
 

Záróbeszámoló 

A közösségi programok sorát 2014 májusában 
színházi előadással kezdtük. A Babits Mihály 
Kulturális Központ színháztermében 
bemutatott Légy jó mindhalálig  musical több 
szempontból is megérintette a mentorált 
diákokat. Egyrészt együtt csodálhattuk 
iskolatársunk és metorált diákunk (Zilai Janina) 
színészi  és énekes teljesítményét, másrészt 
mentortanárunk (Lengyel-Bányai Renáta) 
kislányát is láthattuk a színpadon, aki ezen az 
előadáson debütált. 
 

 

 

Júniusban a nagy meleggel együtt a strandszezon 
is beköszöntött. A 2014-es tanév közösségi 
programjait  ezért a Szekszárdi Családbarát 
Strand-és Élményfürdőben zártuk. A 
csúszdaparknak, élménymedencének, 
úszómedencének köszönhetően mindenki 
megtalálta a számára felüdülést jelentő 
kikapcsolódást. Kellemes fáradtsággal, 
élményekkel telve indultunk este haza és egyben 
a nyári szünetre is. 

2014.november 08-án szombaton egész napos 
kirándulás keretében különbusszal látogattunk 
el Bikalra. Bikalon található Magyarország első 
tematikus élményparkja. Afőbejáratot átlépve 
időutazáson vehettünk részt, mely a középkori 
faluban vette kezdetét. Kosárfonó műhely, 
fazekas műhely, kovácsműhely és állatsimogató 
csalogatta az érdeklődő diákokat. Az óvárosba 
belépve  megkóstolhattuk a pékműhely 
ínycsiklandó finomságait, mézeskalácsot 
készíthettünk, korhű ruhákba bújhattunk, 
ékszert készíthettünk. Az élménybirtok „lakói” 
(jelmezbe bújtatott színészek) folyamatosan a 
látogatók között sétálva csalogattak minket a 
jobbnál jobb programokra. Így vettünk részt 
apródképzőn, középkori ítélkezésen, 
kurtizánképzőn, solymászbemutatón és a nap 
fénypontján a lovagi tornán. A lovagteremben 
délben középkori lakomával vártak minket. Az 
időjárás is kedvezett a kiránduláson: meleg, 
napsütésben gazdag, ragyogó őszi hétvégét 
fogtunk ki. 

 
 

 
 

  



 

 

2014. november 24-én délután három órakor 
Gulyás Éva animátor vezetésével adventi koszorú 
készítésen vettünk részt. A koszorúk mellett 
ajtódíszek, ablakdíszek alkotására is volt 
lehetőség. A mentoráltak fantáziájukat 
elengedve, egyéni kézügyességüket kipróbálva 
szebbnél szebb koszorúkat készíthettek az 
animátor irányításával. A karácsony közeledtével 
ez a program a mentortanárok és a mentoráltak 
körében is igen meghitt és népszerű volt. 
 

2014. december 05-én Farkas Szabolcs 
kollégánk segítségével „Egészség napot” 
tartottunk a mentorált diákoknak. Farkas 
Szabolcs kollégánk a vegetáriánus étrend 
elkötelezett híve. Ennek a közösségi 
programnak a megszervezése hosszasabb 
előkészületet igényelt, hiszen az előadás mellett 
egészséges ételek kóstolásával is készültünk. A 
bevásárlásnál és az ételek elkészítésénél , 
terítésnél is segítettek a mentorált diákok. A 
délelőtt első felében a reform étrend 
fontosságáról tartott precíz előadást 
hallhattunk, majd ezt követte a másik teremben 
a beszélgetéssel egybekötött jóízű lakoma. A 
diákok és a mentorok kölünböző házi sütésű 
kenyereket kóstolhattak egészséges, növényi 
eredetű pástétomokkal, zöldségekkel. A 
kóstolás végén természetesen nem 
maradhattak el az egészséges házi sütemények 
sem. 
 

