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CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat (5000 Szolnok, Baross u. 56)  
Széchenyi Tanoda programjának ingyenes félévente megjelenő kiadványa.  

A kiadásért felel az MKSZ elnöke: dr. Molnár Beáta. 
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Széchenyi Tanoda – Szolnok” 

projektről 

 Gondolatok a Tanodáról 

 Ez történt velünk… 

 Tanodásinak mondták 

Kedves Olvasó!  
 

2018 is tartalmas év volt Tanodásaink. Idén a 

családok évében a tanodás gyerekek mellett 

a család fontosságát, és nevelő hatását is 

szeme előtt tartva a szakmai programokban 

nem csupán a gyermekeket, de a szülőket is 

bevontuk. 

Itt az év végéhez közeledve visszagondolha-

tunk sok-sok tanodás élményre, hiszen a 

mindennapi tanuláson túl ellátogattunk a Balatonra, sőt még Buda-

pest nevezetességeit is megismertük és a Csodák Palotájában 

rengeteg új dolgot tanultunk. Októberben a II. Tanodák találkozójá-

ban I. helyezést sikerült elnyernünk, és ez csupán néhány történés 

volt az idén történt eseményekből. Az EFOP pályázat 2018.12.31.-

én véget ér, de bízunk abban, hogy a Tanoda projektet tovább 

folytathatjuk a gyerekek és szüleik érdekeit szem előtt tartva. 

dr. Molnár Beáta, projekt vezető 

 

Köszöntő 

CONTACT MKSZ: 
Cím: 5000 Szolnok, Baross út 56. 
Weboldal: www.contactmksz.hu 
E-mail: info@contactmksz.hu 
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„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. 

 

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

A projekt megvalósulásának időtartama:  

2017. május 01 -től - 2018. december 31-ig .  

A projekt megvalósulási helyszíne: 

5000 Szolnok, Malom u. 20-22.  

A Támogatás összege : 18.850.000.-Ft .  
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Gondolatok a Tanodáról 

Az tetszik nekem a tanodában, hogy mindig me-
gyünk valamerre kirándulni. Azt is szeretem, hogy 
Budapesten megnézhettük a Csodák Palotáját, a 
Badai Várat, és hogy érdekes dolgokat tudhattam 
meg a fővárosról. A kiránduláson az űrállomást és 
Newton almás kertjét, az illúzió szobát élveztem a 
legjobban. Jók nagyon a család órák és a kézmű-
ves foglalkozást is nagyon kedvelem. Szívesen 
járok a tanodába. 
    Nyíri Viktória 6.o 
 

 
A tanodás élményeim közül a Balatoni táborozás 
tetszett a legjobban. Szerettem a tábort, a strandot 
és a városnézést. Nagyon jó volt a reggeli torna 
Timi nénivel. A sok játékos feladat is tetszett és a 
nyársalás. A Budapesti kirándulás a Csodák Palo-
tájában csomó fizikai feladatot nézhettünk meg és 
próbálhattuk ki, utána pedig étteremben ettünk. 
Nagyon jól érzem itt magam, remélem, hogy más-
kor is jó programokra megyünk! 

Kollár Dzsenifer 8.o 
 

 
Tanodás élményeim közül a legemlékezetesebb 
a Budapesti kirándulás és a Csodák Palotája 
volt. Nagyon sok játék volt, az egyikben még fut-
ni is tudtam, mégis az én kedvencem az űrállo-
más és a tükörterem volt. A vár is nagyon szép 
volt, jó volt a kilátás még sosem jártam itt. A Vár-
kert Bazárnál még a Minimax Macskával is talál-
koztunk, majd a sofőr bácsi sok érdekességet 
mutatott Pesten is. Szeretek a tanodába járni, 
mert sok helyre megyünk és focizni is tudunk a 
fiúkkal. Örülök, hogy új helyre mehetek és bará-
taim lesznek. 

Török Bence 12.o. 
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Ez történt velünk… 
2018.06.02.-Család óra: 

2018.06.02.-án ke-
rült megrendezésre 
a Széchenyi Tanoda
-Szolnok soron kö-
vetkező családi órá-
ja. Ezúttal a Damja-
nich János Múzeum-
ba (5000 Szolnok, 
Kossuth tér 4.) vár-

tuk a tanodásainkat, családjukat és meghívott 
partnereinket. A családi óra azért is hasznos, 
mert a gyermekek és a szülők együtt minőségi 
időt töltenek el, ezúttal a kultúráé és a művé-
szeté volt a fősze-
rep. 
A Széchenyi Tano-
da csapatát a múze-
umban a tárlatveze-
tő az alábbi kiállítá-
sokra kalauzolta el: 
Mesterségek művé-
szete; Vendégség-
ben őseink háza tá-
ján; Népélet a Közép-Tisza vidékén ; A jászkun 
kapitányok nyomában; Városi polgárok a szá-
zadelőn; Szolnoki Képtár; Mesélő dobozok. A 
múzeumlátogatás célja a múlt tárgyi és szellemi 

