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„Látni és hallani azt, ami bennem van — és nem azt, aminek lennie 

kellene. Elmondani azt, amit érzek és gondolok — és nem azt, amit 

mondanom kellene. Érezni azt, amit  érzek — és nem azt, amit érez-

nem kellene. Kérni azt, amire szükségem van — és nem várni, várni, 

várni, amíg engedélyt kapok. Merni, hogy azt tegyem, amit szeretek 

— ahelyett, hogy mindig a biztosat választanám.” 

Virginia Satir 
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Kedves Olvasó! 

Szeretettel köszöntöm a fennállásának 10. évfordu-
lóját ünneplő Dankó Pista Egységes Óvoda - Böl-
csőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimná-
zium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola má-
sodik évkönyvének megjelenése alkalmából. 

Évkönyvünkben szeretnénk az elmúlt évek legjelen-
tősebb pillanatait, eseményeit, eredményeit megjele-

níteni, természetesen a teljesség igénye nélkül. Az 
évfordulóra készülve jóleső érzéssel forgattuk a fényképalbumokat, 
beszámolókat, pályázatokat. Büszkeséggel töltött el bennünket az 
elmúlt évek sikereinek, eredményeinek látványa. 

Köszönöm a diákok, a kollégáim, a szülők, valamint segítő baráta-
ink áldozatos munkáját, hogy írásaikkal, emlékeik papírra vetésé-
vel megosztották velünk az elmúlt évek eseményeit. Köszönöm 
mindazoknak a munkáját, akik kiadványunkat összeállították, 
közreműködtek elkészítésében és kiadásában. 

Szeretettel ajánljuk jubileumi évkönyvünket minden egykori és 
mai diákunknak, tanárainknak, az iskola barátainak, és azoknak 
is, akik szeretnének betekintést nyerni intézményünk életébe, akik 
szeretnék tudni, miért is jó „dankósnak” lenni. 

Bízom benne, hogy kiadványunk lapozgatása örömteli visszaemlé-
kezést, kellemes időtöltést jelent mindannyiunk számára. 

 

 
Almási Katalin  
igazgató 

Köszöntő 
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Bemutatkozunk 

Névadónkról – Miért éppen Dankó Pista? 

Iskolánk alapítói olyan személyt akartak névadóul 
választani, aki közel áll ahhoz a nemzetiséghez – a 

romákhoz – ahová tanulóink jelentős része tarto-
zik, és egyben, akire büszkék is lehetünk. Büsz-
kék lehetünk Dankó Pista munkabírására, kitar-
tására és példamutatására. Személyében olyan 
cigány ember született, akire egy egész ország 
nézett fel. Dankó Pista muzsikus cigánycsalád 
leszármazottja volt, és már 15 évesen saját zene-

kara élén játszott. Döntő fordulat volt életében, 
amikor a költővel, Pósa Lajossal megismerkedett. 

„Ettől fogva nem is válik el a két név egymástól, és 
míg magyar nótát dalolnak a világon, addig mindig 

együtt emlegetik nevüket” – mondta róluk Móra Ferenc – „A költő 
karjára vette a cigányt, és halálos holtáig el nem hagyta többet.” 

Dankó rövid élete során több mint félezer dallamot, nótát kom-
ponált, amelyek a magyar nóta történetének egyik legnagyobb 
alakjává tették. A Dankó-nóta jelentősége túlmutat önmagán, hisz 
oly korban történt mindez, amelyben a magyarságunk megtartóe-
reje volt a tét: Ady szavaival: 

„Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, 
Akinek a lelke elvágyódik innen, 

Akit kerget, hajszol sóvár, beteg vágya, 
Akinek a lelke magyar földön árva, 

Megmenti, megtartja a te magyar lelked, 
A te nagy bánatod, a te nagy szerelmed, 

A te duhajságod, a te kacagásod… 
Visszaadtál nekem egy vesztett világot.” 
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Bemutatkozunk 

A kor legnagyobb színészei énekelték Dankó nótáit, és népszerű-
sége talán ennek is köszönhetően egekig repült. 1890-ben saját 
daltársulatot szervezett, járta az országot, Oroszországba is elju-
tott, az ország legkisebb szegletében is játszották dalait. Szomorú 
ellentmondás ugyanakkor, hogy mindezek ellenére, ő maga – a 
dallamvilágában gazdag lélek – többnyire szegénységben élt, és a 
sok nélkülözés a tüdővész halálos csíráját ültette el benne: még a 
negyvenötödik születésnapja előtt meghalt. 

Temetésén – ötszáz dalát képviselendő – ötszáz cigányzenész kí-
sérte sírjáig, egy egész ország szalutált holtában előtte. 
„Bölcsődben a koldus Gát ringatták, koporsódban, mint királyt 
kísérnek utolsó utadon.” – írta temetéséről Gárdonyi. 

Emlékét kortárs írók és költők műveikben örökítették meg, éle-
téről színdarab és film is készült, Pósa közbenjárására pedig 
szobrot is emeltek neki a szegedi Tisza-parton, egykori kedves 
kávéháza előtt. 
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Történeti visszapillantás 

A mi intézményünk, a Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, 
Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és 
Alapfokú Művészeti Iskola 10 éves múltja – ha nem is hangzik 
olyan hosszú időnek – rengeteg változást hozott a tanulók, a taná-
rok, a település és annak lakói számára.  

Történetünk 2004-ben kezdődött. Ekkor hozták 
létre magánszemélyek – Almási Lászlóné vezeté-

sével – intézményünk fenntartójának jog-
elődjét, a Közös Kincs Oktatási Szolgáltató 

Közhasznú Társaságot. Az alapítók – akik 
maguk is szociálisan érzékeny, nagy szakmai 

múlttal rendelkező pedagógusok – célja az volt, 
hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő hátrányos helyzetű 
gyermekek és felnőttek tanulási, képzési és továbbképzési lehetősé-
geit elősegítsék, bővítsék és ezáltal a munkaerőpiacon versenyké-
pességük növekedjen. 

Iskolánk az első tanévet – saját épület hiányában – a birisi Jókai 
Mór Általános Iskola épületében, a Mező Imre út 1-3. szám alatt 
„albérlőként” kezdte (Ma Mező utca). 

Bemutatkozunk 
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A gyerekek tanítása mellett már a kezde-
tektől úgy gondoltuk, hogy egy 
iskolának a település kulturális 

életére meghatározó hatással kell 
lennie, ezért már 2004-ben köz-

művelődési meg-
állapodást kötöt-

tünk a helyi ön-
kormányzattal. A 

megállapodás keretében intézmé-
nyünk minden rendezvényébe belevontuk és a mai 
napig belevonjuk a falu lakosságát is.  

A 2005/2006-os tanévben bővült az 
iskolánk proGlja az általános iskolai 
munkával is. Nevünk így Dankó 
Pista Általános Iskola, Szakképző 
Iskola és Gimnázium lett. Szakmai 
képzéseink is bővültek és ebben a 
tanévben indult be intézményünk-
ben a felnőttképzés is. A 2006/2007-es tanévben első ízben szer-
veztünk érettségi vizsgát.  

2007. szeptember 1-jével – fenntartónk 
közoktatási megállapodása alapján – Érpa-
takon megkezdtük az általános iskolai okta-
tást. A tanév folyamán, 2008 januárjában – 
jogszabályi változások következtében – 
fenntartónk átalakult, elnevezése és jogi 
formája megváltozott: ekkortól a Közös 
Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú 
NonproGt Korlátolt Felelősségű Társaság 
nevet viseli.  

Bemutatkozunk 
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A 2008/2009-es tanévben 900 főre duzzadt a tanulói létszámunk. A 
2009-es nyár igen jelentős változást hozott mindannyiunk életébe. 

Júliusban fenntartónknak lehetősége nyílt megvásárolni a helyi álta-
lános iskolát – a volt „főbérlő”, a Jókai Mór Általános Iskola épüle-
tét. Az új épülettel kaptunk 10 új tantermet, egy tornaszobát, saját 
ebédlőt, egy óvoda-bölcsődét és a kollégiumunk is elkészült.  

A Mező utca 21. szám alatti épületünkben 
sikerült kialakítanunk két, modern, telje-
sen felszerelt tanműhelyt (fodrász tanmű-
hely és tankonyha) szakmai képzéseink se-
gítésének céljából.  

2010 januárjában újabb épülettel bővültünk, 
amely egy tornateremnek és további 4 tante-
remnek ad otthont. A térség igényeit Ggyelem-
be véve iskolánk az elmúlt években folyamato-
san és dina-

mikusan fejlődött. A 
szükségleteknek megfe-
lelően bővült tevékeny-
ségi körünk, valamint a 
gyarapodó gyereksereg 
elhelyezése érdekében 
igyekeztünk újabb épüle-
teket találni.  

Bemutatkozunk 
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A 2011/2012-es tanév sem telt el 
bővítés nélkül, hiszen a Mező utca 
21. szám melletti telekrészen egy 6 
tanteremből és két tanműhelyből 
álló intézményegységgel bővítettük 
iskolai komplexumunkat. Tanulói 
létszámunk a 2011/2012-es tanév-
ben már 1400 főre emelkedett.  

2013-ban régi vágyunk 
teljesült: az iskolánkban 
már évek óta folytatott 
művészeti nevelést – az 
alapfokú művészeti iskola, 
mint tagintézmény megala-
pításával – sikerült intézmé-
nyesítenünk.  

A 2013/2014-es tanév másik újdonsága volt, hogy a KatonaSuli 
program keretében megkezdtük a katonai alapismeretek tantárgy 
tanítását, amellyel célunk – a hazaGságra nevelésen túl – a Magyar 
Honvédség, mint lehetséges munkahely megismertetése is, ezzel 
növelve tanulóink elhelyezkedési esélyeit. A programnak köszön-

hetően tanulóink közül önkéntes tartalékosok kerül-
tek ki, továbbá egy tanulónk 

sikeresen pályázott 
a Honvédelmi Mi-
nisztérium által ala-
pított Lippai Balázs 
esélyegyenlőséget elő-
segítő ösztöndíjra, 
amelyet két alkalom-
mal nyert el. 

Bemutatkozunk 
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Küldetésünk 

Magyarországon, így térségünkben is, sok fiatal a tankötele-
zettségi kor vége előtt kimarad az általános iskolából, és 

még többen vannak olyanok, akik a tankötelezettsé-
gük lejártával szakképzettség nélkül a munkaerőpi-
acon nem, vagy csak igen nehezen értékesíthető 

képzettséggel kerülnek ki az iskolarendszerből. A 
kimaradásuk és az alacsony képzettségük elsősorban hát-

rányos szociális körülményeikből adódnak. Ez a hátrá-
nyos, sokszor halmozottan hátrányos helyzet a képzetlenség és az ala-
csony fokú iskolázottság következtében tovább romlik, és ez mind az 
egyént, mind a családot tragikus élet-
helyzetekbe kényszeríti. 

Ma már nem vitatható, hogy a társa-
dalmi problémák kezelésében jelen-
tős szerepe van az oktatásnak, az ok-
tató-nevelő munkának, az oktatási 
intézményeknek. Az intézményekben 
dolgozó pedagógusok, pedagógiai szakalkalmazottak és technikai 
munkatársak sokat tehetnek és tesznek – a maguk pedagógiai és 
pedagógián kívüli eszközeivel – a társadalmi feszültségek kezelése, 

az elsősorban roma lakosság hátrányainak csökken-
tése érdekében. 

Iskolánk tantestülete hisz 
abban, hogy a társadalmi 
integráció megteremtésé-
nek és erősítésének egyik 
valós és hathatós eszköze az 
oktatás, amelynek kiemelt 
szerepét a középfokú okta-

Bemutatkozunk 
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tás általánossá tétele megerősí-
tette, ugyanakkor olyan prob-
lémahalmazt hozott felszínre, 
amelyet az iskolák jelentős 
része nem képes kezelni. 

Pedagógiai Programunk 
megvalósításával célunk egy 
olyan intézményrendszer és 
hálózat megvalósítása, amely képes 
a térségben élő, halmozottan hátrányos helyzetű, elsősor-
ban roma származású gyermekek, Gatalok társadalomba való beil-

leszkedésének elősegíté-
sére, esélyegyenlőségé-
nek növelésére, hátrá-
nyos helyzetük csök-
kentésére. Az előítéle-
tek, a kirekesztés elleni 
küzdelem mellett cé-
lunk a másság elfoga-
dására, a mások iránti 
nyitott, empatikus 

emberré nevelés is. 

Programunk egyfajta alternatíva 
az iskolát, mint intézményt sok-
szorosan kudarcként megélő 
fiataloknak. Ez által lehetővé 
válik számos kallódó fiatal re-
integrálása az oktatási rend-
szerbe, miközben a település 
érdekei is a legmesszebbme-
nőkig érvényesülnek. 

Bemutatkozunk 
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Legfontosabb céljaink: 

− az évfolyamok 
közötti átjárható-
ság, kapcsolattar-
tás biztosítása, 

− a kommunikáci-
ós képesség fej-
lesztése, 

− a csapatépítés, 
− a közösségi szellem megerősítése, 
− az ismeretek közös alkalmazása, 
− az új ismeretek megszerzése, 
− a játszva tanulás, 
− tolerancia egymással szemben, 
− az ismeretek hétköznapi alkalmazása. 

Úgy gondoljuk, hogy ha a gyerekek jól érzik magukat az iskolá-
ban, alig lehet őket hazaküldeni. Ezt a lehetőséget kell minél job-
ban kihasználnunk. 

Bemutatkozunk 
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Reformtörekvéseink 

Annak érdekében, hogy küldeté-
sünket a lehető leghatékonyabban 
megvalósíthassuk, a kezdetektől 
igyekszünk különböző reformpeda-
gógiai eszközöket alkalmazni. Part-
nereink jó gyakorlatainak alkalmazá-
sa mellett saját innovációink is vannak, amelyeket mi is szívesen 
megosztunk mindazokkal, akik hozzánk hasonló kihívásokkal  
találják szembe magukat nevelő-oktató munkájuk során.  

Legfontosabb reformtörekvéseinkről röviden a  következő oldala-
kon számolunk be. 

Komprehenzív iskola 

A komprehenzív iskola (befogadó, átölelő, átkaroló) nem egy 
speciális iskolatípus, sokkal inkább egy működési mód, amely arra 
törekszik, hogy első osztálytól 12 éven át minden tanuló számára 
biztosítsa az érdeklődési körének és jövőbeni elvárásainak 
megfelelő képzést. Teszi ezt anélkül, hogy a gyereknek le kelljen 
cserélnie azt az intézményt vagy tanulócsoportot, amelyben 
diákéletét megkezdte. Ez a rendszer nem úgy nyújt előnyt 
valakinek, hogy azzal 
másoknak hátrányt okoz, 
hanem arra biztosít esélyt 
mindenkinek, hogy saját 
egyéniségét és képességeit a 
saját és a mások örömére, a 
másoknak okozott károk 
nélkül fejleszthesse. 

Bemutatkozunk 
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Európában a hagyományos 
iskolarendszerekben csak a 
kezdő iskolai évek jelentenek 
mindenki számára egységes 
szakaszt. Ezt követően különféle 
kiválogatási eljárásokkal – 
például felvételi vizsgával – 
szétválasztják (szelektálják) a 
tanulókat: a „legjobbak”, a 

felsőoktatásig vezető, „elit iskolákba” nyernek felvételt. Azok, akik ezt 
nem akarják vagy nem tudják vállalni, olyan iskolákba kerülnek, 
amelyekből legtöbbször csak a szakképzéshez vezet út. A magasabb 
társadalmi presztízsű iskola típusokba való bekerülés szempontjából a 
társadalom különböző  rétegeiből származó gyerekek különböző, 
egyenlőtlen esélyekkel rendelkeznek. A komprehenzív iskolák az 
esélyegyenlőség biztosításának jegyében, ennek a szétválogatásnak az 
elkerülésére jöttek létre. 

Melyek a befogadó iskola legfontosabb jellemzői? 

− mindenkit, mindenféle válogatás nélkül befogad, 
− egyformán érzékeny minden kultúrára, 
− a tanulási folyamatot 12 vagy 13 évfolyamra tervezi,  

Bemutatkozunk 
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− demokratikusan működik, 
− alapszerkezetében sem 

érdeklődés, sem előme-
netel mentén nem hoz 
létre tartósan homogén 
csoportokat, 

− a kiemelkedő tehetségek 
és a tanulási nehézségek-
kel küzdők fejlesztését 
alapvetően kiegészítő 
programokkal, valamint megfelelően megválasztott és alkal-
mazott módszerekkel biztosítja, 

− a képességek, készségek fejlesztése során speciális fejlesztő 
eszközöket, játékokat alkalmaz, 

− ebben az iskolában az értékelés nem minősítés, 
− bizonyos csomópontokon valamennyi tanuló számára választási 

lehetőséget biztosít érdeklődéséhez és tehetségéhez alkalmazko-
dó tantervi lehetőségek, illetve tanulási programok között, 

− a fejlesztési céloknak megfelelő környezettel rendelkezik, 
− önállóságra és kreativitásra nevel, 
− mély természetszeretetet alakít ki. 

Bemutatkozunk 
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Nem szakrendszerű oktatás 

Intézményünkben a nem szak-
rendszerű oktatást a tanórai 
kereteken túl, tanórán kívüli 
foglalkozások keretében, továb-
bá iskolán kívüli projektek so-
rán is megvalósítjuk. 

Diákjaink helyzetéből adódó-
an kiemelt Ggyelmet kell szen-
telnünk a hátránykompenzáci-

ónak, így természetesen az anyanyelvi kommunikáció és a digitális 
kompetenciák fejlesztése minden tanórán megjelennek. 
Természetudományi óráinkon gyakran a matematikai kompeten-
cia fejlesztésére is sor kerül, továbbá idegen nyelven beszélő taná-
raink megragadják az alkalmat az idegen-nyelvi kompetencia fej-
lesztésére egyéb tanórákon és a tanórákon kívül is. 

A szociális kompetencia és a hatékony, önálló tanulás fejlesztését 
mentorprogramunk és a különböző tanórán kívüli – „szabadidős” 
– programjaink, projektjeink támogatják, amelyekről a könyvünk 
későbbi fejezeteiben részletesen írunk.   
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Mentor program  

A mentor és a mentorálás  

A mentor szó és a mentorálás fogalma a mai magyar 
köznyelvben és szaknyelvekben egyaránt kezd 

meghonosodni. Gyakran halljuk a médiában 
– különösen olyan adásokban, amelyek 

valakinek a pályafutásáról szólnak –, 
hogy „mentorom volt XY, akinek na-

gyon sokat köszönhetek.”  

A két fogalom a tágabb értelemben vett pedagó-
gusképzés során is megjelenik: a gyakornoki éveit 

töltő kollégák beilleszkedését és pályakezdését is mentor, 
mentorálás támogatja. 

Ha a mentor szó eredetét próbáljuk kideríteni, akkor több forrás 
is Odüsszeusz barátjához, Mentórhoz vezet, akire rábízta Gát a 
trójai háborúba indulván. Mentór tanította Télemakhoszt: 
„elméleti és gyakorlati oktatásban részesíti őt, hogy hogyan kell 
egy bölcs uralkodónak viselkednie, és népét irányítania”.  
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A mentorálás számtalan deGníciója kö-
zül a legáltalánosabb, hogy a mentorálás 
olyan személyre szabott gondoskodás, 
tanácsadás, vezetés, amelynek mind az 
oktatásban, mind a szociális munkában, 
mind a munkahelyi körülmények kö-
zött nagy szerepe lehet a tanuló sikeres 
működésében.  

Ugyanakkor azt is látnunk kell, 
hogy a mentorálás összetett, szer-

teágazó tevékenység, annak elemeit 
számos más szerep viselője is alkal-

mazza, annak ellenére, hogy nincs dek-
larált mentor szerepben.  

Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindul-
va úgy látjuk, hogy a mentorálás lehe-
tővé teszi a korai problémaészlelést, a 

belső kommunikáció javulását, a nagyobb kötő-
dést, a teljesítményjavulást, az intézményi kultúra megerősödését.  

Iskolánkban a mentorálásnak már hagyománya van. Intézménye-
sített keretek között a Második esély gimnáziumi programunkban 
jelent meg, de már előtte is alkalmaz-
tuk. Ezt mutatja, hogy 
a program bevezetése-
kor több pedagógus is 
így vélekedett: 

„Nálunk már évek óta 
volt mentorálási rend. 
Ezzel csak hivatalossá 
tettük ezt.” 
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„A mentortanárok nagy része 
már kezdettől fogva úgy érezte, 
hogy ezt már csinálta, és most 
csak hivatalossá tettük azáltal, 
hogy a projektnek megfelel-
jünk.” 

„Intézményünkben ezt a tevé-
kenységet, amit most mentorálásnak 

neveznek, már évek óta végez-
zük. Mindenkinek van egy-két
-három olyan tanítványa, akiről 
azt gondolja, hogy másképpen 
kell vele foglalkozni, mint a  
többi gyerekkel. Az újszerűsége 
abban volt a munkának, hogy 
ezeket a feladatokat már doku-
mentálnunk is kellett.” 

A mentorrendszer a kölcsönös bizalmon alapul és a személyes kötődés, 
egymás elfogadása és tisztelete, valamint az őszinteség működteti.  

A mentorálás több diák és egy tanár szoros együttműködésén ala-
pul. Fontosnak tartottuk, hogy minden mentor csak annyi 
mentoráltat vegyen maga mellé, ahányért felelősséget tud vállalni, 
ezért döntöttünk úgy, hogy egy-egy mentor 4-6 mentorálttal fog-

lalkozhat legfeljebb. Egy tanári szobánk 
van, és ez azért fontos, mert azok 
a kollégák, akik nem vesznek 
részt ebben a programban, a men-
torok beszélgetése kapcsán tapasz-
talatokat szerezhetnek, és meg tud-
ják keresni a mentorokat. 
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A mentorszerep fő jellemzői 

A mentor olyan személy, aki vezet, 
támogat, tudást közvetít és megfelelő 
időben a reá bízottnak segítségére van. 
A mentorok egyik legfontosabb felada-
ta az, hogy a rájuk bízott Gatalt segít-
sék saját, vagy éppen a szervezet céljai 
elérésének érdekében. Mindehhez 
szükség van a gyerek képességeinek, 
motivációinak, tudásának, tempójának 

megismerésére, hiszen a közös munka tartalma, módszerei, a ta-
nulás tempója ezen múlik, ettől lesz az egyénhez igazított.  

A mentor alapvető, legfon-
tosabb funkciója tehát az 
iskolában a Gatal támogatá-
sa, életének Ggyelemmel 
kísérése. Fontos a napi kap-
csolattartás, hogy a mentor 
ismerje a Gatal életmódját, 
élethelyzetét, időbeosztását, 
aktuális problémáit. Egyszer-
re lássa őt a jelenben és az 
iskolában eltöltött idő távlatában, ismerje jól személyiségét, prob-

lémáit és annak változásait. Fontos, hogy a mentor az iskolá-
ban elérhető, megtalálható legyen, így a 
diák gondjaival, problémáival bármikor 
megkereshesse. A mentor a Gatal számá-
ra biztonságos támaszt és segítséget je-
lent problémáinak megoldásában. Visz-
szajelzéseivel segíti a Gatal reális önérté-
kelésének, énképének kialakulását.  
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Programunk nem csak a résztvevő tanulók 
számára hasznos és eredményes, hanem a 
pedagógusaink számára is szakmai megúju-
lást jelent, akik kivétel nélkül elkötelezettjei 
a hátrányos és halmozottan hátrányos hely-
zetű Gatalok nevelésének és oktatásának. Ezt 
a több éves, iskolánkban eltöltött munkavi-
szony is bizonyítja. Magas fokú szakirányú 
végzettséggel és pedagógiai kultúrával rendel-
keznek, amely az alternatív pedagógiai mód-
szerek ismeretére is 

kiterjed. A projektben résztvevő peda-
gógusok nyitottak a pedagógiai újdon-
ságok irányában, szívesen vállalták a 
projekthez kapcsolódó továbbképzésen 
való részvételt. Munkájukat színvonala-
san és lelkiismeretesen végzik. Gyermek-
szeretők, jellemző rájuk az empátia és a 
tolerancia. KonUiktuskezelő és megoldó 
technikájuk több éves iskolai gyakorlat 
eredménye. Tanítási- és nevelési módszere-
iket a következetesség és a rugalmasság jellemzi. Folyamatosan 

odaGgyelnek a Gatalok szociális és egzisz-
tenciális problémáira, valamint a tanulási 
igény felkeltésére. 

