hogy köze van Budapesthez is a Velencei-tó 
mellett, hát az pedig egy ismét szerencsés helyzet. 

Gazdikné Kasa Csilla és Diószegi Zoltán Imréné tájékoztatója 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Át fogunk térni az iskolák 
tájékoztatójára. Arra szeretném kérni az államtitkár urat, hogy amennyiben ideje 
engedi, maradjon velünk, mert… (Sipos Imre: Szívesen, köszönöm szépen.) 
Köszönöm szépen. 

Tisztelettel kérem a Gyáli Ady Endre Általános Iskola igazgatóját és 
igazgatóhelyettesét, hogy a Határtalanul! programról a tájékoztatójukat tartsák meg. 
(Rövid szünet.) Tessék, parancsoljon igazgató asszony! 

 
GAZDIKNÉ KASA CSILLA, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola igazgatója: (A 

tájékoztatót számítógépes vetítés kíséri.) Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretettel 
köszöntünk mi is mindenkit. Gazdikné Kasa Csilla vagyok, a Gyáli Ady Endre 
Általános Iskola igazgatója, kolléganőm pedig Diószegi Zoltánné igazgatóhelyettes, 
aki az intézményünkben a Határtalanul! program projektvezetője. 

Megerősíteni tudom azt a ma már többször elhangzott véleményt, hogy a 2010-
ben az Országgyűlés által elhatározott célt, miszerint a nemzeti összetartozás napja 
bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni fiatalok közötti kapcsolatok erősítéséről 
és a határon túl élő magyarság megismeréséről, bemutatásáról hozott döntésének a 
megvalósítása, a Határtalanul! program kifejezetten népszerű és sikeres.  

Vélhetően az, hogy felkérést kaptunk a beszámolónk megtartására, annak 
köszönhető, hogy a kezdetektől fogva minden évben sikeres programot bonyolítunk, 
és a pályázati eredmények nyilvánosságra hozatalakor azt is látjuk, hogy az ország 
egyik legnagyobb létszámú csoportját utaztatjuk minden évben. Mi úgy döntöttünk 
annak idején, hogy az összes hetedikes számára megadjuk azt a lehetőséget, hogy 
részt vegyen ebben.  

A példánkat egyébként a településünkön mostanra mind a három általános 
iskola átvette, tehát ők is utaznak, ők is pályáznak, egymást segítjük a tapasztalatok 
átadásával, és magának a pályázatnak a megírásában, illetve elszámolásában is 
segítünk egymásnak. 

 
DIÓSZEGI ZOLTÁN IMRÉNÉ, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola 

igazgatóhelyettese (A tájékoztatót számítógépes vetítés kíséri.): Az iskolánknak a 
céljai egybeestek azzal, amit a pályázat meghirdetésekor tapasztaltunk, hogy 
eljuthatunk Erdélybe, ez régi álmunk volt. Úgyhogy nekünk az elsődleges célunk a 
pályázat megírásával az volt, hogy a névadó Ady Endre nyomdokain járva felkeressük 
azokat a helyszíneket, ami hozzá kapcsolható, és így a tananyagot kiegészítsük 
személyes tapasztalati élménnyel a gyerekek számára. 

A céljaink mellé felsorakozott az, hogy az egész évfolyamot szeretnénk elvinni, 
és ezzel az ő kis közösségüket tovább erősíteni - ez meg is valósul, majd látni fogják az 
előadásunkból -, illetve kiegészült azzal, hogy a szórványban élőkkel is 
találkozhassunk. 
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A táblázat mutatja, hogy az előző négy pályázattal mekkora összeget kapott az 
iskola támogatásképpen. Háromnapos utakat szerveztünk minden alkalommal. A 
létszám attól függően változott, hogy két vagy három osztály van azon az évfolyamon. 

A pályázat előírja azt, hogy hány kísérőnek kell ezt a gyereklétszámot kísérni. 
Erre a támogatás nem tér ki, hiszen a támogatás az kifejezetten diákoknak szól, a 
szállást és az utazási költséget fedezi. Emellé a gyerekeknek nyilván kell önrészt 
fizetni. Az önrészbe esnek a belépőknek a költségei, az étkezésnek a költségei, az 
idegenvezetés, ez is előfordul, illetve nem utazunk soha biztosítás nélkül, és az egyik 
út során ki is derült, hogy a közúti ellenőrzés során még ezt is kérték tőlünk, hogy 
megvan-e a gyerekeknek a biztosítása. 

 
GAZDIKNÉ KASA CSILLA, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola igazgatója: 

Ahogyan elhangzott, a pályázat egyrészt megmozgatja az iskola teljes közösségét, 
nemcsak az utazókat, és nagyon felkészülten fogunk neki.  

Az előkészítő szakaszban körülbelül három órát szánunk arra, hogy elmondjuk 
a kirándulás célját, útvonalát, azokat a tevékenységeket, amiről ott szó lesz vagy amit 
csinálni fogunk, ismertetjük a gyerekekkel, hogy kivel fognak találkozni és 
természetesen a tőlük elvárt magatartást is. Elmondjuk a meglátogatott terület, itt 
konkrétan Erdély földrajzi, történelmi, társadalmi jellemzőit, és mivel nálunk a fő 
hangsúly Ady Endre életútjának, pályájának bemutatása, így egy órát Ady Endre 
pályájára szánunk. Ez abból a szempontból érdekes, hogy ez hetedikben van, Ady 
pedig 8. év elején tananyag, tehát ez egy nagyon jó előkészítése annak, hogy a 
következő évben lehessen rá építeni. 

Minden alkalommal szervezünk egy kézműves foglalkozást, amikor 
ajándékokat készítünk azoknak a gyerekeknek, akikkel majd találkozni fogunk, és 
természetesen a kirándulással járó szervezési teendőket is pontosan megbeszéljük a 
gyerekekkel.  

Az útvonal nálunk úgy alakul, hogy az első napon Gyálról indulva 
Nagykárolyban meglátogatjuk a piarista gimnáziumot, ahova Ady járt, majd 
Érmindszenten a szülőházat, Zilahon a református gimnáziumot, és Kolozsváron van 
az első szállásunk. A második nap Kolozsvár nevezetességeinek megismerése, 
Válaszút, ott a Kallós Zoltán gyűjtemény, és a következő szállásunk Szamosújváron 
van. A harmadik napon Szamosújvár, Csucsa, a Királyhágó, Ady városa, Nagyvárad 
egész délután, és úgy érkezünk haza. 

 
DIÓSZEGI ZOLTÁN IMRÉNÉ, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola 

igazgatóhelyettese: Miután mindig tematikus utat szervezünk, ezért az 50 százaléka 
vagy a 60 százaléka a programelemeknek a választott témához kapcsolódik. Már a 
buszon a gyerekek irodalmi totókkal, kvízekkel találkoznak, Ady-verseket hallgatunk 
vagy éppen tanulunk. De az Ady programokhoz tartozik az is, hogy Ady-verseket 
osztunk a járókelőknek Nagyváradon, ami egy nagyon kellemes kapcsolódási pont, 
illetve visszatekintő játékokkal, esténként számon kérjük a látottakat a gyerekektől. 
Minden Ady-emlékhelyen koszorúzást tartunk, a gyerekek ezzel tisztelegnek a költő 
emléke előtt, illetve Nagyváradon megnézzük az Ady-múzeumot, Érmindszenten a 
szülőházat és a mellette lévő múzeumot, tehát nagyon komoly Ady-vonatkozású 
programelemek valósulnak meg. 

 
GAZDIKNÉ KASA CSILLA, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola igazgatója: A 

körülményekről a szállás, étkezés témakörében azt tudom elmondani, hogy 
Kolozsváron a Bethlen Kata Kollégiumban szoktunk megszállni, ami egy nagyon 
színvonalas kollégium, nagy szeretettel fogadnak bennünket, Szamosújváron pedig a 
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Téka Alapítvány Kollégiumában. Az étkezés az félpanziós, tehát reggelit és vacsorát 
biztosítunk a gyerekeknek, az ebédet pedig úti csomagból, szokták hozni magukkal, 
illetve közösen is vásárolunk élelmiszert, hogy lehessen napközben szendvicset 
készíteni. 

