
Beszámoló az Önkormányzat számára iskolánk 2014-2019 között zajlott 

nemzetközi eseményeiről 

III. 1. Nemzetközi kapcsolataink 

Szakmai és pedagógiai szempontból egyaránt fontosnak tartjuk a határainkon 

túli iskolákkal való kapcsolatok ápolását és újak kialakítását. Ezek a kapcsolatok 

a tanulók és a pedagógusok számára is értékesek és gyümölcsözőek. Sok hosszú 

távú személyes, szakmai vagy baráti viszony alakult már ki az előző években, 

ezeknek köszönhetően. A találkozók és közös programok segítségével lehetőség 

nyílik egymás kultúrájának, szokásainak, mindennapi életének megismerésére, a 

tantárgyi ismeretek kibővítésére, de akár a tantervi ismereteken túlnyúló 

rendkívül értékes ismeretek megszerzésére és a nyelvi készségek fejlesztésére is. 

Ezen kívül természetesen keressük a lehetőségeket arra, hogy iskolánk tanulói 

közül minél többen nemzetközi projektek, utazási támogatások segítségével, 

vagy versenyeredmények elismeréseként külföldre utazhassanak és 

megtapasztalják az idegen nyelvek tudásának hasznosságát és értékét. 

Testvériskoláink időrendi sorrendben, a kapcsolat kezdete szerint: 

 Szepsi (Felvidék) Mezőgazdasági és Ipari Középiskola 1972-től 

 Cottenchy (Franciaország) Le Paraclet Mezőgazd.-i Középiskola 1980-tól 

 Székelykeresztúr (Erdély) Zeyk Domokos Középiskola 2006-tól 

 Bácstopolya (Vajdaság) Mezőgazdasági Középiskola 2008-tól 

Az utóbbi öt év főbb eseményei: 

 A Visegrádi négyek „Művészetek határok nélkül” elnevezésű táborát 

Szepsiben, Szlovákiában a Stefana Moyesesa Gimnázium szervezte meg 

2015. június 28-július 23 között. Magyarországot a Szentannais diákok 

képviselték, 9 lány és két fiú. A program nagyon változatos volt: lengyel, 

szlovák, cseh és magyar tanulók a vidék kulturális emlékeinek 

megtekintése után, 2016-os naptárt készítettek különféle technikák 

alkalmazásával: festettek, grafikusan ábrázoltak, szobrászkodtak, kollázst 

készítettek, számítógépen ábrázoltak.  

 Karcag francia testvérvárosának diákjai és tanárai az „Európa a 

polgárokért” program keretén belül Karcagra látogattak el 2017 

októberében, többek között megismerkedtek iskolánkkal is. Egy kis 

francia műsorral kedveskedtünk nekik, egy-egy híres francia verset 

szavaltak el tanulóink. Ezután intézményünk bemutatása következett, 

amikor megismerhették az iskolánkban folyó képzéseket, és 
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megcsodálhatták a legújabb technikákkal felszerelt tanműhelyeinket. 

Tanulóink közül többen vállalkoztak kísérőnek a további programokon. 

 2017. július 7-én Longueau-ból francia küldöttség érkezett városunkba. 

Iskolánk két tanulója vett részt a fogadásukon és a francia módra 

elkészített vacsorán. Segítettek a terem díszítésében, a műsorban Ady 

Endre: Párizsban járt az ősz című versét szavalták el, magyarul és 

franciául. 

 A MEGFOSZ és az Agro Napló közösen szervezett és a Földművelésügyi 

Minisztérium által támogatott MezőgépÉSZek versenyének nyerteseiként 

a Szentannai Sámuel Középiskola diákjai hatalmas lehetőséget kaptak: 

kijuthattak Németországba a Fendt- és a John Deere- gyárba. A négy 

napos körutazás 2018. május 22 és 25 között a gyönyörű Salzburg 

városában indult Ausztriában. Másnap egy tesztvezetéssel egybekötött 

gyárlátogatáson vettünk részt Németországban, Marktoberdorfban a Fendt 

gyárban, ahol a legkorszerűbb robottechnika segítségével szerelik össze a 

traktorokat. Nagy izgalmakkal teli nap után indultunk el másnap a 

németországi Mannheimbe, a John Deere gyárba. Magyar idegenvezetés 

mellett az itt gyártott gépek összeszerelését kísérhettük végig, valamint a 

gyár működésébe is bepillantást nyerhettünk. 

Tanulóink idegen nyelvi érdeklődését igyekszünk felkelteni célnyelvi 

civilizációs ismeretek átadásával. Ehhez nagyon jók az országunkban jelen 

lévő Goethe Intézet és a Francia Intézet által kínált programok. A következő 

rendezvényeken vettünk részt: 

 A 2015/2016-os tanévben, tanulóink egy napos látogatáson vettek rész a 

Goethe Intézetben, ahol nagyszerű programokkal kedveskedtek nekünk. A 

diákok tudásához mérten kellett különböző feladatokat megoldaniuk. 

Kreativitás, tudás és ügyesség sokat számított a feladatok megoldásában. 

Ajándékot is kaptak a legügyesebbek, valamint vendégül láttak bennünket 

a programsorozat végén. 

 2017. október 10-én néhány tanulóval együtt elutaztunk Budapestre a 

Francia Intézetbe, a halálbüntetés elleni harc világnapján.  Ebből az 

alkalomból Victor Hugo: Egy halálraítélt utolsó napja című előadásával 

készültek a Francia Intézetben. Az előadást Franciaország magyarországi 

nagykövete, Éric Fournier nyitotta meg, az egyetlen szerepet Lucilla 

Sebastiani olasz származású, francia színésznő játszotta nagy sikerrel. Az 

előadás előtt meglátogattuk az Intézet könyvtárát és a francia konyha 

különlegességeivel ismerkedtünk. 