örökségét megbe-
csülő, a társadalmi 
problémák iránt ér-
zékeny, múzeumlá-
togató generáció 
nevelése. Ez a rend-
hagyó családóra a 
történelmi folyama-
tok megértését ala-

pozta meg. Annak belátását, hogy egyrészt a 
jelen, a múlt eseményeinek eredménye, más-
részt mai életünk hatást fog gyakorolni a jövő 
nemzedékek sorsára is. Ezért fontosa múlttal 
való találkozás és az ebből fakadó tanulságok 
feldolgozása a tanulók számára személyes él-
mény legyen.  
A múzeum után a gyerekek és a kísérők Szol-
nok főterét a Kossuth teret (a tér eredetileg egy 
ligetes vásártér volt) és a Rózsa parkban virág-
zó növényeket, főként a rózsákat is megnézték, 
majd a Hotel Tisza Étteremben ették meg az 
uzsonnájukat.  
2018.07.02.-2018.07.08. Balatoni tábor: 
2018. július 2.-án reggel 6 órakor indultunk 
busszal Szolnokról a Széchenyi Tanoda csapa-
tával. Izgalommal és lelkesedéssel vártuk, hogy 
végre megpillanthassuk a Balatont. 10 óra után 
érkeztünk Balatonszepezd -Szepezdfürdőre, 

majd ezt követően dr. 
Molnár Beáta, a 
CONTACT MKSZ el-
nöke tartott egy rövid 
eligazítást és  beosz-
totta a házakba a ta-
nodásokat és a kísé-
rőket/tanárokat. A há-

zakban a felügyelők: Kiss Józsefné Melinda, 
Nemes Emese, Novotny Istvánné, Szőkéné 
Válent Anikó lettek. Az utazásban kifáradt ta-
nodások jóízűen fo-
gyasztották el az ebé-
det, majd Révfülöpön 
néztünk szét és 
fagyiztunk a kikötő, 
valamint a rózsa park 
környékén. A vacsora 
elfogyasztása után a 
gyerekek és a felnőt-
tek is bemutatkoztak, hogy jobban megismer-
kedjünk egymással.  

Kedden a reggeli után Földi Tímea és  
Gráner Alexandra ismertette a napi programot 
és a tornát követően körletellenőrzést tartot-
tunk, ezzel is segítve a gyermekek önállóságra 

nevelését. A kézmű-
ves délelőtt alatt töb-
bek között csillámte-
toválást, origamit, il-
letve gyöngyékszert 
készítettünk. Az ebéd 
után Balatonfüredre 
látogattunk, ahol szét-
néztünk a régmúltú 

Tagore sétányon. Majd a Vitorlamúzeumban 
megismertük a Balatoni hajózás történetét, illet-
ve a szimulátorban kipróbálhattuk azt is, hogy 
milyen egy vihart átélni egy vitorlásban. Vissza-
felé megálltunk  
Zánkán a Gyógynö-
vény-völgy Látogató- 
és Oktatóközponban, 
ahol Takács Feri bá-
csi okleveles kertész-
mérnök mutatta be 
több mint 7000 négy-
zetkilométeres kert-
jét. 

 A vacsorát követően lementünk a Balatonsze-
pezd-i a strandra, ahol eleinte óvatosan, majd 
egyre bátrabban úszkáltunk és labdáztunk a 
vízben.  

http://vaszaryvilla.hu/index.php/kiallitasok/vitorlazeum
http://www.gyogynovenyvolgy.hu/info/
http://www.gyogynovenyvolgy.hu/info/
http://www.gyogynovenyvolgy.hu/info/
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Ez történt velünk… 
Visszatérve a táborhelyre egy kötelező olvas-
mányból készült filmet néztünk meg közösen.  

Szerdára már mindenki megszokta a reggeli 
utáni körletellenőrzést, a tornát követően az esti 
nyársaláshoz gyűjtöttünk tűzifát és nyársbotot. 
Délelőtt tematikus programként szabadtéri 
sportok délelőttjében 
többek között sorváltó 
és ügyességi játékok 
követték egymást. Az 
egyik csoportunk az 
ügyességével, a má-
sik az együttműködé-
si képességével érde-
meltük ki a jól megér-
demelt jutalmat, amit a szombati záró vacsorá-
nál is leleményesen használtunk kicsik és na-
gyok egyaránt. Az ebéd után a Csopaki strand-
ra mentünk el együtt. A csopaki strandon 530 m
-es hosszúságban homokos, biztonságos, für-
désre kijelölt vízfelület fogadja a strandolni vá-
gyókat. Hazafelé a gyermekek identitástudatá-
nak erősítésére, demokrácia nevelésére téma-
körben lehetőség nyílt a Tihanyi félsziget neve-
zetességeit, régi történelmét, történeteit, embe-
rek jogainak , méltóságának alaptételeinek 

megismerésére, a Ti-
hanyi emberek jelenét 
és jövőjének megis-
merésére, valamint 
földrajzi és gazdasági 
helyzetének feltérké-
pezésére. A vacsorát 
követően a gyerekek 
által reggel gyűjtött 

fából tüzet raktunk, és ezen sütöttünk szalon-
nát, pirítóst kenyeret, majd egy kis bátorság 
próbán vettünk részt a sötétben. 