A mentorszerep nehézségeit leginkább ab-
ban láttuk, hogy a mentor segítő, de nem 
barát; segítő beszélgetéseket folytat, de 
nem pszichológus; tanácsot ad, de nem 
szülő. Továbbá nem alakíthat ki függősé-
gi, hierarchikus viszonyt a mentorálttal.  
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A jó mentort olyan személynek tartjuk, akinek: 

− rendkívüli elemző képessége van; 
− elkötelezett; 
− elfogadó személyiség; 
− határozottan és gyorsan dönt; 
− döntéseiért vállalja a felelősséget; 
− képes mások lelkesítésére, irányításá-

ra, támogatására; 
− képes spontán módon és rugalmasan 

reagálni szokatlan helyzetekre; 
− alkotó képzelőereje segíti a munkában; 
− segít a tanulónak a legmegfelelőbb tanulási út megtalálásában; 
− biztonságos légkört és környezetet teremt a tanulási folya-

mat megvalósításához;  
− képessé teszi a tanulót arra, hogy a segítséget elfogadja;  
− tanácsokat ad az önálló tanuláshoz; 
− segít a tanulónak abban, hogy a saját haladását értékelhesse; 
− alternatív tanulási utakat, terveket kínál; 
− a tanuló kognitív és emocionális aktivitását serkenti; 
− érdekeltté teszi a tanulót saját fej-

lődésében, tanulási folyamatában; 
− megmutatja a tudás- és ismeret-

szerzés lehető legtöbb forrását; 
− megismerteti a modern ismeret-

szerzési források használatát; 
− alkalmazza a tanulási folyamat 

reUektív eszközeit (pl. személyes fej-
lődési terv); 

− ösztönzi új ismeretek, nézetek megis-
merését, befogadását és adaptálását; 
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− erősíti a tanuló problémamegoldó képességét; 
− serkenti a tudás alkalmazását a tanuló 

saját környezetében; 
− nem a gyengeségeket bírálja, hanem az 

erősségeket fejleszti, illetve felszínre hozza 
azokat az erősségeket, amelyek eddig isme-
retlenek voltak a tanuló számára; 

− figyelembe veszi a tanulási folyamat eredmé-
nyeit, részeredményeit és ehhez mérten tervezi 
újra és újra a célokat és teendőket; 

− új elméleteket és eszközöket vezet be a tanulási folyamatba; 
− nem tananyagot közvetít, hanem a tanuló ismeretszerzés-

hez, egyéni fejlődéshez, egész életen át tartó tanuláshoz való 
viszonyát igyekszik változtatni, fejleszteni. 

A mentor a főszereplő azon a helyen, ahol a tanuló eredményes 
munkájának a támogatása és a megvalósítása a cél. Ideális esetben 
nagy empátiával bír, türelmes, jó szervező, rendkívüli elemző ké-
pessége van. A mentor tehát olyan személy, aki képes hatást gya-
korolni egyes emberekre, csoportokra; képes meghatározni bizo-
nyos szabályokat, normákat; képes dönteni kritikus helyzetekben; 
képes modellt nyújtani és bátorítást adni másoknak. 
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Mentorainknak a következő tevékenységeket kell elvégezniük a men-
tori munka során: 

− Tervezés és kommunikáció, melynek során kialakul a tanu-
ló és a mentor munkakapcsolatának érték-, cél- és norma-
rendszere. 

− Szervezés, aminek a segítségével létrejön a közösen elfoga-
dott céloknak megfelelő gyakorlati tevékenységsor. 

− Irányítás, amely a konkrét találkozáson kívüli tanulási tevé-
kenységekre is vonatkozik. 

− Koordinálás, amikor megvalósul a tanulók és a mentori 
tevékenységek harmonizálása. 

− Ellenőrzés, amely nem csak a tanulással kapcsolatos felada-
tok, hanem az egyéb tanulói tevékenységek, eredmények, 
kérdésfeltevések, személyközi kapcsolatok, koordinációk 
ellenőrzését is jelenti. 

− Értékelés, melynek során kialakul egy helyzetkép és lehető-
vé válik a szükséges korrekciók kijelölése és megvalósítása. 
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Iskolánk az általános szakmai-pedagógiai tevékenységen belül az 
alábbiakat tartja a mentortól elvárt legfontosabb tevékenységeknek: 

− tanulmányi eredmény nyomon követése, segítségnyújtás; 
− kapcsolattartás osztályfőnökkel, szaktanárokkal; 
− kapcsolattartás iWúságvédelmi felelőssel, védőnővel, pszic-

hológussal, szükség esetén pszichiáterrel; 
− szükség szerint kapcsolatfelvétel külső intézményekkel; 
− szociális (és családi) problémák kezelése; 
− segítségnyújtás életvezetésben; 
− konUiktuskezelés; 
− tanácsadás jogi, családi, párkapcsolati kérdésekben; 
− tehetséggondozás; 
− viselkedéskultúra kialakítása; 
− toleranciára nevelés; 
− karitativitás. 
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A mentorok kiválasztásánál a vezetőség olyan embereket  
keresett, akiket magas teljesítmény-
szükséglet, belső motiváció, elhivatott-
ság és ambíció jellemez. Képesek nagy 
energiákat mozgósítani céljaik elérése 
érdekében. Kitartóak, szívósak, az aka-
dályok elől nem hátrálnak meg. A men-
tornak továbbá példát kell mutatnia 
tanulója számára a folyamatos, szemé-
lyes és szakmai megújulásra, ezért a 
mentális és Gzikai erőnlét fenntartásának, 
illetve megújításának képessége is fontos 
szempont volt. 

Nagy feladat hárul a mentorra a célok 
kiválasztásában is, hiszen ha rosszul 
dönt, a kevésbé lényeges feladatokra fó-
kuszál, magát is és diákját is zsákutcák-
ba, felesleges időfelhasználásra kénysze-
ríti. Ezért a lényeglátás és szelektálás ké-
pességével is rendelkezni kell a kiválasz-
tott mentornak, mivel ha rosszul szelek-
tálnak és a lényeges dolgokat mellőzik, 
vagy éppen ellenkezőleg – egyáltalán 
nem szelektálnak, ennek kedvezőtlen 
következményei lesznek.  

A hosszú távú tervezés, az előrelátás a mentori munka egyik leg-
fontosabb alapkövetelménye. Nagy veszélye, hogy a napi feladatok 
végrehajtása során úgy tűnhet, hogy a tanuló segítése csupa sürgős 
feladat azonnali elintézéséből áll. Pedig ez nem így van. Különö-
sen olyan erős személyközi kapcsolatban, amikor az egyéni ha-
ladás, az eredmények hiánya következtében elszenvedett kudarc, a 
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kihívásoknak való megfele-
lés igénye azt követelik a 
mentortól, hogy képes le-
gyen a tanuló számára 
(természetesen közös meg-
egyezés alapján) hosszú távú 
terveket készíteni, ezzel min-
tegy biztonságot, kapaszko-
dót nyújtva neki. 

A mentorban fontos, hogy működjön a társas motiváció, amely-
nek lényege, hogy azért szeretnénk mentorok lenni, hogy mások-
kal együttműködve érjünk el közös célokat.  

A mentori tevékenységre kiválasztott személynek képesnek kell 
lennie nagy mennyiségű információ feldolgozására, szervezésére és 
értelmezésére, nemcsak a tárgyi tudás, hanem a pedagógiai mód-
szerek ismeretében és hatékony alkalmi tudásban is. Sokszor nem-
csak abból a tantárgyból kell segíteni a diák felkészülését, ami a 
mentor szakterülete, ezért van nagy szükség a teamre, ahol a meg-
felelő szakember segítséget nyújt a mentortársának, aki így már 
képes lesz mentoráltjának eredményes felkészülést biztosítani.  
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A jó mentor... 

A mentorprogram egyik célja, hogy a tanulók új, számukra isme-
retlen módszerekkel fejlődjenek. Szándé-
kosan használjuk ezt a szót, hogy fejlődje-
nek, hiszen ez nem arról szól kizárólago-
san, hogy felzárkóztatunk, korrepetálunk 
vagy felkészítünk. Egy pedagógus attól még 
nem lesz jó mentor, hogy kiválóan el tudja 
magyarázni az adott szakjához, szakpárához 
tartozó leckéket. Természetesen ez is elen-
gedhetetlen, de a jó mentor legfőbb feladata 
a segítségnyújtás. A tanulóink számára sok-
szor egy-egy négyszemközti beszélgetés min-
dennél többet jelent. A programban résztve-
vő gyermekeink jelentős része sajnos nem 

rendelkezik nyugodt és biztos családi háttérrel, körülményekkel. 
Mindez a beszélgetésekből és az elengedhetetlen családlátogatások-
ból derül ki.  

A mentoroknak négy mentoráltja van. Véleményünk és tapaszta-
latunk szerint kellenek olyan foglalkozások is, ahol több gyerekkel 
együtt beszélgetünk, dolgozunk, tanulunk, de az esetek többsé-
gében az egyéni foglalkozások a legcélszerűb-
bek. Sokan azt gondolják, 
hogy ez azért 
jó, mert min-
den időnket 
arra az egy ta-
nulóra tudjuk 
szánni, ami rész-
ben igaz, de a 
legfontosabb, 
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hogy egy egyéni foglalkozás alkalmával még jobban meg tud-
nak nyílni a mentoráltak. Minden egyes 
találkozásunkkor, 
minden egyéni foglal-
kozás alkalmával – 
bármi is az arra az alka-
lomra kitűzött feladat – 
időt kell szakítani egy 
rövid beszélgetésre. Eze-
ken a gyerekek el tudják 
mondani ügyes-bajos dol-
gaikat, iskolai és otthoni 
problémáikat.  

Nagyon fontos a mentálhigiénés foglalkozás. Itt kell megemlíte-
nünk, hogy egy mentor bármilyen fejlesztési terv, vagy tanmenet 
alapján halad, van egy fontos tényező, ami bármikor gátat szabhat 
munkamenetének: ez pedig az élet. Számtalan példát lehetne itt 
felsorolni, amikor a konkrét tanulás helyett, időt kellett szentelni 
arra, hogy mentoráltjaink el tudják mondani a bánatukat, sze-
génységüket, otthoni nehézségeiket, sokszor szenvedéseiket, de 
akár örömüket, boldogságukat is. Ezek a beszélgetések természete-

sen még közelebb hozzák egymáshoz a mentoráltat és a 
mentort. Ilyenkor bizonyos esetekben akár 

még barátságok is köttetnek, de a 
jó viszony és hangulat 

elengedhetetlen a 
mentorálás folya-

matában. Az élet 
fogalomkörébe itt 

beletartozik az aktuá-
lis tanulmányi helyzet, 
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eredmény, melyet 
mindig Ggyelemmel 
kell kísérnünk. Be-
csúszhatott egy rossz 
felelet, amit közösen 
meg kell újra tanul-
nunk. Készülhetünk 
egy be nem ütemezett 
írásbeli számonkérésre. 

Minden mentorált más és más. Vannak jobb és gyengébb képessé-
gűek, vannak, akik lustábbak, vannak, akik szorgalmasak, vannak 
humán és reál beállítottságúak. Tehát minden foglalkozás alkal-
mával fel kell készülni mindenre. Ezek és még sok-sok más ténye-
ző befolyásolhatja a 
mentorálás menetét. 

A mentorálás hatalmas 
felelősséggel jár. Sokan – 
külső szemlélőként – telje-
sen másként ítélik meg ezt 
a dolgot, de aki benne van 
és becsületesen csinálja, 
ismeri ezt az érzést. A diá-
kok az életünk részévé vál-
nak, azon gondolkodunk, hogy lesz nekik jobb, milyen új mód-
szert találjunk ki, hogyan érjük el közösen azt, hogy…, vagy csak 
éppen mit csinál, jól érzi-e magát, szomorú-e vagy csak fáradt… 
És még számtalan példát lehetne erre említeni. A mentorálás egy 
pedagógus számára hatalmas kihívás és hatalmas feladat, ezzel pár-
huzamosan viszont hatalmas lehetőség a fejlődésre is. Itt derül ki, 
hogy tényleg jó pedagógus-e, tud-e igazán a diákokkal azonosulni, 
át tudja-e érezni örömeiket, bánataikat.  
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A mentorrendszer működése: a team munka 

A mentori munka lényeges eleme, hogy a mentor 
nincs egyedül. Munkájában együtt kell működ-
nie mentortársaival és a diákokat tanító pedagó-
gusokkal. Együtt alkotják azt a teamet, melyben 
közösen tudják megbeszélni a segítő munkával 
és tanítással kapcsolatos gondokat, napi, heti 
ügyeket, közös irányelveket. 

A team – röviden megfogalmazva – a minden részt-
vevő által fontosnak tartott ügy érdekében együtt tevékenykedő és 
gondolkodó szakmai csoport. A team közösen dönt, felelősséget vállal, 
az egyéneknek csoportszintű kontrollt biztosít. A team tagok egyénisé-
gük, személyes felelősségük megtartása mellett képesek közös döntés-
hozatalra, folyamatos információcserére, egymás támogatására. 

Fontos ezt az állapotot megteremteni azért is, mert a team „minta”. A 
team tagok közti kapcsolatrendszer minősége, a hangvétel, a rá jellem-
ző légkör mindig meghatározza a fiatalok viselkedését, a személyzettel 
és egymással kialakuló kapcsolataik milyenségét. Ha a team tagok köz-
ti kapcsolatok őszinték, hitelesek, elfogadók és segítő beállítódásúak, 
akkor mindez jellemző lesz az egész intézmény/program légkörére, és 
ezek az értékek automatikusan megjelennek a fiatalok között is. 

A team tagjait természetesen titoktartási kötelezettség 
terheli minden, az ese-
tekkel kapcsolatos és a 
team ülésen elhangzó, 
személyeket érintő infor-
mációk tekintetében. 
Ugyanez vonatkozik a 
dokumentációkra, a Gata-
lok adatlapjaira. 
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A mentor-diák viszony  

„Igyekszem jó kapcsolatot kialakítani a tanulókkal, hogy 
érezzék: bízhatnak bennem, és 
ha problémáik vannak, akkor 
számíthatnak rám.” 

„A tanulók megtisztelnek a bizal-
mukkal, és sok problémájukat tár-
ták fel előttem. Megtanultak kérni, 
és el is fogadják a segítségemet.” 

A kallódó, iskolai kudarcok miatt 
bizalmatlan, önbizalomvesztett fiatalok akkor tudnak az iskolában diák-
ként jól működni, ha a mentor részéről elfo-
gadást, nyitottságot, kíváncsisá-
got, hitelességet tapasztalnak. Is-
kolánk tanulói a következőképpen 
élték meg a mentorálás folyamatát: 

„Jól érzem magam, mert a tanárok 
segítőkészek, ha úgy viselkednek a 
diákok, akkor a tanárok mindent 
megtesznek. A tanárok tényleg ott 
segítenek, ahol tudnak. Őszintén 
lehet beszélni velük.” 

 „Az előző iskolámban nem voltam jó néhány tantárgy-
ból, és nem kedvelt sok tanár, és esélyt se adtak javítani. Nem a 
tudást osztályozták, hanem a kinézetet és a magatartást. De ebben 
az iskolában ez nem így van.” 

„Nálunk sokat segítenek a tanárok, előkészítőket csinálnak. Nem 
csak az osztályfőnök, hanem a szaktanár is megkérdezi, hogy mi a 
baj, vagy tudnak-e segíteni.” 
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A mentor-diák kapcsolatot a partneri viszony kell, hogy jellemez-
ze. A mentor a diáknak segítője, aki támogatja őt minden olyan 
tevékenységben, ami az érett-
ségi, a szakképesítés megszer-
zéséhez vezet. Ennek része a 
tanulás és az ahhoz kapcsoló-
dó dolgok, és része a szemé-
lyiségfejlődés is, amelynek 
során a Gatal érett felnőtt sze-
mélyiséggé válik. A mentor-
diák kapcsolat egy bizalmi 
viszony. A mentornak bíznia, hinnie kell mentorált diákjában. 

Abban, hogy a diák el tudja érni a célját, és eb-
ben őt minden módon támogatnia 
kell. Ennek a bizalmi viszonynak a 
kialakulása hosszú folyamat, minél 
kudarcosabb, sérültebb a Gatal, annál 
hosszabb.  

A mentornak kíváncsinak, odaforduló-
nak, őszinté-
nek kell len-
nie diákjai-

val. Kíváncsinak, hogy milyen ember is 
a diák, milyen dolgok foglalkoztatják, 
hogyan gondolkodik magáról és a 
világról, vajon miért éppen úgy. Meg 
kell próbálni őt megértenie. Ehhez 
empátiára és nyitottságra van szük-
ség, mert lehet, hogy a mentor saját 
gondolkodásától igen távol állót 
kell megértenie, befogadnia. Oda-
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fordulónak kell lennie, hogy a diák meg tudjon nyílni, kialakul-
hasson a bizalma, meg tudja 
mutatni magát. Őszintének 
kell lennie, mert csak ez épít-
heti a bizalmi kapcsolatot, 
ettől válhat hitelessé, a diák 
számára elfogadható személy-
lyé. Őszintének kell lennie 
saját magával kapcsolatban, 
meg kell mutatnia magát. Ez a 
diák számára példát, egy másik 

ember és ezzel egy másik világ megismerését jelentheti. Ez nagyon 
fontos. És őszintének kell lennie a diákkal 
kapcsolatban, visszajelzéseiben, hogy a diák 
jobban lássa önmagát. Ez az önismeret fejlő-
dését segíti, a reális énkép, és önértékelés 
kialakulását. A fejlett önismeret csökkenti a 
kudarcokat, hiszen a diák jobban fel tudja 
mérni képességeit, lehetőségeit. Az esetleges 
kudarc feldolgozása is könnyebb, és a további 
fejlődést szolgálja. Az önismeret fejlődése nö-
veli a sikerességet, ami hatványozottan erősíti 
az önbizalmat, ami újra visszahat a sikeresség-
re. A bizalmi viszonyt erősíti, ha a diák azt 

érzi, hogy az őt érintő ügyek-
be minden esetben maximáli-
san bevonják. A saját ügyei-
ben kizárólag ő dönt, és nem 
helyette döntenek mások, pl. 
az igazgató, osztályfőnök, a 
szülők. A serdülő Gatalnak a 
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gyerek lét és a felnőtt lét határán már komoly igénye van arra, 
hogy maga irányítsa az életét. Meg kell tanulnia, hogy az önálló-
sággal felelősség is jár, a döntéseiért 
neki kell viselnie a következ-
ményeket. Ezért engedni kell, 
hogy életük ügyeiben vele kö-
zösen átgondolva, a mérlegelés-
ben őt segítve maga hozzon 
döntéseket és viselje annak elő-
nyös és hátrányos következmé-
nyeit. Ez egy fontos tanulási fo-
lyamat, amit a Gatal csak a gya-
korlatban tud megtanulni. A fel- nőttek feladata, hogy mind a 
családban, mind az iskolában lehetőséget, teret adjanak. De nem 
szabad ebben a kamaszt egyedül hagyni. Támogatni kell, segíteni 
a felnövésben, az önállóvá, az érett személyiséggé válásban.  

Ebben van nagyon fontos szerepe a mentornak. 
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Alkalmazott pedagógiai módszereink 

Nevelési-oktatási céljaink megvalósításához – mint minden köz-
nevelési intézmény, mi is – különböző módszereket alkalmazunk 

annak érdekében, hogy tanuló-
inkat sikeressé tegyük. Módszer-
tani repertoárunk természetesen 
nem nélkülözheti a frontális 
órákat sem, ugyanakkor igyek-
szünk innovatív intézményként 
újításokat kidolgozni, mások jó 
gyakorlatait alkalmazni, így 
növelve hatékonyságunkat. 

Hagyományos tanítási órák  

Minden tantárgynak vannak olyan 
részei, amelyeknél elengedhetetlen a 
régi, már bevált frontális osztálymunka 
alkalmazása. Ez természetesen nem azt 
jelenti, hogy a tanuló 45 percig csak a 
tábla felé fordulva passzívan a pedagó-
gust hallgatja, hanem kisebb-nagyobb 
megszakításokkal más pedagógiai mód-
szer is alkalmazásra kerül. 

 DiQerenciált tanítási órák 

Ezeken a tanórákon jobban 
előtérbe tudjuk helyezni a ta-
nulók egyéni képességeit, 
egyénre szabott feladatokkal: 
lehetőséget adva a felzárkózásra 
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és a tehetséggondozásra. A pedagógusoktól ezen órákra való 
felkészülés több előkészületet 
igényel, hiszen szinte minden 
különböző képességű gyerek-
nek a neki megfelelő feladatot 
kell biztosítani az előrehaladás-
hoz. A diYerenciálásra kiválóan 
alkalmasak a különböző csoport-
munkák és a kooperatív tanítási 
órák és foglalkozások is. 

Csoportmunka és a kooperatív tanítási órák 

A gyerekek által leginkább kedvelt munkaforma a csoportmunka, mi-
vel a heterogén csoportok-
ban a gyengébb képességű 
tanuló társai segítségével ta-
nulhat játékosan. A jobb ké-
pességű gyerekek élvezettel 
segítenek társaiknak, betöltve 
a „kis tanár” szerepét. 

A csoportmunka során meg-
tanulják tanulóink egymást 

elfogadni, együttműködni, együttdolgozni. Ez a módszer siker-
élményt biztosít minden cso-
porttagnak, hiszen mindenki jó 
valamiben, és így kiegészítik 
egymás munkáját. Ebben a 
munkaformában a pedagógus 
szerepköre is megváltozik, part-
nerként támogatja diákjait. 

Bemutatkozunk 



42 

Interaktív tananyagok alkalmazása a tanítási órákon 

Iskolánk jól felszerelt interaktív tantermekkel és interaktív tan-
anyagokkal rendelkezik. A gyerekek nagy érdek-

lődéssel és élvezettel vesznek 
részt ezeken az órákon. Szí-
vesen kihasználják a techni-
ka lehetőségeit. Ezzel a mód-
szerrel könnyebbé tesszük a 
tanulási folyamatot, mivel 
több érzékszervet is bevonunk 
az ismeretek elsajátításába. 

Sikereket elősegítő iskolai és tanórai szintű programok 

Annak érdekében, hogy az oktatás megfelelő hatékonyságú legyen, 
az átlagos közoktatási képzéstől eltérően igyekszünk néhány 
fontos változtatást is megvalósítani a tanórákon, amelyek az 
alábbiakban foglalhatók össze: 

− kiscsoportokban (max. 
15 fő) történő tanítás, 

− modern pedagógiai mód-
szerek alkalmazása 
(diYerenciálás, kooperatív 
óra, projekt), 

 
 

− emelt óraszám biztosítása 
magyar nyelv és irodalom, 

történelem és matematika tan-
tárgy, valamint az idegen 

nyelvből. 
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Híd programok 

A Híd I. program célcsoportja a 
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 14.§ (2) bekezdé-
se alapján: 

Az a tanköteles korú tanuló, aki 
alapfokú iskolai végzettséggel ren-
delkezik, de középfokú iskolába nem 
nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére 
a Híd I. programban folytatja. A Híd I. programban szervezett 

nevelés-oktatás az egyéni képességekre és 
szükségletekre épülő diYerenciált fejlődési 
utak biztosításával pótolja a továbbtanulás-
hoz szükséges, de hiányzó alapvető ismere-
teket, kompetenciákat. A Híd I. program-
ban szervezett nevelés-oktatás felkészíti a 
tanulókat az egyéni képességeikhez igazodó 
tanulási módszerek elsajátítására, illetve 
pályaorientációs tevékenység keretében 
megismerteti a tanulókat a munkaerőpiacra 
történő belépéshez szükséges ismeretekkel.  

A Híd I. program keretében a tanuló középfokú iskolába történő fel-
vételi vizsgát tesz. A program végén a tanulmányi követelmények telje-
sítéséről a szervező iskola tanúsítványt állít ki.  

Képzési idő: 10 hónap. A prog-
ram végén a tanulmányi köve-
telmények teljesítéséről a szerve-
ző iskola tanúsítványt állít ki. 

A Híd II. program célcsoportját 
azok a tanköteles és nem tankö-
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teles korú tanulók alkotják, akik alapfokú iskolai 
végzettséggel nem rendelkeznek, betöltötték a 
15. életévüket és legalább hat általános iskolai 
évfolyamot sikeresen elvégeztek. 

A 20 hónapos Híd II. program keretei alapján: 

Α. rövidebb képzési idejű rész-szakképesítés 
mellett hosszabb közismereti képzés a 
jelentősebb alapkompetencia-
hiányokkal küzdő tanulóknak; 

Β. hosszabb képzési idejű rész-szakképesítés mellett alacso-
nyabb arányú közismereti képzés a felkészültebb tanulók 
számára. 
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Kihelyezett szülői értekezletek 

Ahhoz, hogy nevelő-oktató munkánk eredményes legyen, meg kell 
ismernünk a diák családi állapotát, helyzetét. Fontos a család bevo-
nása a diákkal való közös munkába. A szülőkkel való találkozás 

intézményünkben sokkal fontosabb, mint más középis-
kolákban. A tanároknak 

olyan légkört kell 
kialakítani a szülők-
kel, amelyben a csa-
ládlátogatás és a szülői 
értekezlet új értelmet 
nyer. A mélyszegénység 
viszonyai között ennek 
a bizalmi viszonynak 
kulcsszerepe van.  