 2018 márciusában „Németország a feltalálók országa" című kiállítást 

néztük meg a Goethe Intézetben egy budapesti kirándulás keretében, a 

tizenkettedikes emelt németes csoporttal. 
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 A "Sehenswert", azaz "Szemrevaló" - a német nyelvű országok 

filmtermése – keretében 2018 októberében az emelt németes kilencedikes 

csoporttal Debrecenben néztünk meg egy német nyelvű filmet. 

     A Rákóczi Szövetség nyújtotta pályázati lehetőségek keretein belül iskolánk 

osztályainak képviselői, valamint nevelőtestületünk néhány tagja az 1848/49-es 

Forradalom és Szabadságharc megünneplése céljából, vagy a Nemzeti 

összetartozás napján minden évben valamelyik határon túli magyarlakta 

településre utazik, és a helyi fiatalokkal ünnepel. Előfordult, hogy jeles 

ünnepeinken iskolánk fogadott erdélyi fiatalokat és tanárokat. 

 Iskolánk néptánccsoportja, illetve a diákönkormányzat kiemelkedő 

munkát végző tagjai egy erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt 2015-

ben az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc évfordulójának 

ünneplésével egybekötve. Fő úti célunk Nagyszalonta volt, az Arany 

János Elméleti Líceum tanárai és kilencedikes diákjai fogadtak 

bennünket.  

 2015 júniusában a nemzeti összetartozás napi megemlékezésre érkeztek 

Székelykeresztúrról diákok és tanárok. Elkísértük őket Kenderesre a 

Horthy-emlékműhöz, a kastélyhoz, Kisújszállásra Horváth György 

tanyájára, ahol ebédeltünk, lovagoltunk, íjászkodtunk, majd a Kumánia 

fürdőbe és Tiszaörvényre, ahol sétahajózás és egy túraösvény bejárása 

volt a program.  

 2016-ban a Nemzeti összetartozás napját az erdélyi Tordai Jósika Miklós 

Gimnázium tanulóival ünnepeltük. Iskolánkból 20 tanuló két tanár 

kíséretével megemlékezésen vett részt a honvéd katonák sírhantjainál a 

tordai temetőben, ahol közös emlékműsort adtak elő. Aztán a Tordai 

hasadékban túráztunk, a sóbányát látogattuk meg, Kolozsváron Mátyás 

Király szülői házánál jártunk. 

 Iskolánk tanulói a Rákóczi Szövetség szervezésével a Felvidékről 

kitelepített magyarság irodalmi- és történelmi pályázatán nyertek egy 

jutalomkirándulást a csíksomlyói búcsúra. 2017. június 1-jén indultunk a 

budapesti Nyugati pályaudvarból Csíksomlyóra a Boldogasszony 

zarándokvonattal. 

 Iskolánk tanulói ismét részt vehettek egy nagyszerű kiránduláson 2018. 

március 15-én Nagyváradon. Miután idegenvezetőnk segítségével 

megismerkedtünk Ady „kis Párizsának” nevezetességeivel, együtt 

ünnepeltünk a helybeliekkel és fáklyás felvonuláson vettünk részt. 

 A székelykeresztúri intézmény vezetése minden évben megtiszteli 

iskolánkat jelenlétével hagyományos iskolai ünnepeinken, elsősorban a 
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Szentannai Napok ünnepségsorozatán és a ballagáson. A 2018/19-es 

tanévben ballagási ünnepségünkön voltak jelen. 

 2019. március 15-én a Rákóczi Szövetség által szervezett diákutaztatási 

program pályázatán keresztül Nagyszalontára utaztunk. Meglátogattuk 

Arany János szülőházát és az Arany János emlékmúzeumot.  A helyi 

líceum diákjaival és tanáraival közösen ünnepi istentiszteleten és fáklyás 

felvonuláson vettünk részt. 

 Ferenc pápa június 1-jei csíksomlyói látogatása alkalmából a Rákóczi 

Szövetség együttműködésében a Miniszterelnökség egyházi ügyekért 

felelős államtitkárságával utazási pályázatot hirdetett Kárpát-medencei 

középiskolák, egyházi közösségek 13 és 19 év közötti fiataljainak. A 

Rákóczi Szövetség Pápalátogatás Csíksomlyón Diákutaztatási Programra 

benyújtott pályázatát megnyerte a Szentannai Sámuel Középiskola és 

Kollégium. Iskolánkból a háromnapos kiránduláson huszonhét tanuló, 

valamint öt pedagógus vett részt. 

2. számú melléklet - Nemzetközi kapcsolataink 

         

„Művészetek határok nélkül” Szepsiben 

     
 

   Francia tanulókkal iskolánkban         Tanulóink fellépése a Francia esten 
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A MezőgépÉSZek versenyének győztesei – Ausztria, Németország 

 

       
 

Tanulóink a Goethe Intézetben 

 

         
 

Tanulóink a Francia Intézet előtt és a könyvtárban 
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Nagyszalontán 2015-ben 

 

 
 

Csíksomlyói búcsú 2017-ben 
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Március 15-én közös ünneplés Nagyváradon 2018-ban 

 

                  

 

Nagyszalontán 2019-ben 

 

                                                                                                 Vizkeleti Erzsébet 