Csütörtökön színházi délelőttöt tartottunk, ahol 
a gyermekek emlékező képességét és csoport-
ban való együttműködés készségét is fejlesztet-
tük játékos feladványok segítségével. A sok já-
ték után jólesett a finom ebéd, majd egy órás 
sétahajókázásra mentünk Révfülöpre. Volt 
olyan tanodás, aki most először volt ilyen nagy 
hajón, eleinte kissé 
bátortalan volt, de 
csakhamar feloldó-
dott. A révfülöpi kirán-
dulás után, egy kis 
társasjáték Activity 
következett, majd a 
vacsora után a Ki mit 
tud? -on a lányok 
táncprodukcióját, és a fiúk labda zsonglőrködé-

sét nézhettük. 

Pénteken a szokásos program után film matinét 
tartottunk, ahol ismételten egy kötelező olvas-
mány nyomán készült filmet néztünk meg. Az 
ebéd után közvetlenül indultunk Balatonfüredre, 
ahol már 3 vitorlás hajó várt ránk, a kikötőben 
és ahol 2 óra önfeledt vitorlázásban vettünk 
részt. Az új élményen annyira fellelkesültünk, 
hogy még a rossz idő sem szegte kedvünket. 
Kicsit nézelődtünk a városban, majd busszal 
indultunk haza vacsorázni. 

Szombaton a kissé hűvösre fordult időjárás mi-
att a Kehidakustyáni Termálfürdőbe látogattunk, 
ahol a csúszdán és a sok és kül– és beltéri me-
dencékben vidáman pancsoltunk. Az ebédre 
kapott lángost mindannyian vidáman falatoztuk, 
majd mindenki folytatta a fürdést a meleg vizű 
medencékben. A tá-
bor helyre visszatérve 
megvacsoráztunk. Ezt 
követően került sor a 
tanultak összefoglalá-
sára, hiszen a fiúk a 
Balaton környéki hadi 
eseményekből, a lá-
nyok a tó adottságai-
ról, míg a felnőttek a Balatoni mondákból tartot-
tak egy kis előadást. A produkciókat követően 
retró discóval zártuk a napot és felköszöntöttük 
a tábor alatt a név– és születésnaposokat.  

A tábor utolsó napján a reggelit követően ösz-
szecsomagoltunk és kissé nehezen hagytuk el 
Balatonszepezdet, de a sok közösen átélt ka-
landnak és programnak köszönhetően minden-

kinek szép nyara lett. 
Balatonfüreden még 
megálltunk ebédelni, 
majd Szolnok felé 
vettük utunkat. Délu-
tán 4 órát követően 
értünk a Széchenyi 
városrészre, ahol a 
szülők már nagyon 

várták a Balatonról hazajövő gyerekeiket.  

A tábor alatt is kiemelten figyeltünk a gyerme-
kek fejlődésére és hogy olyan készségeket, ké-
pességeket sajátítsanak el, amiket a későbbiek-
ben is hasznosíthatnak. A jó társaság és a kö-
zösen átélt kalandok, pedig tovább színesítik a 
nyarat, a vakációt. Köszönjük a pedagógusok, 
és kísérők segítségét a táborozás során!  

http://strand.csopak.hu/hu
http://strand.csopak.hu/hu
https://kehidatermal.hu/gyogy-es-elmenyfurdo/strandfurdo
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Ez történt velünk… 
A táborban tömbösítve került sor az önálló ta-
nulás játékos elsajátítására, drámapedagógiai, 
sport és szabadidő, szabadidősport eltöltésére, 
kézműves foglalkozásokra, valamint történelmi-
identitástudat növelésére, interaktív módon tör-
ténő megismerésére, a balatoni régió földrajzá-
nak feltérképezésére. Lehetőség nyílt az idegen 
nyelv gyakorlására is.  

2018.09.12.-László Cecília kiállítása: 

A Széchenyi Tanodá-
saink 2018. szeptem-
ber 12.-én a Verseghy 
Ferenc Könyvtár művé-
szeti szalonjába láto-
gattak, hogy megnéz-
zék László Cecília kiál-
lításának megnyitóját. 
A festménykiállítás az „Ugyanaz mégis más” 
címet kapta, mely révén a tanodások identitás-
tudatok erősítéseként megláthatták, hogy a kü-
lönböző festményeket mindannyian máskép lát-
ják, értelmezik.  