A családokkal való kapcsolattartás legfőbb formája a családlátoga-
tás. A tanár, a mentor nem csak az úgynevezett „problémás” ese-
tekben kerít erre sort, hanem a sikeres, problémamentes diákok 
családjait is meglátogatjuk. A szülői ambíció így hamarosan arra 
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irányul, hogy „hozzám is jöjjenek családot 
látogatni”, „hozzám is legyen néhány jó 
szava a tanár néninek”, „az én gyerekem-
mel is büszkélkedjünk a szomszédok kö-
rében”.  

A családlátogatásokon tehát messziről elke-
rüljük a „Kedves anyuka, baj van a gye-
rekkel” tematikát. Örülünk annak, ha a 
család fesztelenül éli a mindennapi életét, 
amikor náluk vagyunk.  

A szülői értekezlet sem lehet „hagyományos”. 
Azoktól a – nem helyben lakó  – szülőktől, akik minimális jövede-
lemből, alkalmi- vagy közmunkából próbálják eltartani a családot, 
nehezen lenne elvárható, hogy az iskolánkba szülői értekezletre, 
fogadóórára bejöjjenek. Ezért inkább iskolánk mentorai, tanárai 
látogatnak el a településekre.  

Ezek a rendezvények a hagyományos értelemben vett szülői érte-
kezletekre csak annyiban hasonlítanak, hogy jelen vannak az osz-
tályfőnökök, a mentorok és a szülők. Ugyanakkor jelentős eltérés, 
hogy eljönnek a diákok, a családtagok is és a rendezvény – a meg-

nyitó néhány perc kivételével, amelyet az intézményveze-
tés egy képviselője (igazgató, igazga-

tóhelyettes) tart 
– sokkal inkább 
hasonlít egy be-
szélgetésre, esz-
mecserére, mint-
sem a klasszikus 
értelemben vett 
értekezletre. 
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Tagintézményeink 

Ahogy a történeti áttekintésnél arról már említést tettünk, nevelő-
oktató központunk már alapításakor is „többcélú” intézmény −  
gimnázium és szakiskola − volt. Az elmúlt évtizedben folyamato-
san gyarapodva értük el jelenlegi struktúránkat annak érdekében, 
hogy 2 éves kortól felnőtt korig kiszolgálhassuk a tanulni vágyók 
igényeit. Ebben a fejezetben röviden be kívánjuk mutatni na-
gyobb szervezeti egységeinket, tagintézményeinket. 

Egységes óvoda-bölcsőde 

A két vegyes csoportban a gyerekek egy családias, harmonikus, jól 
felszerelt környezetben élik a mindennapjaikat. A csoportok kiala-
kításánál Ggyelembe vesszük a korcsoportonkénti arányos elosz-
tást, a fejlettséget, és lehetőség szerint a szülői igénye-
ket is. Óvodánkban 
minden korosztály 
megtalálhatja a szá-
mára megfelelő játék-
eszközt, ami komple-
xen fejleszti erőnlétü-
ket, ügyességüket. Az 
ismeretek bővítéséhez, 
tapasztalatszerzéshez is 
megfelelő eszközök áll-
nak a rendelkezésünkre.  

Nevelő-oktató központunk különlegessége, hogy az óvoda-bölcsőde 
tagintézmény nem teljesen szeparáltan működik, hanem az általános 
iskola, ebédlő, kollégium és a gimnázium feladataihoz is rendelkezésre 
álló főépületünk egyik szárnyában. Ez az elhelyezés egyszerre képes 
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biztosítani a kisgyermekek neveléséhez szükséges speciális feltételeket, 
ugyanakkor hozzá tud járulni az 

iskolakezdés támogatásá-
hoz, az óvoda-iskola át-
menet sikeres biztosításá-
hoz. A jó napirendnek, a 
szervezésnek köszönhető-
en nem okoz problémát a 
külön ebédlőben történő 
étkezés és a nagyobb gye-
rekekkel egy légtérben 
való közlekedés sem. 

A sikeres iskolakezdés segítését szolgálja – az óvodások elhelyezésén 
túl – a nevelői közösségünk által kidolgozott óvoda-iskola átmene-
tet segítő program is. Ezáltal a nagycsoportosaink már szeptember-
től részt vesznek az átmenetet előkészítő tevékenységekben. Ennek 
keretében a tanév második félévétől heti rendszerességgel – 3 na-
pon át – találkoznak a nagycsoportos gyerekek leendő elsős nevelő-
jükkel. A jól szervezett, előkészí-
tett és naprakész tervezés azt ered-
ményezi, hogy a gyerekek és a ta-
nító egyre jobban megismeri egy-
mást. A szoros kapcsolaton kívül a 
tanítónak rálátása van, hogy a leen-
dő elsősök milyen képességekkel 
rendelkeznek, miben erősek és mi-
lyen területen kell majd őket segíte-
ni. A változatos tevékenység is jó 
lehetőséget biztosít arra, hogy a ta-
nító minden területen megfigyelhes-
se a gyerekeket, fejlettségük szintjét.  
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A rendszeres foglalkozások mellett a kicsik iskolai beilleszke-
déséhez hozzájárulnak a közös – iskolásokkal együtt megélt – 
rendezvények, ilyenek a többi között a tanévnyitó ünnepség, 
nemzeti ünnepeinken tartott műsorok, a Márton-nap, a tök-
faragás, a bábelőadások, a Mikulásvárás és a Mikulásfutás, a 

Mindenki karácsonya, a kézműves foglalkozások, 
a gyermeknap, az  
egészségnap, a Mese-
vetélkedő. Ezek az 
események lehetősé-
get biztosítanak a szü-
lők bevonására is, 
ezáltal hozzájárulnak a 
szociális hátrányok 
enyhítéséhez, gyakorla-
tilag családi napokként 
funkcionálnak. 

Programunk eredményességét mutatja, hogy a nagycsoportos gyerekek 
gyakorlatilag problémamentesen átállnak az iskolai rendszerre. 

Általános iskola 

Az általános iskolai tagozat az alap, amelyre a középfokú 
képzés épül, éppen ezért az „alapokat” 
jó erősre kell rakni, 
jól meg kell erősí-
teni, hogy arra sta-
bil „házat” tudjunk 
emelni. Ha gyenge 
az alap, akkor az épít-
ményt nem fogja tud-
ni megtartani. Amikor 
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alapról beszélünk, akkor azon az 
1-8. évfolyamot átölelő jártassá-
got, készségek és képességek 
szintjét értjük, amelyeket 8 éven 
át kell kialakítanunk, erősíte-
nünk, fejlesztenünk. Tudjuk, 
mennyire meghatározó szerepe 
van az első iskolai éveknek abban, 
hogy milyen lesz a gyermek tanu-
láshoz-iskolához fűződő viszonya. 
Éppen ezért fontos, hogy olyan 

iskolát válasszunk a gyermeknek, ahol jól érzi magát, ahová min-
den nap szívesen megy be; biztonságérzetet és állandóságot ad az 
oda belépőnek, az ott tartózkodónak. Úgy gondoljuk, a mi intéz-
ményünk ilyen és – mivel a bölcsődétől a középiskola befejezéséig 
minden egy helyen van – az állandóság és a biztonságérzet garan-
tált. Gondoljunk csak bele, milyen nehéz lehet a váltás az óvodá-
ból az általános iskolába, vagy az általános iskolából a középiskolá-
ba induló diáknak. Itt nálunk pedig csak egy ajtó választja el – és 
köti össze, lévén gyakran nyitva van – ezeket az intézményegysége-

ket. A nálunk (tovább)tanuló diá-
kok a megszokott tanulóbarát kör-
nyezetben, ismerős falak és ismerős 
arcok, tanárok között folytathatják 
tanulmányaikat. Intézményünk 
komprehenzivitását épp ez bizto-
sítja: a komprehenzív iskolamo-
dell legjelentősebb előnye éppen 
ez az átjárhatóság: kilépek az 
egyik tagozatról (intézmény-
egységből) és egy pár lépés után 
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egy másik tagozaton (intézményegységben) foly-
tathatom a tanulmányaimat.  

Nagyon fontos nemcsak a tago-
zatok közötti átjárhatóság, ha-
nem a tagozatok közötti együtt-
működés, kapcsolattartás és a 
folyamatos kommunikáció. Ha a 
pedagógusok között jól működő 
kapcsolat áll fenn, abból a tanulók 
is proGtálhatnak és eredményesen 
dolgozhatnak.  

A 2014/2015-ös tanévben az ötödik évfolyamosok számára új le-
hetőség adódott: a jobban teljesítő gyerekek gimnazisták lettek, 
azaz a nyolcosztályos gimnázium első évfolyamán folytatták tanul-
mányaikat. Ugyanakkor nem kellett nekik új környezethez, új 
nevelőkhöz alkalmazkodni, hiszen helyben, ugyanabban az épület-
ben, az általános iskolások között maradtak, a rendezvényeken is 
ugyanúgy vesznek részt, mint általános iskolás kortársaik: hiszen 
életkori sajátosságaikat tekintve mégiscsak kiskamaszok, 11-12 
évesek. A változás a képzési programban jelentkezik és nyilván a 
tanügyigazgatási adminisztrációban. 
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Szakképző iskola 

Intézményünkben a szakképzés szakiskolai és szakközépiskolai 
formában is működik. 

A két képzés időtarta-
ma eltérő, továbbá a 
szakközépiskolában 
érettségi vizsgára tör-
ténő felkészítés is meg-
valósul. Közös a két 
formában, hogy kime-
netként szakmai bizo-
nyítvány szerezhető. 

Szakiskola 

Integrált köznevelési intézményünk egyik tagintézményeként mű-
ködik a szakiskola. A szakiskola a maga szakmai képzése mellett a 
2014/2015-ös tanévtől kezdve a köznevelési Híd programot is 
megvalósítja. A programban részt vevő Gatal felnőttek a 20 hóna-
pos képzést követően rész-szakképesítést nyújtó bizonyítvánnyal 
lépnek ki iskolánk falai közül. 
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A szakiskolai képzésben az oktatási rendszer az alábbiak szerint épül fel: 

− A 9. és 10. évfolyamon a közismereti tantárgyak oktatása is 
folyik a szakmai elméleti és 
gyakorlati tantárgyak mel-
lett. Választható tantárgy a 
cigány kisebbségi népisme-
ret, választható idegen nyelv 
a német és az angol mellett a 
lovári. 

− A 10. és 11. évfolyamon köz-
ponti szerepet kap a szakmai 
gyakorlati képzés. 

− A gyakorlati képzés korszerű-
en berendezett tanműhelyben, szépészeti gyakorlati tanmű-
helyben, tanboltban, tankonyhán és demonstrációs szakte-
remben zajlik. 

− A szakoktatók felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelke-
ző szakemberek, akik kellő tapasztalat birtokában adják át 
szakmai tudásukat a tanítványok részére. 

− A szakmai elmélet és gyakorlat döntő része iskolánk falai között 
valósul meg. Természetesen tanulói szerződéssel lehetőség nyí-

lik a diákjaink részére külső gyakorlati terepet választani. 

Szakiskolánkban az isme-
retek elsajátítta-
tása mellett tö-
rekszünk az élet-
hosszig tartó tanu-
lás, a kreatív és 
problémamegoldó 
gondolkodás képes-
ségének kialakításá-
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ra, az információszerzés, feldolgozás helyes módjainak megtanítá-
sára. Ehhez felhasználjuk a tanórai és tanórán kívüli tevékenysége-
ket, valamint a könyvtári és informatikai lehetőségeket. 

Pedagógus közösségünk törekszik arra, hogy rugalmasan alkal-
mazkodjon a folyamato-

san változó társadalmi 
körülményekhez és 
elvárásokhoz. Az al-
kalmazkodás eszközei: 
az állandó önképzés, a 
képzési formák bővíté-
se, a partneri igények 
nyomon követése és a 
lehetőségek szerinti 
megvalósítása. 

A személyiségfejlesztés keretében fontosnak tartjuk, hogy tanuló-
inkat segítsük a megfelelő életpálya kiválasztásában, a hivatásszere-
tet és kötelességtudat kialakításában. A nevelési módszerek közül 
pedagógusaink személyes példamutatását tartjuk elsőd-
legesnek. 

Fontosnak tartjuk az egészséges 
életre való nevelést, az egészség-
megőrzést, a társadalmi és a ter-
mészeti környezet védelmét. 

Céljaink eléréséhez, feladataink 
megvalósításához szükségesnek 
tartjuk a tanulókkal, a szülői ház-
zal és az iskola pedagógus munkát 
segítő, valamint technikai dolgozó-
ival való partneri együttműködést. 
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Ebben kimagasló szerepet tulajdonítunk a kihelyezett szülői érte-
kezleteknek, a fogadóóráknak, a rendszeres és folyamatos családlá-
togatásoknak, a családtagokkal való együttműködésnek. A szabad-
idő célszerű, rendszeres, tervezett és hasznos eltöltése végett min-
den alkalmat megragadunk a tanítványok élményhez juttatásához. 

Iskolánk fenntartója több szociális jellegű juttatást is nyújt a diá-
kok részére. Iskolabusz járattal biztosítja a gyerekek időben törté-
nő iskolába kerülését és a biztonságos hazajutást. A kollégiumi 
elhelyezés a távolabbi településről érkező iWúság számára nyújt 
lehetőséget. Fenntartónk a mindennapi étkezéssel, valamint – ün-
nepekkor – élelmiszercsomag ajándékkal a diákok szociális hátrá-
nyát igyekszik kompenzálni. 

Szakközépiskola 

A 2014/2015-ös tanévben szakközépiskolai osztályunk két szak-
macsoporttal, kereskedő és informatikai rendszergazda szakirány-
ban tudott szeptemberben a 9. évfolyamon elindulni. Mindezek 
mellett évek óta folyik intézményünkben az érettségire épülő szak-
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képzés, amely mind nappali, mind esti tagozaton számos szakmá-
val áll rendelkezésre az érettsé-
givel rendelkezők számára. Ez a 
képzés is hozzájárul intézmé-
nyünk komprehenzivitásához, 
hiszen többek között a nálunk 
érettségi bizonyítványt szerző 
diákok is – akik nem kívánnak 
felsőoktatási intézményben to-
vábbtanulni – iskolánkban akár 
emelt szintű szakképesítést  
szerezhetnek. 

Intézményünkben a 2014/2015-ös tanévben az alábbi 
szakiskolai, szakközépiskolai és érettségire épülő szakképesíté-
sek és rész-szakképesítések megszerzésére hirdettünk képzéseket: 

21 215 01 Kosárfonó 
21 541 02 Sütőipari és gyorspékségi munkás 
21 811 01 Konyhai kisegítő 
31 215 01 Virágbolti eladó 
31 341 01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó 
31 346 01 Gép és gyorsíró, szövegszerkesztő 
31 346 02 Számítógépes adatrögzítő 
31 761 01 Gyermek- és iWúsági felügyelő 
31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó 
31 811 01 Falusi vendéglátó 
34 215 01 Népi kézműves (faműves, fajáték-készítő szakmairány) 
34 341 01 Eladó 
34 521 08 Mezőgazdasági gépész 
34 541 05 Pék 
34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó 

Bemutatkozunk 



57 

34 582 08 Kőműves és hidegburkoló 
34 621 01 Gazda 
34 762 01 Szociális gondozó és ápoló 
34 811 01 Cukrász 
34 811 03 Pincér 
34 811 04 Szakács 
34 811 05 Vendéglátó eladó 
35 622 02 Zöldség- és gyümölcstermesztő 
52 815 01 Gyakorló fodrász 
52 815 02 Gyakorló kozmetikus 
54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs 
54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 
54 341 01 Kereskedő 
54 346 01 Irodai asszisztens 
54 346 02 Ügyviteli titkár 
54 481 02 Gazdasági informatikus 
54 481 04 Informatikai rendszergazda 
54 481 05 Műszaki informatikus 
54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens 
54 761 02 Kisgyermekgondozó, -

nevelő 
54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő 
54 762 02 Szociális asszisztens 
54 762 03 Szociális szakgondozó 
55 762 02 Gerontológiai gondozó 
55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens 
55 762 06 Szociális, gyermek- és  

iWúságvédelmi ügyintéző 
55 815 01 Fodrász 
55 815 02 Kozmetikus 
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Gimnázium 

Nevelő-oktató központunkban a kezdetektől megvalósul a gimná-
ziumi képzés, amely az első nyolc tanévben egységes, tagozatok 
nélküli programot jelentett. A gimnázium életébe jelentős válto-

zás történt a 2012/2013-as 
tanévben. Beindítottuk a 
belügyi-rendészeti és a kato-
nai alapismeretek oktatását. 
Az érdeklődésnek megfelelő-
en évfolyamonként több osz-
tályt indítottunk, így jöttek 
létre „belügyis” és „sima” 
gimnáziumi osztályok. 

Gimnáziumunkban elindult a nyolcosztályos gimnáziumi képzés 
is. A gyerekek ismerős, de mégis teljesen más helyzetbe kerültek. 
Magasabbak az elvárások, sok a tanulnivaló. Az első félév számuk-
ra még elég játékos volt. Sokat kell alkalmazkodniuk, sőt a szülők-
nek is hozzá kellett szokni a nagyobb terheléshez, a nagyobb 
mennyiségű tananyaghoz. 
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A 2013/2014-es tanévben két – a gimnáziumi tanulókat érintő – 
TÁMOP projekt is elkezdődött, amelyek a 18 év feletti, valamint 
a 18 év alatti 11. és 12. osztályos hátrányos és halmozottan hátrá-
nyos diákokat érinti. Mindkét pályázat a továbbtanulást és a sike-
res érettségihez való hozzájutást segíti mentor rend-
szer segítségével. A mentorok 
98 %-a gimnáziumi tanár. A 
foglalkozásokat délután, taní-
tás után végzik, amelyek kis-
csoportos és egyéni foglalkozá-
sok keretein belül valósulnak 
meg. Ezen kívül a gimnázium-
ban tanító tanárok lehetőséget 
adnak a diákok számára a délutá-
ni felzárkózásra, korrepetálásra.  

Gimnáziumunkban esti tagozat is működik, amely az érettségivel 
nem rendelkező felnőttek képzését valósítja meg. Ebből adódóan 
az itt tanulók túlnyomó része dolgozó ember, akik munkahelyük 
mellett igyekeznek teljesíteni a gimnáziumi követelményeket. 
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Képzéseinket és az elérhető kimeneteket az alábbi ábra szemlélteti: 
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Kollégium 

Intézményünkben a Mező (korábban Mező Imre) utcai ingatlan 
megvásárlásával – felújításával és kibővítésével – 5 évvel ezelőtt 
nyílt lehetőség a kollégium megalapítására. Ezzel célunk az volt, 

hogy – a bentlakásos intézmény sajátos 
eszközeinek és módszereinek felhaszná-
lásával – a tanulók szocializációját, ki-
egyensúlyozott és egészséges fejlődésü-
ket, tanulásukat, a sikeres életpályára 
való felkészítésüket segítsük, személyi-
ségüket fejlesszük, kibontakoztatásukat 
támogassuk.  

A kollégiumi férőhelyek száma 31, 
amelyből 25 helyet foglalnak el állandó 
lakóink, a fennmaradó helyeket külön-
leges esetekre tartjuk fent. 6 kollégiumi 
szobával rendelkezünk, amelyek Gú és 

lány szárnyba rendezve helyezkednek el. A szárnyakhoz fürdő- és 
mellékhelyiség tartozik. A szobák berendezése egyszerű, nagyrészt 
emeletes ágyakon helyezzük el diákjainkat.  

A kollégiumi neveléshez hozzátartoznak az iskola utáni szilenciu-
mi foglalkozások, amelyek a gimnáziumi tantermekben zajla-
nak, így minden tanulást támogató 
infrastruktúra 
(digitális tábla, inter-
net, számítástechnikai 
szaktanterem, könyv-
tár) rendelkezésre áll. 
Szükség esetén lehető-
ség van arra, hogy a ta-
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nulói laptopokat diákjaink a tanulási időn túl is igénybe vehessék 
munkájuk – egy-egy dolgozat, projektmunka – befejezéséhez.  

Az integrált intézményi környezet lehető-
vé teszi, hogy a szabadidő 
eltöltéséhez diákjaink hasz-
nálják iskolánk tornapályá-
it, torna- és kondicionáló 
létesítményeit is, amelyhez 
a szaktanári felügyelet is 
biztosított. A kollégisták 
napi ötszöri étkezése az isko-
la ebédlőjében megoldott. 

Alapfokú művészeti iskola 

Már intézményünk megalapításakor felvetődött a gondolat, hogy 
tevékenységünknek a művészetek területére is ki 
kellene terjednie. Ezt alapítóink azért tartották 
különösen fontosnak, mert a gyerekek egészséges 
személyisége fejlődéséhez elengedhetetlen a tánc-
cal, zenével, képzőművészetekkel való ismerkedés, 
és annak gyakorlása is. A művészeti nevelés eleinte 
szakkörök formájában, továbbá egy-egy félévre a 
tehetséges tanulók iskolarendszeren kívüli hang-
szeres képzésében nyilvánult meg. Két évvel ezelőtt 

sikerült megteremteni a feltételeit az alapfokú művé-
szeti iskola, mint tagintézmény beindításának.  

A táncművészetek közül intézményünkben először 
a néptánc tanítása indult be, később a modern tánc 
is elérhetővé vált. Úgy véljük, hogy a tánc nagyon 
fontos, mert összetett módon hat a gyerekek fejlődé-
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sére. Nemcsak intenzív testmozgást biztosít, de a harmonikus mozgást 
is fejleszti, közben az igényes zenével is megismerteti 

őket. Ugyanakkor az 
öltözködési, viselkedési 
kultúrára is hat. Össze-
foglalva: azokat a letisz-
tult mozdulatokat tanul-
ják meg játékos keretek 
között diákjaink, amelye-
ket elődeink évszázadok 
alatt csiszoltak, alakítottak. 

A táncoktatás mellett működik művészeti szakkör is, ahol a gyer-
mekeinket képzett szakember ismerteti meg a képzőművé-
szet alapjaival, különféle techni-
kákkal, ahol a fantáziájukat bát-
ran használhatják, a vágyaikat 
megjeleníthetik akár síkban, 
akár térben. Mindezek hatása 
már érezhető: a gyermeki önkife-
jezés elégedetté, magabiztossá 
teszi a kis alkotókat, jótékonyan 
hat nemcsak a lélekre, de a tanul-
mányi eredményekben és a magatartásban is megmutatkozik. 

Fontos eredmény az, hogy az ízlésformálás 
már egészen Gatal korban 
megkezdődik ezeken a foglal-
kozásokon. Manapság, ami-
kor olyan sok hatás éri a Gata-
lokat, nehezen tudnak kü-
lönbséget tenni az értékes és 
giccs között. A képzőművészeti 
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fejlesztés egy jó 
támpont, biztonsá-
gosan használják 
majd a színeket, 
formákat a környe-
zetük alakításában, 
öltözködésükben. 

A zenei fejlesztés 
nevelési-oktatási 
központunkban is-

kolazenekar formájában működik. Néhány évvel ezelőtt  diákja-
inkból alakult a Vojake Shave (Vidám Gúk) együttes, akik gyakran 
kísérték táncosainkat 
különböző fesztiválo-
kon, fellépéseken. A 
Vidám Gúk nem csak 
magukat szórakoztat-
ták, hanem természete-
sen az egész iskola és a 
tágabb közösség részére 
is megmutatták az 
együtt zenélés örömét.  

A Gúk elballagtak, de iskolánk nem maradt együttes nél-
kül. Jelenlegi 
zenekarunk – a 
Ham Ko Ham – 
számos rendez-
vényre kap meg-
hívást, ahol öreg-
bítik intézmé-
nyünk hírnevét is. 
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A Gatal felnőttekből 
álló zenekar autentikus 
cigányzenét játszik, 
lovári nevük – magya-
rul: vagyunk, akik va-
gyunk – jól példázza 
az önkifejezés fontos-
ságát, valamint a ci-
gány kultúra megőr-
zése iránti vágyat és elkötelezettséget is. 

A jövőre nézve további terveink is vannak: szeretnénk, ha a 
hangszeres oktatás is isko-

larendszerű képzés-
ben beindulhatna, 
valamint egy népdal-
kört is szeretnénk 
alakítani, amellyel be 
tudnánk kapcsolódni 
a megye és az ország 
népzenei életébe. 

Ennek megvalósítására keressük a lehetőséget, 
hogy az iskolánk 
kulturális élete 
minél mozgal-
masabb és sokszí-
nűbb legyen, a 
gyerekek pedig 
minél sokolda-
lúbb és érdekes 
oktatásban része-
süljenek. 

