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A „Közösségi programok megvalósítása a Tiszakécskei Református Általános Iskoláért Alapítvány
szervezésében a 2019/2020-as tanévben” című projektünket
a TOP-7.1.1-16-H-120-3 helyi felhívásra beadott pályázaton nyert forrásból valósítottuk meg,
2,2 MFt európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével.
A projekt keretében 8 közösségi rendezvényt tartottunk a város több pontján, helyi szakemberek,
művészek közreműködésével.
A helyi felhívás címe: Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, rendezvénysorozatok
szervezése
A helyi felhívás száma: TOP-7.1.1-16-H-120-3
Esemény: „Közösségi programok megvalósítása a Tiszakécskei Református Általános Iskoláért
Alapítvány szervezésében a 2019/2020-as tanévben”
Projekt száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00797
Dátumok:
2019. november 8. Országos Mesemondó, Meseíró, Kézműves és Angol/Német fordító verseny
2019. december 15. Adventi koncert
2019. december 24. Gyermekek Karácsonya
2020. február Régi tavaszi népszokások I. (farsangi felvonulás, kiszebábu égetés)
2020.07.22. Egészségnap program Egészségtudatos életmód előadás, Elsősegélynyújtás és teendő
baj esetén előadás, újraélesztés interaktív bemutató és gyakorlási lehetőség EÜ babán
2020.07.24. Virtuális séta Pauk Sándorral (Ókécske témában) Tiszakécske (Ókécske) múltja napjainkig
virtuális séta képgaléria felhasználásával a régmúlttól napjainkig (kiemelt téma: Szabolcska 90 jubileumi
évforduló)
2020.07.29. Föld napja program Környezettudatosság erősítése előadás, aszfaltrajzverseny
2020.08.01. Virtuális séta Pauk Sándorral (Újkécske témában) Tiszakécske (Újkécske) múltja
napjainkig virtuális séta képgaléria felhasználásával a régmúlttól napjainkig (kiemelt témák: katolikus
templom 200 jubileumi évforduló, Tiszakécske 70 jubileumi évforduló)
2020.08.10. Sportnap I. program: Labdás sportfoglalkozások, versenyek, élmény alapú mozgásos
feladatok
2020.08.12. Madarak és fák napja program: Biciklitúra, Tiszakécske belterületein a meglévő természeti
értékek, érdekes fák és madarak megkeresése megtekintése, előadó általi előadások, információátadás
2020.08.15. Víz napja program: Vizes élőhelyek, élőközösségek bemutatása előadás. Horgászati
technikák és alapismeretek átadása, horgászat
2020.08.24. Sportnap II. program: Rekreációs sportfoglalkozások, versenyek, élmény alapú mozgásos
feladatok
Helyszínek:
-

Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium 6060 Tiszakécske Templom tér
3.
tiszakécskei református templom, 6060 Tiszakécske Templom tér hrsz 1.
Református Rendezvényház 6060 Tiszakécske Szabolcska u. 107.
Iskolagaléria 6060 Tiszakécske Templom tér 1.

-

Kosárlabda Sportcsarnok 6060 Tiszakécske,
Babits Mihály utca, Tiszakécske, bel-terület
3641/42 helyrajzi szám
Városi Sportcsarnok 6060 Tiszakécske,
Templom tér 3. Tiszakécske belterület 70
helyrajzi szám
Tiszakécske Város közterületei