A szállás témakörében hadd említsem meg a szamosújvári Téka Alapítványt, 
amely nagyon-nagyon komoly, tehát 15-20 évvel ezelőtt egy kicsi néptánccsoportból 
alakult, mára nagyon komoly tevékenységet folytató alapítvánnyá nőtte ki magát, 
amely iskolát épít jelenleg a szórvány magyarság gyermekei nevelésére. A logójukon 
vagy a táblájukon látjuk a Bethlen Gábor Alapkezelő, illetve a magyar 
Miniszterelnökség címerét, logóját, és rendszeresen bemutatják a mi gyerekeinknek is 
a tevékenységüket. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert a mi gyerekeink 
számára az, hogy magyarok lehetnek - hogy is mondjam -, az természetes, ezekből az 
előadásokból látják, hogy mások mennyire sok energiát kell hogy befektessenek abba, 
hogy a magyarságukat egyáltalán megélhessék és megtarthassák. 

 
DIÓSZEGI ZOLTÁN IMRÉNÉ, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola 

igazgatóhelyettese: A pályázat célja az is, hogy hasonló korú fiatalokkal találkozzunk 
kint az utazásunk során. Ez nagyon sokféle módon valósulhat meg. A mi diákjainknak 
kedvencük a táncház, ami minden évben bekerül a programba. A szamosújvári Téka 
Alapítványnak köszönhetően hasonló korú fiatalok zenés bemutatót tartanak nekünk 
gyönyörű ruhában, élőzene kíséri a táncházainkat, mindig egy kiemelkedő eseménye 
ennek az utazásnak, szívesen emlékeznek rá. 

Az előzetes felkészülés során készített ajándékainkat elvisszük a másik iskola 
tanulóinak, ahol nyilván az iskolát is bemutatjuk, ők is bemutatkoznak nekünk. Tehát 
mind a két oldal készül erre a találkozásra, és nagyon kellemes emlékké válik. 
Megnézzük, hogy milyen eszközökkel dolgoznak, milyen körülmények között 
tanulnak, hogy mennyi a tiszta magyar osztály, mennyi a román-magyar osztály, és 
ezek az információk is hasznosak a mi gyerekeinknek. Az igazi, klasszikus találkozási 
lehetőség nyilván az, amikor közösen játszhatnak a játszótéren, a közös focimeccsek, 
mindig ezek a legnagyobb sikerű rendezvényeink a közös találkozásoknál. 

Szintén fontos az, hogy az iskolai tananyaghoz kapcsolódjon, az iskolában 
tanultakat elmélyítse az, amit az út során beépítünk programelemként. Nagyon sok 
tantárgyat fel tudok sorolni, a képek is igazolják. A technikához tartozik az, hogy 
mindig van egy kézműves tevékenység, ahol valami új technikát ismernek meg és 
használják. Ezt is a Téka Alapítványnak köszönhetjük. Van, amikor a múzeumban 
vagy a városnézés során mélyítik az ismereteiket, nyilván ekkor ez egy tapasztalati 
élmény. Komolyan jegyzetelnek, és örömmel veszik az új információkat. A 
honismeretet erősíti, egészíti ki az, amit a Kallós-gyűjtemény gyönyörű népművészeti 
alkotásainál megfigyelhetünk. Amikor koszorúzásnál egy-egy híres embernek 
megállunk a sírjánál és elhelyezzük a koszorút, akkor felidézzük, hogy mit tanultunk 
róluk. Térképen tájékozódunk, amikor eljutunk A-ból B-be, amikor berajzoljuk a 
vaktérképen az útvonalat, amit megtettünk.  

Ami itt a képeken nem látszik, az is ide tartozik, hogy ha matematika szakos 
jön kollégaként, akkor terület- és kerületszámítást végzünk a szülőháznál, hogyha 
drámaszakos jön velünk, akkor a kolozsvári főtéren egy Mátyás-mondát adunk elő. 
Vagy az is a tananyaghoz kapcsolódást jelenti, amikor fát ültetünk, és 
megtapasztalják, amit a tankönyvből tudnak, hogy hogyan zajlik egy faültetés, mi ott 
ténylegesen elvégezzük ezt a tevékenységet. Tehát próbáljuk minél gyakorlatiasabbá 
tenni és a tanulók kompetenciáját komolyan fejleszteni ezeknek az utazásoknak a 
során.  
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GAZDIKNÉ KASA CSILLA, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola igazgatója: A 
hasznos tevékenységeket tovább sorolva hadd mondjam el, hogy nevelés tekintetében 
is igyekszünk ilyeneket találni. Például Érmindszenten minden alkalommal 
kimegyünk a temetőbe, és az Ady-család tagjainak az egyébként porosodó, időnként 
nem egészen rendben lévő sírjait egy picit rendbe tesszük. Tehát a gyerekek 
megtapasztalják azt, hogy az elődeinkről gondoskodni kell e tekintetben is. Mindig 
megcsodáljuk, hogy az előző évben elültetett fáink sarjadnak és gyökeret eresztettek, 
és újabb fát ültetünk. 

Nagyváradon például egy kedvelt program, hogy Ady-verseket osztogatunk a 
sétálóutcában. Ez mondjuk négy évvel ezelőtt igen nagy meglepetést és vegyes 
fogadtatást keltett, mára már valószínűleg hozzászoktak a nagyváradi emberek, mert 
nagyon szívesen veszik, és biztosan tudják, van ott egy szoborcsoport, ahol magyar 
költők ülnek egy kávéházi asztal körül, nagyon szívesen ülnek le a járókelők a 
gyerekeinkkel, és elolvassák közösen a verset.  

Szintén a hasznos tevékenységek közé tartozik az, hogy ajándékot viszünk, 
sokat, és ezeket azokba az iskolákba, amelyeket meglátogatunk, átadjuk a 
gyerekeknek.  

Egyszer volt alkalmunk úgy utazni, hogy helyi ünnepségen részt vegyünk. Ez 
egy október 6-a volt, amikor is mi vittük az ünnepi műsort. Igaz, hogy az ünnepi ruha 
az már nem fért bele a bőröndbe, ahogy itt a képeken is látszik, de maga a fogadtatás 
és a közös ünneplés vagy inkább megemlékezés annál szeretetteljesebb volt. Tehát 
mindenképpen azt a célt szolgálta, hogy a két közösség közelebb kerüljön egymáshoz. 

 
DIÓSZEGI ZOLTÁN IMRÉNÉ, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola 

igazgatóhelyettese: Az utómunkálatoknak van kötelező és szabadon választott eleme. 
Kötelező elem az, hogy mindig kell egy értékelő órát tartani, ahol sokféle 
tevékenységet végzünk. Nyilván levetítjük azokat a képeket, amik az út során 
készültek, megbeszéljük az esetleg felmerülő problémákat. De nagyon fontos eleme 
ennek az alkalomnak az is, hogy az út során pontokat gyűjtenek a feladatok 
megoldásával a gyerekek, és ilyenkor kapnak visszajelzést az elért eredményükről, 
illetve az igazgatónő minden osztálynak ad egy emléklapot az útról, és ezt kiteszik az 
osztályterembe. Nagyon büszkék rá, ezt abból gondolom, hogy nyolcadikban is fönt 
hagyják. 

A diákok beszámolnak egymásnak is arról, hogy az osztályok hogyan 
teljesítettek, és nagyon fontos az, hogy nemcsak ők kapnak visszajelzést, hanem mi is.  

