
 

BESZÁMOLÓ 
A GÁL FERENC FŐISKOLA KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ TEVÉKENYSÉGE MEZŐTÚRON ÉS 

KÖRNYÉKÉN 

 

KÖZÉLETI SZEREPVÁLLALÁS, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, 

ÖNKÉNTESSÉG KULTÚRÁJÁNAK TUDATOSÍTÁSA A GFF BÉKÉSI SZAKKÉPZŐ 

ISKOLÁBAN - RENDEZVÉNY 

A Gál Ferenc Főiskola sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.3.5-16 „Társadalmi szerepvállalás 

erősítése a közösségek fejlesztésével” című pályázati felhívásra. A Gál Ferenc Főiskola közösségépítő 

tevékenysége Mezőtúron és környékén című EFOP-1.3.5-16-2016-00709 azonosító számú projekt 

Mezőtúron és Szarvason valósul meg 2017.02.01. és 2020.05.31. között.  

2019. október 16-án immáron harmadik alkalommal került megrendezésre a Gál Ferenc Főiskola Békési 
Szakképző iskolában az őszi Szakképzési Fesztivál, mely egyben rendhagyó nyílt nap és pályorientációs 
nap. A városban egyedül álló diákprogram ez, ahol főszerepet kapott a szakképzés, a szaktudás, a 
közéleti szerepvállalás, társadalmi felelősségvállalás valamint az önkéntesség kultúrájának erősítése. 
Mindezt játékosan, fesztiváli hangulattal fűszerezve.  

Több iskolában is meghirdetésre került a rendezvény, így a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola felsősei 
szervezetten érkeztek már a reggeli órákban úgy, mint az Agrárkamara szervezésében érkező vésztői és 
füzesgyarmati diákok. De szép számban jöttek egyéb általános iskolákból, főleg szülői kísérettel fiatalok, 
akik első körben érdeklődtek iskolánk képzései felől valamint az önkénteskedési lehetőségekről 

Sok-sok helyszínnel készültek a szervezők; szakmaszigetekkel, előadásokkal, standokkal, kínáló 
pultokkal, kézműveskedőkkel, bemutatókkal, külső gyakorlati képzőhelyekkel, önkéntességi lehetőségeket 
bemutató pulttal. 

A nap elején a középiskolásokhoz érkeztek munkaerő piaci szereplők; hivatalok, intézmények, hogy 
tájékoztatást adjanak a munkakezdés nehézségeiről, lehetőségeiről valamint, hogy a hallgatóknak 
lehetőséget adjanak az eddigi tapasztalataik bemutatásáról. 

Általános iskolások tervezett útvonalon járták végig a szakmaszigeteket, próbálhatták ki a szakmák 
alapfogásait, kóstolhatták meg cukrászok, vendéglátósok, mezgések által készített finom falatokat. 

A sportpályán hatalmas mezőgazdasági gépekre lehetett felmászni, kipróbálni, vezetni. Külső gyakorlati 
képzőhelyek fogadták el meghívásunkat és mutatták be, hogy a szakmai gyakorlat külső helyszínein 
hogyan is zajlik a képzés. 

Rendőrség, honvédség munkatársai is segítettek a rendészeti képzés bemutatásba, ami azért volt 
kedves, mert volt tanítványok érkeztek ebből a célból hozzánk. 

A nap folyamán több osztályfőnök meghívására érkezett vissza - egykori iskolájába - volt 
tanítvány, hogy egy-egy előadás alkalmával elmesélje pályafutását, annak nehézségeit, 
szépségeit. 

 

 



 

 

A nap végén zenés műsorok következetek. Elsőként a békéscsabai Premier Szakgimnázium növendékei 
tapsoltatták meg a fiatalságot, majd érkezett Mohamed Fatima, aki rutinos előadóként, fergeteges 
hangulatot varázsolt az iskolaudvarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotódokumentáció: 



 



 

 


