EURÓPA JÖVŐJE „CSIPERÓ” NEMZETKÖZI GYERMEKTALÁLKOZÓ
Zsigárd 2017. 06. 19-25.

A Kecskeméti Református Általános iskola 11 diákja, két pedagógus (Mikesiné Ertl
Katalin és Benkőné Lengyel Gabriella) kíséretében indult Felvidékre, a tavaly
Kecskeméten járt gyermekek családjaihoz. Köszönjük a Zsigárdi Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola igazgatónőjének, Ziacsek Adriannának szervező munkáját, a
polgármester, Baranyay Alajos támogatását.

2017. június 19. hétfő
Az első nap történései, amikor elindultunk Kecskemétről, útközben megálltunk Tatán és
Komárom határon túli részében…
7.12-kor indultunk a kecskeméti Katona József Színház elől. Először a tatai Tesco-nál álltunk
meg, majd Tatán. Miután kellően kiismertük a várat, továbbindultunk.
Azután már csak Komáromban álltunk meg, Szlovákiában. Megnéztük az erődöt, amiben
néhányszor lementünk pár hideg és sötét alagútba. Az erődből egy hatalmas játszótérre
mentünk, ahol kb. egy órát töltöttünk. És végre jött a fagyizás! Mint mindenhol, ott is
csináltunk csoportképet. Utána megnéztük a városközpontban lévő szökőkutat, a Mátyás
szobrot, és a Mária Terézia szobrot. Ezután következett a Jókai szobor, ahol ismét nem
maradt ki a csoportkép. Utána már csak a buszhoz mentünk, megérkeztünk Zsigárdra.
Elfogyasztottuk közösen a vacsoránkat, és végül mindenki hazatért a saját fogadó
családjához.
Vég Bettina (6.oszt.), Cseh Dorka Inez (3.oszt.) beszámolója.
2017. június 20. kedd
A második nap történései, amikor Deákiban rendhagyó történelemórát hallhattunk Hajdu
Irénke nénitől, megtekintettük Galánta nevezetességeit – énekeltünk Kodály Zoltán
szobránál. Este előadtuk a művelődési házban a pünkösdölő énekfüzérünket, és megnéztük
az iskolai színjátszókör Dzsungel könyve c. előadását…
8 órakor találkoztunk az iskolánál. Kicsit variáltak a szervezők a keddi és a szerdai programok
között, ezért először egy templomot látogattunk meg Deákiban. A templom három részből
állt, falát hatalmas festmények fedték. Ezután a Galántai Honismereti Múzeumot néztük
meg. Színes bútorkollekciók, népviseletbe öltöztetett babák, kerámia tálak, köcsögök, és egy
szépen berendezett gyógyszertár várt minket. A berendezés az 1912-ben nyílt gyógyszertár
tulajdonosáé, Ulreich Ernőé volt. A berendezett szobácska után egy szlovák festő képei
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voltak kiállítva. Ezután a Kolozsi Ranchon lovaskocsikáztunk a faluban. Finom vacsorát
kaptunk. Végül este hatkor mindenki bemutatta az előadását.
Kuti Berta Rozália(5.oszt.), Csibran Lilla Brigitta(6.oszt.) beszámolója
2017. június 21. szerda
A harmadik nap történései, amikor megtekintettük a Kaszás Attila Tájházat, a Trianoni, a
második világháborús, és az 1956-os emlékművet. A kajak-kenuzás után finom gulyást
ettünk a tónál…
Reggel 8 órára az iskolához mentünk. Onnan elindultunk megnézni a falu nevezetességeit.
Elmentünk a Tájházba, ami Kaszás Attila nevét viseli. Majd egy muffint ettünk, a jól
megérdemelt jutalmat a tegnapi szereplésért.
A községházban Sípos Dávid, Vadkerti Imre és Zsabka Attila koncertjét tekintettük meg.
Mikor végeztünk, tesi órára mentünk az alsós zsigárdi gyerekekkel, ahol kiütőztünk és
floorballoztunk. A floorballban a verseny elég szoros volt, végül 5:4-re a mez nélküliek
nyertek. Nagyon jól éreztük magunkat. Ebéd után fagyizni mentünk, ahol a tulajdonos
meghívott minket egy fagyira. Utána a kajakozás és a kenuzás következett. Majd két
családhoz mentünk el fürdeni. Mikor végeztünk, a vacsora már elkészült, és mi ottmaradtunk
kb. két órát. A nap nagyon izgalmas volt. A végére nagyon fáradtak voltunk, de telis-tele
voltunk élményekkel.
Fodor Annamária(7.oszt.), Fodor Pál(5.oszt.) beszámolója