A rendezvényt Danyi Zsuzsanna a Szolnok Te-
levízió kulturális szakértője nyitotta meg az al-
kotó társaságában. Az ünnepélyes megnyitót 
követően a gyerekek megtekinthették a festmé-
nyeket és beszélgethettek a művésznővel is. A 
képek által az érzelmi intelligencia – mindamel-
lett, hogy egy olyan képesség, amely lehetővé 
teszi, hogy az egyén felismerje saját és társai 
érzelmeit/érzéseit és érzékenyen reagálhasson 
azokra – abban is segít, hogy megértsük saját 
vagy mások érzelmeinek, gondolatainak, vala-
mint tetteinek ok-okozati összefüggéseit. Ezen 
túlmenően az önmotiváción keresztül megte-
remti azt az érzelmi állapotot, amely az egyént 
eljuttatja a sikeres teljesítéshez.  

2018.09.24.-Tanoda Évadnyitó: 

2018. szeptember 24.-
én 17 órakor került sor 
a Széchenyi Tanoda –
Szolnok évadnyitó ren-
dezvényére Szolnokon 
a Malom úton. Dr. Mol-
nár Beáta, minta a 
CONTACT MKSZ el-

nöke és a projektmenedzsere köszöntötte a ta-
nodásokat és a szülőket, családjukat. Értékelte 
a nyári tábort és ismertette, hogy szeptember 
eleje óta a tanodások milyen számukra érdekes 
és értékes rendezvényekre látogattak el, továb-
bá hogy ebben az évben még milyen progra-
mok várhatóak.  

Ezt követően a gyermekeknek az iskolakezdés-
hez használható adományokat osztotta szét dr. 

Molnár Beáta és Mé-
száros Ágota. A tano-
dások kaptak, többek 
között sport dresszet, 
nadrágot, trikót, ünnep-
lő szoknyát, sport cipőt, 
szandált, zoknit stb. A 
gyermekek és a szülők 

is kedvükre válogattak a ruhák között, amit 
mind az iskolában, mind a tanoda fala között 
örömmel hordanak majd. 

Mivel vannak olyan 
tanulók, akik most lép-
tek végzős évfolyam-
ba, így kiemelésre ke-
rült, hogy a tanodában 
mindig számíthatnak a 
tanárok, mentorok és 
munkatársak segítsé-
gére.  

2018.10. 18.-19. II. Tanodák Találkozója: 

Szolnokon második 
alkalommal szervezte 
meg a Lépcsőfok Ta-
noda a tanodák talál-
kozóját, mely egyrészt 
a tanodai programokat 
megvalósító szakem-
berek számára nyújtott 
együttműködési lehe-

tőséget, másrészt a tanodás gyerekek közötti 
kapcsolatok fejlesztését szolgálta. Kétnapos 
rendezvényük célja is kettős volt, hiszen teret 
engedett a szakmai szereplők, helyi és orszá-
gos lehetőségek bemutatására, valamint a ta-
nodások közötti játékos vetélkedőre.  

2018. október 18.-án 
Szolnok Megyei Jogú 
Város Polgármesteri 
Hivatal Dísztermében 
hallhattak szaktaná-
csokat, és előadást a 
tanodák jövőjét illető-
en. A találkozóra az 
ország 30 pontjáról 
érkeztek szakemberek. A város immáron 13 
éve dolgozik a társadalmi felzárkóztatás lehető-
ségén. Ennek egyik eszköze a tanodák létreho-
zása, működtetése. A tanoda a közoktatási 
rendszeren kívül működő oktatási, nevelési, 
szociális segítő forma és a hátrányos helyzetű 
családok gyermekeivel foglalkozik.  
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Ez történt velünk… 

Tanodánk projektme-
nedzsere a Tanodá-
ban való önkéntesség-
ről tartott workshopot.  
Másnap, 2018. októ-
ber 19.-én több, mint 
120 gyerek  verseny-
zett a tanoda kupáért, 
Jász-Nagykun-

Szolnok Megye különböző tanodái: jászsági, 
szolnoki, kunsági tanodák csaptak össze 2018-
ban a tanoda kupáért. A Széchenyi Tanodások 
már reggel izgatottan várták a versenyt, és előt-
te szorgosan gyakorol-
ták táncprodukciójukat 
is.  
A tanodás gyermekek 
és kísérőik a Szolnoki 
Szolgáltatási Szakkép-
zési Centrum Ruhaipa-
ri Középiskolája és Ál-
talános Iskolában 
(5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14) a re-
gisztrációt követen az iskola tornacsarnokában 
gyülekeztek. Fodor Andrea, a Lépcsőfok Tano-
da szakmai vezetője nyitotta meg a rendez-
vényt és bemutatta a díszvendégeket. Ezt kö-