 

 
 

 

2014.december 13-én Bartha István kollégánk 
vezetésével JAM közösségi programon vehettünk 
részt. A mentorált diákoknak fontos, hogy 
személyiségüket mélyebben, hitelesebben 
megismerjék, talpraesettséggel, vállalkozói 
kompetenciák feltérképezésével  ruházzuk fel 
őket, hiszen hátrányos helyzetüknél fogva 
elsősorban önmagukra számíthatnak. Eza 
közösségi program ezt próbálta erősíteni. 
 



 

2014.december 15-én délután a Szekszárdi 
Műjégpályára mentünk korcsolyázni. A 
mentorált diákok számára zökkenőmentesen 
tudtunk korcsolyát kölcsönözni. Mivel 
hétköznap délután mentünk, szinte az egész 
pályán csak mi róttuk a köröket. A diákoknak 
volt lehetőségük tarubázni (fakutyázni) is, sokan 
szórakoztatónak és érdekesnek találták ezt a 
botokkal hajtott, szántalpakra szerelt széket. 
 

 
 

 

2015 januárjában a Kerekes Tenisz és Squas Klub 
közreműködésével mehettek fallabdázni a diákok. 
A két fallabdapályával, pinpongasztallal rendelkező 
sportklub egyszerre hat diákot tudott 
megmozgatni és  betanítani . Az ütőket és a labdát 
is ők adták. A mentorált diákok a szakmai 
vezetőnél (Fonyódiné Patyi Mónika ) egyeztettek 
időpontot, aki telefonon lefoglalta nekik a 
pályákat. Három héten keresztül mehettek 
fallabdázni. Ez a közösségi program lehetőséget 
adott egy különleges, de minden izmot átmozgató 
ügyességi labdajáték megismeréséhez. 
 

2015. január 27-én Fonyódiné Patyi Mónika 
vezetésével , táblajátékos, drámajátékos délutánt 
tartottunk. A szerepjátékok, szituációs gyakorlatok, 
improvizációs játékok tökéletesek a feszültség 
feloldására, a személyiség sokoldalúságának 
felismerésére. A játékos tanulás, észrevétlen 
közösségformáló erő nélkülözhetetlen összetevői a 
társasjátékok.  A diákok rájöttek arra, hogy kamaszként 
sem szégyen játszani, sőt, sokkal nagyobb örömet okoz, 
mint a számítógép előtt magányosan üldögélni. 
 

 

 

2015. február 4-én Gulyás Éva animátor 
vezetésével „Mesterkedjünk!” kézműves 
foglalkozáson vettünk részt. A diákok három 
különböző technikát ismerhettek meg, 
sajátíthattak el: pénztárcát varrhattak bőrből, 
nyakláncot, karkötőt fűzhettek gyöngyből és 
zsírkrétával festményt készíthettek vasaló 
segítségével. Ezen a programon mentortanárok és 
mentorált diákok ismét együtt adhatták át 
magukat az alkotás örömének. 



 

2015. február 25-én ismét Gulyás Évát kértük fel, hogy 
a farsangi ünnepkör kapcsán a „Farsangi álarckészítés” 
közösségi programot szakmai tudásával gazdagítsa, 
irányítsa. Az iskola farsangi mulatsága február 27-én 
zajlott, így ezen a délutánon lehetőség nyílt jelmezt és 
álarcot készíteni az iskolai előadáshoz. A diákok 
lelkesedéssel vetették bele magukat a kreatív 
alkotómunkába, hiszen a felhasználható anyagok, 
kellékek színes kavalkádja önkéntelenül magával 
ragadta őket. 