 
GAZDIKNÉ KASA CSILLA, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola igazgatója: 

Merthogy minden alkalommal nagyon hangsúlyos része az, hogy a gyerekeket arra 
kérjük, hogy írják meg, fogalmazzák meg egy-két mondatban, hogy mit tettek el 
maguknak az emlékezetükbe ezekből a kirándulásokból. Itt a mondatok, amelyeket 
idézünk, önmagukért beszélnek: „Nincsen kedvenc élményem, mert annyi csoda 
közül nem tudnék választani.” 

 
DIÓSZEGI ZOLTÁN IMRÉNÉ, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola 

igazgatóhelyettese: „Az ajándékátadást nem felejtem el.” 
 
GAZDIKNÉ KASA CSILLA, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola igazgatója: 

„Nagyon jól éreztem magam, és a legjobb a táncház volt.” 
 
DIÓSZEGI ZOLTÁN IMRÉNÉ, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola 

igazgatóhelyettese: „Rengeteg érdekességet láthattam, és sok új barátot szereztem.” 
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GAZDIKNÉ KASA CSILLA, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola igazgatója: 

„Remélem, hogy mindenki eljut egyszer Erdélybe.” 
 
DIÓSZEGI ZOLTÁN IMRÉNÉ, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola 

igazgatóhelyettese: Az utómunkálatoknak része az is, hogy kötelező egy útinaplóban 
beszámolni a látottakról, és a pályázat kiírása szerint ennek diákmunkának kell lenni. 
Lehet blog formájában is, mi azonban azt választjuk, hogy a gyerekek kiscsoportban 
egy-egy részterületet dolgoznak fel, és abból egy szép útikönyv áll össze a végére. 

 
GAZDIKNÉ KASA CSILLA, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola igazgatója: 

Ahogyan elhangzott államtitkár úrtól, az iskola teljes közösségének bevonására 
törekszünk. Egyrészt azért, mert ez pontot is jelent a pályázat elbírálásánál, másrészt 
pedig így lehet teljes minden szempontból.  

Közösen gyűjtünk ajándékot, ez a bizonyos cipősdoboz-akció, tehát azt kérjük 
az osztályoktól, hogy négy-öt cipős dobozt töltsenek meg olyan jellegű ajándékokkal, 
amit ők maguk is szívesen elfogadnának, tehát taneszközök, könyvek, íróeszközök, 
apró játékok és tartós élelmiszer, rendszerint édesség az, ami ezekbe a csomagokba 
kerül.  

Nagyon szívesen hallgatja az iskola közössége a bemutató, beszámoló 
előadásunkat, hiszen tudják, hogyha majd ők lesznek hetedikesek, akkor vélhetően ők 
is mennek.  

Mindig tartunk egy egész napos iskolai programot a nemzeti összetartozás 
jegyében. Maga a programnak a kommunikációja is egy élményt jelent, illetve az 
iskola közösségének bevonását, hiszen olvassák a helyi sajtóban, nézik a tévében, 
valamilyen országos rádióban mindig elhangzik az erről szóló beszámoló, a honlapon 
olvassák, a facebook-on nézik a képeket, és egy gyerek számára ez mindenképpen 
élmény, hogyha nyomtatásban látja saját magát.  

 
DIÓSZEGI ZOLTÁN IMRÉNÉ, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola 

igazgatóhelyettese: A nemzeti összetartozás napja című témanapunk, ami a 
pályázathoz kapcsolódóan egy fakultatívan megvalósuló lehetőség és mi mindig élünk 
vele, nem pusztán a mi utunkról szól, hiszen arra, hogy megismertessük az iskola 
közösségével az út során tapasztaltakat, van egy kifejezetten bemutató előadásunk, 
amire szabadon lehet jönni. Ezen viszont mindenki részt vesz.  

Úgy építjük fel, hogy a város különböző fontos helyszíneit választjuk 
állomáshelyeknek, és forgószínpadszerűen járjuk be, megjelenünk a polgármesteri 
hivatalban, a Millenniumi parkban, a központban lévő piactéren, a közösségi házban, 
a templomokban, és mindenhol feladatot oldanak meg a gyerekek. Ezek a feladatok 
nemcsak helytörténeti jellegűek, hanem a magyarság híres alakjai, a magyaroknak az 
alkotásai, híres épületek, tehát minden, ami büszkévé teheti a magyarságára az 
állampolgárt, megjelenik ezekben a feladatokban. Az a célunk, hogy a szűkebb és a 
tágabb közösség összetartozás-élményét erősítsük, és ezzel igenis megfelelünk a 
pályázat kiírásában foglaltaknak. 

Szintén fontos elem, hogy a médiában meg kell jelennünk. Az előbbi képek azt 
mutatják, hogy a helyi újságban mindig hírt adunk az utazásainkról, de a helyi 
tévében is meg szoktunk jelenni, illetve kötelező az is, hogy az iskola honlapján 
beszámolunk szöveggel, képekkel és videóval is a nagyközönség számára, hogy kitől 
kaptuk a támogatást, milyen jogcímen, hány gyereket utaztattunk, pontosan mikor és 
hova.  
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GAZDIKNÉ KASA CSILLA, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola igazgatója: 
Összefoglalva a programot, írtunk néhány javaslatot és észrevételt, amelyre esetleg az 
államtitkár úr figyelmét fölhívjuk, hogy lehetne javítani rajta.  

A pályázathoz képest az utazás időpontjának változtatása nehézkes, tehát 
engedélyeztetni kell, ami olyan szempontból talán egy kicsit nehéz, hogy elég nehéz 
megmondani most, hogy majd egy év múlva vagy fél év múlva napra pontosan mikor 
tudunk menni.  

Lehet kérni elő-, illetve utófinanszírozást - mi előfinanszírozást szoktunk kérni, 
de valahogy mindig utófinanszírozás lesz belőle. A fenntartó… - illetve több lépcsőn 
megy át a pénz. Azt nem tapasztaltuk, hála istennek, hogy nem volt rá pénz, inkább az 
eljutás hozzánk az, ami elég hosszadalmas. 

Az informatikai rendszer, az a bizonyos EPER-rendszer véleményünk szerint 
az átlag informatikai képzettséget meghaladja, tehát azt lehetne egy picit 
egyszerűsíteni.  

Amit szeretnénk elmondani, az az, hogy a pedagógusok nem kapnak mindezért 
juttatást. Ami olyan szempontból fontos, én intézményvezetőként vagy úgy 
mondhatnám, hogy a munkáltatói jogok gyakorlójaként azt látom, hogy első 
alkalommal, második alkalommal nagyon-nagyon szívesen mennek, tehát ahogyan a 
gyereknek, a pedagógusnak is nagy élmény ez. Fel nem merül ennek a hiánya miatt 
az, hogy ne pályázzunk vagy ne akarjuk, mindössze azt szeretném tolmácsolni, hogy a 
326-os kormányrendelet szerinti ügyeleti díjat sem fizeti ki a KLIK, és ez szerintem 
fontos lenne. 

Ami pedig a Határtalanul! program vitathatatlan értéke véleményünk szerint, 
hogy a gyerekekben a nemzeti identitást olyan élményekkel gazdagítja, olyan 
élményekkel erősíti, amit iskolapadban egyszerűen nem lehet megadni. A közösségek 
az alatt a három nap alatt, amit együtt töltünk, nagyon sokat erősödnek, az 
osztályközösségek, az évfolyamokon belüli összetartás és az egész program 
bonyolításában pedig az egész iskola közössége. Tehát az látszik, hogy a buszon 
külön-külön ül le reggel, az első nap hajnalban a három osztály, az első vacsorakor 
már összekeverednek, a szobákban már úgy foglalják el a helyet, hogy A-sok a C-
sekkel vegyesen választanak szobát, és hazafelé pedig nem három külön kettes sort 
alkotunk, hanem egy nagy hosszút. Tehát ez óriási érték. 