vetően a Madách szín-
ház énekesei musical 
részletekkel kápráztat-
ták el a közönséget.  
Ezt követően került sor 
a tanodák bemutatko-
zására, a Széchenyi 
Tanodások egy tánc-
produkciót adtak elő. 
Majd tanodásaink kü-

lönböző területeken próbálhatták ki magukat, 
többek között hajfonásban, sminkelésben, 
konyhai feladványban, gombvarrásban és bicik-
lis ügyességi játékban is. Mindenki nagyon lel-
kes volt, és minden gyermek legalább egy fela-
datban aktívan szerepelt, amiért meg is lett a 
jutalom, ugyanis tanodásaink az első helyen 
végeztek a II. Tanoda Találkozón.  
2018.10.24.-Széchenyi Tanoda Halloweenje: 
2018. október 24.-én 15:30-tól Szolnokon a 
Széchenyi Tanodában 
(5000 Szolnok, Malom 
út 20-22.) a korábbi 
évekhez hasonlóan 
Halloweeni rendez-
vény került megtartás-
ra. A halloween ősi 
kelta hagyományokból 
kialakult ünnep októ-

ber 31. éjszakáján amit 
elsősorban az angol-
szász országokban tar-
tanak, bár mára már az 
egész világon elterjedt 
a divatja. Magyaror-
szágon is így történt és 
az egyébként szomo-
rúságra okot adó ün-

nep a Mindenszentek és a Halottak napját meg-
előző nap bulizós és játékos hangulatú szoká-
sává vált. A gyerekek és a tanárok az "ünnep 
szellemében" vicces 
jelmezeket öltöttek. A 
jelmezek és a gyere-
kek által készített de-
korációk is értékelésre 
kerültek az esemény 
végeztével. Odakint 
kültéri ügyességi fela-
datokat és váltó ver-
senyekben is meg-
mérhették ügyességüket és találékonyságukat 
tanodásink. A rendezvény folytatásában tradici-
onális játékok következtek a "Csokit vagy 
csínyt" illetve almahalászatban is gyorsan és 
ügyesen teljesítettek a gyerekek. Zárásként a 
résztvevők jóízűen megették az uzsonnájukat, 
és ekkor került sor az oklevelek átadására is. A 
közösen eltöltött délutánon mindenki nagyon jól 
érezte magát, a gyerekek megismerkedtek az 
ünnep hagyományaival és ezáltal identitástuda-
tuk is erősödött. 
2018.11.08.-Ősrobbanás nyomában: 

A Széchenyi Ta-
nodás diákok és 
kísérőik újra a 
Verseghy Ferenc 
Könyvtárba láto-
gattak (Szolnok, 
Kossuth tér 2.) 
csillagászati elő-
adásra. Az elő-
adó Újlaki Csaba 

csillagász volt, akitől a gyerekek az ősrobba-
násról hallhattak egy érdekes előadást. Az elő-
adó elmondta, hogy az ősrobbanás elmélete 
szerint a világegyetem kezdetben hihetetlenül 
sűrű volt. Az idő múlásával a tér tágul, és a csil-
lagászati objektumok (például galaxisok) egyre 
távolabb kerülnek egymástól. 
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Érdekes gondolatok hangzottak el a tudomány 
fejlődéséről, azt kell tudni, hogy az úttörő tudó-
sok először mindig hatalmas kritikát kapnak, 
majd elfogadják és tovább építik az elméletei-
ket. A tanodások az eladás révén új ismeretek-
re tettek szert, amelyet a későbbiekben az isko-
lában is tudnak használni, többek között akár a 
földrajz órák alkalmával is.  
2018.11.14.-Életre kelt várak: 
A Verseghy Fe-
renc könyvtárban 
megtartott klub-
foglalkozásnak 
az Életre kelt tör-
ténelemnek célja 
a történelmi hie-
delmek feltárása, 
megismertetni a 
történelmi érde-
kességeket a legendákat és a valóságot. Ezút-
tal az előadó Kiszely Tóth Anett történész volt.  
A történeti topográfiának a történelemoktatás-
ban betöltött fontos szerepe megkérdőjelezhe-
tetlen. A térképek olvasása, értelmezése, a tör-
ténelmi események térben való elhelyezése 
olyan alapvető képességek kialakulását segíti 
elő, mint például a térbeli tájékozódás, a méret-
arányok figyelembevétele, a terület sajátossá-
gaiból adódó gazdasági, társadalmi és politikai 
folyamatok felismerése.  
2018.11.15.-120 éve született vitéz Bertalan 
Árpád: 

Másnap a gyere-
kek ismét a Ver-
seghy Ferenc 
Könyvtárba láto-
gattak, ezúttal 
honismereti elő-
adás részesei le-
hettek. A rendez-
vényt az Ejtőer-
nyősök Szolnoki 

