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Pet fiszállási P t fi Sándor Ál- ffi iNeifif"f 
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TP-KKI_Á_15-0031 pályázat keretén':l"
elíil az 

-egész 
tanévet átfogri tehetséggondoz foglakozáson vehettek

!szt. Á Nemzeti Tehets9ggondo z(l P ály ázat keretében el sztir Palágy-
omo-r 

-con, 
maj9_május 7*én a pct fiszállási falusi Családi napon, riá-

Ls végén pedig KiskunféIegyházán, Bugacon és Pálmonostorán siere
:ltek diákjaink.
201 . május 4 én és 5_én utaztunk Kárpátaljára, hogy er sítsiik a ha-
ron t li magyarsággal a baráti kapcsolaiokat. Shakeipearc N,Iakrancos
ilgy címií darabjának átil'atát acltuk el ' A tanuItík szálÍtását az rjnkor_
álYzat és 

-a-K-LIK 
segítségevel vat sitottuk meg. A program az EMMI, a

TP és az EMET támogatásával valrisulhatott meg. Mindénkinek kiisziin_
Lk a segítséget! Rádi Gyrirgyi intéznlényvezet
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nu| iként 201 . május l7-20-ig négy íelejthetetlen
nap^ot liilthetttink ErdéIyben a Határtalan l pá|yázat kerctében (I{ÁT_15-
0.5_9493 sz. pályázat\. EZaIatt aZ id alatt renget g látniva}ot megtekinthet-
tiink. Legjobban a ]brtlai hasadéknál tett kirándulásunk tetszettlnindenki_
nek. Emellett láthattuk - a tanulmányainkb l már ismert - helyeket, mindt
Déva vírát, Arad' Nagyvárarl, Nagyszalonta, Kolozsvárvárosátés VajdaÍrqnyad
Várá(. Megk stolhattu-k a helyi ételeket, To'rock n a szállásunkon peáig mináen
nap a.Székely k látvárryríra ébredtiink. Ortim volt számunkra ai is, iogy a to_
rocktji és tordai gyerekekkel k zrjsen énekeltiink és tánco]tunk. rosz&íjtit a
pályázati.támogatást. Kiisz njiik a Pet fiszátlási Önkormányzatnak, irogy
anyagi támogatást tryrijtottak utazásunkhoz. Emellett a sziií tnek és a Éí
sér perlagrígusainknak is kijsziinettel tartozunk, hogy lehet v tették szá_
munkra ezt a kirán(lulást. Á kiránduláson részt ve.v tanul k