Célcsoport: Tiszakécske város teljes lakossága, kiemelten
az ifjúság, diákság, valamint családjaik.
Eseményt megvalósító civil szervezet: Tiszakécskei Református Általános Iskoláért Alapítvány, 6060
Tiszakécske, Templom tér 2, bírósági nyilvántartásba vétel száma: 03-01-0000705, adószám:
18346228-1-03, képviselő: Anka Sándorné kuratóriumi elnök
Rendezvényszervező: Borzalag Bt., majd Stinner Ferenc e.v.
Projektelőkészítés: Borzalag Bt.
Projektmenedzsment: Stinner Ferenc e.v.
Catering: Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium
Helyi fellépők a rendezvényeinkön: a Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium
pedagógusai és diákjai, a Tiszakécskei Református Egyházközség hittanos tanulói és hitoktatói, dr.
Méhes Balázs, Pirospántlikás Énekegyüttes Szerencsi Zsuzsa vezetésével, Pauk Sándor helytörténetkutató, Budai Ágnes edző-kertészmérnök, Filyó Tamás TKKSHE elnök, Csengődi István edzőtestnevelő, dr. Pálinkás Julianna háziorvos, Blanár Ilona okleveles mentőápoló, Tiszakécskei
Egészségfejlesztési Iroda munkatársai
Mint az a fenti programsorból is kiderül, jelen pályázat keretein belül 8, elsősorban a diákságot célzó
rendezvényt kívántunk megvalósítani, eredeti terveinken az új koronavírus járvány okozta helyzet
némileg felborította, de céljainkat végül elértük.
A 2019. november 8-án megrendezésre
került Országos Mesemondó, Meseíró,
Kézműves, Szépíró és Angol / Német
Fordító Találkozó immár tizenhatodik
alkalommal várta a magukat megméretni
kívánó gyermekeket. A nap érdekessége,
hogy a segítők, közreműködők mindig a
témához illő jelmezben fogadják a
versenyzőket és kísérőiket. A Találkozó
témája ezúttal a verses mese volt, a
mesemondók így ezekből válogathattak.
Fontos volt a megfelelő szövegtudás, a
szép, tiszta beszéd, a természetes előadás.
A szépírók témája is a mese volt. A zsűri a
helyes betűalakítást, szabályos kapcsolást,
tiszta, rendezett munkát értékelte. A
kézművesek mesés irattartó papucsot, ill. a
mesék öreg fáját készítették el. Meghatározó
szempont volt az ötletesség, a kreativitás, a
különböző technikák ízléses keverése, a népi,
mesés motívumok megjelenítése. A versenyző
tanulók kézműves foglalkozásokon tölthették el
az eredményhirdetésig fennmaradó időt,
zárásként az iskola tanulói, tanárai zenés
műsorral köszöntötték a résztvevőket. A
versenyzők és a közreműködők (összesen 253
fő) étkeztetésben is részesültek ezen a napon.
2019. december 20-án a Református Iskola
diákjai Adventi koncerttel, karácsonyi műsorral
kedveskedtek a templomba betérőknek. Az
iskola hagyományaihoz híven a 3. évfolyam

készült összefüggő karácsonyi műsorral, a többi
műsorszámban működtek közre más évfolyamok tanulói. A
kicsik előadásában a közönség megismerhette az igazi
Karácsony történetét. A műsort az iskola diákjaiból alakult
adventi kórus zárta, majd a már szintén hagyománnyá vált
karácsonyi tombola fődíjainak kisorsolására került sor.

A 2019. december 24-én megrendezés került
Gyermekek
Karácsonya
a
városban
református hittant tanuló gyermekek és
családjaik, valamint a református gyülekezet
közös programja volt, melyre a református
hittanoktatók segítségével készültek műsorral
a gyermekek. A közös ünneplés végén
minden gyermek ajándékcsomaggal térhetett
haza, a családi karácsonyfa alá.

