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Összegző beszámoló 

 

 

Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy a TÁMOP-3.3.14.A-14/1-2014-0030 „Szociálisan 

érzékenyítő testvériskolai program a 2014/15-ös tanévben” nevű pályázatunk sikeres elbíráláson 

vett részt. Egy álmunk vált valóra azzal, hogy iskolánkban ennyi programot és eszközöket tudunk 

biztosítani a tanulók számára. 

A pályázat keretein belül tanulóink heti, havi, kéthavi rendszerességgel különböző szakkör jellegű 

foglalkozásokon vehettek részt (angol, biológia-egészségtan, informatika, történelem-hon- és 

népismeret, kézműves foglalkozás). Ezenkívül négyrészes előadássorozat keretében bemutató 

kisfilmet készítettünk iskolánkról, gyárlátogatással egybekötött pályaorientációs előadással 

próbáltunk továbbtanulással kapcsolatos döntésükhöz hozzájárulni, ezenkívül hallhattak az alkohol- 

és drogfogyasztás veszélyeiről illetve az egészséges életmód fontosságáról. 

A tanulók mindennapjait tanulmányi, kulturális programokkal is színesítettük. A város, a megye, az 

ország különböző pontjaira igyekeztük ezeket az eseményeket szervezni, hogy igazán emlékezetes 

kalandokban lehessen részük, és a lehető legszínvonalasabb élményt biztosítsuk a gyerekeknek.  

 

Iskolánkon belül sportdélutánon vehettek részt, az iskolai egészségnap keretében egészséges 

ételeket készítettek, majd az egészség témaköréhez kapcsolódva, a biológia-egészségtan foglalkozás 

ismereteit is hasznosítva kiselőadások készítésével mélyíthették el tudásokat.  

Városunkban megtekintették a Móra és a Petőfi házat illetve a Kiskun Múzeumot, ezenkívül 

pedagógusaink könyvtárlátogatást szerveztek nekik a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi 

Könyvtárban.  

Kistérségünkben a pálmonostorai Kiss tanyán a tanyai gazdálkodás rejtelmeibe nyerhettek 

betekintést, lovasbemutatóval fogadták őket, állatsimogatással folytatódott a program, 

Petőfiszálláson megnézték a búcsújáró helyet és a kegyhelyet, utána pedig lovaskocsikázáson 

vehettek részt. 

Megyénk székhelyén, Kecskeméten, a Katona József Könyvtár épületében tanulóink az EUROPE 

DIRECT európai információs pontot látogatták meg, ahol sok érdekességet hallhattak az Európai 

Unióról. 

 

Diákjaink Szegedre is utaztak, ahol a Móra Ferenc Múzeum természettudományi és néprajzi 

látványtárát tekintették meg, majd a Cinema City mozi Bosszúállók című filmjét nézték meg. 

Fővárosunkban a Budapesti Operettszínház Csínom Palkó című, rendkívül színvonalas előadására 

sikerült jegyet vásárolnunk, amit a nemzeti összetartozás ünnepére készítettek, így pályázatunkhoz 

is jól kapcsolódott. 

A pályázat és a szakmai munkánk fénypontja a június 4-6-ig megrendezésre kerülő segesvári 

kiutazás, mely keretein belül végre személyesen is megismerhettük a leendő testvériskolánk 

pedagógusait, tanulóit és magát a várost. A három nap alatt igyekeztünk Erdély legszebb városait, a 

nemzeti emlékhelyeinket végigjárni, a segesvári testvériskolával a legjobb kapcsolatot kialakítani.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Fájó szívvel búcsúztunk, de azzal a reménnyel, hogy nem sokára találkozunk, hiszen a kapcsolat 

kialakult, sőt barátság kötetett. 

 

 

Meghívásunkra augusztus 24-e és 29-e között tartottuk a közös nyári tábort, ami már a kapcsolat 

megerősítését szolgálta. A gyermekek rendkívül színes programoknak lehettek részesei. Jóleső 

érzés volt látni, hogy már barátként láttuk őket vendégül.  Örömteli napokat töltöttünk együtt.  

Érzéseink szerint és a segesváriak visszajelzése alapján is egy kiemelkedően fontos, és 

rendkívül hasznos barátság és kapcsolat kezdődött el a két iskola között, melyet nem tudtunk 

volna létrehozni, ha nincs ez a TÁMOP-3.3.14.A-14/1-2014-0030 „Szociálisan érzékenyítő 

testvériskolai program a 2014/15-ös tanévben” nevű pályázat. 

Nem ért véget sem a program, sem a kapcsolat, hiszen 2015. november 4-én ismét vendégül látjuk a 

testvériskolánkat színes programokkal és már szakmai munkánk betekintésébe is.  

 

Mára már a szívünkbe fogadtuk egymást, melyhez közös dalunk egyben barátságunk mottójaként is 

szolgál: 

„Hát épp ezért, megmaradásunkért 

Fogjunk össze, tegyünk végre 

Magyar a magyarért 

 

Bárhol is vagyunk, mi összetartozunk 

Hát örüljünk egymásnak 

Amikor találkozunk” 

 

 

 

Kiskunfélegyháza, 2015. augusztus 31. 

 

 

 

 

 …………………………… 

 Jankovszki Zoltánné 

 Szakmai vezető 

 

 


