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A Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és 
Kollégium 2014 szeptemberében és októberében megszervezte 
és megvalósította egy sikeres pályázat, közösségi projekt ese-
ményeit. Három pedagógus (Metzinger Ferenc igazgató, 
Dienes Edit osztályfőnöki-társadalomtudományi munka-
közösség-vezető, Komáromi Róbert asztalos szakoktató) és egy 
tankerületi munkatárs (dr. Gruberné Kerékgyártó Tünde) nyúj-
tott be sikeres pályázatot. A projekt célja, hogy közös programot 
szervezzünk a pedagógusok, a diákok és a szülők számára, 
erősítsük a közösségeket, s az együttműködést. Közösen dol-
gozzunk az iskola szebbé tétele érdekében, s együtt töltsünk egy 
kellemes napot különböző prog-
ramokkal. Több alkalommal tar-
tottunk megbeszélést: a szervezők 
és a bevont partnerek (Szülői 
Munkaközösség, szülők, kollé-
gák, Diákönkormányzat) képvi-
selőinek jelenlétével. Október 3-
ára szerveztük a közösen eltölten-
dő napot. Már egy héttel az ese-
mény előtt hirdettük az iskolában 
több helyen plakátokon a prog-
ramot.

Az előzményekben szerepelt 
egy sikeres Jótékonysági bál, ahol 
a szülők és a volt diákok felajánlá-
saiból jelentős összeg gyűlt össze. Ezt a Szülői Munkaközösség 
az iskolai környezet szépítésére és tanulói programok 
támogatására fordítja. Többek között faanyagot vásároltunk az 
iskola díszudvarán felállítandó kerti padok készítéséhez. Szü-
lők és tanárok közösen vásároltak anyagot, festéket. Több pad 
készítését tervezzük, ebből már három elkészült szeptem-
berben. 

A tervezett na-
pon megvalósult a 
pályázati esemény. 
Ennek keretében 
az osztályok szülői 
segítséggel bog-
rácsban főztek. A 
program megkez-
dése előtt a tanulók 
néhány tanár segít-
ségével feltakarí-
tották a lehullott 
faleveleket az esemény helyszínén, a díszudvaron.

Közben a többiek már pakoltak a főzéshez. A nap folyamán 
részt lehetett venni 
sportversenyeken 
is, melyeket a diák-
ö n k o r m á n y z a t 
szervezett.  Volt 
foci a lányoknak és 
a fiúknak, a sza-
badban és a terem-
ben is. A csapatok 
röplabdában és 
fl o o r b a l l b a n  i s 
összemérhet ték 

ügyességüket. Nem is a verseny volt a cél, mindegy, hogy ki 
nyert, a lényeg az volt, hogy jól érezték magukat, sokat nevet-
tek, s kellemesen elfáradtak. Közben az iskolarádió hangulatos 
zenét biztosított, s főtt a finom gulyás, marhapörkölt, slambuc 
(öreglebbencs), babgulyás és sült a hús. 

Egy-egy osztálynál bizony jól jött a szülői segítség, hogy 
minden belekerül-
jön az ételbe, s 
mindenből annyi, 
amennyi kell. Az 
eseményt támogat-
ta az iskolai Szülői 
Munkaközösség, 
amely minden fő-
ző csoportot támo-
gatott kétezer fo-
rinttal  a nyers-
anyagok vásárlá-
sában. Különböző 
programokon vehettek még részt a tanulók: díszek készítése 
természetes anyagokból, sakkozás, zenehallgatás, filmnézés, 
beszélgetés, társasjátékok. Közös filmnézésre is volt lehetőség. 
Egy közösen megtekintett filmnek mindig jó hangulata van, 
pláne egy jó vígjátéknak.

A főzés után a szülők segítettek az iskola asztalos szakoktatói és 
tanulói által elké-
szített padok festé-
sében .  E lőszö r 
gombaölő szerrel 
kentük le a fát, majd 
a végleges barna 
színnel. Közben jót 
b e s z é l g e t t ü n k . 
Váltottuk egymást, 
mindig volt egy-
egy szülő, tanár, 
diák, aki segített.

A padok mellett 
szabadtéri ping-
pongasztalok is 
kerültek a gimná-
zium és a szakis-
k o l a  u d v a r á r a . 
Ezek elhelyezése, 
betonozása már 
elkészült .  Most 
szülők-tanárok-
tanulók csapata 
géppel lecsiszolta 
a felületét és befestette.

Néhányan közben virágokat és fát ültettek az iskola utca felőli 
kertjében. Az ültetett fát a 9.A osztály gondozza majd. 

A jól végzett munka jutalma volt a bográcsokban elkészült 
finom étel, amit közösen elfogyasztottunk: szülők, tanárok, 
diákok közösen kóstolgatták a finomabbnál finomabb ételeket, s 
kínálgatták egymást. Minden osztály ebédje jól sikerült. 

Ez a nap lezárása volt a Diákönkormányzat szervezésében 
zajlott Gólyahétnek. Hagyomány szerint a 11. és 12. 
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Szülők-diákok-tanárok közösen az iskoláért című
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