Olyan szempontból szemléletformálás mindenképpen zajlik, hogy 
betekintenek a szórvány magyarság életébe. Egyrészt megtapasztalják azt, hogy 
időnként sokkal szegényesebb vagy nehezebb területeken is lehet nagyon erős 
közösségi életet élni. Tehát úgy szoktuk mondani, azt szokták mondani, hogy 
rájönnek, hogy milyen jó itt nekünk. Másrészt pedig amit a táncházzal kapcsolatosan 
mondanék el, hogy óriási meglepetést okoz az, hogy nemcsak techno zenére és 
hiphopra lehet táncolni, hanem népzenére is, és éjjel két órakor úgy kell hatalmi 
szóval véget vetni a dolognak, mert kirúgják a ház oldalát. Tehát óriási élmény, 
mindenképpen nagyon jó, és mind felnőttnek, mind gyereknek egy életre szóló 
élményt ad. 

Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ez a program van, tartsák meg, mi 
biztosan mindig részt fogunk rajta venni. Köszönjük szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük szépen az igazgató asszonynak és az igazgatóhelyettes 

asszonynak a tájékoztatást.  
Nemcsak a szépségeiről és a sikereiről szóltak a Határtalanul! programnak, 

tehát nemcsak ebbe kaphattunk betekintést, hanem köszönjük szépen azt is, hogy 
problémákat, zökkenőket vetettek fel. Hiszen újra megállapíthatjuk azt, amit idáig 
eddig ezen az ülésen, hogy sikeres a program, vinni kell ezt a programot, nagyon 
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fontos célok vannak e tárgyban. Ugyanakkor ismét előkerült a finanszírozási gond, 
előkerült egy új probléma, hogy jogszabály szerint jár ügyeleti díj a kísérő tanároknak, 
de úgy tűnik, hogy a Klebelsberg Központ ezt nem tudja kifizetni. Ezek azok az 
apróságok, ami miatt aztán egy sikeresnek induló és egyre jobban működő program 
bizony zátonyra futhat, és ezt jó lenne elkerülni. 

Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy most kívánnak-e föltenni esetleg 
kérdést, véleményt nyilvánítani. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nem. 

Rudas Anita tájékoztatója 

Akkor felkérem Rudas Anitát, a Dabasi szakképző iskola szabadidő-
szervezőjét, hogy középiskolás, szakiskolai szempontból is nyújtson nekünk egy 
tájékoztatást, hogy hogy is történik a Határtalanul! program egy szakiskolában. 

 
RUDAS ANITA, a Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium 

szabadidő-szervezője, projektkoordinátor: (A tájékoztatót számítógépes vetítés 
kíséri.) Köszönöm szépen a lehetőséget. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. 

Iskolánk mindig is nagy hangsúlyt fektetett a határon túli kapcsolatok és 
nemzetközi kapcsolatok építésére, ezért nagyon nagy örömmel vettük, amikor 2010-
ben megjelent ez a pályázati lehetőség. Úgy gondoltuk, hogy nem ismerve a 
pályázatot, célozzunk meg több területet, hiszen erre adott lehetőséget a kiírás. 
Felvidék, Délvidék és Erdély voltak a célpontok, így három pályázattal is indultunk, és 
úgy adódott, hogy mind a három pályázatunk nyert is abban az évben, így nagy 
lendületet vett nálunk ez a pályázati típus.  

Felvidéken, Erdélyben a 2010-es évben tanulmányi út szervezésével vettünk 
részt. Ebben a kiírásban még arra volt lehetőség, hogy a mi iskolánk diákjai utazzanak 
Délvidékre is. Megvalósítottunk ott már egy közös produktumot, hiszen a 
szakképzőknél ez feltétel. A délvidéki iskolát kiemelném, mert ez volt az az iskola, 
amelyikkel először sikerült kapcsolatot létesítenem, és azóta is ápoljuk ezt, több 
pályázatot is megvalósítottunk már együtt. Az ottani igazgató úrnak az volt a kérése, 
hogy építsünk a kőműves és villanyszerelő diákokkal egy csobogót, egy kis 
díszszökőkutat az iskola udvarán, és ezt meg is valósítottuk a 2010-es évben. 

Azt követően, 2011-ben változott a pályázati kiírás, és nagyon örültünk ennek, 
hiszen itt már lehetőség adódott arra, hogy ne csak mi utazhassunk, hanem 
vendéglátóinkat visszavártuk a dabasi iskolába, és úgy gondoltuk, hogyha nekik is 
építettünk egy szökőkutat, akkor utána nekünk is legyen egy, hiszen a tapasztalatot 
már megszereztük az együttműködésben. Így az utazás első részeként náluk 
megterveztük a szökőkutakat, itt láthatók a képen a makettek, és a tantestület által 
megszavazott makett került megvalósításra a mi iskolánkban is. 

A 2011-es kiírásban Erdélyt megint csak megcéloztuk, tehát minden évben 
több pályázattal indultunk. Ez a másik kedvenc pályázatom, amely egy varrós, 
nőiruha-készítő szakmacsoportok közötti együttműködés volt. Barótra utaztunk, 
illetve vártuk vendégeinket. A pályázatnak a címe „Közös öltés egységben és 
ellentétben”. Itt az ellentét a ruhák színeire utal, az egységet pedig megteremtettük az 
együttműködés során, amelyet egy divatbemutatóval koronáztunk meg, rendkívül 
nagy sikerrel. 

Felvidék sem maradhatott ki a 2011-es körből, itt a vállalkozó, kereskedő 
szakmacsoportbeli diákok egy társasjáték elkészítésével vagy ez által ismerkedtek meg 
egymással, dolgoztak együtt a két találkozó alkalmával.  

Majd 2012-ben újra Délvidék, újra a szabadkai iskola, amelyben egy újabb 
produktum került elkészítésre. Ökofarm maketteket készítettünk az ottani építészeti 
iskolával.  
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Néha nehézséget jelentett az, hogy találjunk olyan iskolát külhoni területeken, 
amelyek azonos szakmacsoportot oktatnak. A szakmacsoport tulajdonképpen mindig 
megvolt, de a szakképző és a szakközépiskolai oktatás területén már voltak 
különbségek. Itt szakközépiskolai szinten építészetet tanuló diákok dolgoztak együtt a 
mi kőműves tanulóinkkal, és rendkívül sokat tanultak egymástól ezekben a közös 
együttműködésekben. 

Kimaradt egy évünk a 2013-as periódusban, majd tavaly újra több pályázattal 
indultunk. Megcéloztuk Erdélyt, a brassói iskolát. Amit itt szeretnék kiemelni, látható 
a képen, egy farsangi jelenet, itt a kultúrák találkozására is felhívnám a figyelmet, 
hogy tanulunk egymástól ilyen tekintetben is. Pont egy farsangi rendezvényünkbe 
csöppent bele a brassói diákcsapat, készültek ők is, és megmutatták, hogy ők hogyan 
ünneplik, ami rendkívül nagy érdeklődésre tett szert. (Szávay István elhagyja az 
üléstermet.) 

A felvidéki iskolával ez volt most a megvalósított legutolsó pályázatunk. 
Áprilisban volt itt az iskola, kisboltokat terveztünk. Itt is a felvidéki szakközépiskolai, 
tehát vállalkozó szakos diákok és a mi kereskedő, kereskedelem-marketing szakos 
diákjaink dolgoztak együtt. Ez is rendkívül érdekes volt. Ők inkább elméleti síkon 
hozták a tudást, mi pedig gyakorlatiasabbak voltunk. Négy stand került kiállításra, 
négy különböző boltot terveztek meg az iskolába, az aulánkba. Ezt az egész iskola meg 
tudta tekinteni, tehát mi is igyekeztünk mindig arra törekedni, hogy bevonjuk a teljes 
iskolaközösséget ezekbe a programokba, és az elkészített termékeket bemutattuk. 

