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Kedves Olvasó!  
 

A tavalyi tartalmas évet zártak a Tanodásaink. 

Idén 2018.-ban a családok évében a tanodás 

gyerekek mellett a család fontosságát, és ne-

velő hatását is szeme előtt tartva a szakmai 

programokban nem csupán a gyermekeket, de 

a szülőket is bevontuk, ezzel is pozitív példát 

adva a gyermekeknek! A tanodai célkitűzések megvalósításában a 

család együttműködése növeli a siker esélyét, lehetőség szerint 

fejlesztő és motiváló hatást fejt ki a szülők és a testvérek irányába 

is.  

Sokat gondolkodtunk, hogy a rengeteg tanodás élményből, melyi-

ket válasszuk ki, hogy Ön, mint Olvasó – akár csak egy rövid időre 

is – részese legyen annak, milyen „tanodásnak” lenni. Bízok ben-

ne, hogy a gyerekek írásaiból betekinthetnek tanodánk minden-

napjaiba.           dr. Molnár Beáta, projekt vezető 

 

Köszöntő 



„EFOP 3.3.1-16-2017-00014 Széchenyi 
Tanoda – Szolnok” projektről 

 

A „ Széchenyi –Tanoda Szolnok „ a CONTACT MKSZ által 

működtetett helyi sajátosságokra, a gyermek és a fiatalok ön-

kéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő innovatív 

szemléletű hátránykompenzáló kezdeményezés. Olyan sze-

mélyiségfejlődést egészét szem előtt tartó komplex szolgálta-

tást nyújt, melyet a társadalmi perifériára szoruló gyermekek 

és fiatalok korlátozottan vagy egyáltalán nem érnek el.  

 

A Tanoda program alapvető célja: 

A részt vevő hátrányos helyzetű tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenté-

se, a képzettségi szint növelése és az iskolai sikeresség előmozdítása a minőségi oktatáshoz, 

neveléshez való hozzáférésének elősegítésével extrakurrikuláris tevékenységek megvalósításán 

keresztül. A nyitottságra ösztönző nevelés támogatása. A Tanoda az iskolai utáni időszakban 

kínál olyan lehetőségeket a célcsoport számára, amellyel hozzájárul a tanulók iskolai eredmé-

nyességéhez, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez. 

 

A cél a komplex kompetencia- és személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, készségfejlesztő, pá-

lyaorientációt támogató programok, foglalkozások megvalósítása, fejlesztése a résztvevő hátrá-

nyos helyzetű kiemelten roma tanulók részére, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. 

A hátrányos helyzetű tanulók életpálya –építése nem formális, informális keretek között, a tanu-

lói és a helyi szükségletekre reagálva, felzárkózási esélyeinek növelése képességeik kibonta-

koztatása tanoda fejlesztések révén. A tanulók támogatása a középfokú tanulmányaik sikeressé-

ge, végzettségi szintjük emelése érdekében a köznevelés rendszerén kívüli egyházi és non-

profit szervezetek bevonásával. Feladat a létrejött jó gyakorlatok terjesztése, a végzettség nélkü-

li iskolaelhagyásra vonatkozó egyedi megoldások összegyűjtése. Projektünkkel hozzájárulunk a 

Tanodás diákjaink iskolai eredményességéhez, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenté-

séhez Szolnok Városban. 

 

Munkatársaink : 

 dr. Molnár Beáta, projekt menedzser 

 Fülöpcsei Judit, pénzügyi menedzser 

 Szőkéné Válent Anikó, szaktanár 

 Novotny Istvánné, szaktanár 

 Nagy Adrienn, táncpedagógus 

 Nemes Emese, mentor 



 

Gondolatok a Tanodáról 

A tanáraink azt kérték, hogy készítsünk egy bemu-
tatót a környezetvédelemről. De mi is a környezet-
védelem? Kértem, hogy segítsenek elkezdeni mert 
nem tudtam, de beszélgettünk róla és így már 
könnyebb volt. Én csak kis dolgokra gondoltam. 
Például, hogy nem dobom el a szemetet, hogy ott-
hon szétválogatjuk a papírt a műanyag palackot és 
külön kukába dobjuk. A csomagoló papírokat, 
szatyrokat és dobozokat megpróbáljuk újra fel-
használni. Csinálunk belőle díszeket, játékokat. 
Sok apró dologgal tudjuk védeni a környezetet.  

