
 

 

 

TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0034 

„Kézen fogva a jövőnkért” című pályázat 

 

 

Beszámoló a második testvériskolai látogatás programjáról 2014. október 1-3. 

  

Résztvevők: 

 a Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI 30 bevont tanulója és 3 

pedagógusa 

 a Csépai Petőfi Sándor Általános Iskola 30 bevont tanulója és bevont pedagógusai 

Helyszín, szállás: Csépa, Missziós-ház 

Étkezés: A Csépai Önkormányzat Közösségi konyháján, illetve a Cserkeszőlői étteremben 

Utazás: A Kerekegyházi KORTE Bt autóbuszával, illetve a Csépa-Tiszakürt Közös 

önkormányzati tulajdonban működtetett iskolabusszal 

Program: 

1. nap: 2014 október 1., (szerda) 

Indulás 9 órakor a CBA előtti parkolóból külön busszal, mely autóbusz végig velünk 

maradt. 

Érkezés 10.30 körül a Csépai Petőfi sándor Általános Iskola parkolójába, itt 

körbevezették a vendéglátók a kerekegyházi vendégeket, majd egy kulturális zenei 

műsorral köszöntötték a Csépai gyerekek a vendégeket. Ezután egy PPT-vel 

támogatott előadást: „Tiszazug- Csépa-iskola”, hallgattunk meg, ennek az interaktív 

bemutatónak a segítségével ismertették mega vendéglátók lakóhelyüket, iskolájukat, 

szokásaikat. 

 
Tízóraira helyben sült pogácsát és gyümölcsteát kaptak a tanulók. 



 

 

 

A bemutató után körbesétáltuk az iskolát még egyszer és megnéztük a település 

központját. 

A séta után elfoglaltuk a katolikus templom melletti missziós-házban a szállásunkat. 

A szállás elfoglalása után ebédre Palóclevest és palacsintát ettünk, ,mely bőséges és 

ízletes volt. 

 
 

Ebéd után közös játék keretében ismerkedtünk meg 15-18 óráig Magor magyarjai 

Egyesület népi játékaival. 

 
A gyerekek íjászkodtak, ördöglakatot oldottak, különböző ügyességi feladatokat 

oldottak meg, megismerkedhettek őseink jurtájával és életmódjával. Aki megéhezett 

közben süteményt és gyümölcsöt kapott uzsonnára. A játékot csupán a csapadékos 

időjárásnak köszönhető szúnyoginvázió befolyásolta kissé negatívan, de 

szúnyogriasztóval úrrá lettünk a helyzeten. 

18.30-kor vacsoráztunk, virslit teával.  



 

 

 

Vacsora után játékos vetélkedőt rendeztünk, melyhez a két iskola gyermekeiből 

vegyes csapatokat állítottunk össze. a vetélkedőn a nyári táborra vonatkozó 

feladatokon kívül ügyességi játékokban kellett a tanulóknak megmutatniuk 

talpraesettségüket. Minden tanuló bekapcsolódott, a vetélkedő körülbelül 21.00-ig 

tartott. 

 

 
Az éjszaka viszonylag nyugodtan telt, a tanulók szállása kulturált, tiszta és kényelmes 

volt.  

 

2. nap 2014 október 02.(csütörtök) 

8.00 –kor reggeliztünk kolbászt, sajtot, paprikát, paradicsomot, teát. Aki kért, ihatott 

kakaót is. 

Körülbelül 8.30-kor indultunk a Szarvasi Mini Magyarország megtekintésére. Sajnos a 

rengeteg szúnyog itt is zavarta az elmélyült szemlélődést, de a program mindenki 

számára érdekesnek bizonyult. 



 

 

 

 
 Ezután Kunszentmártonba, a Helytörténeti Múzeumba látogattunk, ahol egy magas 

szakmai színvonalat felmutató nívós múzeumpedagógiai foglalkozáson vehettünk 

részt. A kiállítás egyik része a környék történetét ismertette meg a tanulókkal 

interaktív módon, majd a második részben a Börtön-múzeumban berendezett 

szakmatörténeti kiállításon figyelhették meg a tanulók az egyes szakmák történetét és 

specialitásait a program rendkívüli érdeklődésre talált a csoportban, tanulságos és 

bátran javasoljuk bárkinek. Ezután Cserkeszőlőn ízletes erdei gyümölcslevest rántott 

sertésbordát és rizibizit ebédeltünk, hozzá mindenki 100%-os gyümölcslevet kapott.  

 
A Cserkeszőlői sportpályán ügyességi játékokkal folytatódott a program, majd a helyi 

Csipkeházban a vert csipke készítését mutatta be a tulajdonos asszony, és a 

bemutatóterem megtekintésére is volt lehetőségünk. 

Csépára való visszaérkezésünk után, az iskolában hüllő és ásványkiállítást tekintettek 

meg a tanulók, és akinek még maradt energiája délután kézműves foglalkozáson 

pihenhette ki a kirándulás fáradalmait, műanyag flakonból készített figurákat, textil és 

papírképeket, figurákat készítettek.  

18.00-kor tarhonyás húst tálaltak a vendéglátók vacsorára, majd karaoke-val, 

daltanulással és latin, valamint modern tánctanulással folytatódott az est 21.00-ig. 



 

 

 

 

 
 

3. nap 2014. október 3. (péntek) 

8.00 reggelire kalács, vaj, dzsem, kakaó, gépsonka, paprika, paradicsom és finom 

helyi kenyér volt a menü. 

Körülbelül 9 órakor indultunk a Tiszakürti Arborétumba, ahol Kincskeresés, a 

madárgyűrűzés bemutatása, 

 



 

 

 

 
 valamint az arborétum természeti kincseinek bemutatása volt a program délig. 

 A tanulók még egyes állatfajokról ismeretterjesztő filmeket is megtekinthettek. 

Ebédre, körülbelül 13 órakor brokkolikrémlevest, és milánói makarónit kaptak. 

Ebéd után egy záró vetélkedő keretében adtak számot szerzett ismereteikről, előadták 

a tanult dalt és minden tanuló ajándékot kapott. (bögre, képeslap, hologramos toll) 

Búcsúzásra 14 óra körül került sor, azzal a megállapodással, hogy a két iskola 2015 

februárjában Kerekegyházán egy közös projektzáró rendezvényen összesíti a projekt 

eredményeit, ünnepli a diákok barátságát. Egy jól sikerült program után elégedetten 

indultak a KEREKEGYHÁZI tanulók haza, úgy érezzük, hogy a projekt célkitűzéseit 

ezen a programon is messzemenően teljesítettük.  

 

 


