
„ Három nap veled”

A  jászkiséri  Csete  Balázs  Általános  Iskola  a  „Három  nap  veled” 

elnevezésű  pályázatot  immár  második  éve  nyeri  meg.  A  2007-2008-as 

tanévben  az  Egri  Gyakorló  Általános  Iskola  diákjaival  tölthettünk  el 

összesen 6 napot, az idén pedig a Monori Ady Úti Általános Iskolával.

A  „Három  nap  veled”  program  keretében  a  városi  élet  és  a  falusi  élet 

kölcsönös  megismerése  volt  a  fő  cél.  A  pályázat  elsőként  a  jászkiséri 

diákokat  és  szülőket 

(mint  vendéglátókat) 

állította  nagy  feladat 

elé,  akik  már  gyakor-

lottan  fogtak  ennek  a 

megvalósításához  az 

előző  év  tapasztalatai 

alapján.  Már  napokkal 

előtte  nagy  várakozás-

sal  töltötte  el  a  szülő-

ket és a gyerekeket, hogy milyenek is a monori „városi gyerekek”.

Itt  tartózkodásuk  programjáról  az  általános  iskola  pedagógusai 

gondoskodtak.  A  vendégek  szállását  a  vendéglátó  gyerekek  és  szüleik 

biztosították.  Jászkisér  nevelői  és  gyerekei  igyekeztek  a  programjukkal 

bemutatni,  milyen  is  a  falusi  élet.  Az  2008.09.12-én  érkezőket 

megvendégelték  a  napközi  konyhán,  és  köszöntötte  őket  Hajdú  László  

polgármester  úr,  valamint  az  iskola  igazgatója,  Kiss  Lajos  tanár  úr. 

Óralátogatás  keretén  belül  megismerhették  a  vendég  gyerekek,  hogy  is 

zajlanak  nálunk  a  tanítási  órák.  A  program  további  részében  szerepelt  a 

tehenészetbe  való  látogatás,  a  református  templom  megtekintése,  a  kempó 

bemutató  és  a  falubejáró  verseny.  Az  első  nap  végéhez  közeledve  a 

gyerekekre  a  vidámság,  az  öröm  és  a  baráti  kapcsolatok  kialakítása  volt 



jellemző.  A  gyerekeket  izgalommal  töltötte  el  a  családokkal  való  esti 

találkozás. Az éjszakát mindenki kellemesen töltötte.

A  második  nap  a  halastónál  kezdődött  a  tavak  körbejárásával,  madár 

és növény-meghatározással, valamint csapatversenyekkel.

A  nap  programjában  szerepelt  még  rókavadászat,  számháború  a  parkban  és 

táncház  a  Pendzsom  Néptánc  Egyesület  táncosaival.  Itt  a  hangulat 

fantasztikus  volt,  minden  gyerek  szívesen  bekapcsolódott  az  ismeretlen 

táncok  (néptánc)  megtanulásába.  Ezt  követően  újra  a  vendéglátó 

családokhoz távoztak a gyerekek.

A  harmadik  nap  a  Tájháznál  kezdődött.  A  gyerekek  Szüle  Kati  néni 

vezetésével  végignézhették  a  tájház  gyűjteményét,  kézműves  foglalkozáson 

vettek  részt,  ahol  természetes  anyagokból  (bab,  csuhé,  fa,  ruhaanyagok) 

babákat,  nyakláncokat  készítettek  a  játszóház  tagjainak  segítségével. 

Eközben bográcsban már rotyogott az ebéd.

Lehetőségük  volt  a  gyere-

keknek  pónis  lovaskocsi-

kázásra  és  lovaglásra  is.  A 

délelőttöt a szabad ég alatt 

elfogyasztott  ebéd  és  a  jó 

hangulat  jellemezte.  Az is-

kola  előtti  búcsúzás  az 

újra  találkozás  tudatában 

zajlott.

A Jászkiséren eltöltött  3  nap nem jöhetett  volna  létre  segítség nélkül. 