Vigyázzunk rá!  Diós Eszter 6.o 
 
Harmadik osztályos korom óta járok a tanodába. Itt 
minden tanév elején “dolgozatot” írunk, matemati-
kából, magyarból és abból az idegen nyelvből amit 
tanulunk. Én mindig izgulok, hogy milyen lesz meg 
tudom-e majd oldani a feladatokat. A tanárok pró-
bálnak megnyugtatni, hogy ezt nem osztályozzák, 
hogy nem baj ha hibázom. Anikó néni mondta, 
hogy ezekhez az eredményekhez kell majd fejlőd-
nünk. Ne “féljünk” csak töltsük ki ahogy legjobban 
tudjuk. Az idei nekem nehéz volt, de igyekeztem 
hogy jól tudjam megoldani. 

Kollár Dzsenifer 7.o 
 

Második éve járok a tanodába és nagyon szere-
tek itt lenni. Szeretem a tanáraimat mert segíte-
nek megcsinálni a házi feladatot és felkészítenek 
a felmérőkre. Jó barátságba vagyok a társaim-
mal, sokat játszunk, beszélgetünk és néha rosz-
szalkodunk is együtt. A tanodában a tanuláson 
kívül sok mindent csinálunk. Készítünk díszeket 
a falakra, pl. virágokat, angyalkákat, sündisznót. 
Elvisznek minket kirándulni, programokra ahol fel 
is lépünk. Volt ahová tánccal és egy verssel is 
készültünk. Ezeken a rendezvényeken nagyon 
jól érzem magam, mert együtt vagyok a többiek-

kel és a családommal is. 
Virág Enikő 5.o. 



Ez történt velünk… 
2018.01.25. Látogatás a FIT- be : csoportos 
pályaorientációs tanácsadás 7-8 osztályos 
tanulóknak: 
2018.01.25-én a 
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Fő-
osztály munkatársa 
tartott a Széchenyi 
Tanodába járó 7-8 
osztályos tanulóink-
nak pályaorientációs tanácsadást. A foglalkozá-

son sok információ 
hangzott el a to-
vábbtanulási lehe-
tőségekről, közép-
iskolákról és az azt 
követő lehetősé-
gekről (főiskolák, 
egyetemek). Inte-
raktív volt a foglal-
kozás egy szemé-

lyiség tesztet is megcsináltak a gyerekek, ami-
ből feltérképezhető ki milyen beállítottságú, mi-
lyen irányban gondolkodik, milyen szakma iránt 
érdeklődik. 
2018.01.26. Környezet és természetvédelemi 
projekt keretein belül (környezetvédelem-
szelektív hulladékgyűjtés): 
A Környezet és ter-
mészetvédelemi 
projekt keretein be-
lül a gyerekek a 
környezetvédelem 
és a szelektív hulla-
dékgyűjtés témát 
dolgozták fel. Az 
előadást egyik ta-
nulónk tartotta, eh-
hez az anyagot is ő állította össze, látványos 
volt és sok információ hangzott el. Ezt követően 
a témához kapcsolódó totót töltöttek ki a gyere-
kek,és a végén beszélgettünk a megújuló ener-
giaforrásokról. 
2018.02.17. Családi életre nevelés- Család-
órák: 