Bemutatkozunk 



66 

Dankósnak lenni... 
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DANKÓSNAK LENNI…  
ÉLMÉNYEINK, TAPASZTALATAINK 

Élményeink, tapasztalataink 
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A 21. század pedagógusa 

A 21. század pedagógusa nagyon változatos szerepekre kell, hogy 
felkészüljön. A NAT által megrajzolt pedagógusnak alapvetően 
önállóan tervező és gondolkodó, alkotó értelmiséginek kell lennie, 
ha a NAT kereteit méltó tartalommal kívánja feltölteni. Ennek 
érdekében jól kell tudnia eligazodni a 21. századi értékek világá-
ban, ebben irányadó, de nem irányt kijelölő funkciót tölt be. A 
helyi igényekhez, illetve a NAT által preferált individuális fejlesz-
téshez igazított pedagógiai tevékenységnek számolnia kell azzal, 
hogy a plurális világban szocializálódó tanuló különböző értékvá-
lasztásokkal jelenik meg a közoktatás falai között. A pedagógus 
ezért képes rugalmasan és gyorsan alkalmazkodni a megváltozott 
feltételekhez, tisztában van a gyermek elvárás horizontjával, képes 
a változó világ által generált elvárások módosulásával lépést tarta-
ni, ezt a gyermek nyelvére lefordítani.  

A pedagógus kiváló pszichológus, aki egyrészt erős önreUexió bir-
tokában önmagát lelki egyensúlyban tartja, másrészt odaGgyel a 
gyermeket érő számos hatás által kialakult érzelmi változásokra, és 
képes megfelelően közvetíteni az értékek sokaságából adódó 

konUiktusok miatt. A pedagógus jó kommunikátor, 
amely nem csak a technológia nyel-

vének ismeretét, 
hanem a gene-
rációkat áthi-

daló közvetítő 
funkciót, az in-

terkulturális érzé-
kenységet is ma-

gába foglalja.  

Dankósnak lenni... 
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A pedagógus többé már nem tekintélyelvű, sokkal inkább jó men-
tor, tanulásvezető, aki animál, kérdéseivel tovább lendít, utakat 
mutat a gyermek számára. Ezen kívül ismeri a helyi viszo-
nyokat, és az új 
információkat 
jól illeszti a he-
lyi kontextusba, 
ezért a pedagó-
gus mindenképp 
jó elemző és ér-
tékelő is. A peda-
gógus kiváló jog-
ismerő, aki biz-
tonsággal igazo-
dik el a jogok és kötelességek világában, ismeri a nemzeti és az 
európai dimenzió követelményeit, tisztában van az egyetemes em-
beri jogokkal. A pedagógus beszél idegen nyelvet és ismer számos 
pedagógiai paradigmát, el tudja dönteni és érti milyen elvek és 
értékek mentén vállalja a felelős szakmai tevékenységet. 

Tanáraink, nevelőink – a 21. század pedagógusai – véleményét, 
élményeit, tapasztalatait a következő oldalakon mutatjuk be. 

Élményeink, tapasztalataink 
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Egy új világ 

2006 júliusában kerültem Biribe, az 
akkori Dankó Pista Általános Iskola 
Szakképző Iskola és Gimnázium in-
tézményébe. Akkor még csak a Mező 
Imre utca (ma Mező utca) 21. szám 
alatti épület volt az iskola. Az első 
dolog, ami mély benyomást tett rám, 
hogy milyen sok a Gatal a tantestü-
letben, és milyen összhang van a pe-
dagógusok között. Már javában nyár 
volt, amikor július közepén eljöttem 
Biribe, s az egész tantestület piknikre 
készült a mai szakiskola udvarán: 
húst sütöttek, s engem is meghívtak. 

Ezt a szíves fogadtatást, ezt a nyitottságot és elfogadást, míg élek 
nem felejtem el. A következő héttől már a Kedves-ház pedagógiá-
jával ismerkedhettem egy tanfolyam keretén belül, hétfőtől pénte-
kig, reggeltől estig az iskola épületében Lázár Péter és Bordács 
Margit vezetésével. Jó hangulatban telt az az egy hét: dalokat ta-
nultunk, énekeltünk, jobban megismertük önmagunkat és a peda-
gógustársakat, így újonnan érkezőnek ez re-
mek lehetőség volt. 

Újszerű volt számomra az a 
szemléletmód, ahogyan a 
gyerekekhez viszonyultak itt 
a pedagógusok: mi vagyunk 
a gyerekekért és nem a gye-
rek van értünk, felnőttekért. 
Mit jelent ez? Ha a gyerek 
nem jött az iskolába, akkor 
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kimentünk érte, behoztuk őt Biribe, beültettük az iskolapadba. 
Ha lekéste a buszt hazafelé menet az iskolából, a pedagógus beül-
tette a saját autójába és hazavitte.  

Szülői értekezletek? Mivel az iskolába járó tanulók nagy része hát-
rányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, a családok-
ra nem nagyon építhetünk a pedagógiai munka megvalósításában. 
Ahol van szülő vagy család a gyerekek mögött, ott nem biztos, 
hogy van autó vagy anyagi lehetőség arra, hogy Biribe el tudjanak 
jönni a szülői értekezletekre. Éppen ezért mi visszük el a szülői 
értekezleteket a régió több pontjára: Nyírmihálydiba, Nyírbátor-
ba, Hodászra, Nyírbéltekre, Érpatakra. Ezek a mozzanatok első 
találkozásra nekem furcsának tűntek és most már bevall(hat)om, 
hogy kezdetben nem éreztem magaménak, nem tudtam teljes 
mértékben azonosulni vele. Az idő múlásával azonban egyre in-
kább a részemmé vált, és rájöttem, hogy ez az intézmény ezért tud 
talpon maradni és ezért sikeres, mert ezzel a megközelítéssel és 
szemléletmóddal teszi a dolgát. 

Nagyon fontos számomra – természetesen, mint minden ember-
nek – hogy az a közeg, amelyben nap mint nap élek és dolgozom, 
elfogadó és nyitott legyen. Meghatározó a napi munka során, 
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hogy milyen a viszony, a kapcsolat a pedagóguskollégák között. A 
kapcsolatépítésre remek alkalmat teremtenek a továbbképzések, 
pedagóguskirándulások, tanulmányi utak, amikor más oldalról 
ismerhetjük meg egymást és önmagunkat is. Evidens, hogy nem 
lehet mindenkit szeretni és bennünket sem szerethet mindenki, de 
attól még lehet jól együtt dolgozni, partnerként együttműködni a 
problémák, a mindennapok feladatainak megoldásában. Jóleső 
érzés, amikor valaki elismeri a végzett munka eredményességét, 
őszintén megmondja a szemembe a véleményét vagy megkérdezi 
az enyémet. 

Én úgy gondolom, hogy sok ilyen pedagógus van körülöttem eb-
ben az intézményben, és mindenkinek azt kívánom, hogy álljanak 
mellette és körülötte ilyen emberek, ilyen pedagógusok. 

Tóth Attiláné 

Vissza a jövőbe 

Amikor megállok az Iskola bejárata előtt, sok-sok csodás élmény 
kerül felszínre az emlékeimből. Az igazgatónővel való – még egye-
temi diáktársként kezdődő kapcsolatom – életem meghatározó ré-
szévé vált. Intézményünk megalapításakor szakmai oktatóként vet-
tem részt a szociális szakmához kapcsolódó képzésekben. Ez volt az 
a közösség, ahová szerettem bemenni. Mindig mosoly volt a kolle-

gák arcán, és soha nem fordult elő, hogy ne lett 
volna egy-két kedves szavuk 

hozzám. A csapatmun-
ka mintapéldájaként is 
nevezhetném a még a 
„kisiskolában” dolgozó, 
produktív szakmai mun-
kát végző csapatot. 

Dankósnak lenni... 
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„Dankósnak” lenni egy 
életérzés számomra. 
Másfél évvel ezelőtt visz-
szatérhettem ide. Ide, 
ahol bizalom, biztonság, 
barátság, tanulás, kihívás, 
kreativitás és sok új kap-
csolat várt rám. Ide, ahol 
a diákság sajátos helyzeté-
ből adódó nehézségekkel 
kell nap, mint nap szembenéznie a fenntartónak, az iskolavezetés-
nek és a szakmai team-nek. Ide, ahol mindezt eredmények felmu-
tatása mellett tudják produkálni. A Dankóba, ahová úgy léptem 
újra be, mint amikor 7 évvel ezelőtt elváltak útjaink. Oda, ahol a 
kollegiális barátság nem színjáték, ahol olyan szintű fejlődés tör-
tént, hogy alig hittem a szememnek.  

Nagyon büszke voltam. Büszke arra, hogy ezt a családot régről 
ismerhetem, hogy az alapoknál ott lehettem, s arra, hogy ma teljes 
szakmai tudásommal itt vagyok, együtt velük, köztük. 

Batha Edina 

Élményeink, tapasztalataink 
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Élmények sokasága 

Világ életemben gyerekekkel szerettem volna foglalkozni, ezért is 
választottam ezt a hivatást. Az iskolában eltöltött 

nyolc év ebben csak megerősített. 
Zöldfülűként kerültem ide 2007-
ben, kicsit talán megszeppenve, de 
a családias, barátságos, Gatalos kör-
nyezet megkönnyítette a helyzete-
met, rögtön barátokra találtam. 
Kezdetben testnevelést tanítottam 
alsó tagozatosoknak, aztán később 
jöttek az egyre komolyabb felelős-
séggel járó feladatok. Nem mon-
dom, hogy könnyű volt, sőt… 

Kerültem kisebb-nagyobb hullámvölgyekbe, de a szüntelen bízta-
tásnak köszönhetően nem keseredtem el, így az évek alatt folya-
matosan fejlődtem szakmailag és emberileg egyaránt. Tavaly elbal-
lagott az általános iskolából az első kis osztályom, ami vegyes ér-
zelmeket váltott ki belőlem. Egyrészről nagyon boldog voltam, és 
úgy éreztem, hogy ehhez a sikerhez talán egy icipicit én is hozzájá-
rultam. Ugyanakkor felmerült bennem a kérdés, hogy már ilyen 
öreg lennék?! Hisz nemrég még az ölemben ül-
tek ezek a gyerekek, most pedig 
már kész felnőtt-
ként koptatják a 
gimnázium és a 
szakközépiskola pad-
jait. Nehezen enged-
tem el ugyan a kezü-
ket, de nem volt időm 
keseregni, mert idén 
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már 21 igazi kis rosszcsont boldogította a mindennapjaimat. 
Az 1. osztály újabb kihívások 
elé állított, ám a bosszankodás 
mellett volt részünk bőven 
sikerélményekben is. Hiszen 
ahogy a mondás is tartja: a ke-
mény munka meghozza gyü-
mölcsét.  

A „dankós élethez” azonban a 
munka mellett hozzátartozik a 
jókedv és a szórakozás is. A nyári 
táborok, az iskolai rendezvények, 
a kirándulások, a dolgozói bálok, 
a közös mókázások mind olyan maradandó élményekkel gazdagí-
tottak, amelyeket, míg élek, nem felejtek el. 

Csordás Beáta 
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A szeretet a legfontosabb 

Negyvenkét éves tanítói pályafutásom 
alatt legfontosabb tapasztalatom 
– amit saját életem és a munkám 
során magamban leszűrtem –, 
hogy minden gyerekben potenci-
ális fejlesztő energia van. Az én 
feladatom az, hogy ezt a felszínre 
hozzam, hogy utat nyisson a min-
denkiben ott rejlő lehetőség ki-
bontakozásához. Fontosnak tartot-
tam és tartom, hogy embertársa-
kat, Hazát és Istent szerető gyere-
keket neveljek. Ezen a pályán a leg-
fontosabb a gyerekszeretet. Akkor 
fogadnak el, ha ők is érzik, hogy 
szeretjük őket. 

Iskolánkban számomra a legfonto-
sabb az, hogy befogadó iskola a mi-
énk: működésünk során folyamato-

san jelen van a másság – a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek – kiemelt elfogadása. Pályám során 
sok „problémás” gyerekkel talál-
koztam, mégis a 
„dankós” 6 év bizo-
nyította igazán, hogy 
mit jelent a befogadó 
iskola fogalma. Nálunk 
a türelem és az elfogadás 
nem csak szavak szintjén 
van jelen.  

Dankósnak lenni... 
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Rendkívül mozgalmas, hatalmas erőfeszítéseket követelő volt az 
elmúlt hat esztendő. Gyakran jutottunk el a tűrőképességünk ha-
tárára. De mindig volt tovább. Bennünket minősít, miként gon-
doskodunk a rászoruló felnőttekről, hogyan bánunk az elesettek-
kel, milyen esélyt kínálunk nekik a teljes életre. Az integráció szá-
mos konUiktussal járt és jár, hisz eltérő érzelmi, értelmi szintű 
gyermekeknek kell együtt, egymás mellett és egymással élni, tevé-
kenykedni. És mi igyekszünk minden segítséget megadni a szü-
lőknek is a gyerekek neveléséhez. 

A második legfontosabb dolog az ember életében az, hogy munká-
ját szeresse, örömforrásnak tekintse. Tanítási óráimra nagyon so-
kat készültem, és a megtartott óra után mindig éreztem, hogy va-
lamit sikerült elérnem, átadnom a gyerekeknek. Ma is így megyek 
minden nap be az iskolába, oda, ahol negyvenkét évet dolgoztam. 

Bohács Györgyné 

Élményeink, tapasztalataink 
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Kezdőként 

Szakmai pályámat 2013 szeptemberében kezdtem meg Biriben, a 
Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, 
Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gim-
názium, Kollégium és Alapfokú Művészeti 
Iskolában, középiskolai magyartanárként. 
Munkámban alapvető motivációm a gyere-
kek szeretete és a kihívás, a küldetéstudat, 
hogy hozzájáruljak a halmozottan hátrányos 
helyzetű, elsősorban roma származású gyer-
mekek, fiatalok társadalomba való beillesz-
kedésének elősegítéséhez, esélyegyenlőségé-
nek növeléséhez, hátrányos helyzetük csök-
kentéséhez. 

Munkám mottójául Goethe gondolatait választottam: 

„Bánjunk az emberekkel úgy, mintha azok lennének, akiknek len-
niük kellene, és segítsük őket abban, hogy azzá váljanak, amivé 
válni képesek.” 

Pedagógusnak lenni hivatás, életforma. A felnövekvő generációt 
minőségi módon oktatni és személyiségét fejleszteni, csak a tanár 

teljes odaadásával, Ggyelmével, szakmai naprakészségével lehetsé-
ges. Eddigi munkám során mindenekelőtt ki-

emelt célom volt a tanulók tanul-
mányi lemaradá-

sának csök-
kentése, 

felzárkózta-
tása és ered-

ményeinek 
javítása. Úgy 
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gondolom, hogy iskolánkban a mentorálás lehetővé teszi a korai 
problémaészlelést, a 
belső kom-
munikáció 
javulását, a 
nagyobb kötő-
dést, a teljesít-
ményjavulást, 
az intézményi 
kultúra meg-
erősödését. 

Az itt eltöltött idő alatt – úgy érzem – sokat fejlődtem és tanultam 
szakmailag és emberileg egyaránt. A 2014/2015-ös tanév végén 
búcsúzni fogok az osztályomtól, a „gyerekeimtől”, akikkel a kez-
detektől fogva együtt voltam és velük kezdhettem meg pedagógus 
pályámat. Kezdő pedagógusként kihívásnak éreztem, hogy osz-
tályfőnök is leszek, de kollegáim és a gyerekek mindenben segítet-
tek és szebbé tették a „dankós” élményeimet. Tanítványaim na-
gyon a szívemhez nőttek, megkönnyítették és néha meg is nehezí-
tették az életemet az iskola falain belül, de nagy büszkeséggel és 
örömmel tölt el, hogy megismerhettem őket. Remélem, hogy a 
jövőben is lesz részem ehhez hasonló pillanatokhoz és érzésekhez, 
melyeket tőlük kaphattam. 

Csordás Ágnes 
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Csak teljes odaadással 

„Dankósnak” lenni egy életérzés. A „dankós” tanár nem csak egy-
szerűen tanár, hanem támasz, tanácsadó, barát. Három éve vagyok 

tagja a tantestületnek, aminek köszönhetően rengeteg él-
ménnyel gazdagodtam. 2012-
ben, amikor ide kerültem, 
nem tudtam igazából mire is 
számítsak. Nem is oly sok idő 
elteltével kiderült számomra, 
hogy a hivatásomat itt valóban 
teljes átéléssel végezhetem. Erre 
szükség is van. A diákok nagy 
része hátrányos helyzetű, és eb-
ből adódóan nem is várható el 
tőlük az, ami egy másik iskolá-
ban, ahol például a gyerekek szá-
mára nem jelent mindennapi 
problémát az étkezés. Egy kis gon-
doskodás, nagyon sok szeretet és a 
„legördögibb” gyerekből is előjön a 
kisangyal. 

Nem ment egykönnyen, hogy elfogadjanak a gyerekek. Természe-
tesen egy új tanárnál a tanulók mindig kipróbálják, hogy mennyit 
„bír”. Viszont, hogy a pedagógus hogyan kezeli a helyzetet, az 
nagyban befolyásolni fogja sorsát a gyerekek között. Jelentem, a 
feladatot teljesítettem. Nem okoz problémát a fegyelmezés, sőt a 
diákok gyakran megkeresnek problémáikkal, segítséget kérnek, és 
kapnak is, a legjobb tudásom szerint. 

Először voltam osztályfőnök. Az idén elérkezik a pillanat, amikor 
a diákjaim, a „gyerekeim” ki fognak repülni. Együtt készültünk, 
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készülünk az érettségire, a tanév végi hajrákra, együtt mulattuk, 
tanultuk és párszor szomorkodtuk át az elmúlt éveket. Nagyon a 
szívemhez nőttek, és mindig emlékezni foguk rájuk. A szalagavató 
ünnepségen engem ért a megtiszteltetés, hogy elbúcsúztassam a 
végzős osztályokat. Ilyenkor mindig kavarognak az érzelmek tanár-
ban és diákban egyaránt, mindig fáj a búcsú, de tovább kell lépni. 
A következő szavakkal köszöntem el a gimnazista osztályoktól: 

„Egy szalagavató mindig különleges ünnep egy iskola életében. 
Különleges nap az iskolának, a tanárnak, a diáknak. Ezen a napon 
bújnak először tanítványaink a majdani ballagó ruhájukba. 

Az ember életében olykor már megszokott időben és módon ér-
keznek el a kiemelkedő események, amelyek életük jelentős, felejt-
hetetlen állomásai. Egy ilyen emlékezetes este részesei vagyunk 
most. Felemelő, ünnepélyes alkalom ez a mai, itt vannak a gyere-
kekkel szüleik, nagyszüleik, rokonaik, gondviselőik, tanáraik, is-
merőseik, mindazok, akik valamilyen módon az iWakhoz tartoz-
nak, s akik számára fontos az, hogy a Ti életetek kiegyensúlyozott, 
boldog legyen. A mai napon tudatosul a tanárban és a diákban 
talán először – amikor az osztályfőnök egyenként szemébe néz 
nebulóinak a feltűzés pillanatában –, hogy közeledik a búcsú. 
Nagy próba áll mindkét osztály előtt, 
amihez nemcsak 
mi, osztály-
főnökök, 
hanem min-
den kollé-
gám a leg-
jobb tudása 
szerint készít 
fel titeket. Las-
san eljön a nap, 
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amikor – miután számot adtatok az itt megszerzett tudásról –, 
kirepültök a nagybetűs életbe. 

Közeledik középiskolai tanul-
mányaitok vége, amely lezár 
egy időszakot, az élet egy sza-
kaszát elhatárolja a többitől. A 
bezáruló ajtótól azonban nem 
szabad megijedni, tudni kell az 
új irány felé fordulni, és meg-
látni a feltáruló lehetőségeket. 
Mit adtak, mit jelentettek és 
jelentenek számotokra ezek az 
évek? Mit kaptatok a gimnáziu-
mi évek során? Meg tudtok-e 
majd felelni a kihívásoknak? Fel-

készültetek-e kellőképpen az egyre önállóbbá váló életetekben az 
elkövetkezendő, várható nehézségekre és a nem várt eseményekre? 
Kaptatok-e elég hitet, megerősítést, szeretetet ahhoz, hogy min-
denkor meg tudjátok állni a helyeteket? Szereztetek-e elegendő 
tudást, ismeretet, hogy el tudjatok igazodni az útvesztőkben, hogy 
a bizonytalan, viszontagságos körülmények között is tájékozódni 
tudjatok a világban, hogy egyáltalán tovább tudjatok indulni a 
számotokra előkészített úton? Erre a sok-sok kérdésre, mind a sa-
ját szívetekben találtok választ, és bíznotok kell abban, hogy a leg-
több kérdésre a felelet egy egyszerű igen lesz. 

Különleges nap ez több szempontból is. Pár éve mi, osztályfőnö-
kök álltunk az iskolánkban ott, ahol most Ti. Még élénken él 
bennem is a szalagavatós készülődés, a próbák, a nagy veszekedé-
sek, hogy mit táncoljunk, mivel búcsúzzunk mindattól, ami éve-
ken keresztül a második otthonunk, az életünk volt. Most pedig 
megint itt állunk a színpadon, de most már egy teljesen más sze-
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repben. …Mondjuk a próbákat mi is végig idegeskedtük! Ti vagy-
tok nekünk az első osztályunk, mellettetek váltunk azzá, amik ma 
vagyunk!  

Különösen indult a két osztály. Még kilencedikben más felosztás-
ban szerepeltetek. Tízedik osztályban jött a rendészeti, és akkor 
alakult ki a mai felállás. És tízedik osztályban jöttem én is. Talán 
sose féltem még annyira, mint aznap, mikor először léptem be az 
iskolába, mint osztályfőnök. Tudtam, hogy nehéz lesz, de felelős-
ségteljes és örömteli is. Majd eljött a tizenegyedik évfolyam, és 
belépett a B osztály életébe az új osztályfőnök: Csordás Ágnes. A 
következőkben az ő gondolatait szeretném tolmácsolni: 

2013. szeptember 03. – ez volt az a nap, amikor először találkoz-
tatok vele és kezdő tanárként megismerhetett titeket, az első osztá-
lyát. Néhány hónap – őszintén szólva – nehézkesen telt el, kellett 
egy kis idő, amíg megszoktátok egymást, de ma már elmondhat-
juk, hogy nagyon jó kis csapat vagytok ti így együtt. 33-an vagy-
tok, nőuralom dívik, annak ellenére, hogy 22 Gú és 11 lány van az 
osztályban. A lányoknak nem lehet panaszuk, a Gúk a tenyerükön 
hordozzák őket, Gilányival az élen. A következő sorokat szeret-
ném szó szerint idézni tanárnőtől:  

„Tanári pályám kezdetén nem gondol-
tam, hogy ennyire fogok kötődni az 
osztályomhoz, de most be kell valla-
nom, hogy Ti voltatok azok, akik 
szebbé tettétek a napjaimat az iskola 
falain belül. Persze néha meg is ke-
serítettétek. Ha szomorú voltam 
észrevettétek és megvigasztaltatok, 
fel tudtatok vidítani, megenyhí-
tettétek a szívem, bármilyen mér-
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ges is voltam rátok. Reggelente úgy köszöntök, hogy „CSÁ” – a 
nevemből adódóan persze – amit sokszor csak én értek és mások 
furán néznek rám, hogy mosolyogva fogadom! Rengeteg szép él-
ményt adtatok nekem és bízom benne, hogy én is nektek, beleért-
ve az érdekes magyar órákat!” – Ezekből a szavakból is látszik, 
hogy mennyire kötődik egymáshoz az osztály és osztályfőnöke. 

És itt van nekem az én osztályom, a 
12.A. Az évek során sok új ta-
nuló került közétek, akiket 
mindig szeretettel fogadtatok, 
ebből is látszik, hogy egy igazán 
szerető osztályról van szó. Min-
den egyes nap alig várom, hogy 
hozzátok menjek órára. A légkör 
mindig megadja számomra a 
nyugalmat, a vidámságot, a sok 
nevetést. Természetesen voltak 
azért bosszús napjaink is, de min-
dig megoldottuk problémáinkat. 

Együtt tanultuk, mulattuk át a gimnáziumi éveket. Sokszor az 
őrületbe kergettelek benneteket a „Csak egy utolsó mondat!” fel-
kiáltásommal, mikor meghallottátok a kicsengőt. Nem is olyan 
sokára elválnak útjaink. Hiányozni fognak a történelem órák, a 
cigány kisebbségi népismeret és osztályfőnöki órák, amiket veletek 
töltöttem. Hiányozni fognak Szimi nevetései, a kis bökönyi ama-
zonomnak a kirohanásai, Roli érdeklődő tekintete, Gabi 
„kedveskedései”, Rami Ggyelmeztető szavai, hogy a naplót írjam 
be, és még mindenkiről mondhatnék valamit, de félek a végén 
még a sok szövegelésért kikapok tőletek! Ha párszor idegesnek is 
tűntem, az csak azért volt, mert a ti javatokat akartam, csak ti ma-
kacs tinédzser módon ellenálltatok, de a végén úgyis én győztem! 
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Azon kívül, hogy mindkettőnknek ti vagytok az első osztálya, van még 
egy közös pont bennünk: Nagyon büszkék vagyunk rátok! Összeszo-
rul a szívünk, ha arra gondolunk, hogy szeptemberben nem fogtok 
ránk várni az iskola kapujában, de egyben boldogok is leszünk, mert 
tudni fogjuk, hogy jó helyen lesztek, és nem feleditek el CS.Á. oszi 
nénit, és T. P. oszi bácsit, ahogyan mi sem titeket! 