2020. február 13-án került megrendezésre a farsangi
felvonulás a Tiszakécskei Református Általános Iskola és
Gimnázium, a Templom téri Óvoda és a Móricz Zsigmond
Oktatási Intézmény Eltérő Tantervű Tagozata részvételével,
kb. 500 fővel. A felvonulás Tiszakécske Ókécske részén
zajlott, a gyerekek énekléssel, kántálással kísérték a bábot,
melyet aztán a Református Iskola alsóudvarán égettek el. Az
esemény zárásaként minden résztvevőt vendégül láttunk egy
farsangi fánkra. A nap folyamán a Református Iskola diákjai
az iskola szervezésében kézműves foglalkozásokon is részt
vehettek, a szükséges anyagok, eszközök beszerzéséhez
szintén segítséget nyújtottunk a pályázatból.
A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben és 41/2020. (III. 11.)
Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a 2020. március 12ére tervezett Gergely-járás, illetve a 2020. március 23-ra tervezett Víz világnapja rendezvényeink már
nem kerültek megtartásra, mivel mindkét rendezvény esetében zárt helyen több mint 100 fő tartózkodott
volna egy légtérben, illetve a 45/2020. (III. 14.) Kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzet és a
1102/2020. (III. 14.) Kormányhatározatban elrendelt digitális tanrend miatt megtartásukra nem is
kerülhetett és a veszélyhelyzet feloldásáig nem is kerülhet sor.
Sorozatunk újratervezésére a veszélyhelyzet feloldása után, júliusban került sor. Az újratervezés során
projektmenedzsert és rendezvényszervezőt váltottunk, valamint fel kellett bontanunk catering
szerződésünket is, hogy a hátralévő 8 programot a leghatékonyabban tudjuk teljesíteni.
2020. július 22-én a tavasszal elmaradt
„Egészségnap program” valósult meg.
Az előadás során az érdeklődők
összefoglalót kaptak az egészséges és
tudatos táplálkozás alapjairól, a
mozgásszegény életmód és a káros
szokások egészségügyi veszélyeiről.
Ezt követően a résztvevők az
elsősegélynyújtás alapjait sajátíthatták
el egy interaktív bemutató keretében,
ami alatt a gyakorlatban (egészségügyi

babán, a defibrillátor használatát is bemutatva),
egészségügyi szakemberek irányításával próbálhatták ki és
gyakorolhatták az elsajátított életmentő és baleset esetén
alkalmazandó fogásokat. Az előadók kitértek az Országos
Mentőszolgálat szerepére, megemlítve a szolgálat által
publikált ÉletMentő applikációt.
2020. július 24-én és augusztus 1-jén került megrendezésre
a „Virtuális séták Pauk Sándorral” című két részből álló
előadássorozat, melynek első alkalmával Ókécske, második alkalmával pedig Újkécske történetébe
avatta
be
a
rendezvényre
ellátogatókat a város kedvelt
helytörténet-kutatója. A közönség
nagyon élvezte a múltat idéző, közel
kilencven
perces
előadásokat.
Rengetegen ismertek magukra,
illetve szüleikre, rokonaikra. Az
előadás bemutatta Tiszakécske
múltját,
az
1700-as
évektől
elkezdve, történelmi és kulturális
szempontból egyaránt, az 1990-es
évekig. Az 1910-es évektől elkezdve
rengeteg fotódokumentáció került az
előadásba, családi fényképek és
korabeli események formájában.
2020. július 29-én a „Föld napja:
Környezettudatosság
erősítése,
aszfaltrajz verseny” programunk
került megrendezésre. A rendezvény előadása a gyermekek nyelvén szólt, akik nagyon élvezték a
szemléletes előadást és a változatos, érdekes témákat a környezettudatosság jegyében. Interaktív
programnak lehettek részesei, folyamatos, érdekes és izgalmas témákkal tudta az előadó motiválni
őket. Az előadás után aszfaltrajzversenyen vehettek részt a gyermekek. Itt már a szülők is aktívan
becsatlakoztak a programba. Rengeteg szép rajz született a rendezvényen. Nagyon örültek a
gyermekek ennek a programnak, mivel a tavaszi szokásos aszfaltrajzverseny a veszélyhelyzet miatt
elmaradt.
2020. augusztus 10-én és 24-én került
sor sportprogramjainkra. Az első
rendezvény „Labdás sportfoglalkozások,
versenyek,
élmény
alapú
mozgásos feladatok” címen, a második
„Rekreációs
sportfoglalkozások,
versenyek, élmény alapú mozgásos
feladatok” címen valósult meg. Célunk
az volt, hogy minél több fiatalnak
mozgásos játéklehetőséget biztosítsunk
a nyári időszakban. Elsősorban nem
szakági mozgásformák oktatása volt a
cél, hanem két élmény alapú sportnap
biztosítása. A
bemelegítés
után
versenyekkel és ügyességi feladatokkal
hangoltuk a gyermekeket az önfeledt
szórakozásra mindkét alkalommal. Nem
minden nap űzött sportágakat és
játékokat mutattunk be számukra, ügyességi versenyeket és mérkőzéseket tartottunk egy-egy
mozgalmas sportnap keretében.