Volt még egy felvidéki pályázatunk idén. Ez volt az egyetlen olyan pályázat, 
amit egy kollégám koordinált, az összes többit én. Itt interaktív tananyagot 
fejlesztettek az érsekújvári iskolával együttműködve. 

Készítettem egy kis statisztikát. Tíz pályázatot valósítottunk meg. 
Összességében erre közel 12 millió forint támogatást kaptunk a 2010-es évtől. A 
résztvevő pedagógusaink száma; mivel az első pályázati kiírásban, 2010-ben még csak 
mi utazhattunk, tehát így ez az első szám a 193 a mi diákjaink… - bocsánat, 
összekevertem -, tehát a mi diákjaink létszámát jelenti, a 110 pedig a vendég, határon 
túli diákság létszáma. A pedagógusok létszáma látható az utolsó oszlopban: tőlünk 
összesen 25-en vettek részt, és a külhoniaktól pedig 14 érkezett hozzánk. 

Volt még egy pályázatunk, egy kárpátaljai, ami támogatást nyert, egy 
beregszászi iskolával közösen szerettük volna megvalósítani. Ez nekem nagyon nagy 
szívfájdalmam, mert le kellett mondanunk a pályázatot. Ennek az volt az oka, hogy 
annak ellenére, hogy az igazgató úrral részt vettünk egy előkészítő látogatáson, 
teljesen önköltséggel elmentünk, megnéztük az iskolát, a környéket, a szállást, 
feltérképeztük a helyzetet, ez most februárban volt, annak ellenére nem tudtuk a 
szülőket meggyőzni arról, hogy teljesen biztonságos területre vinnénk a diákokat. 
Egyszerűen nem volt, akit elvigyünk.  

Próbáltunk lehetőséget kérni egy egyoldalú utazásra, erre nem kaptuk meg a 
lehetőséget - érthető, a pályázati kiírás arról szól, hogy egy odautazás, egy ideutazás. 
Úgyhogy ennek jegyében teljesen le kellett mondanunk a pályázatot. Azért sajnáltam 
nagyon, mert az ottaniak már rendkívüli módon készültek, nekik ott kint nem sok 
lehetőségük adódik jelen helyzetben sem ilyen programokon részt venni.  

Én akkor tettem egy ígéretet az igazgató úrnak, hogy valamilyen úton-módon 
szerzünk támogatást adományokból, és az iskola pedig biztosítja a kollégiumunk 
révén a szállást, és valahogy megoldjuk. Rendkívüli módon örültem, amikor 
megjelent a pályázati kiírás a kárpátaljai akcióprogramra, úgyhogy biztos vagyok 
benne, hogy ez lesz nekünk a lehetőség arra, hogy jöhessenek. 

Témanapokat mi is szoktunk tartani az iskolánkban minden évben, kiállítást 
szervezünk a megvalósított produktumokról. Nyilván vannak olyanok, például a 



21 

szökőkút, a mini csobogó, amit nem tudunk itt kiállítani, de a mozgó termékekről be 
szoktunk számolni nemcsak az iskola számára, hanem tágabb környezetben is, az 
egész kistérséget meg szoktuk invitálni, a környező általános iskolákat is, és 
népszerűsítjük a programot. 

Készítettem egy összegzést, kezdve a pályázat megírásától.  
Problémát jelent számunkra a pedagógusoknak a motiválása, ami az igazgató 

asszonytól is elhangzott. Tulajdonképpen a tíz pályázatból kilenccel én foglalkoztam 
azért, mert egyszerűen a szívügyemnek érzem, én ezért nem kapok semmiféle plusz 
elismerést. Szeretek utazni a diákokkal, szeretem azt látni, hogy csillogó szemekkel 
jövünk haza, hogy mennyire várják vissza a társaikat, utána a fennmaradó 
kapcsolatokat, az internet ezt már lehetővé teszi - középiskolás korú diákokról 
beszélünk -, már indultak önálló kezdeményezések kiutazásra, olyan szoros 
barátságok kötődtek. Tehát én úgy gondolom, hogy ezért érdemes.  

Viszont a kollégák bevonása nagyon nagy nehézségekbe ütközik az 
óralevonások, a nem kifizetett túlórák miatt. Rávettem egy kollégát, aki a felvidéki 
pályázatot megírta és koordinálta, és sajnos az volt a tapasztalata az elszámolás után, 
hogy azt mondta, hogy ez volt az első és az utolsó. Én nagyon sajnálom, nem tudom, 
hogy hogyan lehetne a későbbiekben ezen változtatni, illetve lesz majd egy-két 
javaslatom. 

Partnerkeresés. Beszéltünk az igazgató asszonnyal, hogy mi nem egy helyre 
megyünk mindig, nem bejáratott programunk van, hanem mindig próbálunk új 
területtel kapcsolatot teremteni, új iskolákkal. Ez azért is van, merthogy nekünk a 
szakképző iskolák közötti együttműködésben valami produktumot le kell tennünk az 
asztalra. Nem tudunk mindig szökőkutakat gyártani ugyanabba az iskolába, ezért 
törekszünk arra, hogy mindig valamilyen új szakmacsoport bevonásával új terméket 
állítsunk elő. Évről évre változnak az induló szakképzések, és a mi iskolánkban most 
például, ebben az évben a cukrászok jelentek meg, ezért nagyon örültem, hogy 
Kárpátalján, Beregszászon találtunk egy iskolát, ahol szintén van cukrász szakképzés, 
és nagyon klassz termékeket állítottunk volna elő. Sajnos ez az, amit említettem, hogy 
ezt a pályázatot le kellett mondani. De újabbnál újabb szakmák tanítása indul nálunk, 
tehát új iskolákkal kell folyamatosan kapcsolatot teremtenünk. De én azt gondolom, 
hogy ez jó, hiszen minél több területet meg tudunk így ismerni, illetve be tudunk 
mutatni a saját diákjainknak, akik esetleg nem vesznek rajta részt. 

A megvalósítás folyamatában a létszámváltozás itt is jelentett problémát, hogy 
a pályázatnak a megírásakor megtervezzük a létszámot, ennek fejében kapjuk a 
támogatási összeget például az utazásra. Az utazásnál a buszos céggel előzetes 
szerződést kötünk, lepapírozzuk, és amikor az utolsó pillanatban valami történik, és 
azt mondja a diák, hogy nem tud eljönni, akkor az ő létszáma tekintetében egy 
mínuszban vagyunk, de a buszossal megkötött szerződésben pedig már kötöttek 
vagyunk. 

A korábbiakban, míg önkormányzati fenntartás alatt volt az iskolánk, addig 
ezekre a Határtalanul! programokra mindig kaptunk támogatást, körülbelül 100-150-
200 ezer forintot, hiszen mondjuk a termékeknek az elkészítése, előállítása is 
anyagigényes. Az utóbbi időben próbálunk mindig olyan produktumot kitalálni, amit 
össze tudunk szedni az iskolában, de akkor is vannak olyan dolgok, amiket meg kell 
vásárolni, a pályázat erre sem ad külön támogatási összeget. Ezek problémát 
jelentenek, hogy akkor honnan kerítsük elő ezeket a pluszköltségeket. 

A KLIK, ez is elhangzott, itt is nagyon sok nehézségünk támadt a kifizetésekkel. 
Nekem rendkívül kellemetlen volt, amikor novemberben Brassóba utaztunk, és utána 
hónapokig hívogatott engem személy szerint a buszsofőr, hogy még mindig nem és 
még mindig nem, és tétlenek vagyunk.  
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A KLIK arra hivatkozott akkor, hogy még nem érkezett meg novemberben a 
pénz, hónapokkal később történtek a kifizetések. Ezzel elvesztjük azokat a cégeket, 
amelyekkel eddig együtt hatékonyan tudtunk dolgozni, számíthattunk rájuk. 
Megvalósult, kifizettük, azt mondják, jó, köszönik szépen, soha többet nem kérnek 
belőlünk. Ez rendkívül nagy problémát jelent, ugyanígy a szállással is. Én most 
legutóbb Dunaszerdahelyre félve indultam el, mert tudtam, hogy legalább két hónap 
lesz a kifizetése a szállásnak, és rossz szemmel vették ott kint, a kollégium vezetőnője, 
tehát rendkívül nagy problémát jelent ez az átfutási idő. 