De ez a nap legyen még az önfeledt ünneplésé. Feszüljenek a mell-
kasok, csillogjanak a szemek! Az én dolgom sem lehet más, mint 
hogy gratuláljak mindenkinek, aki eljutott idáig, hogy megkaphatja 
a maga szalagját, és gratuláció illeti a szülőket is, akik idáig támogat-
tak titeket, a tanárokat, akik jótékony tudást csepegtettek a fejetekbe, 
és az intézményt, hogy mindehhez keretet biztosított. És végül egy 
utolsó gondolat a diákoknak. Remélem, élni fogtok az itt megkapott 
lehetőséggel, és jóra fordítjátok mindazt a tudást, amit itt adtak át a 
számotokra. Arra kérlek benneteket, hogy fogadjátok meg Kossuth 
Lajos szavait, aki a következőket mondta egykoron: 

„Soha le nem mondani 
Soha el nem csüggedni 

Ha kell mindig újra kezdeni” 

Tóth Péter 
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Gondolatok az elmúlt 9 tanévről 

A 2006/2007-es tanévben kerültem az intézménybe, mint mate-
matika-Gzika szakos tanár. Nagyon örültem, hogy a főiskola 

befejezése után sikerült is 
egyből elhelyezkedni. A diá-
kokkal viszonylag hamar jó 
kapcsolatot alakítottam ki, 
ami a mai napig tart és a kol-
légák is elfogadtak. Kezdő 
pedagógusként nem volt 
könnyű dolgom, mivel a való-
ságban ma már igazi kihívás 
tanítani, tudást átadni a Gata-
loknak. Rájöttem az elmúlt 

évek alatt, hogy nem mindig a tananyag a legfontosabb, hanem 
kompromisszumot kell kötni az ismeretanyaggal és a diákokkal. 
Meg kell mindig találni a megfelelő „mennyiséget és minőséget” a 
tanítás során. Ha ez megvan, akkor lesz sikerélménye a diáknak és 
a tanárnak is. Ez mindig más és más, diáktól és ismeretanyagtól 
függ! Igen, ez nem könnyű feladat, de igyekszem szem előtt tarta-
ni. Jó látni a diákok szemében, amikor valamit elsajátítottak és 
örülnek a szerzett tudásnak.  

Mit kaptam az elmúlt évek alatt? Meg-
tapasztaltam, hogy a 
tanítás nem pusztán 
az ismeretek átadásá-
ból kell, hogy álljon. 
Szükséges a tanulóval 
való kialakított kapcso-
lat is. Ismerni kell min-
den diákot, hogy elfo-
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gadjanak és tanuljanak tőlem. Természetesen ez 
nekem sem sikerül minden 

esetben, vannak tanu-
lók, akikkel nehéz kap-
csolatot teremteni.  

Összességében szívesen 
dolgozom a Dankóban. 
A kollégákkal jó kapcso-
latban vagyok és segítjük 
egymás munkáját. 

Pöstényiné Kiss Gabriella 

Egy matektanár gondolatai a sok közül… 

Immár 9. éve tanítok a Dankóban matematikát és Gzikát. Amikor 
állást kerestem 2006 nyarán, még nem gondoltam, hogy rövid 

időn belül találok munkát, ekkor 
helyezkedtem el a Dankó Pista is-
kolában, ahol azóta is dolgozom. 
Az eltelt évek alatt végigkísértem az 
iskola fejlődését. Tanítottam általá-
nos iskolásokat, gimnazistákat, 
szakiskolásokat és olyanokat is, 
akik felzárkóztató programban vet-
tek részt. Így minden korosztállyal 
találkoztam ez eltelt években.  

Az évek során az iskola nagyobb 
lett, új épületekkel bővült. Többen 
lettünk, de a diákjaink ugyanazok 
– akarom mondani azok testvérei, 
rokonai –, akik elsőként iskolánkba 
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jöttek. A diákok sokszor tesznek olyan dolgokat, ami esetleg az 
embereknek furcsa, teljesen ab-
szurd, de ha a tettek mögé né-
zünk, meglátjuk az okot, hogy 
miért is olyan ő, amilyen. Ha egy 
kicsit mélyebbre ásunk, és netán 
közelebb engedjük magunkhoz 
diákjainkat, akkor meglátjuk ben-
nük a szépet, az embert. A Dan-
kóban töltött kilenc év – úgy vé-

lem – jobb emberré tett, és remélem, hogy még sokáig dolgozha-
tok itt, ebben az iskolában. 

Pöstényi László 

Ami célt ad az életnek 

2010 augusztusában kerültem Biribe és rögtön óriási kihívásokkal 
kellett szembenéznem. Feladatom igen sokszínű, változatos volt. 
Osztályfőnökként az új kilencedik évfolyamos gimnazista osztályt 
kezdtem el irányítani, ugyanakkor a nappali gimnáziumi osztá-
lyok mellett az esti tagozaton és a szakmai képzéseken is tanítot-
tam. Emellett kollégiumi nevelőként heti két este a kollégistákkal 
töltöttem éjszakáimat. Mindezek nagyban hozzájárultak ahhoz, 

hogy igen rövid idő alatt egy teljesen más szemlélet alakul-
jon ki bennem. Amikor ideke-
rültem arra koncentráltam, 
hogy szakmailag minőségi 
munkát végezzek. Nagyon ha-
mar rájöttem, hogy ez ebben az 
iskolában kevés. Mára már tu-
dom, hogy eredményes munkát 
csak úgy lehet elérni, ha nem 
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csak jó szaktanár, hanem jó pedagógus, 
jó ember is vagy egyben. A mi diákjaink 
számára a jó szó, egy őszinte beszélge-
tés, egy mosoly, kis biztatás mindennél 
többet jelent. Munkám során mindig 
Ggyelek arra, hogy ne csak oktassak, 
hanem egyben neveljek is. Olyan embe-
ri tulajdonságokat, mintákat próbálok 
diákjaimnak, mentoráltjaimnak közve-
títeni, amelyeket a későbbiekben, isko-
lánkat elhagyva a nagybetűs életben is 
hasznosítani tudnak. Ehhez meg kell 
nyílnod a diákok felé, hiszen ők is csak 
így lesznek veled őszinték! A diákokat 
egyenrangú partnerként kell kezelni és 
bizonyos esetekben igenis felnézni rá-
juk! Folyamatosan bátorítani kell őket, pedagógusként, barátként, 
szülőként, mert erre igen nagy szükségük van. Az ő bizalmukat 
elnyerni, megszerezni igen kemény munka, és azt csak egyszer le-
het eljátszani, többé soha nem engednek a szívükhöz közel! De 
egy biztos, ha megszeretnek az utolsó utáni pillanatban is kitarta-

nak melletted!  

Mindezekre nagyon jó 
példa a 2014-ben végzett 
osztályom, akik egy életre 
meghatározzák pedagógus 
pályafutásomat. Nagyon 
nehéz volt az előző nyaram, 
feldolgozni, hogy elveszítet-
tem őket. Mára már tudom, 
hogy mindig az új kihívásokra 
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kell koncentrálnom, és a régi élményekből, tapasztalataimból me-
ríteni. Már most kijelenthetem, hogy az új kilencedikes osztá-

lyommal szintén egy különleges 
kapcsolatot alakítottam ki és rö-
vid idő alatt ők is közel kerültek a 
szívemhez. Mindezek mellett a 
mentorprogramok is sokat segítet-
tek a fejlődésben, mert napi szin-
ten személyes kapcsolatba kerül-
hettem a mentoráltjaimmal. Soha 
nem felejtem el a közös élményein-
ket, kirándulásokat, az éjszakáig 
tartó beszélgetéseket a kollégium-
ban, a közös énekléseket, családláto-
gatásokat, a nyári táborokat. Mindig 
sikerült olyan gyerekeket választa-
nom a programokban, akik különö-

sen közel álltak hozzám, így végig szinte saját gyermekeimként 
tekintettem rájuk! A diákok az életed részeivé válnak, folyamato-
san tanácsokért fordulnak hozzád, azon gondol-
kodsz, hogy lesz neki jobb, mi-
lyen új módszert találj ki, ho-
gyan érjük el közösen azt, 
hogy…, vagy csak éppen mit 
csinál, jól érzi-e magát, szomorú-
e vagy csak fáradt… és még szám-
talan példát lehetne említeni.  

Az eltelt öt év alatt számos tovább-
képzésen vehettem részt, új szakké-
pesítést szerezhettem, belekóstolhat-
tam a kollégiumi vezető szerepkörbe, 
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szakmai és érettségi vizsgákon kérhettem számon diákjainkat. Min-
dezeket szeretném megköszönni az iskola vezetésének és fenntartó-
jának. Úgy érzem ezek a lehetőségek nemcsak a szakmai, hanem 
emberi tulajdonságaimat is tovább gazdagították, melyek egészét a 
diákok rendelkezésére bocsájtom az előttem álló években. 

Széles Szabolcs 

Ez nem tűzoltó munka 

Móricz Zsigmond szavaival kezdeném gondolatmenetemet: „Én 
azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani 
valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem.” 

Miért is lettem tanár? Először is felvételi 
nélkül, a gimnázium-

ban szerzett tudá-
somnak köszönhe-

tően továbbtanul-
tam. Megjártam a 

hadak útját, nem volt 
a főiskolán már olyan, 
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aki „mentorom” lett volna, mint 
a gimiben. Aztán kisebb-nagyobb 
kitérőkkel a tűzoltóság berkeiből 
2010 októberétől informatikata-
nárként kezdtem a pályafutásomat 
a Dankó Pista Egységes Óvoda-
Bölcsőde, Általános Iskola, Szak-
képző Iskola, Gimnázium és Kollé-
giumban. 

Egy hónap múlva az a megtisztelte-
tés ért, hogy a szakiskolai kőműves 
osztály osztályfőnöke lehettem. 
Nagy felelősséget vettem a vállamra, 
hiszen a „normál” iskoláktól eltérően 

a Dankóban többet törődünk a gyerekekkel és a családjukkal is. 
Megtanultam mit jelent a családlátogatás, megértettem, hogy mi-
ért fontos ez az iskola a gyerekeknek. Szociális érzékenységem, 
empátiám fejlődött, toleránsabb lettem. Nagyon sok esemény van 
minden egyes tanévben, amelyekből nemcsak osztályfőnökként 
vettem ki a részem, hanem a megszervezéséből és lebonyolításából 
is. A hangosítást még a gimnáziumban tanultam meg, amit itt is 
tudtam hasznosítani. 

Azt mondják, hogy az idő min-
dent megszépít, persze azért, 
mert csak a jóra emlékszik az 
ember. Azonban voltak kudar-
cok, hiszen amikor egy-egy diá-
kom feladta a tanulással vívott 
harcát, akkor azt személyes ered-
ménytelenségnek éltem meg és 
magamat okoltam miatta. Aztán 
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valahogy a többiek sikeres szakmai 
vizsgái megerősítettek abban a hit-
ben, hogy van miért, van kikért har-
colni, hiszen ha példát mutatva tu-
dunk jövőképet adni a gyerekeknek, 
akkor nem választják azt az utat, 
hogy elhagyják az iskolát. 

Az öt tanévben három szakiskolai 
osztály került ki a kezeim közül, 
vannak, akik most fognak érettsé-
gizni és felsőoktatási intézménybe 
jelentkeztek. Van eredménye a 
munkámnak, munkánknak. Ezt 
nem lehet csak egyetlen ember 
javára írni, ez kőkemény csapatmunka! 

Elég a megannyi fényképet nézegetni és a mosolygó arcokról min-
den leolvasható. Összegezve, minden iskola másért jó, itt családdá 
váltunk, hiszen a családban a testvérek között is megvan a huzavo-
na, vita, amit a szülők nagyon nehezen tudnak kezelni. A mi csa-
ládunk kivételesen nagy! 

Hegedűs Mihály 
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Egy élet munkája 

A pedagógus pályám 1974-
ben kezdődött. Első munka-
helyemen, Kállósemjénben 
gyógypedagógusként tanítot-
tam többszörösen összevont 
osztályokban, igazgatóhelyet-
tes voltam, az általános iskola 
alsó tagozatában, 3. és 4. osz-
tályban tanítottam, valamint 
napköziben 1974 és 1997. 
január 31. között. 

1997. február 1-jétől Nagykál-
lóban a Kőrösi Csoma Sándor Általános Zene- és Szakiskolában, 
majd jogutód intézményében, a Szakiskolában, a későbbi Kállay 
Rudolf Szakiskolában a szakképzési évfolyamokon dolgoztam fel-
zárkóztató tanárként, majd szakoktatóként. 2004-től az iskola tag-
intézmény vezetője, majd 2007-től igazgatója voltam 2013. július 
31-ig. A felnőttoktatásban és képzésben 1997-től folyamatosan 
részt veszek. 

2013. augusztus 1-jétől kerültem a Dankóba, de már az iskola 
alapítása óta részt veszek ebben az iskolában is a felnőttoktatásban. 
Az első évemben a szakiskolai tagintézmény igazgatóhelyettese-
ként dolgoztam, a szakképzésben résztvevő tanulók, tanárok irá-
nyítása volt a feladatom. A szakképzés irányítása nagyon szerteága-
zó feladatot adott, mert minden oktatott szakma követelmény-
rendszerével, a szakképzés tanterveivel ugyanúgy tisztában kell 
lenni, mint a gyakorlati oktatással.  

2014. szeptember 1-jétől kaptam meg az általános helyettesi fela-
datokat, ami valamennyi tagozat tanügyi igazgatási munkájának 
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irányítását, összehangolását öleli fel leginkább. Most már vala-
mennyi oktatási szint mindennapi működésébe belelátok, nap, 
mint nap nyomon követem az itt folyó munkát. 

Folyamatosan részt veszek a fejlesztő munkában, a pályázatok el-
készítésében, végrehajtásában mentortanárként, szakmai vezető-
ként, közreműködőként. Mindig fontosnak tartottam a saját szak-
mai fejlődésemet is, ennek érdekében szinte minden évben részt 
vettem egy-egy pedagógus továbbképzésen, vagy felsőfokú képzés-
ben. Csak akkor lehetünk eredményesek munkánkban, ha folya-
matosan képezzük magunkat. Fontosnak tartom, hogy iskolánk 
olyan intézménnyé váljon, hogy az ide járó gyerekek, diákok, fel-
nőttek, szüleik és a tanárok, valamint a dolgozók magukénak érez-
zék ezt az iskolát, szívesen éljenek a falai között. Az itt megszerzett 
tudásra tudjanak építkezni, a további életükben hasznosítani. 
Ezen dolgozom én is munkatársaimmal együtt. 

Ferencziné Kerezsi Eleonóra Aranka 
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Kezdetektől napjainkig 

2009 szeptemberében – amikor a nagy intézmény rész-
egysége lettünk – 
gondoltuk, hogy 
nemcsak a nevünk-
ben, hanem minden-
napi életünkben is 
nagy változásokra 
számíthatunk. Mi is 
történt azóta? 

Szinte észre sem vet-
tük, hogy már 6 éve 
vagyunk „dankósok”. 
Óvodánk a hat év alatt kívül-belül folyamatosan szépült. 
Az ide járó bölcsődés és óvodás gyermekeket nemcsak  
korszerű módszerekkel neveljük-oktatjuk, hanem ehhez a 
megfelelő eszköztárral is rendelkezünk. A folyamatos bő-
vítésnél figyelembe vesszük az életkori sajátosságok mel-
lett a környezet változását, fejlődését. Dolgozóinknak 

minden eszköz és lehetőség rendelkezé-
sükre áll a munkájuk 
színvonalas végzéséhez és 
önképzésükhöz. 

Az elmúlt időszakban még 
nyitottabbá, családiasabbá 
tettük óvodánkat. Régi, 
jól működő hagyománya-
inkat megtartottuk és ki-
egészítettük újakkal, amik a 
nagy intézménnyel való 

Dankósnak lenni... 
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együttműködésből fakadnak. Ilyen 
pl.: Márton nap, Egészségnap, 
közös karácsonyi készülődés, 
ballagásokon való aktív részvé-
tel. Ezek a közös rendezvények 
is erősítik az együvé tartozást 
dolgozók és gyerekek között 
egyaránt. 

A nagy egységen felül a legköz-
vetlenebb kapcsolatot az általá-
nos iskolával tudtuk kialakítani, 
hiszen szakmai munkánk is hoz-
zájuk áll legközelebb. A közös programunk – az óvoda-
iskola átmenet segítése – igen jól működik. Eredményes-
ségét biztosítja a tapasztalatokra épülő folyamatos javí-
tás, bővítés. Fenntartónk, vezetőink mindent megtesznek 
azért, hogy óvodánk jól működhessen, s a gyerekek egy 
gondtalan, felhőtlen 3-4 évet töltsenek el óvodánkban és 
sok-sok pozitív élményre emlékezhessenek életük során. 

Makár Sándorné 

Élményeink, tapasztalataink 



98 

Iskolánk hagyományai 



99 

ISKOLÁNK HAGYOMÁNYAI 

Iskolánk hagyományai 



100 

Az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyabbá tételének egyik 
lényeges feltétele a tartalmas hagyományrendszer ápolása, az isko-
lai közösséghez tartozás érzésének folyamatos mélyítése. Az iskola 
nevelési céljaival összhangban kiemelt feladatnak tekintjük a meg-
lévő hagyományaink őrzését, valamint új hagyományok életre kel-
tését. Az évről évre visszatérő rendezvények hangulatos színfoltjai 
iskolai életünk palettájának. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az itt 
élő és itt tanuló gyerekek, Gatalok se maradjanak ki a különböző 
kulturális rendezvények által nyújtott lehetőségekből. Oktatási 
intézmény dolgozóiként azt valljuk, hogy minden gyereknek meg 
kell adni a lehetőséget a kulturált kikapcsolódásra, és minden gye-
reket rá kell vezetni a hasznos szabadidő eltöltésére. A tanév min-
den hónapjára jut a színes programokból, amelyet a következő kis 
kronológiai bemutatás is példáz. 

Iskolánk hagyományai 
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Szeptember 

Erdei iskola 

Tanulj a természetben! Már évek 
óta ezt valljuk minden tanév ele-
jén. A helyszín számunkra nem 
kérdéses, miután iskolánk nagy-
szerű nyaralóval és táborhellyel 
rendelkezik a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében fekvő kis tele-
pülésen, Felsődobszán. Ez egy kis 
község kevés lakossal, zöld környe-
zettel és a Hernád folyóval, amely a 
tábor határában folyik. 

A felső tagozatos diákok itt tölthet-
nek el egy-egy hetet, ahol testközelbe 
kerülhetnek az eddig csak képeken 

látott növényekkel, állatokkal. Az erdei iskola legfőbb haszna, 
hogy a gyerekek saját érzékszerveikkel tapasztalhatják meg a ter-
mészetet, melynek szeretete, tisztelete észrevétlenül épül be a sze-
mélyiségükbe. A délelőttök általában tanulással telnek, játékos, 
szemléletes órák keretében. A gyerekek a délutánokat a Hernád 
folyó partján töltik pecázással és az általuk fogott 
halak boncolgatásá-
val, ami hatalmas él-
ményt nyújt számuk-
ra. Délután nem ma-
radhat el az állandó 
testmozgás, mint pél-
dául a focizás, frizbizés 
vagy sárkányeregetés. 

Iskolánk hagyományai 
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Ezt az egy hetet – annak ellenére, hogy folyamatos a szá-
monkérés – diákjaink nem érzik iskolaszerűnek. 

Ugyanakkor a he-
lyes életvitelre, 
egymás tiszteletére 
is nevel a tábor, jól 
formálja a közössé-
get. Aktív, cselekvő 
kölcsönösségen ala-
pul a tanítás-
tanulás: nekünk ne-
velőknek is haszno-
sak az erdei iskolák, 

mert sokkal jobban megismerhetjük tanítványainkat, em-
lékeinkben megmaradnak a közös élmények. 

Iskolánk hagyományai 
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Október 

Verébavató 

Minden évben megtartjuk iskolánkban az új diákok beavatását. A 
gyerekek eskütétellel kezdik a rendezvényt, majd mindenki 

megkapja a maga osz-
tályjelzését. A további-
akban különböző 
ügyességi feladatokat 
kell megoldaniuk. A 
közös délután jó han-
gulatban zajlik, lehető-
séget adva az új tanu-
lóknak, hogy megismer-
hessék az iskola diákjait, 
tanárait. 

Iskolánk hagyományai 
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November 

Márton nap 

A Márton nap a 40 napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, 
amikor a jóízű és gaz-
dag falatozás, vigasság 
megengedett. Ezen a 
napon régen rendsze-
resek voltak a lako-
mák, bálok, vásárok. A 
köztudatban azonban 
ezzel a nappal kapcso-
latban a Márton-napi 
lakomák a legismerteb-
bek. A hiedelem szerint 

ludat illik enni ezen a napon, mert, aki Márton-napján nem eszik 
libát, az majd egész évben éhezik. Úgy hitték minél többet isznak 
ezen a napon, annál egészségesebbek lesznek. 

A nap folyamán iskolánkban kézműveskedéssel, mesemondással és 
a leghíresebb libás mesékkel hangolódnak a diákok a Márton nap-
ra. A rendezvény fő jellemzői – a hagyományok felelevenítése mel-
lett – a vidámság, a mozgás és a játék. 

A diákok libából ké-
szült ételek receptjeit 
gyűjtik össze, megis-
merkednek nagyanyá-
ink konyhájával, a liba 
sokféle felhasználásá-
val. Megtudhatják – a 
többi között –, hogy 

Iskolánk hagyományai 
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miért volt nagyon fontos a liba a régi háztartásokban, továbbá ki-
próbálhatják a pennával írás örömeit is. 

A szokásokhoz híven lakomázni is szoktunk: sültliba, libazsíros kenyér 
lila hagymával, sült alma és sült tök kerül leggyakrabban az asztalra. 

Egészségnap 

Iskolánk hagyományai közé tartozik az évente megrendezésre ke-
rülő egészségnap. Ezen a napon törekszünk arra, hogy a gyerekek 
és felnőttek (az iskola 
dolgozói és a szülők is) 
részesedjenek minden 
jóban, amit a lehetősé-
gek megengednek. 

A nap tervezésekor sok 
mindenre kell gondol-
nunk: hasznos, tanulsá-
gos, ismeretterjesztő, megelőző, szórakoztató és jó hangulatú 
programokat kell létrehoznunk. Olyat, hogy mindenkinek legyen 
kedves program, és mindenki megtalálja az őt legjobban érdeklő 
helyszíneket. Olyat, hogy mindenki jól érezze magát. Mindezeket 
szem előtt tartva általában mozgással járó feladatokat szervezünk, 

és természetesen jelen van az egészséges étkezés is. 

Általában az osztályok 
forgószínpadszerűen 
látogatják a helyszí-
neket az osztályfőnö-
kök vezetésével, így 
minden feladatba be-
kapcsolódhatnak, min-
dent kipróbálhatnak. 

Iskolánk hagyományai 
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December 

Mikulás nap 

Az iskola célja ezzel a 
nappal nemcsak a ha-
gyomány követése, ha-
nem az is, hogy egy kis 
kikapcsolódáshoz juttas-
sák a gyerekeket a ha-
gyományos iskolai min-
dennapokban, önfeledt 
szórakozást nyújtani a 
tanulóink számára. A nap 
eseményeit két nagyobb 

részre lehet osztani. A nap első felében a diákok a tantermeikben 
az ő helyi mikulás-várásukat rendezik meg, majd sor kerül az iz-
galmas programokkal teli vetélkedőre. 

A diákok az osztálytermeikben 
várják a nap „meglepetés-
vendégeit”, a Mikulást és a kram-
puszokat. A várakozás ideje sem 
telik unalmasan, hiszen 
„klubdélelőttöt” tartva nassolnak, 
beszélgetnek, zenét hallgatnak, sőt 
még a nagyobbak is gyakran ének-
kel várják a nagyszakállút. Ezek 
után kerül sor az iskola aulájában a 
Mikulás Napi Őrületre. A diákok 
egymással versenyeznek, a győztes 
pedig ajándékban részesül. 

Iskolánk hagyományai 
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Mindenki karácsonya 

Minden tanév decem-
berének utolsó rendez-
vényére már hetekkel 
karácsony előtt elkezd-
jük a készülődést és a 
várakozást. Minden 
épületünkben, folyosón-
kon, tantermeinkben 
adventi koszorúk, téli 
képek, karácsonyi rajzok, 
fenyődíszek jelzik az ünnep közeledtét. Mindenki készül valami-

lyen meglepetéssel a hagyományos karácsonyi 
vásárra. 