Szervezete, A Civil Városmarketing Kerekasztal 
tagja szervezte. Az előadó Kiss Dávid hagyo-
mányőrző, történész hallgató tartotta. Vitéz Ber-
talan Árpád (Pozsony, 1898. október 20. – Ju-
tas, 1941. április 12.) magyar katona, az első 
világháború hőse, a Vitézi rendtagja. Ő volt a 
magyar ejtőernyős fegyvernem egyik megszer-
vezője.  
2017-ben a MH 2. Különleges Rendeltetésű 
Dandár felvette v. Bertalan Árpád nevét, mellyel 
tovább viszik szellemiségét. Hogy a gyerekek-
hez közelebb kerüljön a honvédség, és a vitézi 
kor szelleme az előadás végén lehetőségük volt 
ki is próbálni az akkori katonai eszközöket, ma 

már nem működőképes fegyvereket.  
2018.11.24.-A len, kender és a gyékény: 
A Napsugár Gyermek-
ház tematikus játszóház 
keretében a Tanodás 
gyerekek és szüleik az 
ősi növények régi és 
mai felhasználását is-
merhették meg.  
A családi rendezvényen 
kötélverés; lenvirág hím-
zése, mécses tartók, 
ékszerek kenderzsinór 
felhasználásával; kará-
csonyi gyékénykopogta-
tó; tárolók kenderfilcből, 
zsákvászonból készítetek közösen Tanodása-
ink. Ezen túl különleges gasztronómia ínyen-

cségeket lehetett 
megkóstolni és a 
Szeres Népzenei 
Együttes Fonó bál 
című műsorát ada-
ta elő. A nap vé-
gén az elkészült 
tárgyakat haza is 
vihették, amivel 
még színesebbé 

teheti otthon szobájukat, vagy meglephették 
családjukat a lenből, kenderből és gyékényből.  
2018.11.30.-Csuporka: 
Tanodásaik ismét a Napsugár Gyermekházba 
látogattak ezúttal az agyagozás művészetét is-
merték meg. Simulékony, engedelmes, türelem-
mel, ügyes kis kezekkel formálható. Kifesthető 
és mázolható, forró kemencében pirosra éget-
hető. Jó agyagozni, egy 
közösségbe tartozni, 
játszva tanulni, fejlődni, 
sikerélményt szerezni. 
Számos szakember állít-
ja, hogy a koordinációs 
és "egyéb" problémák-
kal küszködő gyerekek-
nek határozottan jót 
tesz. Az alkotás, a for-
málás és az általunk el-
készített tárgyak örömet 
okoznak a felnőtteknek  
meg a gyermekeinknek 
is egyaránt.  
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2018.12.02.-Szabadidős tevékenység, kirán-
dulás Budapesten: 
A Széchenyi Tanoda 
Szolnok és a 
Szandaszlőlősi Tanoda 
közösen vett részt egy 
kiránduláson. A gyere-
kek és családjuk de-
cember első hétvégéjén 
Budapestre, valamint a 
Csodák Palotájába tet-
tek látogatást. A Cso-
dák Palotája Magyaror-
szág első interaktív tu-
dományos játéktere, 
mely 21 éve fogadja a hozzá érkező és játszva 
tanulni vágyó látogatóit minden korosztályból. A 
Csopa egész napos programot kínál, hiszen 
több, mint 250- fizikai jelenséget bemutató játék 
és eszköz, az Öveges professzorról elnevezett 
előadóteremben napi 4 izgalmas előadás és 

kísérletbemutató, látvá-
nyos 5D, 9D és Körmozi 
Élményvetítések és vál-
tozatos programok vár-
ják a látogatókat. A 
Csopa Óbudán nem 
csupán remek hétvégi. 
családi és gyerekprog-
ramot, kikapcsolódást 
nyújt. A gyerekek a szó-
rakoztató feladatok és 
előadások révén megis-
merték a fizika, kémia 
és biológia alaptörvé-

nyeit, miközben szüleikkel is tartalmas időt tud-
tak tölteni.  
A különböző eszközökkel kicsik és nagyok jól 
mulattak, kipróbálták, többek között, hogy mi-
lyen egy igazi „szöges ágy”, hogy működi a 
centrifugális erő vagy éppen, hogy milyen 
szemkápráztató egy kaleidoszkóp. Az ünnepek-
re hangolódva közösen kézműves foglalkozá-
son vettek rész, a Csodák Palotájában a 
„Manóműhely” kreatívkofás révén mindenki el-
készíthette a saját 
manós cipőcské-
jét.  
Az új ismertetek 
gyűjtésétől meg-
fáradtan, minden-
kinek jól esett a 
meleg ebéd a Ke-
rék Kertvendéglő-
ben.  
A finom falatokat követően még a Várkert Ba-