2017. június 22. csütörtök
A negyedik nap történései, amikor Pozsony magyar vonatkozású történelmi
nevezetességeivel ismerkedtünk, hangszórón hallgattuk Adri néni idegenvezetését a
Koronázó templomban…
Reggel 8 órakor a sulinál találkoztunk. A busz egy kicsit késett, de az a lényeg, hogy megjött.
Utána elmentünk pizzáért. Nagyon finom volt. Azután Pozsonyba mentünk, először a
templomba. Ott kaptunk fülbigyót. Megtudtuk, hogy 11 királyt, 8 királynőt koronáztak itt. És
még sok érdekeset hallhattunk. Sokáig kellett menni a várhoz. Nagyon szép. Sok helyen
fotózkodtunk. És volt egy bolt, ahol sokan vásároltak. Utána egy iskolában ebédeltünk. A
nagyon finom ebéd után elmentünk várost nézni. Fagyiztunk és elindultunk hazafelé.
Megálltunk egy benzinkútnál, ahol elfogyasztottuk a maradék pizzát. Végül épségben
Zsigárdra érkeztünk.
Szűcs Dóra (5.oszt.), Lédeczi Viktória (5.oszt.) beszámolója
2017. június 23. péntek
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Az ötödik nap eseményei, amikor gyermeknapi rendezvényként az iskolásokkal együtt
tanulhattunk a helyi katasztrófavédelem szakembereitől. Este színvonalas műsort
hallhattunk többek között Ákos, Arcok,Boros Mihály, Culka Ottó, Csankó Zoltán, Dégner
Lilla, Emmer Péter, Gál Tamás, Hirtling István, Kálloy Molnár Péter, Keresztes Ildikó, Nagy
–Kálózy Eszter, Rudolf Péter,Kaszásné Halmi Ildikó Kaszás János és Luca
közreműködésével…
Reggel 8-kor találkoztunk az iskolaudvaron. Mikorra megérkezett mindenki, már ott voltak a
rendőrök. Megmutatták a fegyvereket, pisztolyokat, és megmutatták, hogyan kell
lebilincselni egy bűnözőt. A mentősök segítettek az elsősegélynyújtásban. A tűzoltók tüzet
gyújtottak és azután el is oltották azt. Nagy örömünkre minket is lelocsoltak, csuromvizesek
lettünk. Az iskolában ebédeltünk, és utána mindenki a vendégfogadó családnál töltötte a
délutánt. 20.30-kor találkoztunk a zsigárdi szabadtéri színpad bejáratánál. Kaszás Attila
halálának 10. évfordulójára emlékeztek versekkel, énekekkel, hangszeres játékkal. Sokáig
voltunk, egészen fél 11-ig. Mások még tovább is maradtak, a műsor 11-ig tartott. Nagyon jó
volt a nap, sokat tanultam.
Sóvágó Emese(4.oszt.), Sóvágó Adél (1.oszt.) beszámolója
2017. június 24. szombat
A hatodik nap eseményei, amikor sétahajónkkal 24 m-t emelkedtünk a zsilipkamrában a
bősi vízerőműnél …
Ma reggel kicsit később kelhettünk, mert 10 órakor volt az indulás. Bősre mentünk egy
izgalmas sétahajókázásra. A hajó 12-kor elindult. A Duna folyásával szemben lévő első kapu
ki- és be-, a hátrább lévő le- és felmozgott. Kimentünk és kettő órát hajóztunk. Visszafelé
ugyanúgy átmentünk a kapukon. Miután kiszálltunk, elmentünk ebédelni. Az ebéd húsleves,
párolt hús, rizs, sült krumpli és paradicsomsaláta volt. Ezután mindenki vásárolhatott valami
apróságot szeretteinek Dunaszerdahelyen. A mi délutánunk nagyon jól telet. Ez is izgalmas
nap volt.
Fodor Pál(5.oszt.), Mikesi Péter(4.oszt.) beszámolója
2017. június 25. vasárnap
A hetedik nap eseményei, amikor Iván István igehirdetése után a délutáni órákban
elindultunk hazafelé. Megálltunk Gútán, megnéztük az egyetlen működőképes
hajómalmot, majd az ócsai református templomot…

11órára mentünk a zsigárdi református templomba istentiszteletre. Az istentiszteleten Adri
néni kántorkodott. Az igehirdetés végén elénekeltük a 134. zsoltár 3. versszakát. Utána
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mindenki ment a családokhoz összepakolni és ebédelni. 14 órára mentünk az iskolához, ahol
érzékeny búcsút vettünk a családoktól. Elindultunk Kecskemétre.
Cseh Dorka Inez (3.oszt.) beszámolója
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