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon végre 
eljön a nagy nap. Vásári forgataggal, kirakodó 
vásárral várják a gyerekek és szüleik egymást és 
a belátogatókat. Mindenki kedvére válogathat, 
a vásár kínálata igen széles: a kézzel készített 
madáretetőtől, karácsonyfadísztől, apróbb 
ajándékoktól kezdve a sok-sok karácsonyi mé-
zes Gnomságig minden kapható. 

A vásár után a faluházban az óvodás és általá-
nos iskolás tanulók 

készülődnek, hogy 
előadhassák csodála-
tos karácsonyi műso-
rukat. A műsort a pe-
dagógusokból és szü-

Iskolánk hagyományai 
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lőkből szerveződött felnőtt kórus zárja, gyönyörű karácsonyi da-
lokkal. Az ünnepség után 

a főtéren karácso-
nyi Gnomságok, 
különlegességek 
várják a kicsiket, 
nagyokat.  

A nap végén min-
den gyerek kará-
csonyi élelmiszer 
csomaggal térhet 
haza. 

Iskolánk hagyományai 
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Január 

Felvételi tájékoztató nap 

Hagyományteremtő 
céllal már két alkalom-
mal rendezte meg isko-
lánk a felvételi tájékoz-
tató napot, ahová a kör-
nyék felsőoktatási intéz-
ményeiből, a Magyar 
Honvédségtől és az ille-
tékes foglalkoztatásügyi 
közigazgatási szervektől 
érkeznek előadók.  

Az előadássorozat általában a Debreceni Egyetem oktatóinak tájé-
koztatójával kezdődik el. A néhol vicces, ám igen komoly és érde-
kes tájékoztató mindig megadja az alaphangulatot. A Debreceni 
Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar is rendszerint 
képviselteti magát rendezvényünkön, lévén speciális programban 

támogatják a hátrányos helyezetű – 
köztük roma – egyetemistákat. A diá-
kok mindig nagy Ggyelemmel hall-
gatják a kar előadásait, mivel sokan 
szeretnék tanulmányaikat ebben az 
intézményben folytatni. 

Régiónk másik nagy felsőoktatási 
intézménye a Nyíregyházi Főiskola, 
szintén rendszeresen jelen van, okta-
tóik tájékoztatást adnak az intézmé-
nyükben folyó képzésekről, továbbá 

Iskolánk hagyományai 
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az Evangélikus Roma Szakkollégium 
munkájáról, céljairól; az általa nyúj-
tott hallgatói támogatási rendszerről. 

Mivel iskolánk részt vesz a Honvédel-
mi Minisztérium KatonaSuli prog-
ramjában, ezért nem hiányozhat az 
előadók sorából a Magyar Honvédség 
sem. Előadóik a tanulmányok mellett 
is folytatható önkéntes tartalékos szol-
gálatról, a szerződéses katonai életről 
és a katonai tanintézetetekben történő 
továbbtanulásról is rendszeresen tájé-
koztatást adnak.  

A járási hivatal foglalkoztatási osztálya (korábban munkaügyi ki-
rendeltség) szintén fontos információkkal szolgál diákjainknak, 
annak érdekében, hogy a végzést követően jobban eligazodhassa-
nak a munka világában. 

Iskolánk hagyományai 
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Február 

Szalagavató 

A szalagavató minden tanév-
ben a legmagasztosabb pilla-
natokat hozza intézményünk 
számára. A műsor időtartama 
alatt egy picit megáll az élet, 
a jelenlévők hirtelen 
„időutazáson” vesznek részt. 
A szülők eszében az jár, hogy 
„az én gyermekem… hisz 
még most volt ovis”. Végzős 
diákjaink fejében pedig vé-
gigpörög egy rövid, de igen 
tartalmas film az eltelt közel 
négy esztendőről. A jelen lé-

vő pedagógusok fejében is különböző gondolatok kava-
rognak… „amikor 9. évfo-
lyamban elkezdtem tanítani 
ezt az osztályt…” Nem be-
szélve a többi jelenlévőről, 
testvérekről, nagyszülőkről, 
ismerősökről. Intézményünk 
minden évben mindent 
megtesz, hogy ez a februári 
délután a végzős osztályok-
nak és több száz embernek 
egy felejthetetlen napként 
maradjon meg az emlékeik 
között. 

Iskolánk hagyományai 
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Valentin nap 

Szent Bálint (Valentin, vagy 
Valentinus) a többi között a szerel-
mesek védőszentje. Világszerte, de 
főleg az angolszász országokban 
Bálint napján (február 14-én) 
tartják a Bálint-nap ünnepét, 
amely Magyarországon az an-
gol nyelvű elnevezés közvetlen 

átvétele miatt 
sokak számára, mint Valentin-
nap vált ismertté és népszerűvé az 
1990-es évektől kezdődően. Ezen az 
ünnepen a szerelmesek megajándé-
kozzák egymást. 

Mi ilyenkor diákjainkat egy önfe-
ledt szórakozással ajándékozzuk 
meg, szórakoztató programokkal, 
vetélkedőkkel, amelyek természete-
sen mind a szerelem körül forog-
nak. Lehetőséget kapnak, hogy 
titkos üzeneteiket eljutassák szerel-

mükhöz, dalokat küld-
jenek egymásnak az is-
kolarádióban. 

A nap végén tortával 
jutalmazzuk a vetélkedő-
kön legügyesebben sze-
replő diákokat. 

Iskolánk hagyományai 
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Farsang 

A tél búcsúztatását 
minden évben megtart-
juk az iskola aulájában. 
A nap az általános isko-
lások jelmezes felvonu-
lásával kezdődik, majd 
az osztályok viccesebb-
nél viccesebb feladato-
kat oldanak meg. A cé-
lunk ezzel a nappal, 
hogy összekovácsolja az 

osztályokat, jobban megismerhes-
sék egymást és tanáraikat, amit 
segít, hogy mindenki jelmezt ölt.  

A nap végén persze a jutalom sem 
marad el, hiszen mindenki része-
sül valamilyen Gnomságban. 
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Április 

Ballagás 

Iskolánk hagyománya-
ihoz híven minden 
évben csodálatos bal-
lagási műsort rendez 
végzősei számára. 
Emlékezetes napon 
vehetnek részt a 
végzős tanulóink 
családtagjai, hozzá-
tartozói és persze mindazok, akik ezen a 
szép napon jelen vannak és osztoznak diákjaink örömén. A gim-
názium és a szakiskola végzősei együtt búcsúznak el ezen a napon 
iskolánktól. Nagyon meghitt hangulatban zajlik a ballagási ün-
nepség, minden végzős osztályfőnök meghatódva áll osztálya élén.  

A ballagással a tanulás diákjaink számára még természetesen nem 
fejeződik be, hiszen még ezután kezdődnek meg a szakmai vizsgák 
és az érettségi. 

Iskolánk hagyományai 
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Május 

Kincseink napja 

Iskolánk régi hagyományai 
közé tartozik a gyermeknapi 
rendezvény, ami közös kop-
rodukció az általános iskola, 
szakiskola és gimnázium kö-
zött. Az óvodásainknak csa-
ládi napot szervezünk ezen a 
napon. A „Ki Mit Tud?” – 
amely megrendezésére a Kö-

zösségi házban kerül sor – 
állandó része a programnak, 
amit mindenki nagyon vár és 
kedvel.  

A tavalyi évben volt sztárven-
dég is – minden gyermek 
nagy örömére L.L. Junior 

érkezett hozzánk – akit min-
den érdeklődő izgalommal 
várt. Volt olyan év, amelyben 
strandra mentünk, máskor a 
Nyíregyházi Vadasparkot 
vagy a Falumúzeumot láto-
gattuk meg ezen a napon, 
diákjaink nagy örömére. 
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Június 

Óvodai ballagás 

A gyerekek 
– kicsik és 
nagyok egya-
ránt – nagy 
izgalommal 
készülnek a 
ballagásra. A 
már begyako-
rolt jelenetek, 
táncok, éne-
kek nagy örö-
met okoznak a meghívott vendégeknek és szereplőknek egyaránt. 
Az ajándékokkal megrakott asztal, a torta meglepetés a ballagó 
gyerekeknek. Örömmel ülnek le, s fogyasztják el a Gnom tortát, és 
nézegetik a meglepetés ajándékokat.  
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Általános iskolai ballagás 

Hatalmas mérföldkövet jelent egy 
gyermek életében az első iskolai bal-
lagás, ami a felnőtté válás első lépcső-
foka. Ehhez az eseményhez nemcsak 
elkísérjük nebulóinkat, de bátorítjuk, 
biztatjuk őket a továbblépésre és ta-
nulmányaik folytatására, hiszen az 
élethosszig tartó tanulás életük elen-
gedhetetlen része, amelyre iskolánk 
igyekszik minél hatékonyabban felké-

szíteni őket. Ezen a napon elbú-
csúzunk a nyolcadikosainktól, 
de nem végleg, hiszen sokan vá-
lasztják középiskolai tanulmá-
nyaik helyszínéül a már jól is-
mert „Dankót”. 

Iskolánk hagyományai 
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Július 

Nyári tábor 

A táborozásra minden évben in-
tézményünk felsődobszai tábor-
helyén kerül sor. Az általános is-
kola, a gimnázium és a szakiskola 
diákjai 7 napot töltenek a tábor-
ban. A turnusok hétfőn kezdőd-
nek, az iskola elől indulnak bu-
szaink. Ekkor már minden gyerek 
nagy izgalommal várja az utat. A 
„kirándulás” első megállóhelye 
Tokaj, itt lehetőség van a táj 
szépségének megcsodálása mellett 
egy kis bazárlátogatásra is, amit 
szintén várnak már a diákjaink. A 

táborhelyre ebéd körül 
érkezünk, gyorsan el-
foglalja mindenki a 
szállást és jöhet a várva 
várt ebéd! Első nap dé-
lután túlesünk a tábor 
szabályainak ismerteté-
sén, csapatokat alakí-
tunk és indulhat a nya-
ralás! 

Minden napra más-más programot szervezünk a gyerekeknek. 
Nagyon élvezik az előadásokat is, amelyeket nevelőink tartanak. 
Nagyobb diákjaink különösen örülnek a továbbtanulás lehetősé-
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geiről, a diákmunka előnyeiről, 
hátrányairól és egyéb „életszagú” 
témákról szóló tájékoztatóinknak. 
Arra is teremtünk lehetőséget, 
hogy különböző témákban ők 
tartsanak egymásnak előadásokat. 
Általában nagyon jól sikerülnek 
az előadásaik és nagy élvezettel 
állnak neki a munkának.  

A szerdai napok mindig 
a kirándulásoké. Ilyen-
kor a környék látványos-
ságait, nevezetességeit 
keressük fel. Mi, tanárok 
nagy lelkesedéssel készü-
lünk a táborra és a vég-
eredményeket látva meg-
ér minden fáradtságot és 
munkát. A „komoly té-
mák” mellett persze jut idő a szórakozásra is, a nagy melegben 
vizes délutánt tartunk, óriás twister, számháború, társasjáték pár-

baj és még számos kö-
zösségi játék szerepel a 
programpalettán. A hét 
nap pillanatok alatt 
eltelik és vasárnap egy 
kellemes ebéd és ered-
ményhirdetés után fá-
radtan, de élményekkel 
tele indulunk haza. 
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Augusztus 

Tócsni fesztivál 

„Mi az a Tócsni feszti-
vál? Egy élmény! Ahol 
az ízek és az érzelmek 
összeérnek! Ahol a lát-
vány és a hang találko-
zik! Ahol a zenét meg-
fűszerezi a Tócsni! Mi 
az a Tócsni? A tócsni 
(más nevein berhe, 

cicege, görhöny, harula, 
kremzli, krumpliprósza, 
lapcsánka, mackó, pacsni, 
placki, stb.) reszelt nyers 
krumplival és liszttel ké-
szült, zsírban, vagy olajban 
sült nemzetközi népi étel.” 
– így hirdetik fesztiváljukat 
a szervezők. 

Az intézményünk 
fenntartója már 10 
éve minden nyáron 
megszervezi a feszti-
vált, ahol természete-
sen tanulóink is meg-
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jelennek még egy utol-
sót „bulizva” búcsúz-
tathatják el a nyári szü-
netet. Diákjaink a szín-
vonalas és változatos 
programoknak köszön-
hetően mindig nagyon 
jól érzik magukat a 
fesztiválon.  

A 2014-es Tócsni fesztiválon a tanu-
lóknak lehetőségük adódott a fellépők-
kel személyesen találkozni, illetve a 
„szüneteket” kihasználva intézmé-
nyünk zenekara is bemutathatta pro-
dukcióját ugyanazon a színpadon, 
amelyen a sztárvendégek szerepeltek! 
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A „dankósok” élete 

Miért is más ez az iskola? A ki-
tartás, a kemény munka, a ne-
héz, kilátástalan élet, szomorú 
sorsok, a sikerek, a kudarcok, 
az öröm, a bánat, sokszor saj-
nos a tragédia, az iskola külön-
leges óvó-féltő jellege, a segít-
ségnyújtás, a helyes útra tere-
lés, az önfeledt szórakozás, a 
tánc, a zene, a megannyi lehe-

tőség irányítja, határozza meg az itt tanuló diákok életét, 
az itt dolgozók munkáját.  

Ezek azok a tények, amelyek különös-
sé, nehezen meghatározhatóvá, szinte a 
világon egyedüli miliőjűvé varázsolják 
a „dankósok” életét, munkáját. A mi 
diákjaink mindegyikének kemény sors-
sal kell szembenéznie nap, mint nap. 
Nem is gondolnánk, hogy mennyire 
fontos, hogy jól teljesítsenek és megbir-
kózzanak az esetleges kudarcokkal is.  

 

A gimnáziumi tanulmányok az érett-
ségi vizsgával, az érettségi bizonyít-
vány megszerzésével zárulnak, aminek 
sajnos a mindennapi életben egyre 
kisebb az értéke, holott a mi gyerme-
keink számára jelenleg még komoly 
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végcélként szerepel. Ör-
vendetes, hogy egyre 
több végzős diákunk 
jelentkezik felsőoktatási 
intézménybe. Nagyon 
jó példa volt erre a 
2013/2014-es tanév, 
amikor huszonkettő 
diák adta be jelentkezé-
sét felsőoktatási intéz-
ménybe és közülük ti-
zenhét felvételt is nyert.  

A 2014/2015-ös tanévben is tizenhat gyerekünk jelentkezett to-
vábbtanulni, reméljük, 
legalább olyan arányban 
nyernek felvételt, mint 
amilyenben az előttük 
végzettek szerepeltek. 

Ez a tendencia nem áll-
hat meg, nem hagyhat 
alább, hiszen nagy ered-
mény az érettségi vizsga, 
de igazi kitörési lehető-

séget csak a továbbtanulás és a 
szakképzettség vagy a szakképe-
sítés megszerzése jelenthet di-
ákjaink számára. Ők lehetnek 
az első példaképek a saját kör-
nyezetük, családjuk, lakóhely-
ük, településük számára. 
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Diákjaink véleménye az Alma materről 

„Volt osztályfőnökömmel rendsze-
resen tartom a kapcsolatot és gyak-
ran leülünk beszélgetni az életem 
aktuális helyzetéről, terveimről, el-
képzeléseimről, nehézségeimről. 
Természetesen ilyenkor el nem ma-
radhat a nosztalgiázás, a régi emlé-
kek felidézése. Most már számos dol-
got megértettem. Sajnos a tavalyi 
évben nem sikerült a továbbtanulás, 
de nem adtam fel, úgy döntöttem, 
hogy ismét megpróbálom. Közösen 
felelevenítettük történelem és társada-
lomismereti tudásomat, keményen 

készültem a Gzikai felvételire és most itt állok a sikeres felvételi 
után az iskola kapujában. Ez nagyon boldoggá tesz, és itt szeret-
ném megragadni az alkalmat, hogy mindent 
megköszönjek iskolámnak, taná-
raimnak, osztályfőnökömnek, 
hogy megtanítottak arra, hogy 
milyen is a felnőtt élet, hogy még 
a mai napig sem hagytak-hagynak 
magamra… és tudom, mindig 
számíthatok rájuk. Most már tu-
dom miről beszélt igazgatónő a 
ballagásunkon búcsúzóul, Szabi 
(tanár úr) oly sokszor az órákon 
vagy a délutáni foglalkozásokon! 
Soha nem feledem el a középiskolás 
éveimet és az iskolámat!”(T.A.) 

Miért jó a Dankóba járni? 



127 

„Miért is jó a Dankóban tanulni? Elsősor-
ban meg kell említeni, hogy ez az iskola 
számtalan lehetőséget nyújt az ott tanu-
lóknak, hogy önmagukat érvényesíteni 
tudják, a tanulmányaikban a legjobb 
eredményeket érjék el és, hogy minél 
jobban érezzék itt magukat. Másodszor 
nem szabad megfeledkezni arról sem, 
hogy a Dankó Pista iskola segítséget 
nyújt a különböző társadalmi rétegből 
származó diákoknak, hogy egyenlő 
eséllyel rendelkezhessenek a tanulmá-
nyaik során. Az iskola célja, hogy elfo-

gadják a diákok egymást, függetlenül attól, hogy milyen anyagi 
helyzettel rendelkeznek. A különböző hátrányos helyzetű diákok-
nak segítenek beilleszkedni a társadalomba. Mindezt úgy tudják 
elérni, hogy támogatják, segítik és biztatják a tanulókat, valamint 
különböző programokat szerveznek, ahol a tanulók jobban megis-
merhetik egymást és tanáraikat. 

Ami engem illet, én 2011-ben kezdtem el a tanulmányaimat az 
iskolában, és 2014-ben végeztem belügyi-rendészeti tagozaton. 

Bár a rendészetis tárgyak igazán izgalma-
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sak voltak, engem mé-
gis a biológia érdekelt 
és ezzel akartam fog-
lalkozni, mivel a ké-
sőbbiekben az  
egészségügy területén 
szeretnék elhelyez-
kedni, mentőtiszt-
ként. 

Ahhoz, hogy ezt 
sikerüljön megvalósítani, biológiából 

is érettségit kellett tennem. Így az utolsó két évben ebből a tárgy-
ból fakultációra jártam, ahol minden segítséget megkaptam, hogy 
minél jobban felkészülhessek. Mentorom támogatásával nem csak 
a felvételim sikerült, hanem sok tanácsot kaptam mind a tanulás, 
mind a magánélet területén. Idén már a Debreceni Egyetem  
Egészségügyi Karára, Nyíregyházára járok, és hamarosan megkez-
dem második vizsgaidőszakomat annak érdekében, hogy néhány 
éven belül álmom valóra váljon. Köszönetet mondok mindenért, a 
Dankó nélkül mindez nem sikerülhetett volna!” (L.L.) 
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„2014 szeptemberétől már a Deb-
receni Egyetem Gyermeknevelési 
és Felnőttképzési Karára járok, 
nemzetiségi óvodapedagógus 
szakra. Nagyon kemény idősza-
kon vagyok túl, de örömmel je-
lenthetem, sikeresen vettem az 
elém gördülő akadályokat. Így 
már mindent megértettem, 
amit a tavalyi esztendőben 
mentoromtól, osztályfőnö-

kömtől hallottam. Bár nagyon jó 
helyre kerültünk és a Lippai Balázs Roma Szakkollégium 

szárnyai alatt tovább koordinálják tanulmányaimat, mégis elve-
szítettem azt a határtalan törődést, szeretetet, amit a középisko-
lában tanáraimtól, társaimtól, önmagában az intézmény egészé-
től kaptam. Hamar rájöttem, hogy az a sok foglalkozás, fejlesz-
tés nem volt hiába való és csak az én javamat szolgálták. A má-
sik igen fontos dolog, amit sehol máshol nem tanítanak, az 
„emberré válás”. A tavaly kapott intelmek alapján próbálom 
élni az életem, és biztos vagyok benne, ha ezek vezérelnek uta-
mon, én is értékes felnőtté válhatok. Bár már új helyen kell élni 
mindennapjainkat, mégis igen 
nagy magabiztosságot 
jelent számomra, hogy 
bármikor szívesen lát-
nak a Dankóban és 
bármikor fordulhatok 
bárkihez, az emlékek 
mellett a szeretet sosem 
múlik el.” (R.B.) 
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„A Dankóba hatodikos koromban ke-
rültem, azóta elvégeztem az általános 
iskolát, majd 2014-ben sikeres érettségi 
vizsgát tettem. Sajnos csináltam egy-két 
butaságot, amit ma már nagyon bánok, 
így nem jutottam be a főiskolára. Az 
eltelt években a Dankónak és az itt mű-
ködő mentor programnak köszönhetően 
sokat változtam, mondhatni megkomo-
lyodtam, felnőtté váltam.  

Visszatekintve az elmúlt 
évekre, a sok-sok közös prog-
ram és rengeteg tanulás mel-
lett elmondhatom, hogy igazi 
diák voltam: részt vettem min-
denben, amiben csak lehetett, 

és igyekez-
tem a tanul-
mányokkal 
is törődni. 
Egyszer an-
gyal, olykor pedig ördög szerepben tündö-
költem, de mindig volt mellettem valaki, aki 
segített, ha kellett.” (K.J.L.) 
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„Mintha csak ma lett volna, hogy a mentorom mellett álltam az 
érettségi bizonyítványommal a kezemben. Sok minden történt 
velem azóta, de addig is. Amikor 2013-ban bekerültem a mentor 
programba, kíváncsi voltam, hogy mit kapok majd, hogyan tud 
segíteni a mentorom, a fejlesztő tanáraim abban, hogy sikeres 
érettségit tegyek. Meg kell mondani, hogy rengeteg munkájuk 
volt abban, hogy most már érettségivel rendelkezem.  

Jól esik visszaemlékezni a fejlesztésekre, a mentorálásokra, hiszen 
nagyon sokat tanultam tanáraimtól. A sok tanulás mellett, még 
arra is tudtak időt szánni, hogy az átlagos iskolai napokba vigye-
nek egy kis szórakozást is. Márton nap, Mikulás, Mindenki ka-
rácsonya és még sorolhatnám azokat a programokat, amelyekkel 
színesítették iskolai mindennapjainkat. Örömmel gondolok visz-
sza az itt töltött időre, és bár már végeztem, mindig is „dankós” 
maradok!” (O.A.) 
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Egy hodászi szülő vallomása 

„Már hosszú évek óta ismerem az 
iskolát, vezetőjét Almási Katalin 
igazgatónőt, és a tantestület szá-
mos pedagógusát. Lányaim ebbe 
az intézménybe jártak-járnak, és 
a Gam számára is ezt az utat lá-
tom a legjobb választásnak. Je-
lenleg végzős, esti tagozatos 
gimnazista tanuló vagyok. Na-
gyon kemény évek állnak mö-
göttem, hiszen anyaként, házi-
asszonyként otthon, emellett a 
munkahelyemen és az iskola-
padban is meg kell állni a he-
lyemet. Legfőbb célom, hogy 
sikeres érettségi vizsgát te-
gyek, és gyermekeim számára 
megteremtsem annak lehető-

ségét, hogy minél többre vigyék. Ennek aláren-
delem egész életem, mindent feláldozok gyermekeim boldogulása 
érdekében. Lányomon, Vivienen keresztül érthettem meg, hogy 
miben és miért is más ez az intézmény. 
Én is – és nagyon 
sokan még ebben a 
megyében – örök 
hálával tartozunk en-
nek az intézménynek, 
amely nem megkü-
lönböztet, vagy elítél, 
hanem bátorít, segít, 
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felemel, millió lehetőséget biztosít, 
sokszor erőn felül is. 

Úgy gondolom, hogy a Dankó 
Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, 
Általános Iskola, Szakképző Is-
kola, Gimnázium, Kollégium és 
Alapfokú Művészeti Iskola egy 
igen sokszínű, különleges in-
tézmény. Örülök, hogy ebbe az 
iskolába járhatok, és hogy lá-
nyom is itt érettségizhet. Azok 
a gyerekek, akik itt tanulnak, 
egy dolgot mindenképpen 
megtapasztalnak, amelyet csak nagyon 
kevés iskolában élhetnének át. Az intézmény falait bejárja 
a szeretet, ezt diákként és szülőként is megtapasztalhattam. 
Ennek a különleges légkörnek igen sok összetevője van. Az 
igényes és tiszta épületek, a barátságos, diákok által készí-
tett díszítések, a jól felszerelt tantermek, az állandó jó-
kedv, a folyton a gyerekek között felügyelő, barátságos pe-
dagógusok, és természetesen a maximálisan diákközpontú 
iskolavezetés. A megye talán egyetlen olyan köznevelési 
intézménye a „birisi” Dankó Pista iskola, amelyik felvállal-
ta és elhivatottságának tekinti a cigányság oktatását és ne-
velését. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik segí-
tettek abban, hogy sikeresen vegyem az akadályokat, és bá-
torítottak, hogy ne adjam fel. Elsők között említeném meg 
a fenntartó ügyvezetőjét, mindenki Kati mamáját – Almási 
Lászlónét – és igazgatónőnket Almási Katalint, valamint a 
segítőkész pedagógusokat, osztályfőnökömet, szaktanáro-
mat és nem utolsó sorban lányom mentorát.” 
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Tanulói beszámolók a rendezvényekről 

Mint minden intézmény, mi is kíváncsiak vagyunk arra, hogy az 
általunk szervezett rendezvények, iskolai és iskolán kívüli elfoglalt-
ságok mennyire nyerik el diákjaink tetszését. Sikeres rendezvénye-
inkről számtalan visszajelzést kaptunk már, természetesen mindet 
bemutatni nem lehet egy évkönyv terjedelmén belül. Épp ezért – 
a teljesség igénye nélkül –  a 2014/2015-ös tanévben érkezett véle-
ményekből szemezgetve mutatjuk be, hogyan érezték magukat 
diákjaink, miként vélekedtek egy-egy programról. 