zárt és a Budai 
Várt is megnézték 
tanodásaink és 
megcsodálhatták 
Budapest panorá-
máját. A Várkert 
Bazár területén 
múlt és jelen, 
klasszikus és mo-
dern, kultúra és szórakozás elragadó harmóniá-
ban létezik, így válik alkalmassá arra, hogy a 
legkülönfélébb programok, koncertek, kiállítá-
sok, kezdeményezések befogadó tereként mű-
ködjön. 
A Budai Várnegyed Budapest I. kerületének 
egyik városrésze Vár néven. 1987 óta az 
UNESCO Világörökség listáján Budai Várne-
gyed néven szerepel. Területén számos közép-
kori eredetű műemlék, valamint 17–18. század-
beli lakóházak és középületek találhatóak. A 
Budai Várnegyed három fő része a Budavári 
Palota, a Szent György tér és a történelmi lakó-
negyed. A Halászbástya Budapest egyik legis-
mertebb műemléke, amely a budai várban talál-
ható. A neoromán kilátóteraszokról látható pá-
ratlan budapesti panoráma miatt a legjelentő-
sebb idegenforgalmi látványosságok közé tarto-
zik.  

Nem csupán a fő-
város Budai, ha-
nem a Pesti részt 
is megtekintették a 
kirándulás alakal-
mával. A Hősök 
tere Budapest leg-
tágasabb, legna-
gyobb hatású tere 
a XIV. kerületben, 

szűkebb értelemben véve a Millenniumi emlék-
művet jelöli. A Hősök tere az előtte fekvő And-
rássy úttal együtt a Világörökség része. A hét-
köznapjainkat gyakran csak az otthonunk és az 
iskola zárt falai között töltjük el, és akár napokig 
nem megyünk ki a természetbe. Pedig a sza-
badban eltöltött idő nemcsak a testünkre, ha-
nem a lelki világunkra is nagyszerűen hat. Kinn 
a szabadban járva feltöltődünk energiával, kilé-
pünk a mindennapok „mókuskerekéből“. Sokkal 
frissebbnek és energikusabbnak érezzük ma-
gunkat, kreativitásunk szárnyra kap. Nyugod-
tabbak, kiegyensúlyozottabbak vagyunk és po-
zitívabban viszonyulunk környezetünkhöz is. A 
kirándulás alatt a gyerekek nem csak új ismer-
teket szereztek, de új barátságok is születtek, 
és egy tartalmas napot tölthettek együtt szüleik-
kel is.  

Csodák%20Palotájába
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2018.12.06. –A Széchenyi Tanoda Mikulás  
Ajándéka: 
A Széchenyi Ta-
nodások is izga-
tottan várták a 
december 6-át, 
hogy a Mikulás 
végre hozzájuk is 
megérkezzen. 
Éppen ezért a 
CONTACT 
MKSZ, ezen a napon a Kossuth térre vitte el a 
gyermekeket, ahol ezen a napon a COOP-os 
kisvonattal utazhattak egy kört. Természetesen 
a Mikulással és lelkes kíséretével is találkoztak, 
a krampuszokkal és az angyalkával is. A 
Mikulásország- „Jön a Mikulás” zenés mesejá-
tékban pedig megnézhették egy ünnepvárós 
interaktív mesét.  
2018.12.06.-Jászkun Kakastól Ludas Matyi-ig  
kiállítás: 
Tanodásaink az Aba-
Novák Agóra Kulturális 
Központ Dluhopolszky 
László karikatúrista kiál-
lítását tekintették meg. 
A  művész a Rébusz 
Egyesület alapító tagja, 
valamint a Csízió kari-
katúra rovatának veze-
tője. Grafikusként több 
könyvet illusztrált. A jó 
szervező és agilis kari-
katurista, sokat tett a 
magyar karikatúra elismertetéséért itthon és 
külföldön egyaránt.  
2018.12.11.– Örüljünk együtt a Mikulásnak! 

Ezen a napon a Szol-
nok városi Tanodák 
(Lépcsőfok, Szanda-
szőlősi, Széchenyi) 
gyermekei és család-
juk részére rendezett 
a CONTACT MKSZ 
Mikulás ünnepséget. 
A regisztrációt köve-

tően dr. Molnár Beáta, projekt vezető köszöntöt-
te a megjelenteket, majd átadta a szót a Szan-
daszőlősi Tanoda vezetőjének. Pappné Szabó 
Anita elmondta, hogy a gyermeke a tanodában 
mekkora fejlődésen mentek keresztül, és így 
mindannyian megérdemlik, hogy a Mikulás 
megjutalmazza őket. Ezután a Lépcsőfok Tano-
da egyik diákja adott elő egy Mikulásról szóló 
versecskét, amelyből megismerhették a Mikulás 
napi népszokásokat.  