2020. augusztus 12-én került megvalósításra a „Biciklitúra,
Tiszakécske területén a meglévő természeti értékek,
érdekes fák és madarak megkeresése megtekintése,
előadó
általi
előadások,
információátadás”
című
programunk, mely a tavasszal elmaradt Madarak, Fák Napja
rendezvényünk pótlására szolgált. A rendezvény kiinduló
pontja a Városi Sportcsarnok volt, ami az I. számú HoltTisza partján helyezkedik el. Nagyon gazdag madárvilággal
rendelkezik a nagy mennyiségű halnak köszönhetően, amik
a tóban élnek. A túra első állomása a Szabolcska utca végén elhelyezkedő Inokai révhez vezetett.
Gyönyörű, öreg ártéri erdő található itt
egy szép ösvénnyel. A helyszínen
megtalálható változatos fákról és
madarakról egy rövid és érdekes
beszámolót kaptak a résztvevők. Ezután
a város másik végében található Peitsik
érhez vitt az utunk. Ezen a helyszínen a
Tisza által mart part található. Itt meg is
pihentünk a nagy fák alatt. Kormoránok,
sirályok és gémek gyakori tartózkodási
helye ez, amiket volt szerencsénk
megtekinteni. A rendezvény a nagy
hőség ellenére nagy érdeklődésre tartott
számot. A kiindulási helyszínre való
visszaúton
a
tiszakécskei
szabadstrandon csobbanhattak vagy
csak beleállhattak a résztvevők a
Tiszába.

2020. augusztus 15-én a „Vizes élőhelyek, élőközösségek bemutatása előadás, horgászati technikák
és alapismeretek átadása, horgászat” című rendezvényünkre került sor, mely az elmaradt Víz
világnapját kívántuk pótolni. Célunk az volt, hogy minél több fiatalt és családját bevonjuk a horgászat
rejtelmeibe, a vizes élőhelyek összefüggéseiről tudást adhassunk át, valamint az alap horgászati
technikák megismertetése mellett, a gyerekek, családok élvezhessék a horgászat örömeit.
Mindeközben a meglévő természeti értékeket is be tudtuk mutatni és felhívtuk a figyelmet
megőrzésükre. Fontos szempontnak tartottuk, hogy a természet megóvásáról ne csak beszéljünk,
hanem gyakorlatban is tudatosítsuk, ezért a kifogott halakat vissza is juttattuk a vízbe, ezzel egy olyan
szemléletmódot próbáltunk kialakítani, ami a legkevésbé károsítja a környezetet és hosszú távon
biztosítja az élmények újbóli megszerzésének a lehetőségét.
Úgy érezzük, hogy nehezített feltételekkel, de sikeresen megvalósítottuk a pályázatban vállaltakat, bár
a járványhelyzet miatt – éppen a résztvevők egészségének megőrzése érdekében – kevesebb
résztvevők értünk el, mint eredetileg terveztünk. A programsorozat második felében kiemelt figyelmet
fordítottunk a vírus elleni védekezésre, minden rendezvényen biztosítottuk a kézfertőtlenítés
lehetőségét, tudatosítottuk a védekezési, megelőzési lehetőségeket.