A családi órák ke-
retein belül, a szü-
lők és a kicsik is 
társasjátékot ját-
szottak, a nagyobb 
gyerekek csocsóz-
tak. Ezt követően 
megebédeltek, 

majd beszélgettünk a gyerekek készségeiről 
továbbtanulási lehetőségeikről, elképzeléseik-
ről. Jól érezték magukat a családok. 
2018.02.28. Tanodán kívüli program –  
Tanoda farsang : 
2018. febru-
ár 28. napján 
rendezte 
meg a Szol-
noki Széche-
nyi Tanoda 
hagyomány-
teremtő cél-
lal Farsangi 
mulatságát a 
Hotel Tisza 
Étteremben (Szolnok, Verseghy Park 1.).  
A rendezvényre rekordszámú nézőközönség 
látogatott el, hogy részese legyen az ünnepség-
nek, ahol 4 Tanoda is megjelent, és a farsangi 
csörögefánkot mindenki jóízűen falatozta. A 
gyerekek színes jelmezekbe bújtak és egy kö-

zös táncot is be-
mutattak, amely 
mögött sok-sok 
óra felkészülés áll 
mind a gyerekek, 
mind a pedagógu-
sok részéről.  
A Sziluett Művé-
szeti és Alkotói 

Egyesület egy mesejátékkal csalt mosolyt a ki-
csik és nagyok arcára egyaránt. A programot 
közös farsangi éneklés, és mese megtekintése 
zárta. Ez a rendezvény nagyon jó alkalmat ter-
mett arra, hogy a röpködő mínuszok ellenére is 
egy kis vidámságot és tavaszt csempésszünk a 
Tanodás gyerekek, szülők, munkatársak, part-
nerek mindennapjaiba február utolsó napján.  
A Lépcsőfok Ta-
noda a rendez-
vénynek köszön-
hetően bekerült 
Szolnok város 
életébe. A Tano-
dák együttműkö-
dése példaértékű 
kulturális és okta-
tási szinten, valamint partnerségi kooperációjuk 
révén, mivel a közös szakmai koncepció a Ta-
nodák működésének az egyik alapelve lett. 
Szolnok Megyei Jogú Város példaértékűen tá-
mogatja és elkötelezetten segíti a Tanodák 
munkáját, működését.  



Ez történt velünk… 
A Tanodák pedig ezúton is köszönetüket fejezik 
ki Szolnok Megyei Jogú Városnak a támogatá-
sért! 
2018.03.19. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 
munkatársai látogatása a Sipos Orbán Szak-
képző Iskola és Kollégiumba: csoportos pá-
lyaorientációs tanácsadás 11 osztályos ta-
nulóknak: 

2018.03.19-én a 
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Fő-
osztály munkatár-
sai tartottak a Si-
pos Orbán Szakis-
kolába járó 11. 
osztályos tanuló-

inknak pályaorientációs tanácsadást. Sok infor-
mációt tartalmazó tájékoztató jellegű szóróa-
nyagokat is kaptak a tanulók.  A gyerekek közül 
volt olyan aki egyenlőre nem akar tovább tanul-
ni így az OKJ-s képzések és a munkavállalási 
lehetőségek is szóba kerültek. 
2018.03.22. Szerepmodellek bemutatkozása, 
bevonása – hasonló társadalmi helyzetből 
érkező diplomások, sikeres emberek bevo-
nása - Pápai Joci: 

Együtt- Egymásért 
ifjúsági klub szer-
vezésében az Ago-
raművelődési ház-
ban, egy nagyon 
kellemes és tanul-
ságos délutánt töl-
töttünk el Pápai 
Joci és még na-
gyon sok gyerek társaságában. A házigazda 
Mága Erika nagyon családias hangulatú beszél-
getéssel tette színesebbé a délutánt,és Pápai 
Joci is hasonlóképpen mesélt a mindennapjai-
ról, származásáról, és a sikerről. A végén kap-
tunk egy kis „ingyen” koncertet, és együtt tán-
coltunk a színpadon, nagyon jó volt.  

2018.03.24. Család órák keretében Húsvét: 

Tanodai nyíltnap 
keretében szervez-
tünk húsvéti ünnep-
séget, a gyerekek-
nek és szülőknek. 
Szép számban 
összejöttünk, el-
mondtuk a keresz-
ténység ünnepéhez 

kapcsolódó szoká-
sokat, hagyomá-
nyokat. Locsoló 
verseket mondtak 
a fiúk, csoki tojáso-
kat rejtettünk el a 
tanodában, amit 
nagyon vártak a 
gyerekek és ügye-
sen meg is találták az egészet. Ezt követően 
tojásokat festettek nagyon tetszett a felnőttek-
nek is. A végén nagyon finom húsvéti szendvi-
cseket készíttetünk és fogyasztottunk el együtt. 