Az elszámolásról szeretnék még néhány szót szólni. Én azt gondolom, hogy a 
pályázati beszámoló Excel is rendkívül összetett és bonyolult. Nagyon sok 
tapasztalatunk van más típusú pályázatoknál, ahol nem 1-1,5 millió forintos 
támogatási összegek, hanem 15-20 milliós támogatási összegek vannak, és nem 
nehezítik meg ennyire az elszámolást.  

Én elkészítettem már nyolc beszámolót, úgy véltem, hogy van némi rutinom, és 
mindig folyamatosan újabb problémákba és nehézségekbe ütközöm, és még akkor jött 
az EPER-rendszer is ennek tetejébe. Ez is visszaveti azt, hogy a pedagógusokat be 
tudjuk vonni, tehát egyszerűen megrémülnek ettől a rengeteg sok pluszmunkától, 
tehertől, felelősségtől. Tehát az Excel-bemutatónál is, azt gondolom, hogy túl sok a 
bizonyítás, amit kérnek. Tehát egy nap délelőttöt, délutánt, estét lefedni öt képpel, az 
öt képet megfelelő módon elnevezni, ezt megszorozzuk hat nappal, tehát ez tényleg 
nagyon bonyolult, körülbelül 150 képet kell kiválasztani, ezeket megcímkézni. 
(Szávay István visszatér az ülésterembe.) 

Megcsináljuk a programokat, ugyanúgy az előkészítő órákra igény van, tehát 
egy pedagógus, magam is, nem indulnék el diákokkal úgy, hogy nem hívom föl a 
figyelmet, hogy hova megyünk, mire kell figyelni, balesetvédelem. Az értékelő órákra 
már a diákoknak van igényük, tehát ezt ők szeretik. Visszanézzük együtt a képeket, 
megbeszéljük, milyen nehézségek vagy jó dolgok voltak. Tehát én azt gondolom, hogy 
az sokat segítene, ha ezen lehetne egyszerűsíteni. Köszönöm a figyelmet. 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatóját. Van-e a dabasi projekthez 
kapcsolódó kérdés, hozzászólás, vélemény? (Jelzésre:) Igen, Szávay képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Az államtitkár úr jelentkezett még? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

képviselő úr, nem? 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Különösebben nincs egyébként, 

én csak meg szeretném köszönni mindnyájuknak, hogy itt voltak és ezt elmondták, és 
öntől elnézést kérek, hogy néhány percet nem voltam itt. Megköszönöm az elnök 
úrnak, ez egy kiváló ötlet volt szerintem, hogy hívjon olyanokat, akik ebben érintettek. 

Jó volt hallgatni azt, hogy az a cél, ami ebben a programban annak idején 
megfogalmazódott, és ebben mindnyájan egyetértettünk itt a bizottságban is meg a 
politikai pártok is a parlamentben, az tényleg átjön. Én azt sajnálom, hogy ennek 
azért vannak olyan méltatlan oldalai is, amiről egy ilyen bizottsági ülésen most 
beszélni kellett, és ez adott esetben önök előtt történt, de ez egy ilyen szakma, ezt 
nézzék el.  

Én nagyon örülök, hogy elmondták azt, amit hallottunk, és örülök, hogy a 
gyerekekhez átjön ennek a dolognak az üzenete, és azt, hogy vannak olyan 
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pedagógusok és igazgatók, akik ezt ennyire magukénak érzik, és tényleg megpróbálják 
a gyermekekben a nemzeti összetartozásnak az érzését elültetni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. (Jelzésre:) Államtitkár úr! 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Én is 

köszönöm szépen a beszámolókat és még egyszer a bizottságnak is, hogy ezt a 
napirendjére tűzte. Ahogy jeleztem, nyilván arról van információnk, hogy a technikai 
megvalósításban lehetne fejleszteni és egyszerűsítő lépéseket tenni, úgyhogy ebbe az 
irányba én mindkét háttérintézmény vonatkozásában megteszem a szükséges 
lépéseket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, államtitkár úr. (Jelzésre:) Szabolcs Attila 

alelnök úr! 
 
SZABOLCS ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Most az utóbbi 

beszámolóban megütötte a fülemet, hogy minden évben nem lehet szökőkutat 
építeni. Ez való igaz, de csak példaként szeretném mondani, hogy a váci 
szakközépiskolások, ott is építőipari gyerekek tanulnak, és ők például 
Gyergyószentmiklós mellett Böjte Csabának az ottani otthonánál gazdasági 
épületeket bővítettek, hoztak helyre, nyilván a helyiekkel közösen.  

Tehát ilyen feladatokat nemcsak az iskola kerítésén belül lehetne találni, 
hanem mindenhol, akár itt, akár kint valami olyan, akár karitatív, mondjuk Böjte 
Csaba éppen egy karitatív, de mindenhol lehet szerintem találni olyan épületet vagy 
egy nagyon rászoruló családnak a házát egy kicsit helyrepofozni, ha már építőiparról 
van szó. Tehát lehetne az iskola kerítésén vagy kapuin kívül is keresni olyan 
feladatokat, amit meg lehet valósítani, gondolom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Én is… - (Jelzésre:) bocsánat, 

Petneházy Attila képviselő úr! 
 
PETNEHÁZY ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Én is azt hiszem, 

hogy elsődleges kötelességem, hogy megköszönjem ezeket a részletes beszámolókat, 
amivel tényleg egy széles képet kaptunk arról, hogy hogyan is valósul meg egy ilyen 
program.  

Ha szabad egy személyes élménnyel előhozakodnom, az ember amikor 
elgondolkozott ezen a Határtalanul! programon, nekem például a három 
gyerekemmel való élményem jött föl, amikor nekik már az is egy hihetetlen 
döbbenetet, meglepődést és csodálatot váltott ki, amikor átlépnek a határon, és mégis 
találkoznak olyan emberekkel, akik magyarul beszélnek, ez már önmagában egy 
hihetetlen dolog. Mondom, ők egyszerűen nem tudták hova tenni, például konkrétan 
Hargita megyében volt ez az élmény, ami ért engem. 

Ebből is látszik, hogy a Határtalanul! program egyébként önmagában biztosít 
egy lehetőséget arra, hogy aztán az adott intézmény azt tartalommal töltse meg. 
Ezekből a beszámolókból nagyon-nagyon kiderült, hogy mennyire iskola-, intézmény- 
és pedagógusfüggő, hogy ezt hogyan tölti meg tartalommal, és ezt sajnos - vagy nem 
sajnos -, a mai példákból látva láthattuk, hogy milyen nagyszerűen, de sajnos nem 
tudja mellétenni a program. Ez az, ami soha nem lesz kiküszöbölhető, hogy lesznek-e 
olyan pedagógusok és lesznek-e olyan intézmények, amelyek ezt valóban ilyen 
csodálatos módon felépítve a kezdetektől a lecsengetésig, hogy így mondjam, 
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megvalósítják ők maguk. Én ehhez csak gratulálni tudok a mai beszámoló kapcsán. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Én is ismételten megköszönöm mind 

a két intézménynek a tájékoztatóját. Valóban azt kell megállapítsuk, hogy egy-egy 
iskolában ott van mondjuk sikeres néptánccsoport, ahol van valaki elkötelezett 
néptánctanár. Az iskolai kosárlabdacsapat akkor jó, hogyha nem labdarúgás-kedvelő 
a testnevelő (Derültség.), hanem mondjuk volt kosárlabdázó. A Határtalanul! 
program is ott működik sikeresen, ahol van lelkes szabadidő-szervező, elkötelezett 
pedagógus és iskolaigazgató, ők azok, akik ezt évről évre szervezik, még a gondokkal 
együtt is.  