Szeretnénk felajánlásaikat, önzetlen segítségüket megköszönni:

- Hajdú Lászlónak,

- Stoszekné Erzsike néninek és a napközi konyha összes dolgozójának,

- a tehenészet dolgozóinak,

- Somodi Lajosnak,

- Eszes Tamásnak és tanítványainak,



-  a Lukácsi házaspárnak és táncosaiknak,

- Borbély Gyulának és dolgozóinak,

- Szüle Kati néninek, valamint a játszóház tagjainak,

- Dósa Ferencnek,

- minden résztvevő nevelőnek, a vendéglátó szülőknek, gyerekeknek.

 Az  újra  találkozás  2008.09.26-án  jött  létre  Monoron,  ahol  a  gyerekek 

már barátokként találkoztak.

A  program  itt  is  a  vendégek  szívélyes  fogadásával  kezdődött.  Az 

érkezőket az  iskola  igazgatója,  Tóth Ágnes köszöntötte.  Ízelítőt kaptunk mi 

is a monori gyerekek tanítási óráiból. 

A délután folyamán a Csévharaszti  Ősborókásba kerékpározott nevelők 

és  szülők  segítségével  a  csapat.  Itt  ismerkedtek  meg  a  tanulók  a 

természetvédelmi  területtel,  és  számháború  visszavágó  is  volt.  Az  iskolába 

való visszatérés  után táncház következett,  ahol country,  skót és  ír  táncokat 



tanultak  a  gyerekek.  A  közös  tánc  felejthetetlen  hangulatban  zajlott. 

Ezután a vendéglátó családokhoz távoztunk, éjszakai nyugovóra.

Másnap  díszmadár  kiállítást  tekintettünk  meg.  Ezt  követően 

városbejáró  versenyen  vettek  részt  a  gyerekek.  Az  ebédet  a  Sport 

vendéglőben  fogyasztottuk  el.  A  finom  ebéd  után  Baranta  bemutatón 

vettünk  részt.  A  program  következő  célpontja  a  Strázshegy  volt,  ahol  a 

kilátóból  körbe  nézhettük  a  környéket.  Egy  családi  borospincénél 

fogyasztottuk  el  a  szülők  által  elkészített  uzsonnát.  Jól  elfáradva 

visszaindultunk  a  vendéglátó  családokhoz.  Este  fakultatív  programként  a 

vendéglátók  megmutatták  a  jászkiséri  gyerekeknek  a  várost 

díszkivilágításban és sétáltak a városközpontban.

A  vasárnapi  program  első  része  is  fakultatív  volt.  Felekezeteknek 

megfelelő  Szentmisét,  il-

letve  Istentiszteletet láto-

gattak  meg  az  érdeklő-

dők.   A nap  fő  programja 

a  Városi  Uszoda  látogatása 

volt,  valamint  a  Városi  

Streetball  Bajnokság  meg-

tekintése.  A  Delfin  SE 

tagjaitól  szinkronúszó  be-

mutatót láthattunk, a tanmedencében pedig a  gyerekek fürödhettek,  úszhat -

tak. A családoknál elfogyasztott ebéd után ismét eljött a búcsúzás ideje.

 A  két  iskola  tanulói  könnyek  között  búcsúztak  el  egymástól,  bízva 

abban, hogy barátságuk nem erre a hat napra szólt.

Köszönet  a  monori  nevelőknek,  támogatóknak,  szülőknek  és  a 

gyerekeknek.



Magánvélemény:

Külön  említést  érdemel,  hogy  mind  a  két  iskola  nevelői  feláldozták 

hétvégéjüket, és rengeteg munkával igyekeztek emlékezetessé tenni ezt a hat 

napot,  fáradságot nem tűrően. Ugyanez jellemzi a szülőket is,  akik mindent 

megtettek azért,  hogy a  vendég gyerekek maximálisan el  legyenek látva,  jól 

érezzék magukat.

A  pályázat  rendkívüli  lehetőséget  nyújtott  a  nevelőknek,  gyerekeknek  és  a 

szülőknek  egyaránt  az  „ÚJ”  megismerésére,  a  szeretet  és  a  barátság 

fogalmának újraértékelésére.

Köszönöm,  hogy  én  és  férjem  is  részt  vehettünk  ezen  a  csodálatos  hat 

napon.

Köszönettel:

Tábi Istvánné (szülő és gyógypedagógiai asszisztens tanuló)


	„ Három nap veled”