2018.03.27.-Látogatás üzemekben, nagyvál-
lalatoknál : Látogatás és Raktárbemutatás a 

Béres Zrt-nél : 

A Béres gyógy-
szergyárat látogat-
tuk meg ezen a na-
pon. Az igazgató 
úr, bemutatta ne-
künk a gyógyszer-
gyár történetét, ér-
dekes előadás volt 
sok mindent meg-

tudtunk egy nagy cég történetéről. Megnéztük a 
raktárt ami igen nagy,tiszta és biztonságos. A 
gyárnak nagyon sok féle terméke van egy ré-
szét nekünk is bemutatták. A gyerekek jól érez-
ték magukat. 

2018.03.28. Felsőfokú Intézmények bemutat-
kozása-Neumann János Egyetemen: 

A volt Szolnoki Fő-
iskolán jártunk, a 
dékán úr -dr. Laka-
tos Vilmos- bemu-
tatta a gyerekek-
nek a Neumann 
János egyetemet. 
Elkalauzolt minket 
az épület termei-
ben és még egy 

éppen zajló tanórát 
is megtekinthet-
tünk. Minden gyer-
mek ajándékot ka-
pott a dékán úrtól. 
A gyerekek bete-
kintést kaptak a 
Szolnokon folyó 
intézményi képzés-
be is.  



Ez történt velünk… 
2018.03.29. Identitástudat erősítése kiscso-
portos foglalkozásokon, családórák keretén 
belül – Macimúzeum meglátogatása : 

Rákóczifalván jár-
tunk a maci múze-
umban. Nagyon 
érdekes és látvá-
nyos volt, mintha 
visszautaztunk vol-
na az időben. Az 
„idegenvezető” 
hölgy, játékosan 
interaktívan beszélt 

a macik történetek-
ről, a régi játékok-
ról. Amint megtud-
tuk a tulajdonos 
örökölte anyukájá-
tól az első macikat 
és ekkor kezdte el 
gyűjtögetni, ami 
mára már egy elég 
szép gyűjteménnyé 
nőtte ki magát. Találkoztunk még kígyókkal, ha-
lakkal és egy leguánnal is. A múzeumba kerülő 
macik a világ minden tájáról érkeztek, külön tör-
ténettel és identitással rendelkeznek, ezzel is-
merték meg a gyerekek az önazonosság jelen-
tőségét és fontosságát. 

2018. 04.03. – Tisza Mozi : 

Húsvét utáni meg-
lepetés, mozi délu-
tán a gyerekekkel. 
Egy igazán tanúsá-
gos animációs fil-
met néztünk meg a 
barátságról és az 
elfogadásról. A 
gyerekeknek és a 

felnőtteknek is egyaránt tetszet. 

2018. 04.17.- Városi futóversenyen részvétel: 

A szolnoki gyere-
keknek már hagyo-
mánnyá vált a futó-
versenyen való 
részvétel. Tanodá-
saink is végig futot-
ták becsülettel, a 
nagy meleg ellené-
re a távot. A végén 
mindenbefutó ajándék csomagot kapott. 

2018.04.21. Családi életre nevelés- Család 
órák : 

Vendégünk volt ezen alkalmon Bogdán Anna. A 
családi órák keretein belül, társasjáték pedagó-

gia, konfliktuskeze-
lés, szociális és 
készségfejlesztés, 
és szerepjátékok 
volt a bevezető fog-
lalkozás. Ezt köve-
tően Fodor Andrea  

bemutatta a Lép-
csőfok Tanodát. A 
Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum 
képviselője mutatta be a  

képzőközpont nyújtotta lehetőségeket. A közös 
ebéd következet, amit a gyerekek már nagyon 
vártak. Egy nagyon kellemes családias progra-
mon vehettünk részt. 