Jövőd a tét! Pályaválasztási kiállítás 

„2014. október 16-17-
én kis csapatunkkal is-
kolánkat mentünk be-
mutatni, népszerűsíte-
ni, hogy útmutatást 
nyújtsunk a nyolcadi-
kosoknak, hogy ide jó 
jönni tanulni.”(B.ZS.) 

„A Bujtosi Szabadidőcsarnok tele volt az iskolák standjaival. Sok 
iskoláról még nem is hallottam. Nem is tudtam, hogy ennyi suli 
van a környéken. Szerintem a mi standunk volt a 
legfeltűnőbb és legszebb. A 
fiúk zenéltek, a gyerekek meg 
csak jöttek és jöttek. Rengeteg 
szórólapot kiosztottunk. Re-
mélem lesz kedvük jövőre hoz-
zánk jönni.” (L.O.) 

„Nyíregyházán a Buszacsában 
került megrendezésre a Pályavá-
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lasztási Kiállítás, iskolánk 
újból képviselte magát, 
diáktársaim  – a Ham 
Ko Ham együttes  –  
léptek fel fantasztikus 
műsorral, ahol a lányok 
kitűnő tánccal szépítet-
ték az előadást. Színvo-
nalas standunknál nagy 
volt az érdeklődés. Mi elmeséltük nekik az iskola programjait, me-
lyek izgalmassá, széppé teszik a diákéveinket!” (K.A.) 

Intézményünkben járt a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola 

 „2014. október 20-án meglátogattak minket a Miskolci Rendészeti Szakkö-
zépiskola most kezdő tanulói, akik tájékoztatást adtak nekünk arról, hogy ho-
gyan is képzeljük el a rendészeti  szakközépiskolai életet. Érdekes volt hallani, 
hogy nem úgy működnek a dolgok ott, mint egy hagyományos Szakközépis-
kolában. A rendőri szakma kicsit távol áll tőlem, de izgalmasnak hangzottak a 
rendőri életre való felkészítés élményei, az egyenruha hordása, a fegyver haszná-
latának megtanulása. Voltak az ide látogatók között olyanok, akik idejártak a 
mi sulinkba, ráadásul az egyik egy lány. Elmondták, hogy nagyon nehezen 

kerültek be, többször próbálkoztak.” (M.G.) 

„Októberben eljöttek iskolánkba a 
Miskolci Rendészeti 
Szakközépiskola diák-
jai. Érdekel a rendőrség, 
ezért megkértem a men-
toromat, hogy én is részt 
vehessek a rendezvényen, 
bár még nem vagyok ti-
zenkettedikes. Elmesélték, 
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hogy milyen az iskolájukban 
az élet, miket tanulnak. Ami 
a legnehezebbnek tűnt, az a 
felvételi volt. Már most el 
kell kezdenem készülni, ha 
rendőr szeretnék lenni. 
Tetszett nagyon az elő-
adás, mert nem tanárok-
tól hallottuk, hanem az 
ott tanuló diákoktól, akik nem sokkal 
voltak idősebbek nálunk, így a mi „nyelvünkön” szóltak hozzánk.” (K.M.) 

Ötágú síp projekt 

 „2014. november elején Hajdúböszörményben 
voltunk Timi tanárnővel. Azért mentünk, 

hogy megnézzük a régi mentoráltjait, a mi 
régi iskolatársainkat, akik már oda járnak 
óvodapedagógus szakra. Ők még a Roma 
Szakkollégium tagjai is. Az Ötágú síp pro-
jektet is a szakkollégium szervezte, ahova 
sok vendéget hívtak meg. Volt szerencsém 

látni Czibere Károly államtitkár urat. Romá-
niából és Ukrajnából is jöttek más iskolákat 

bemutatni. Felléptek a főiskola gyakorló óvodájának 
óvodásai, majd a mi is-
kolatársaink is előadtak 
egy dalcsokrot. A zenét 
Rézműves Márkó és Rét-
háti Salamon szolgáltat-
ta. Nagyon jó hangulatú 
nap volt. Jó volt látni a 
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régi, ismerős arcokat. Lehet, 
hogy én is megpróbálom majd 
jövőre ezt az iskolát.”  (L.Sz.) 

„November hetedikén Hajdú-
böszörményben a Lippai Balázs 
Roma Szakkollégium „Ötágú 
síp projekt” konferenciáján vet-
tünk részt. A program keretén 
belül felléptünk társaimmal és a 
tanév elejétől ott tanuló lányok-
kal együtt. Nagyon jó érzés volt 
újra találkozni velük, bepillantást nyerni főiskolás életükbe, meg-
ismerni tanáraikat, és magát az intézményt. Nagy megtiszteltetés 
volt számunkra ilyen nagyszámú közönség előtt fellépni. A hallga-
tóság sorai között magas rangú katonák, elismert pedagógusok, 
közéleti személyiségek és a püspök úr is helyet foglalt.” (R.S.) 

Márton nap 

„Minden tanévben megrendezésre kerül a Márton napi vigasság. 
Nagyon jó hangulatban töltjük el ezt az időt. Sok libából készült 
finomságot kóstolhatunk meg, amelyek régen számomra még is-

meretlenek voltak. Azt mesélték, hogy a nagyszüleink 
ünnepi ételei voltak 
ezek. Sokat nevetünk. 
Színes, változatos, libá-
val kapcsolatos felada-
tokkal lepnek meg taná-
raink. Márton-napi szo-
kásokról beszélgetünk. 
Nagyon tetszik nekem a 
program.” (Sz. Sz.) 
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„2014. november 14-én Márton napot 
tartottunk az iskolánkban. Minden 
évben megrendezésre kerül nálunk ez 
a program, amit mindig nagy öröm-
mel várunk az osztályban. Ezen a 
napon a jó ennivaló mellett vicces 
feladatok és játékok várnak ránk. Az 
egyik kedvencem az volt, amikor 
tinta és lúdtoll segítségével kellett 
megadott szavakból verset írnunk. 

Nehéz volt megtalálni a megfelelő rímet egy-két szó-
hoz, viszont az eredmény meglett: dobogó-
sok lettünk! Amin sokat nevettünk az az a 
feladat volt, amikor a Lúdas Matyiból ad-
tunk elő egy jelenetet. Szegény osztálytár-
sam jó sokat kapott vesszővel, de bírta! Per-
sze nem durván kapott, csak olyan finoman. 
A nap végén pedig azt se tudtuk, hogy mer-
re dőljünk, hiszen a sok jó falattól aznapra 
már éhesek biztosan nem maradtunk! Na-
gyon jó volt ez a nap, jó volt kiszakadni egy 
kicsit a tanulós mindennapokból!” (B.T.) 

Egészségnap 

„2014.november 28-
án Egészségnapot tar-
tottunk. Az egész isko-
la olyan volt, mint egy 
hangyaboly. Akadály-
versenyszerűen volt 
megcsinálva a versengés. 
Az állomásokon külön-
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böző egészséggel kap-
csolatos feladatokat kel-
lett megoldani. Nekem 
személy szerint, az  
egészséges ételek kósto-
lása tetszett a legjob-
ban. Finomabbnál fi-
nomabb gyümölcsöket 
és szendvicseket ehet-

tünk. Akkor döbbentem rá, hogy én ezeket nagyon szere-
tem, de még nem tudatosult, hogy ezek az egészséges étel kategó-
riába tartoznak. Jó nap volt nagyon!” (N.A.) 

Mikulás nap 

 „A Mikulásban az a legjobb, hogy 
ilyenkor újra kisgyereknek érezhe-
tem magam. Én még alsóban is azt 
hittem, hogy a Mikulásból csak egy 
van és az egész világot bejárja! Csak 
harmadik osztályban döbbentem rá: 
jé, ez a szomszéd Pista bácsi! Sebaj, 
gondoltam, nem ez a lényeg, hanem 
az, hogy ezen a napon megajándékozzuk egymást...  Ma pedig újra 
átéljük azokat a régi szép napokat. Mikulás: imádlak! (B.B.)   

„Ebben a tanévben kicsit rendhagyóan vár-
tuk a Mikulást. A jó idő miatt nem érke-
zett meg a hó, ezért késett a Mikulás. El-
határoztuk, elfutunk elé. A falu sportpá-
lyáján Mikulás futást rendeztünk. Min-
denki bekapcsolódott, a kicsiktől a na-
gyokig ott volt a futáson. A jutalom 
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sem maradt el, a célba érkezéskor előkerült a Mikulás puttonyából 
a csoki mikulás, az almacsipsz és az ivólé. Visszatérve az iskolába, 
osztály bulit rendeztünk: ez a nap is jól sikerült.” (Cs.D.) 

„Szeretem a közös osztályszin-
tű bulikat, igaz, nem „igazi 
nagy buli”, de nagyon jó kö-
zös kikapcsolódás. A Mikulás 
ünnepség is egy ilyen rendez-
vény. Ez a nap a szórakozás-
ról szólt, és nagyon jól érez-
tem magam. Mindenki ka-
pott csomagot és délután 
vetélkedtünk egy jót a többi 
osztállyal. Nagyon ötletes és 

vicces feladatok voltak. Sajnos nem az osztályom nyert, de így is 
jól éreztem magam.” (V.Zs.) 

„A tél beköszöntének biztos jele a Mi-
kulás megérkezése. A kicsi gyerekek 
még elhiszik, a nagyobbak kételked-
nek a létezésében, a szakisok és gim-
nazisták pedig biztosan tudják, hogy 
nincs. Ennek ellenére mindenki 
várja, és olyan jó, amikor meglátjuk 
a piros ruháját, nagy fehér szakállát. 
A látványtól mindig mosolyogni 
támad kedvünk. A sok édesség, 
amit kaptunk, a narancs illata, a 
mogyoró ropogtatása olyan érzést 
keltett, mintha egy édességbolt-
ban lettünk volna néhány pillanatra. 
Ez a nap más volt, mint a többi, jól éreztük magunkat.” (K.P.) 
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 „Én már harmadik éve 
veszek részt ebben az isko-
lában a Mikulás napi vetél-
kedőn. Sajna idén csak a 
negyedikek lettünk, de 
majd jövőre belehúzunk. 
Az idén is meglátogatott 
minket a Mikulás, aki egy 
csomaggal kedveskedett 
nekünk, de nekem a krampuszlány jobban tetszet.” (N.Á.) 

„Az idei Mikulás ünnepség a megszokott 
rendben történt. A délelőtt során  vetélked-
tünk a többi osztállyal. A feladatok jók voltak 
és mulatságosak. De nekem az osztály buli 
jobban tetszett, mivel sokat tudtunk beszél-
getni és jól éreztük magunkat. A Mikulás 
hozzánk is eljött és mindenki kapott csoma-
got is. Szerette volna, ha énekelünk, de az 
már nem igazán ment.” (Sz.Sz.) 

Karády Emlékest 

December 17-én Budapestre, a Karády 
Emlékestre utaztunk társaimmal. Már 
az oda vezető út is nagyon kellemes 
hangulatban telt el. Az emlékestre a 
Stefánia palotában került sor, amely 
egy gyönyörű épület, teljesen magával 
ragadt a látvány. A koncertet nagyon 
vártuk, hiszen a zene a társaim és az 
én életemben is fontos helyet foglal 
el. Nagyon tetszett az előadás, nagy 
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megtiszteltetés volt, hogy a közönség sorai között mi is ott ülhet-
tünk, és egy újabb pozitív élménnyel gazdagodhattunk.”  (B.L.) 

Mindenki karácsonya 

„A mára már hagyo-
mányként minden évben 
megrendezett Mindenki 
Karácsonya nekem min-
dig nagyon tetszik. Szere-
tem a közös készülődést, 
főleg az ötletes kis ajándé-
kokat. És én is nagyon sze-
retek ezen a napon vásárol-
ni a családnak ajándékot. A 
gyerekek műsora mindig 
ünnepi hangulattal tölt el és az idei is nagyon jól sikerült. A nap 
végén záráskor kaptunk idén is csomagot, melyben finomságok 
voltak.” (V.K.) 

„Erre a napra már hetekkel előtte elkezdjük a készülődést. Ez az 
ünnep a szeretetről, a kedvesség-
ről, a másikra való odafigyelésről, 
a névre szóló ajándékozásról szól. 
Ezért gyűjtjük az ötleteket már jó 
előre, aztán készítjük a különleges, 
egyedi ajándéktárgyakat. Szeretjük 
a kirakodóvásárt, figyeljük az ér-
deklődők arcát, tetszik-e a mi por-
tékánk. Az osztályfőnökök, tanárok 
segítenek nekünk; ilyenkor eltűnik a 
korosztályok közötti különbség. Az 
együttlét más formája sok élményt 
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ad, jó a hangulat, sokat nevetünk. Diáktársaink ünnepi műsora 
lezárja a napot, ráhangolódunk a karácsonyra, amely otthon foly-
tatódik.” (P.R.) 

 „Ezt a napot várja a 
legtöbb ember, mert a 
szeretet ünnepe. Szá-
momra az iskolai kará-
csony a legkedvesebb 
rendezvény. Tavaly hot-
dogot készítettünk a 
vásárra, idén valami új-
jal szerettünk volna elő-
rukkolni. Sokat gondol-
koztunk, hogy mi legyen idén a menü, így végül a cigányká-
poszta mellett döntöttünk. Nekem is új volt, de nagyon finom, 
sokan álltak sorba a standunknál. A nap végén mindenki kapott 
egy kis csomagot, melyet alig bírtam hazavinni. Még jó, hogy 
helybéli vagyok!” (K.J.) 

„Az év egyik legnagyobb eseménye a Mindenki Karácsonya. Az 
egész napos programokon egy családként vesz részt tanár és diák 
egyaránt. Ezen a napon, ha még lehet fokozni az egész éves törő-

dést, még jobban éreztetik velünk 
a vezetőség és tanáraink, hogy 
mennyire fontosak vagyunk ne-
kik. Mindig jó szívvel fogok visz-
szaemlékezni ezen eseményekre. 
A nap végén, mint minden év-
ben idén is megédesítették a ka-
rácsonyunkat egy-egy élelmi-
szercsomaggal, melyekért nem 
lehetünk elég hálásak.” (P.R.) 
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Felvételi tájékoztató nap 

„2015. január 29-én megrendezésre került iskolánkban a felvételi 
tájékoztató nap. Végzős diákként rendkí-
vül hasznosnak tartottam az itt elhangzott 
dolgokat. Almási Katalin igazgatónő ked-
ves, buzdító szavai, valamint a meghívott 
előadók előadásait meghallgatva magam 
is úgy döntöttem, nem állok meg az 
érettséginél, hanem tovább tanulok én 
is. Nekem személy szerint a Nyíregyházi 
Főiskoláról érkezett tanár úr előadása 
tetszett a legjobban, de nagy örömmel 
tölt el, hogy részt vehettem az Evangé-
likus Roma Szakkollégium, valamint a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal Nagykállói Járási Hivatal 
Járási Munkaügyi Kirendeltség képvi-
selőinek előadásain is.” (N.S.) 

„Merre tovább – felvételi, de hová? – ezek a kérdések már hóna-
pok óta foglalkoztatnak; és erre jön egy ilyen jó kis rendezvény, 
ami segít a tájékozódásban és konkrét 
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lehetőségeket mutat be kötetlen formában. Nagy érdeklődéssel 
figyeltem a felvételi tájékoztató előadást, és úgy gondolom, a roma 
szakkollégium lehetőségei megerősítettek abban, hogy a Nyíregy-
házi Főiskolára adjam be jelentkezési lapomat. 

Különösen tetszett dr. Dráviczki Sándor tanár úr kötetlen előadás-
módja, ami mindenkinek mosolyt csalt az arcára. Korábbi aggo-
dalmaim és félelmeim így teljesen elszálltak. Sőt az is megerősített, 
hogy találkoztam korábbi diáktársaimmal, akik ma már boldog 
főiskolások és szerintük: Nincs lehetetlen!” (B.E.) 

„Januárban a sulink megrendezte a felvételi tájékoztató napot. 
Én is részt vettem rajta, hiszen nemsokára érettségizek, és jó 

tudni, hogy középiskola után 
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milyen lehetőségeim 
lehetnek. Azt, hogy 
milyen irányba halad 
tovább az ember, nem 
lehet elég korán elkez-
deni tervezni. A prog-
ram keretében a kör-
nyező felsőoktatási 
intézményekből jöt-
tek ott tanító taná-

rok, és ők mutatták be intézményüket, mit lehet ott tanulni, 
milyen lehetőségei vannak ott egy diáknak.  Nagyon érdekes 
volt, amit hallottam, már van is ötletem, hogy melyik lesz az 
az irány, ami felé el sze-
retnék indulni. Jónak 
tartom az ilyen progra-
mokat, hiszen így segítsé-
get kapunk a középiskola 
utáni tanulmányok-
hoz.” (B.CS.GY.) 

„A felvételi tájékoztatón 
nagy érdeklődéssel vártam a 
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar előadását, hiszen én is  

Hajdúböszörménybe bejelentkeztem. 
Fontos információkat 
kaptam és jó dolognak 
tartom a szakkollégiu-
mot is. Jó lett volna, 
ha diákok is jönnek és 
ők is mesélnek a diák-
életről!” (B.L.) 
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Valentin nap 

„A szerelmesek napja 
sem maradhat ki az 
életünkből. Minden 
évben megrendezik 
nekünk a Valentin 
napot. Az egész nap 
a jókedv és vidámság jegyé-
ben zajlik. Ilyenkor önfeledten szórakoznak a 
tanárok és mi diákok is. Az egyik legjobb napom. Most az is 
lehet, hogy közrejátszik az is, hogy végzősként az utolsó ilyen 
rendezvényem volt, de nagyon sokáig fogok emlékezni ennek 
a napnak a hangulatára és arra az önfeledt boldogságra, ame-
lyet osztálytársaim és tanáraim körében éreztem.” (F.L.) 

Szalagavató 

„Már szeptember óta a 
szalagavatóra készül-
tünk. Volt nagy vita 
is, hogy milyen legyen 
a ruhánk, vagy mit 
táncoljunk! Szegény 
oszit néha az őrület-
be is kergettük! De a 
lényeg, hogy sikeres 
volt. Sokat készült 

velünk az osztályfőnököm, ellátott 
mindenféle jó tanáccsal, hogy hogyan küzdjük le a lámpalázunkat, 
meg hasonlók. Jó volt végignézni az osztályon, amikor kint áll-
tunk a színpadon, és sorra kaptuk meg a szalagjainkat. Lassan a 
végére érünk a sulinak, mondjuk ez egy kicsit el is szomorít, hi-
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szen eljön az idő, amikor elhagy-
juk a Dankót! A sok munka vi-
szont megérte, hiszen mindegyik 
osztály nagyon szép műsort adott 
elő a szüleinknek és tanárainknak. 
Ezt a napot sose felejtjük el, az 
egyszer biztos!” (B.M.) 
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Farang 

„Nagyon szeretem a farsangot, mert ilyen-
kor a jókedv és a vidámság a legjellemzőbb 
elfoglaltságunk. Az iskola a nevetéstől, a 
zenétől és a tréfás vetélkedőktől hangos. Az 
idén sem volt ez másként. A limbózás, a 
széktánc, a fánkevés nagyon tetszett ne-
kem, be is neveztem valamennyibe. Min-
dig, ha együtt lehetünk, jól érzem magam, 
mert mindenki felhőtlenül szórakozhat, 
sokat nevetünk, bolondozunk. Minden 
évben akad újabb és újabb jelmez, ami-
nek a lényege, a kifigurázás. Mindig van 
sok ötletes maskara.” (Cs.D.) 

„A farsangon én a csen-
des megfigyelők között 
tartózkodom. A have-
rokkal a zene szolgálta-
tásában veszek részt, 
gondoskodom a jó 
hangulatról. Jó nézni, 
ahogy a többiek mulat-
nak, szórakoznak. Én 
sem érzem rosszul ma-
gam, mert sokat neve-
tünk a haverokkal és jól 
szórakozunk.” (S.Sz.) 

„A farsangi előkészületek igazán jók voltak, megbeszéltük Gabi 
tanár nővel, hogy milyen jelmez lenne az igazi a bulira. Segített a 
döntésben és végül cowboy lettem. Nem egy költséges és nehéz 
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jelmez és a célnak is megfelelt. Minde-
mellett nagyon jól 
éreztem magam 
benne. Nagyon 
tetszett a mindvé-
gig játszó zene-
kar, igazi jó 
hangulatot 
csináltak. 
Nagyon jó 

volt, hogy tényleg sok jelmezes 
diák volt jelen és jól sikerült buli 
volt.” (B.A.) 

„A farsangi mulatság volt a legjobb ebben 
a tanévben. Egyszerűen imádtam. Nagyon komoly és 
vicces jelmezbe öltözöttek egyaránt voltak. Én több napig dolgoz-
tam a jelmezemen mire elkészültem vele, de megérte. A sztárven-
dég nem volt rossz, igaz, személy szerint én nem nagyon szeretem 
Fatimát, de összességében király volt.” (F.L.) 

Miért jó a Dankóba járni? 



151 

Mozi látogatás 

„Mi szerény körülmények között élünk, de az iskolámnak köszön-
hetően eljuthattam olyan helyekre ahová azelőtt még soha sem. 
Nyíregyházán jártunk a Nyírplázában lévő moziban. Erre a napra 
nagy izgalommal készültünk mindnyájan, hiszen a filmet 3D-ben 
láttuk, aminek különösen örültünk. A mozi nagyon tetszett, mert 
olyan volt mintha előttünk történtek volna az események. Az ellá-
tás sem maradt el, még útravalót is biztosítottak számunkra. Na-
gyon jól éreztem magam, a mai napig nagy örömmel emlékezek 
vissza.” (K.A) 

„Diáktársaimmal és a mentorokkal egy nagyszerű programon ve-
hettünk részt. Szerintem mindenki nagyon élvezte, a mese nagyon 
vicces volt és végre megtapasztalhattam, hogy milyen egy 3D-s 
mozifilm. Különösen tetszett, hogy a mozi termében csak mi, 
„Dankósok” voltunk, így családias hangulatban nézhettük meg az 
előadást. Mentoraink minden alkalommal egy színes, közösségépí-
tő programot szerveznek meg számunkra, amiért mi nagyon hálá-
sak vagyunk.” (Z.A.) 
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„Nagyon örültem, hogy eljutottam a nyíregyházi moziba. Még 
sohasem voltam, a 
családom nem tud-
ja ezt megteremteni 
számomra. Nagy 
élménnyel tértem 
vissza a kollégiumba, 
és alig vártam, hogy 
otthon is elmesélhes-
sem szüleimnek. Kö-
szönöm, hogy ott 
lehettem.” (B.J.) 

Tócsni fesztivál 

„Augusztus 23-án én is kint voltam 
a Tócsni fesztiválon. Nagyon emlé-
kezetes nap volt ez számomra,  

megannyi program lehetőséget adott szá-
munkra, hogy közösen kikapcsolódjunk a 

nyár utolsó nagy buliján az iskolakezdés előtt. 
Nagyon sok sztárvendéggel találkozhattam, hallhattam őket és 
volt akiktől még autogramot is kaptam!” (R.M.) 

„A nyári szünet alatt is tartot-
tuk mentorom-
mal a kapcsola-
tot és örömmel 
értesültem róla, 
hogy a nyarat 
diáktársaimmal és 
mentorommal bú-
csúztathatom el 

Miért jó a Dankóba járni? 
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egy közös buli al-
kalmával, mely 
nem volt más, 
mint a Tócsni 
fesztivál. Kinek 
lehetne ennél 
jobb programja 
a nyár utolsó 
hétvégéjére? – 
gondoltam ma-
gamban. Izgatottan vártam, mert a fellépők 
névsorát már korábban olvastam az interneten.  A fesztivál fan-

tasztikus hangulat-
ban telt el, jó volt 
újra együtt lenni 
az osztálytársak-
kal, a mentorom-
mal, mindenki 
elmesélte a nyári 
élményeit és kö-
zelebb kerültünk 
egymáshoz. A 
party színvonala 

kiváló volt, a tócsni íze isteni, és az, hogy lehe-
tővé tették a mentorok az 
„együtt bulizást” 
hatalmas él-
ményt nyújtott 
számomra, amit 
soha nem felejtek 
el.” (V.SZ.)  

