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Hódmezővásárhelyiek látogatása Ceredre 

2018. április 25-én hatalmas várakozással és lelkesedéssel elindultunk Ceredre, a 

testvériskolánkhoz. A „Tőlünk színes a világ” pályázatnak köszönhetően feledhetetlen két napot 

töltöttünk együtt az ottani iskolásokkal, és pedagógusokkal, akik nagy szeretettel vártak minket. 

Tervezett program: 

− Nyitórendezvény a két iskola bevont tanulóinak és pedagógusainak részvételével. 

− A partnerintézmények bemutatása, ceredi id. Szabó István Általános Iskola megismerése. 

− Cered látnivalóinak megismerése. 

− Csapatépítő, ismerkedő játékos programok. 

Az első napon különleges helyszínre túráztunk, ahol egy horgászversenynek köszönhetően mi is 

kipróbálhattuk, milyen kicsi és nagyobb halat fogni. Jutott idő a közös kézműveskedésre, 

beszélgetésre, önfeledt játékra is. Már az első óra után kialakultak a két iskolából szerveződött baráti 

körök, így csoda, hogy az izgatottság ellenére éjfél körül mindenki álomra hajtotta a fejét. 

A falu egyetlen panziójában a hatalmas udvaron tudtunk közös esti beszélgetést, játékokat rendezni. 

A szobák beosztása sem okozott gondot, hiszen minden szoba a közös teraszra és udvarra nyí lt. 

Másnap ellátogattunk az iskolájukba, ahol közös sportvetélkedőt szerveztek, részt vehettünk egy 

bőrműves foglalkozáson, majd az alföldi gyerekeknek magasnak tűnő dombokon keresztül 

kirándultunk a közeli szlovák tájházba. Szerencsére az időjárás a programunkat segítette, így eső 

nélkül, napsütésben, langyos szélben tehettük meg az utat. Az alföldi gyerekeknek hatalmas élmény 

volt az, hogy a hegyen át vezetett az út. Volt aki, nem is bírta azt a gyors tempót, amit a ceredi 

gyerekek diktáltak, hiszen nekik mindennapos tevékenység a hegymászás, mivel a falu a hegyek 

között található a szlovák határ mellett.  

Jó érzés volt látni, hogy milyen gyorsan kialakulnak a kötődések, barátságok, fájdalmas volt látni a 

könnyes búcsú pillanatait. A felnőttek tapasztalataikat, jó gyakorlataikat osztották meg egymással, 

a gyerekek telefonszámukat és Facebook elérhetőségüket. Pontosítottuk a következő találkozás 

időpontjait, s addig is folytatjuk a skype bejelentkezéseket a foglalkozásokon. 

Példát vehetünk a résztvevők nyitottságáról, közvetlenségéről, emberi 

kapcsolatokból jelest kap mindenki. 
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PROGRAM 
 
1. nap: 2018. április 25. 

Indulás az iskola elöl 6.30 órakor 

Délelőtti program: 

Nyitórendezvény a két iskola bemutatkozása, egymás megismerése 

Ebéd:  

Időpont: 12.00 óra 

Helyszín: Ceredi iskola ebédlője 

Délutáni program: Túrázás a hegyekbe, horgászás, majd az iskolában kézműveskedés 

Kb. 17.30 órakor utazás Mártélyra, a szállás elfoglalása 

Vacsora: 

Időpont: 19.00 óra 

Helyszín: Négy Tó Panzió, Cered 

Szállás: Négy Tó Panzió, Cered 

Esti program: Közös játék, beszélgetés 

 

 

2. nap: 2018. április 25. 

Reggeli:  

Időpont: 7.30 (szálláson) 

Reggeli után pakolás, s indulás az iskolába 

Délelőtti program: 

Cered látnivalóinak megismerése, bőrműves foglalkozás 

Ebéd:  

Időpont: 12.00 óra 

Helyszín: Iskola ebédlője 

Délutáni program:  

Túra a szlovák tájházba 

 

Hazautazás Hódmezővásárhelyre 

 