Szent Miklós püspök 
a IV. században élt a 
kisázsiai Myra városá-
ban. A pékek, gabo-
nakereskedők, halá-
szok, révészek, vízi-
molnárok, diákok, el-
adólányok, polgárvá-
rosok, polgárok patrónusaként tisztelték. Emlé-
két helynevek, templomok, személy- és család-
nevek őrzik. Szent Miklós napja a gyermekek 
jutalmazásának és büntetésének jeles napja. 
Az ajándékozás szokása napjainkig él, jelme-

zes Mikulás keresi fel 
azokat a házakat, 
ahol kisgyerekek van-
nak. Néhol ördög 
vagy krampusz is kí-
séri. Szavaltatja, éne-
kelteti, kikérdezi a 
gyerekeket. Az időjá-
rással kapcsolatban a 

bukovinai magyarok úgy tartják, hogy ilyenkor 
már jön a havazás: "Miklós megrázta a szakál-
lát" Baranyában hasonlóan vélekednek, de azt 
is tartják, hogy a Miklós-napi időjárás mutatja 
meg a karácsonyit.  
A Széchenyi Tanodá-
sok 2 Mikulás napi 
verssel, illetve egy 
dallal készültek, ami-
ben a különböző ze-
nei eszközöket is 
használtak többek kö-
zött kasztanyettát, és 
az ünnep jegyeihez kapcsolódó csörgőket is. 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 

Széchenyi Tanodában 
2 gyereket díjazott ki-
emelkedő tevékeny-
ségéért, ennek kerté-
ben dr. Molnár Beáta 
Fodor Jánosnak adata 
át személyesen a vá-
ros ajándékát, vala-
mint Bede Mónika ré-

szére lett elküldve a jutalom. Az ajándékokat 
példaértékű tanulmányi átlaguk, valamint a 
sport, kultúra, művészetek és közösségi terüle-
ten nyújtott eredményeikért vehették át a fiata-
lok.Ezt követően megérkezett a Mikulás is, aki 
több mint 90 csomagot osztott szét a jelenlé-
vőknek. A csomagokban található édességeket 
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület „Édes száj” 
pályázat keretében kapták meg a hátrányos 
helyzetű gyerekek és családjuk.  
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A csomagosztást követően mindenkit megvendégeltük meleg kaláccsal és forró kakaóval ezzel 
téve számunkra feledhetetlenné a napot és igyekeztünk szebbé tenni az ünnepeket! 

 

2018.12.15.-Karácsonyi Családórák: 

2018. év utolsó család óráira december 15.-én került sor a CONTACT MKSZ-nél, Szolnokon a 
Baross út 56. szám alatt. A nyitott tanodai programon dr. Molnár Beáta projektvezető köszöntötte 
a megjelent gyermekeket és családjukat, majd értékelte az évet. 2018. évben a gyerekek mellett 
a családok is bevonásra kerültek, ezzel is erősítve a szinergia és az identitástudatot, a gyerekek 
egyhetes Balatoni táborban is izgalmas kalandokat élhettek át, míg a Budapesti kiránduláson pe-
dig az új ismeretek megszerzése volt a releváns. Ezt követően a Széchenyi Tanodások egy kará-
csonyi zenés műsort adtak el.  

Ezt követően a családok a szabadidős program keretében valamint az együttműködés biztosítá-
sa jegyében Napsugár Gyermekházban Hagyományőrző karácsonyi játszóházban vettek részt. 
Itt egyedi ajándékokat készíthettek közösen, sütöttek mézesbábot, 
fenyő és asztaldíszeket készítettek közösen kicsik és nagyok. A ját-
szóház vendégei voltak a Belvárosi Plébánia vándorbetlehemesei.  

Családórák keretében a Coca Cola karaván alatt találkozhattak és 
fotózkodtak a Mikulással is. Egyedi képeslapot készítettek a hely-
színen és sokan meg is címezték szeretteiknek. A postázásról a 
CONTACT MKSZ gondoskodott. Az alkotósarokban manók segítsé-
gével egyedi kézműves ajándékokat készítettek, amelyet PET pa-
lackok és kupakok újrahasznosításával készültek.  

A családok átérezték a Karácsony igazi jelentőségét. Szeretni annyit jelent, mint másnak az igazi 
javát akarni. A 2019. évben is fontos szem előtt tartani,  hogy nyíljon a szívünk és a szemünk 
embertársaink és a rászoruló emberek számára egyaránt. Az EFOP-os pályázat lezárult, de 
egyesületünk bízik benne, hogy a TANODA projektet a jövőben is folytatni tudjuk. 

 

Fotó és szöveg: CONTACT MKSZ 

 

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/


12 

Gyerekek mondták 
 

Miért jó tanodásnak lenni? 

 

...mert jó a társaság. (Móni) 

… mert  
kézművesedünk. 

(Sziló) 

… mert  szeretem Anikó nénit! (Kitti) 

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

… mert jó 
programok 

vannak! 
(Janó) 

… mert sok helyre  megyünk együtt. 
(Viki) 

… mert okosabb  
leszek. 
(Bence) 

...mert táncolni 
tanulunk.
(Dzseni) 