Diákjaink tollából 



154 

 „2014.08.23-án volt a X. 
Tócsnifesztivál. Nagyon emlé-
kezetes nap volt számomra, 
találkoztam, osztály- és iskola-
társaimmal, tanáraimmal és 
közösen végigmulattuk a ren-
dezvényt. Jó sok sztárral talál-
kozhattam, élőben hallhat-
tam őket és volt, akiktől még 
autogramot is kaptam. Ez 

volt számomra a nyár utolsó programja, kikapcsolód-
hattam, mielőtt megkezdődött az új tanév.” (N.N.) 

„Mit jelentett ne-
kem a Tócsni fesz-
tivál? Egész napos 
pörgést: haverok, 
buli, Fanta. A leg-
jobban az tetszett, 
hogy nem kellett 
nyomorogni a tö-
megben, hogy lás-
sak valamit a sztá-

rokból. Volt kive-
títős ledfal, amit a 
party-bútorokból 
néztem és nagyon 
élveztem. Mi sze-
rencsések voltunk, 
mert a színpad mö-
gött találkozhattunk 

Miért jó a Dankóba járni? 
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a fellépőkkel, 
nekem a Magna 
Cum Laude ze-
nekar jött be a 
legjobban, na-
gyon közvetlen 
volt Mező Misi 
és csapata. Az 
éjszakába nyúlva 
Bárány Attila 
iszonyatosan jó 

bulit csinált a Riska sátorban, 
még a tehenet is megtáncol-
tatta. Egy dolog miatt kicsit 
szomorú maradtam, ugyanis 
Majkáékkal - jóval a koncert-
jük után - egy jót beszélget-
tünk, azonban a közös kép 
nem sikerült! Sebaj, talán leg-
közelebb majd bepótolhatom! 
Köszönöm, hogy részt vehet-
tem benne!” (L.K.) 

Diákjaink tollából 
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Fenntartónk: 

Nevelési-oktatási központunk a Közös Kincs  
Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonpro>t Kft. 

fenntartásában működik. 

Vezetőik: 

Almási Lászlóné ügyvezető 

Szálku István ügyvezető 

Intézményünk vezetői: 

Almási Katalin igazgató 

Ferencziné Kerezsi Eleonóra Aranka általános igazgatóhelyettes 

Jaksi Tímea gimnáziumi igazgatóhelyettes  

Tóth Attiláné általános iskolai igazgatóhelyettes 

Bartha Edina szakiskolai igazgatóhelyettes 

Csontos Tamás gyakorlati oktatásvezető 

Intézményünk dolgozói 
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További munkatársaink: 

Az alábbi felsorolásban igyekeztünk mindenkit – a technikai 
munkatársaktól az óraadókon keresztül az alapító tanárokig – 
felsorolni, akik az elmúlt tíz esztendőben akár 1 hónapot 
dolgoztak gyermekeinkért, intézményünkért. Munkájuk ezúton is 
köszönetet érdemel. 

Ács Sándor 

Agárdi Mária 

Almási Katalin 

Almási László 

Almási Lászlóné 

Almási Zsolt 

Almási Zsoltné 

Antalné Laskay Krisztina 

Arnóczkiné Szilágyi Andrea 

Babicz Pál Mihályné 

Babik Jánosné 

Babik Orsolya 

Bacskainé Jászai Anita 

Baglé László Árpádné 

Dr. Bajza Gábor Fedorovicsné 

Balázsi Zsolt 

Balla Csaba 

Balla Jánosné 

Balla Viola 

Baló István 

Balogh Ágnes 

Balogh Ibolya Éva 

Balogh Krisztina 

Bánkövi Ottilia 

Barabás Andrásné 

Barabás Imréné 

Bári Ottó 

Barkaszi Miklós 

Barta Gergely Györgyné 

Bartha Andrea 

Bartha Edina 

Belméné Kiss Mária 

Bém László András 

Béni Józsefné 

Benke Zsolt Ferenc 

Bertók Béláné 

Intézményünk dolgozói 
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Bertók József 

Bertók Zita 

Bihariné Béni Gyöngyi 

Bittmann Mária 

Bobikné Sándor Erzsébet 

Bodolai Éva 

Bogár János Zoltánné 

Bogárné Péter Borbála Csilla 

Bohács Györgyné 

Bohács Jánosné 

Dr. Boiskó Sándor 

Boiskó Zsuzsanna 

Boldizsár Mónika Éva 

Borsiné Sveda Anita 

Böde Andrásné 

Bökönyi Sándor 

Breza Mária Joszifovna 

Brinkusz Mónika 

Dr. Buczkó Andrea 

Chu Ui Khien 

Cziotkáné Donka Erzsébet 

Csinga Marianna 

Csizmadia Zoltánné 

Csoma Gergő Sándor 

Csontos Tamás 

Csorba Mihályné 

Csordás Ágnes 

Csordás Beáta 

Dajka Dénes 

Dankó Zsolt Józsefné 

Dankóné Vaski Viktória 

Daróczi János 

Daróczi-Dajka Andrea 

Dávida Csaba 

Dávida János 

Dávidné Varga Zsuzsanna 

Dicső Norbert 

Dobos Tiborné 

Dr. Dobosné Orosz Éva 

Dombai Dóra Ilona 

Domokos Mária 

Domokosné Román Éva 

Donka József 

Ecsedi Ákos László 

Dr. Éva Erzsébet 

Fábián Éva 

Farkas Roland Norbert 

Fazekasné Dávida Zsuzsanna 

Intézményünk dolgozói 
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Fehér János 

Felföldi Györgyné 

Ferencz Tibor 

Ferencziné Kerezsi Eleonóra 
Aranka 

Fintor Gábor 

Frózsi Beáta 

Frózsi Sándorné 

Futó Ferenc 

Fülöp Angéla 

Gagna Jánosné 

Gagna Melinda 

Gebriné Nagy Marianna 

Gelsi Rita 

Gonda Edit 

Gorb Viktor 

Dr. Gyirán Viktor 

Gyirán Zoltán 

Gyiránné Babos Csilla 

Hadházy-Jámbor Katalin Éva 

Hadobás Andrásné 

Halász Ferencné 

Hegedűs Imre 

Hegedűs Mihály 

Hegedűsné Somogyi Judit 

Hengsperger Zsuzsanna Éva 

Holló Dóra 

Horváth Adrienn 

Incze Anita 

Dr. Iszáj Ferenc 

Iván László 

Jaczkó Ádám 

Jaksi János 

Jaksi Tímea 

Jászai Lídia 

Józsi Gyöngyi Éva 

Kádár Jánosné 

Kálmán Anikó 

Kanizsai János 

Kasik Tünde 

Kassai Istvánné 

Kassainé Sólyom Beáta 

Kató Zoltánné 

Katona Istvánné 

Kazár Krisztina 

Kemény Jánosné 

Keményné Barna Angéla 

Kerényi Erzsébet 

Intézményünk dolgozói 
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Kerényi Zita 

Kerezsi Zoltánné 

Keszthelyi Bence 

Kévés Mihályné 

Kévés Zoltán 

Királyné Varga Ildikó 

Dr. Kirilla Szilvia 

Kiss András 

Kiss Endre 

Kiss Gabriella 

Kiss Zoltán 

Kissné Katona Andrea 

Kissné Kiss Valéria 

Kissné Sinka Éva 

Kissné Szálku Erzsébet Zsuzsanna 

Kiss-Tisza Viktória 

Klánica József 

Klánicáné Erdőhegyi Karolina 

Kocsán Edina 

Kocsán Norbert 

Kosztik Andrea 

Kotáné Szombaty Márta 

Kovács Andrásné 

Kovács Andrea 

Kovács Attila 

Kovács Enikő Emese 

Kovács Éva 

Kovács József 

Kovács Nóra 

Kovács Sándor 

Kőrösi Viktória 

Kristóf Tamásné 

Kukucska Erika Zsuzsannna 

Kuripla Józsefné 

Laskai Ferencné 

Lendvai Istvánné 

Lincenbold Tamás 

Maczali Alexandra 

Madár Sándor 

Magyar István 

Magyar Istvánné 

Dr. Major György 

Major Tamás 

Dr. Majorné Bökönyi Beáta 

Makai Jánosné 

Makár Sándorné 

Makara László 

Makara Lászlóné 

Intézményünk dolgozói 
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Markó Tamás 

Markóné Szálku Ildikó 

Marozsán Renáta 

Márta Anna 

Márton Józsefné 

Mátyás Bálint 

Mázsári János Krisztián 

Megyesné Tamási Jolán Judit 

Mészárosné Csinga Mária 

Miterkóné Kónya Margit 

Mitruska János 

Molnár Gábor 

Molnár Lászlóné 

Molnárné Katona Ilona 

Molnárné Kévés Csilla 

Mondik Gabriella 

Nádasdiné Linzenbold Orsolya 

Nagy Lászlóné 

Nagy Mária 

Nagy Melinda 

Dr. Nagy Mihály 

Nagyné Sitku Andrea 

Nyúzó Gábor András 

Oláh Gábor 

Oláhné Verdes Nikoletta 

Oroszné Hardi Tímea 

Oroszné Kardos Ágnes Erika 

Oroszné Terdik Beáta 

Pál Enikő 

Pál József 

Pál Józsefné 

Pál Krisztina 

Palicz György Tamás 

Páll Gabriella 

Pállné Garai Erika 

Pancsusák Andrásné 

Papp László 

Pappné Poór Henrietta 

Péter Botond 

Plószné Szabó Mariann 

Pocsai Beáta 

Pócsi Ádám 

Poór Zoltán 

Pórné Szilágyi Hajnalka 

Pöstényi László Ernő 

Pöstényiné Kiss Gabriella 

Prokop Bettina 

Rab Beatrix 

Intézményünk dolgozói 
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Rácz Anita 

Rácz Józsefné 

Rácz Orsolya 

Ratkó József 

Reskó Róbert 

Rimóczi Gábor Miklós 

Rinyu István Ferenc 

Ruzsinszki István 

Serbán György Zsolt 

Serbán Tiborné 

Seres István 

Dr. Sharif Mohamedné 

Simon Gábor 

Simon Mihályné 

Simonné Aranyi Viktória 

Sipos Péter 

Somodi Katalin 

Stock Gyula 

Surányi Melinda 

Szabó Attila 

Szabó László István 

Szabó Zoltán 

Szabó Zsuzsanna 

Szabolcsi Beáta 

Szabóné Bucsku Zsuzsa 

Szabóné Komolai Ida 

Szalai Krisztina Mária 

Szálku István 

Szálku István Mihály 

Szálku Krisztina 

Szálku Mihály 

Szálku Mihályné 

Széles Andrea 

Széles Szabolcs 

Szemecskóné Kallós Anikó 

Szepesi Mária 

Szerdi Béla 

Szick Vilma 

Szikora Csilla 

IW. Szilágyi Ferenc 

Szilágyi Ferenc 

Szilágyi Ferencné 

Szilágyi Gábor 

Szilágyi Istvánné 

Szilágyi Jánosné 

Szilágyi Józsefné 

Szilágyi Kornélia 

Szilágyi Lászlóné 

Dr. Szilágyi Norbert 

Szilágyi Szabolcs 

Intézményünk dolgozói 
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Szolnokné Preda Juliánna 

Sztányi Józsefné 

Szuhóczki Krisztina 

Dr. Szűcsné Komár Angéla 

Takács József 

Takács Károlyné 

Talabosné Kovács Andrea 

Tatai Pál 

Timár Zoltán 

Tomasovszki Andrea 

Tordai Zoltán 

Tóth Ágnes 

Tóth Attila Zsolt 

Tóth Attiláné 

Tóth Imre 

Tóth Imréné 

Tóth János 

Tóth László 

Tóth Lászlóné 

Tóth Marianna 

Tóth Mihályné 

Tóth Péter 

Tóth Szilvia 

Dr. Tóthné Baraksó Ágnes 

Tóthné Hollóka Éva 

Törő András József 

Törő Andrásné 

Turcsik László 

Ulics István 

Vadászi Róbertné 

Vajda Pál 

Vajda Pálné 

Vámos Jánosné 

Varga Jánosné 

Varga István 

Varga Sándor 

Varga Sára Zsó>a 

Varga Viktória 

Várnagy György 

Vasas Jánosné 

Vasas Lászlóné 

Vasas Rita 

Vass Gergely László 

Vegera Judit 

Vékony Sándor Csaba 

Záhonyi Csaba 

Záhonyiné Rinyu Gabriella 

Zakar Erzsébet 

Zuborné Hudák Márta 

Intézményünk dolgozói 
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Pályázataink 

Intézményünk fenntartója, vezetői és dolgozói egyaránt keresik 
azokat a forrásokat, pályázati lehetőségeteket, amelyek állami és az 
Európai Unió különböző alapjainak támogatására vonatkoznak. 
Tesszük ezt annak érdekében, hogy céljainkat a lehető leghatéko-
nyabban valósíthassuk meg, ezzel is elősegítve, hogy diákjainknak 
a tanulás a legkisebb anyagi áldozattal járjon. A következő oldala-
kon az elmúlt tíz esztendő nyertes pályázatait soroljuk fel röviden, 
a megvalósítás kezdetének sorrendjében; ezzel is megköszönve a 
támogatók segítségét. 

2004 

DT-INF/EA/I/25/2004 

A gyakorlati szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházás 
Projekt megvalósításának ideje: 2004.10.25. – 2004.12.06.  
Megítélt támogatás: 5.400.000,- Ft  

2005 

DT-EA/1/28/2005 

A gyakorlati szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházás 
Projekt megvalósításának ideje: 2005.06.20. – 2005.09.30.  
Megítélt támogatás: 3.300.000,- Ft  

2005/LIX/8 

A szakiskolában folyó tartalmi, módszertani munka fejlesztése 
„Képes vagy rá! Segíthetünk?” 
Projekt megvalósításának ideje: 2005.10.25. – 2006.10.31.  
Megítélt támogatás: 1.300.000,- Ft  

Nyertes pályázataink 
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Anyanyelvű és népismereti gyermek- és iWúsági táborok 

„Dankó Pista nyomában cigány hagyományőrző és népi tábor 
Projekt megvalósításának ideje: 2005.08.15. – 2005.08.24.  
Megítélt támogatás: 120.000,- Ft  

2007 

DR-399/2006 

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 
Projekt megvalósításának ideje: 2007.03.27. – 2007.05.15.  
Megítélt támogatás: 120.000,- Ft  

DT-EA/3/018/2007 

A régióban hiány-szakképesítésként megjelölt szakmák, a gazdaság 
igényeihez igazodó képzési kínálat eszközfejlesztésének 
támogatása, a szükséges eszközrendszerek korszerűsítése, bővítése 
a szakképző intézményeknél 
Projekt megvalósításának ideje: 2007.10.01. – 2008.01.31. 
Megítélt támogatás: 3.800.000,- Ft  

2008 

33-19/2008 

Eszközfejlesztés a kompetenciaalapú oktatás terjesztése érdekében 
Projekt megvalósításának ideje: 2008.03.19. – 2008.11.30. 
Megítélt támogatás: 250.000,- Ft  

közOKA-XII-6 

„Egy nap Budapesten” 
Projekt megvalósításának ideje: 2008.04.17. 
Megítélt támogatás: 328.200,- Ft  

Nyertes pályázataink 



166 

KAB-IPP-07-0248 

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 
„Drog nélkül – gond nélkül” 
Projekt megvalósításának ideje: 2008.06.25.  
Megítélt támogatás: 579.600,- Ft  

438/I/2008 

Anyanyelvű és népismereti gyermek- és iWúsági táborok 
„Kedves Tábor – Drago Dera” 
Projekt megvalósításának ideje: 2008.07.28. – 2008.08.03.  
Megítélt támogatás: 400.000,- Ft  

DT-EA/3/010/2008 

A hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések 
gyakorlati képzésének tárgyi eszközfejlesztése 
Projekt megvalósításának ideje: 2008.08.25. – 2009.01.31.  
Megítélt támogatás: 6.956.670,- Ft  

„Együtt a mozgás öröméért” 

Projekt megvalósításának ideje: 2008.10.07. – 2009.01.31.  
Megítélt támogatás: 1.000.000,- Ft  

HF555/408/RT2008 

Reneszánsz év 2008 
„Reneszánsz túrák Magyarországon” 
Projekt megvalósításának ideje: 2008.10.19. – 2008.10.22 
Megítélt támogatás: 300.000,- Ft  

121-21/2008 

Közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési nevelési programok,támogatása 
Projekt megvalósításának ideje: 2008.11.07. – 2009.05.31. 
Megítélt támogatás: 50.000,- Ft  

Nyertes pályázataink 
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2009 

KB-IPP-08-0285 

Alap és középfokú nevelési-oktatási intézmények számára az 
iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatása 
„No drog – no para” 
Projekt megvalósításának ideje:  
Megítélt támogatás: 1.040.400,- Ft  

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0098 

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív 
intézményekben 
„Egyenlő esélyt mindenkinek!" 
Projekt megvalósításának ideje: 2009.03.26. – 2010.08.31. 
Megítélt támogatás: 24.990.200,- Ft 

ZK09-1112-651/2009 

Szakiskolai pilot program a tanulói sikeresség elősegítésére 
Projekt megvalósításának ideje: 2009.04.09. – 2009.05.18. 
Megítélt támogatás: 100.000,- Ft  

2009/közOKA-XXIV-13 

Szakképzésben résztvevő diákok kulturális szabadidős 
programjának támogatása 
Projekt megvalósításának ideje: 2009.06.05.  
Megítélt támogatás: 200.000,- Ft  

SZ-164/2009 

JESZ Program 
„Egészségügyi és fejlesztési feladatok” 
Projekt megvalósításának ideje: 2009.06.24. – 2009.12.31. 
Megítélt támogatás: 1.480.000,- Ft  

Nyertes pályázataink 
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IT-030/2009 

Integrációs felkészítés, illetve képesség-kibontakoztató felkészítés 
rendszerében résztvevő közoktatási intézmények általános iskola 
4., 5., 6. és 7.évfolyamos valamint a hat évfolyamos középfokú 
intézmény és a nyolc évfolyamos középfokú intézmény ennek 
megfelelő évfolyamai tanulóinak integrált keretek között történő 
táboroztatása 
„Integrációs nyári tábor” 
Projekt megvalósításának ideje: 2009.07.17. – 2009.08.02. 
Megítélt támogatás: 3.612.000,- Ft  

113-41/2009 

Közlekedésbiztonsági, illetve bűnmegelőzési nevelési programok, 
rendezvények támogatása 
Projekt megvalósításának ideje: 2009.10.21. – 2010.05.31. 
Megítélt támogatás: 30.000,- Ft  

KAB-IPP-09-0258 

Alap és középfokú nevelési-oktatási intézmények számára az 
iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatása 
„Drogstop suli” 
Projekt megvalósításának ideje: 2009.12.08. – 2010.07.31. 
Megítélt támogatás: 1.258.200,- Ft  

KollOKA-XIV-324 

kollOKA XIV. a közoktatási kollégiumok állapotának felmérésére 
szolgáló kérdőív kitöltése 
Projekt megvalósításának ideje: 2009.12.16. – 2010.03.15. 
Megítélt támogatás: 138.700,- Ft  

Nyertes pályázataink 
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2010 

TIOP-1.1.1-09/1-2010-0070 

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai 
infrastruktúra fejlesztése 
„Számítógép mindenkinek!” 
Projekt megvalósításának ideje: 2010.04.01. – 2011.03.01. 
Megítélt támogatás: 22 318 000,- Ft 

TÁMOP-3.2.1/B-09/4-2010-0002 

Új tanulási formák és rendszerek – Második Esély Gimnáziumi 
programok 
 „Képes vagy rá! Segíthetünk?” 
Projekt megvalósításának ideje: 2010.09.01. – 2012.08.31. 
Megítélt támogatás: 49 202 630,- Ft 

TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0008 

Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása 
„Képes vagy rá! Segíthetünk?!” 
Projekt megvalósításának ideje: 2010.10.02. – 2012.08.02. 
Megítélt támogatás: 27 406 064,- Ft 

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0359 

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai 
infrastruktúra fejlesztése 
„Az intelligens iskolamodell infrastrukturális hátterének 
kialakítása Biriben” 
Projekt megvalósításának ideje: 2010.10.21. – 2011.06.21. 
Megítélt támogatás: 11 122 300,- Ft 

Nyertes pályázataink 
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2011 

KEOP 6.2.0/A/11-2011-0009   

Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket 
népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek 
„Komposztálás, mint környezet tudatos életmód terjesztése Biri 
községben” 
Projekt megvalósításának ideje: 2011.07.01. – 2012.09.27. 
Megítélt támogatás: 8 984 150,- Ft  

2012 

TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0016 

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és 
felkészítése 
„Hogy ne legyenek csavargók” 
Projekt megvalósításának ideje: 2012.03.01. – 2013.10.31. 
Megítélt támogatás: 2.999.999,- Ft 

TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0257 

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és 
felkészítése 
„Így is megtaníthatod” 
Projekt megvalósításának ideje: 2012.04.15. – 2012.12.15. 
Megítélt támogatás: 2.999.999,- Ft 

Gyereknapi pályázat - 2012 

"Terülj, terülj asztalkám!"  
Projekt megvalósításának ideje: 2012.05.25. 

Nyertes pályázataink 
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NTP-MSV-11-0089 

A 2011/2012-es tanévben megrendezendő művészeti és 
Sportversenyek támogatása 
„Kincskeresés  Dankóban” 
Megítélt támogatás: 991.598,- Ft  

NTP-RITP-11-0002 

A roma Gatalok integráló környezetben megvalósuló 
tehetséggondozó szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének 
javítását szolgáló programok támogatása 
„Dankó Pista nyomán” 
Projekt megvalósításának ideje: 2012.06.26. - 2012.06.27. 
Megítélt támogatás: 850.000,- Ft  

NEMZ-TAB-12-035 

A Magyarországon és az anyaországban megvalósuló nemzetiségi-, 
népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok 
megvalósítása 2012. évi támogatása – Nemzetiségi támogatások 
„Kedves tábor” 
Projekt megvalósításának ideje: 2012.07.09. - 2012.08.17. 
Megítélt támogatás: 991.598,- Ft  

BGA-12-HA-02-0859  

Határtalanul Program 
„Tiszától a Hargitáig” 
Projekt megvalósításának ideje: 2012.09.14. – 2013.04.25. 
Megítélt támogatás: 1.631.600,- Ft  

Nyertes pályázataink 
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2013 

Gyereknapi pályázat - 2013 

„Terülj-terülj asztalkám” 
Projekt megvalósításának ideje: 2013.05.31. 

NTP-RITP-12-P-019 

Roma Gatalok integráló környezetben megvalósuló 
tehetséggondozó szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének 
támogatása 
„Kincseink napja” 
Projekt megvalósításának ideje: 2013.05.31. 
Megítélt támogatás: 975.000,- Ft  

TÁMOP 3.3.9.D-12-2012-0011 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását 
csökkentő intézkedések támogatása - Második esély típusú 
programok támogatása hátrányos helyzetű térségekben 
„Csak rajtad múlik!” 
Projekt megvalósításának ideje: 2013.07.01. – 2015.05.01. 
Megítélt támogatás: 50.000.000,- Ft 

TÁMOP 3.3.10.B-12-2013-0022 

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása 
„Tanulással a jövőért” 
Projekt megvalósításának ideje: 2013.10.01. – 2015.04.30. 
Megítélt támogatás: 40.000.000,- Ft 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER  

„Mindenki karácsonya” 
Projekt megvalósításának ideje: 2013.12.20. 
Megítélt támogatás: 999.998,- Ft   

Nyertes pályázataink 
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2014 

DT-SZA/95/2013 

Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből 
Gnanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához 
Projekt megvalósításának ideje: 2014.06.24. – 2014.09.15. 
Megítélt támogatás: 4.524.186,- Ft  

TÁMOP 6.1.2.A-14/2-2014-0021 

Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó 
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános 
iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős 
közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési 
alprogramok megvalósítása 
„Komplex Intézményi mozgásprogramok a Dankó Pista Egységes 
Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, 
Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolában” 
Projekt megvalósításának ideje: 2014.09.01. – 2015.06.30. 
Megítélt támogatás: 7 247 280,- Ft 

2015 

TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0263 

Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem 
„Innovatív iskolafejlesztés a Dankó Pista Egységes Óvoda - 
Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, 
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolában” 
Projekt megvalósításának ideje: 2015.05.01. – 2015.10.31. 
Megítélt támogatás: 20.000.000,- Ft  

Nyertes pályázataink 
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