2018.04.25.-Szerepmodellek bemutatkozása, 
bevonása – hasonló társadalmi helyzetből 
érkező diplomások, sikeres emberek bevo-
nása – Radics Gigi: 

Együtt- Egymásért Ifjúsági klub szervezésében 
az Agoraművelődési házban, egy nagyon kelle-

mes délutánt töltöt-
tünk el Radics Gigi 
és még nagyon sok 
gyerek társaságá-
ban. A házigazda 
Mága Erika nagyon 
családias hangulat-
ban beszélgetett az 
énekesnővel és az 
apukájával. Őszin-

tén beszélt Gigi a származásáról, és a sikerről. 
A végén kaptunk egy rövid koncertet, nagyon jó 
volt.  

Szolnok Városi Tanodák Gyereknapi Ren-
dezvénye: 

2018.05.24.-én ke-
rült megrendezésre 
a Szolnok Városi 
Tanodák Gyermek-
napi rendezvénye 
Szolokon a Hotel 
Tisza Étteremben 
(5000 Szolnok, Ver-
seghy Park 1.). A 
rendezvényen a CONTACT MKSZ elnöke, a 
Széchenyi Tanoda projekt menedzsere dr. Mol-
nár Beáta köszöntötte a megjelent gyermekeket 
és kísérőket. Őt követte - Vincze Lajos, Szolnok 
Megyei Jogú Város Integrációs Munkacsoport 
elnökének köszöntője, aki kiemelte, hogy Szol-
nok városa hogyan támogatja a szülőket és a 
gyermekeket egész évben és hogy akár egy-
egy fagylalt is mekkora jutalmat jelent némelyik 
gyermeknek.  



Ez történt velünk… 
A rendezvényen Szolnok mind a 4 Tanodája részt vett: Lépcsőfok Tanoda, Szandai Tanoda, a 
Széchenyi Tanoda és az Újvárosi Tanoda is. A Lépcsőfok Tanoda diákjai egy verset, illetve egy 
vicces jelenetet adtak elő a jól ismert Piroska és a Farkas mese nyomán. A Széchenyi Tanoda –
Szolnok egy zenés– táncos produkcióval kápráztatta el a közönséget. A Szandaszőlősi Tanoda 
egy gitárral kísért dalt adott elő. 

Gyermeknapi Tanoda varázs keretében: a Vöröskereszt JNSZM.-i szervezete, a GELATIAMO 
képviselője, a CONTACT MKSZ képviselője, és a Hotel Tisza Étterem képviselője gondolataival 
folytatódott a gyermeknapi rendezvény. Az esemény zárásaként a gyermekek és a szülők/ kísé-
rők 2 gombóc fagylaltot, limonádét, péksüteményt valamint apró meglepetést kaptak. Talán mé-
gis az a gyermeknap igazi jelentősége, hogy a tőlük kapott meglepetéseket megünnepeltük. Hi-
szen arra hívnak: legyünk olyanok, mint ők, lássuk meg azt, amit ők (még) látnak! 

 

 

A rendezvények az „EFOP 3.3.1-16-2017-00014 Széchenyi Tanoda - Szolnok” projekt  
keretében valósultak meg.  

A pályázatról további információ található a 
 http://contactmksz.hu/efop-3-3-1-16-2017-00014-szechenyi-tanoda-szolnok/ weboldalon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 

Cím: 5000 Szolnok, Baross út 56. 

Telefon, fax: +36 (56) 221-882 

E-mail: contact.szolnok@gmail.com, Honlap: http://contactmksz.hu/ 

 

http://contactmksz.hu/efop-3-3-1-16-2017-00014-szechenyi-tanoda-szolnok/%20weboldalon
mailto:contact.szolnok@gmail.com
http://contactmksz.hu/


Gyerekek mondták 
 

Miért jó tanodásnak lenni? 

 

...mert jó a társaság. (Móni) 

… mert sokat tanulha-
tunk és fejlődhetünk! 

(Dzseni) 

… mert  szeretem Anikó nénit! (Kitti) 

… mert itt van-nak a haverok! 
(Béci) 

… mert jó 
programok 

vannak! 
(Janó) 

… mert jók a  foglalkozások. 
(Virág) 

… mert okosabb  
leszek. 
(Bence) 

… mert itt tu-
dok zenét hall-
gatni. (Adrián) 