Nagyon szépen köszönöm mind a két intézménynek, hogy erről szóltak, 
valóban őszintén, hogy láttatják velünk is, hogy milyen zökkenők, milyen nehézségek 
vannak az egyébként sikeres programban, és mind a két részről hallhattuk részben az 
elszámolás, leginkább a finanszírozás problémáját, az elmaradt ügyeleti díjakat, a 
pedagógusmotiváció hiányát. Egy ideig lendületből is működik ez a rendszer, de 
előbb-utóbb a lelkesedés lehet, hogy el fog fogyni, és akkor egy igazán nagyon-nagyon 
jó programért aggódhatunk majd, és tisztelettel kérjük is államtitkár urat, amire itt 
kötelezettséget vállalt, hogy ezeket a problémákat továbbítsa. 

Továbblépnénk a napirendünk d) pontjára, és tisztelettel kérem… (Jelzésre:) 
Bocsánat, államtitkár úr! Öné a szó. 

 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm. Ha nincs további konkrét köznevelési tartalom, akkor én szeretnék 
elköszönni, ha erre lehetőséget kapok, mert újabb értekezletre kell hogy menjek.  

 
ELNÖK: Igen. Köszönjük szépen az államtitkár úr részvételét. 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük, minden jót kívánunk. (Sipos Imre és Szávay István az 

ülésterem ajtaja felé indulnak.) 

Posch Dániel tájékoztatója 

Posch Dánielnek, a Csillagösvény Utazási Iroda ügyvezetőjének adom meg a 
szót. Tessék parancsolni! 

 
POSCH DÁNIEL, a Csillagösvény Utazási Iroda ügyvezetője: Köszönöm 

szépen. A távozókhoz is azért, ha egy mondat erejéig maradnának, mert azt 
gondolom, hogy hátha itt nem tiszta mindenki előtt, hogy én mit is keresek itt egy 
utazási iroda képviselőjeként. Azt hiszem, államtitkár úr és képviselő úr előtt sem 
lehet ez teljesen tiszta, ahogy én is meglepődtem a meghíváson, és nagyon köszönöm 
a tisztelt bizottságnak, elnök úrnak, államtitkár úrnak, hogy itt lehetek. 

Azért vagyunk itt, azt gondolom, mert ahogy elhangzott, 44 ezer diák utazik a 
programon keresztül, és abban a megtisztelő helyzetben vagyunk, ami egyben egy 
óriási felelősség is, hogy ebből a 44 ezerből 3600 diákot mi utaztathatunk itt a 
Kárpát-medencében. Ha ebben lenne bármi hátszelünk, ahogy nincsen semmi, ezt 
magunknak köszönhetjük azáltal, hogy Magyarországon mi vagyunk jelenleg az 
egyetlen olyan utazási iroda, amely kizárólag határon túli magyarlakta területekre 
szervez utakat. Ha lenne ebben hátszelünk, akkor azt hiszem, én sem küzdenék most, 
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jelenleg is, a jelen pillanatban azzal a problémával, hogy holmi családi kölcsönökből 
kell a most utazó 15 iskolánk utazását finanszírozni. Szóval ez valóban, csatlakozom 
az előttem szólókhoz, hogy ez egy kis probléma, ahhoz képest kis probléma, hogy 
milyen fantasztikus maga a program. 

Szávay képviselő úr iránt úgyszólván barátságot érzek, bár nem ismerjük 
egymást személyesen, de az én utazási irodámnak az indíttatása is ugyanúgy szívből 
fogant, mint ahogy neki is az elköteleződése a moldvai csángó ügyek iránt. Én innen 
ismerem őt jól, és azt gondolom, hogy közös barátaink révén is megilleti őt a 
tiszteletem és a tevékenysége iránt is hasonló jókat érzek.  

Az irodám, a Csillagösvény Utazási Iroda indulása a moldvai csángó ügyek 
iránt érzett szerelmemhez kötődik, ezért is adtam mindenkinek ajándékba egy kis 
könyvemet, ami a moldvai csángókról szól. Ez a tevékenység, a moldvai utaztatás 
bővült odáig, hogy az összes határon túli magyarlakta területekre, kezdve a 
Délvidéktől, Dél-Baranyától a Muravidéken keresztül körbe a Kárpát-medencébe 
terjednek az útjaink. Ezek közt vannak olyan missziós dolgaink is, mint ahogy van 
számos olyan falu, ahol minekünk sikerült beindítani a faluturizmust, ilyen mondjuk 
Fehér megyének az egyetlen magyar többségű települése, Vajasd, vagy a moldvai 
csángóknál elkezdtünk utakat szervezni Dumbrăvenibe, Lujzikalagorba. És nem kell 
talán senkinek, de különösen képviselő úrnak ecsetelnem, hogy ez milyen 
fantasztikus dolog, amikor egy pici csángó faluban, Külsőrekecsinben - illetve nem is 
olyan pici falu, de mellette a Dumbrăveni nevű kis kicsángálása ennek a falunak - 
harminc év után rendeztek először csángó táncházat az oda érkező csoportunknak, és 
azóta saját maguknak is megcsinálják azt. Előszedtük a régi magyar népzenét játszó 
zenészeket, és azóta a falu ezt kéthavonta megcsinálja a helyi, csodálatos munkát 
végző magyartanár segítségével. 

Szóval csak ezt akartam itt elmondani, aztán nyilván tiszteletben tartom a 
bokros elfoglaltságokat. Tudom, hogy kezdődik az ülés, és köszönöm szépen. (Sipos 
Imre és Szávay István távoznak az ülésről.) 

Nagyon sokat elmondtak a program előnyeiről, nem is akarnám már itt 
ismételni a dolgokat, de összeírtam egypár olyan gondolatot, ami talán eddig még 
nem hangzott el.  

Tehát van a turizmusnak, nekem is idegenforgalmi végzettségem van, 
mindenki tudja, aki ebben dolgozik, hogy milyen multiplikátor hatása van a 
turizmusnak. Tehát azt gondolom, hogy amikor a csoportjaink révén 
finanszírozhatjuk az egyes magyar tulajdonban lévő panziókat vagy kis családi 
szálláshelyeket… - nekünk nagyon fontos az, hogy minden utunk magyar tulajdonú 
szálláshelyekhez menjen, hiszen ez a program lényege. Tehát hiába van egy felvidéki 
körutazásunk a bányavárosokhoz, akkor is igyekszünk úgy alakítani a programokat, 
hogy megtapasztalják azt a nemzeti összetartozás élményt, ami életre hívta a 
programot. Tehát a program lehet ugyan olyan területeken is, ahol már sajnos nem 
élnek magyarok vagy nagyon erős szórványban élnek, de akkor is nagyon fontos az, 
hogy a szálláshelyek magyarlakta vidékeken legyenek. Ezek a szálláshelyek némely 
esetben kollégiumok. Persze ezeket mindig azért föl kell mérni alaposan, hogy hol 
vannak olyan kollégiumok, amik megfelelő elszállásolást biztosítanak. Ez is egy 
nagyon fontos dolog, hiszen Gyergyószentmiklóson idén vagy ebben a tanévben 
600 diákunk került elszállásolásra, és közülük nagyon sokan mentek a Salamon Ernő 
Líceum kollégiumába, vagy egy udvarhelyi kollégiumban is sok vendégünk fordult 
meg. Ez nyilván hozzájárul a kollégium, az iskola fenntartásához, és bevételhez 
juttatja az adott intézményt. 