 

 

2015. március 11-én „Zenéljünk együtt!” 
közösségi programot valósítottunk meg a 
kollégium társalgójában. Nemes András népzenész 
kolléga kreativitásával, ötletességével 
észrevétlenül kovácsolt össze minket többszólamú 
zenekarrá, kórussá. Pillanatok alatt a harmóniák 
világában találtuk magunkat. Különböző méretű 
üvegeket vízzel megtöltve hétfokú hangsort 
varázsoltunk, ezt kiegészítettük 
konzervdobozokból, babzsákokból és fedőkből 
rögtönzött ritmushangszerekkel. Az improvizáció 
egyszerű gyerekdalokkal kezdődött, majd a 
slágerekig eljutva a hangulat is a tetőfokára hágott. 
Az ötletesség és a csapatmunka megtette a 
hatását: mindenkit elvarázsolt. Közben megtudtuk: 
nem is olyan egyszerű megfújni egy vízzel telt 
üveget, ehhez is „gyakorlat” szükséges, 
koncentráció nélkül pedig nincs együttzenélés, 
mindenki precíz munkájára szükség van. 
 

2015. március 19-21-ig zajlott iskolánkban a Neumann 
verseny. A DÖK munkájába bevont diákok sokat 
segítettek a meghívott vendégek, versenyzők, 
felkészítő tanárok szívélyes fogadásában, 
terelgetésében. Megtekintették a versenymunkákat, 
előadásokat és programokat szerveztek a 
versenyzőknek.  Élményekkel és tapasztalatokkal 
gazdagodva zárták szombaton az eredményhirdetést. 

 



 

 
 

 

2015. április 9-én, biciklitúrán vettük részt.  A 
Szálkai tóhoz tervezett biciklitúrát nem kis izgalom 
előzte meg. A szeszélyes időjárás miatt esőnapot is 
terveztünk, de szerencsénkre szó szerint még a nap 
is kisütött, látva a kígyózó biciklisort. Rendőri 
segítséget is kértünk a városból való kijutáshoz. 
Hideg élelemmel és vizekkel megrakott 
hátizsákokkal vágtunk neki a túrának, ami 
mindenki számára okozott meglepetéseket. A 
szekszárdi biciklikölcsönzőben jó minőségű Gepida 
férfi és női bicikliket választhattunk, majd Breuer-
Orbán Károly triatlonos animátor irányításával és a 
helyes biciklizés szabályainak elsajátításával 
indultunk útnak. A város elhagyása okozta a 
legnagyobb nehézséget, hiszen a közlekedési 
lámpák megfogták és kettéosztották a biciklisort. 
Az ügyesebbek a szálkai emelkedőn hagyhatták 
maguk mögött a lassabban haladókat. Breuer-
Orbán Károly meghúzta az elejét, majd a 
dombtetőn a kilátónál várta meg a végét.  A 
leereszkedés mindenkinek jobban tetszett, hiszen 
a száguldás önfeledt élményét adta. A Szálkai 
Fogadóban meleg étellel vártak minket, majd a két 
órás szabad program után indultunk vissza. 
Önmagunkat legyőzve, energiáinkat felszabadítva, 
izomláztól szenvedve érkeztünk vissza este 19.00 
körül a biciklikölcsönzőbe, ahol visszaszolgáltattuk 
a bérelt bicikliket. 

2015. április 14-én „Láss, ne csak nézz!” 
környezetismereti  vetélkedő zajlott iskolánk udvarán. 
Nagy Eszter animátor vezetésével az iskola kertjének 
játékos feltérképezése volt a cél. Az előre elkészített 
feladatlapok és térképek segítségével kiscsoportokat 
alkotva keresgélhettek a kertben és a 
növényhatározókban a diákok. A legügyesebb 
csapattagokat egy-egy tábla csokoládéval jutalmaztuk.  

 

 

2015. április 30-án uszodalátogatás címen ismét 
ellátogattunk a Szekszárdi Családbarát Strand-és 
Élményfürdőbe. A diákok kihasználták a fürdő adta 
lehetőségeket: sokan úsztak, csúszdáztak, 
élménymedencében kényeztették  fáradt testüket. 
A nyár illata már érződött a levegőben és a 
nyáriszünet rajzolódott lelki szemeink 
elé.Közösségi programjaink sorát itt zártuk.  A 
számvetés és búcsú pillanata is volt egyben, hiszen 
felidéztük a programok legszebb és legjobb 
pillanatait.  

 