Sajnos a szomorú helyzet az, hogy rengeteg az ilyenfajta szabad kapacitás, 
hiszen Gyergyóban például tizenkét évvel ezelőtt még több mint ezer diák lakott a 
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kollégiumokban, manapság már csak háromszáz vagy háromszázötven. Ugyanez a 
helyzet nagyon sok más területen is, Nagyenyeden például a patinás kollégiumban, a 
református líceumban, református kollégiumban is annyira megcsappant a 
gyereklétszám, hogy szinte korlátlan mennyiségű szálláshely áll rendelkezésre. 

Nagyon fontos a programnál az, hogy kulturális téren rengeteget tud segíteni a 
program. Van két nagyon felkapott programunk, az egyiknek az a neve, hogy „Elek 
apó nyomában, erdélyi mondák és legendák útján”. Ennek keretében például - Elek 
apóról, Benedek Elekről van szó - Kisbaconban, a Benedek Elek emlékházban 
600 diákunk fordult meg, itt szintén ez a hatszázas szám köszön vissza, mert ennyien 
vettek részt az Elek após útjainkon. Ez nagyon nagy segítséget nyújt a ház 
működtetéséhez, fenntartásához és a felújításához is.  

Volt olyan csoportunk, nagyon tetszett, ahogy az igazgató asszony és az 
igazgatóhelyettes asszony ecsetelte a külhoni közösségek számára hasznos 
tevékenységet, köszönöm az ötleteket, egy fantasztikus dolog a versek osztogatása is. 
Nekünk például olyan akciónk volt, hogy a Benedek család tagjai sírja környezetét 
rakták rendbe a diákjaink, vagy a borsi Rákóczi-kastély környezetében a helyi 
diákokkal közösen rendeztek afféle nagytakarítást a diákjaink.  

De szintén egy fantasztikusan nagy hatású dolog az, hogy mondjuk „A 
szabadság hőseinek nyomában” szintén egy népszerű programunk a Felvidékre, ezzel 
a programmal jelenleg a nemzeti összetartozás napján hat csoportunk tartózkodik ott 
a Felvidéken. Képzeljük el, hogy mekkora élmény lesz az a várhosszúréti művelődési 
házban, szerencsére ez egy nagy intézmény, amikor 240 magyarországi diák és a 
partneriskolák diákjai, tehát szintén jó kétszáz diák vesz részt egy néptáncos 
mulatságon. És szintén hasonlók a tapasztalataim, hogy a gyerekek meglepődnek, 
elsőre megijednek attól, hogy a néptáncos buli az meg mi fán terem, de aztán a végén 
olyan fantasztikus mulatságok szoktak ebből kerekedni, hogy biztos vagyok benne, 
hogy ez itthon akár a néptáncmozgalmakra, a néptáncoktatásra is nagy hatással van. 

Szintén nagyon sokszor mondják a visszatérő diákok, hogy kicsit az az érzésem, 
hogy Romániába utaztak és Erdélyből jönnek, vagy Szlovákiába utaztak és a 
Felvidékről jönnek meg. Valóban sokszor megrökönyödnek azon, hogy magyarul 
beszélő embereket találtak, magyarokat találtak ott a külhoni vidékeken, és talán 
ezzel, majd ha eltelik egy tíz-húsz év, vagy amikor hazamennek és mesélnek otthon a 
kirándulásukról, akkor nem fordul elő az, ami rendszeresen megtörténik a felnőtt 
útjainkon, hogy valaki akaratlanul azzal bántja meg a helyieket, hogy jaj, de szépen 
beszélnek magyarul, hol tanultak meg. Ez sajnos szinte minden csoportunkban 
előfordul, azoknál, akik elvileg készülnek az utakra. Tehát ilyen szempontból is 
rendkívül hasznos és jó a program. 

Nagyon fontos az, hogy a szállásokat nyilván a programba, esetleg ha itt előtte 
beszélgetnénk egyszer a kiírásról, akkor mint minden jól működő programba, lehetne 
újabb ötleteket belevinni. Az nagyon tetszett nekem, amikor itt hallottam, hogy a 
Téka Alapítványhoz vagy a Kallós Alapítványhoz mentek. Ez számomra is nagyon 
fontos, hogy Böjte Csabáék Dévai Szent Ferenc Alapítványának intézményeit úgy is 
támogatni tudjuk, hogy egyrészt adományokat visznek. Ez a helyi közösség számára 
hasznos tevékenység, amely pluszpontot ér, tehát sokszor az adománygyűjtés, 
adományok célba juttatása a hasznos tevékenység, de emellett pedig nagyon sok 
szálláshely révén is tudjuk támogatni ezeket az intézményeket, legyen szó a 
szamosújvári Tékáról vagy a válaszúti Kallós kollégiumról vagy pedig Déván a Szent 
Ferenc Alapítvány vendégházairól. Ide is négyszáz diákot sikerült idén vinnünk, ami 
ezer vendégéjszakához juttatta őket. Elég jelentős bevételi forrás ez az 
intézményeknek.  
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Tehát azt gondolom, hogy nemzetpolitikai szempontból nyilvánvalóan ez 
nagyon hasznos dolog, de az, hogyha egy besztercebányai szlovák iskola 
kollégiumában szállásoljuk el a diákokat, az nem az. Tehát valahogyan, nem tudom, 
hogy ezt hogyan lehetne esetleg valahogy belevinni, nyilván ez már egy politikai 
kérdés is, hogy hogyan lehet így diszkriminálni a szálláshelyeket, de esetleg az 
alapítványi szálláshelyeket valahogy érdemes kiemelni. Bár azt gondolom, hogy 
nemcsak mi, hanem az iskolák is, amelyek ilyen kirándulást szerveznek, átérezve a 
célokat, a missziós tevékenységet, valószínűleg odafigyelnek ők is erre. 

Azt hiszem, hogy nyilván nagyon sok mindenről tudnék én beszélni akár 
utazási irodai téren, akár a Határtalanul! programmal kapcsolatban, de tiszteletben 
tartom, hogy azt hiszem, hogy az idő a vége felé jár. De nagyon szívesen bármilyen 
kérdéssel kapcsolatban bőségesen tudnék tájékoztatni, amennyiben a kérdésekre 
tudok válaszolni, akkor nagyon szívesen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az ügyvezető igazgató úrnak a tájékoztatóját. Van-e 

képviselőtársaim részéről kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) Ander Balázs képviselő úr! 
 
ANDER BALÁZS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Aki ilyen 

átszellemülten, ennyire magával ragadóan tud beszélni egy ilyen nemes dologról, 
annak a Jóisten adjon nagyon-nagyon sok erőt, sok szerencsét ehhez a szent 
fanatizmushoz - elnézést, hogy így fogalmazok, jó értelemben nyilván szent 
fanatizmushoz.  

Csak ennyi lett volna, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Én is csak megköszönni tudom a 

tájékoztatást. Fontos az, hogy nemzetpolitika iránt ne csak elkötelezett pedagógusok, 
szabadidő-szervezők, politikusok legyenek, hanem utazási irodák is. Szerintem 
egyáltalán nem jelent az diszkriminációt, hogy igyekeznek magyar szállásadókat 
találni és vendégéjszakákhoz juttatni őket vagy a hozzájuk közel álló kollégiumokat. 
(Szávay István visszatér az ülésterembe.) Ez mindenféleképpen dicsérendő, és üzleti 
szempontból is eredményes időszakot kívánunk önöknek, és köszönjük a 
nemzetpolitika iránti elkötelezettséget. 

Amennyiben nincs más hozzászólás, kérdés (Senki sem jelentkezik.), úgy a 
bizottsági ülést most bezárom. Holnap 11 órakor találkozunk költségvetési módosítók 
ügyében, és akkor kerülhet majd sor mindenféle más egyebek napirendi pontra is, ha 
lesz ilyen. 

Az ülés berekesztése 

Én nagyon szépen köszönöm meghívott vendégeinknek a jelenlétüket, a 
tartalmas beszámolót. Köszönöm szépen minden kedves megjelentnek, hogy itt volt, a 
bizottsági ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 46 perc) 

  

Pánczél Károly 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 
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