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Diákjaink a tököli börtönlátogatáson 

A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 

21 utcai Szakközépiskolában 

évek óta sikeresen működik a 

bűnmegelőzési program Klőr 

Levente tanár vezetésével. 

Napjainkban mindennél jobban 

szükség van arra, hogy a fiatalok 

informálódjanak a rájuk 

leselkedő veszélyekről, és azok 

következményeiről. A program 

keretében a diákok felvilágosító 

előadásokon vesznek részt, 

drogprevencióval kapcsolatos 

konferenciákra járnak, prezentációkat, plakátokat, szórólapokat készítenek. A diákoknak 

lehetőségük van a témával kapcsolatos beszélgetéssel egybekötött filmek megtekintésére. 

Mindezek mellett, ami mindennél jobban elriasztja őket a bűncselekmények elkövetésétől, az 

maga a rideg valóság. Így fogalmazódott meg a gondolat, hogy 2013 februárjában 45 diák 

tanáraik kíséretében bűnmegelőzés céljából látogatást tett a tököli Fiatalkorúak Büntetés-

végrehajtási Intézetébe, ahol lehetőségük volt megtekinteni a rácsok mögötti világot, 

találkozhattak és kérdezhettek a hasonló korosztályú elítéltektől. 

Ez a program folytatódott 2013. szeptember 24-én, amikor 40 diák újból átléphette a tököli 

Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetnek a kapuját. A diákok megtekintették az intézetet, 

a fiatalkorú elítéltek zárkáit, találkoztak az elítéltekkel, valamint az iskola focicsapata 

barátságos futballmérkőzést játszott az elítéltek csapatával, amely 3:3 eredménnyel zárult. 

A diákok mindkét látogatás alkalmával megdöbbenten tértek haza és egy életre megjegyezték, 

hogy nem éri meg letérni a helyes útról, nem éri meg megpecsételni életüket és tönkretenni 

azt. Meg kell tanulni nemet mondani a helytelen, tilos dolgoknak. 

Tudjuk, hogy meghatározó tényező a fiatalok életében a család. 2013-ban még jobban 

szükség van a családra, mint szerető, védő 

közegre, mint bármikor máskor. Rengeteg 

veszély leselkedik fiataljainkra és sokszor nem 

is mérik fel a súlyát annak, amit tesznek. 

Az intézetlátogatásnak lesz folytatása a 

jövőben, mert lehet filmet vetíteni, beszélgetni a 

veszélyekről, de a valóság, amikor a diák és a 

vele egykorú elítélt szemtől szemben áll, az az 

igazi elrettentő példa. 

      

  Klőr Levente, az iskola tanára 

 



  

Csallóközből önkéntesnek Erdélybe, 

avagy így is lehet a nyarat tölteni 

Böjte Csaba ferences szerzetes által 

alapított egyik gyermekotthonában 

Tavaly nyáron már tettem egy próbát az önkéntességre, 

ez motivált arra, hogy újra kipróbáljam magam.. Az 

átélt események sokat lendítettek az iskolai év 

nehezebb napjain. Tehát idén augusztusban ismételten 

útnak indultam Kászonimpérbe, Erdély számomra 

egyik legeldugottabb, legkedvesebb falujába. 

Budapestről este indultam busszal, és tizenkét óra 

utazás után reggel hétre értem Csíkszeredába. Mivel a 

busz csatlakozásra három órát kellett várni, egy kávé és 

egy üdítő társaságában töltöttem az időt, ami egyre 

lassabban telt. Az úton egészen Kászonimpérig, amely 

körülbelül ötven kilométer, alig bírtam ébren maradni. 

Közben a tájat csodáltam, mintha akkor láttam volna 

először. Érkezésemkor nagy örömmel fogadtak a 

vezetők, és a gyermekeket, ismerősöket nekem is jó 

volt újra látni. Gyorsan megismerkedtem az új 

önkéntesekkel, és lassacskán próbáltam visszarázódni az ottani életbe. Minden évben gondot okoz az 

egy órás időzóna-különbség.  

Sokat szépült a gyermekotthon az egy év alatt, de még mindig akadt sok tennivaló a ház körül. A 

gyerekek közül sok kicsi maradt otthon, akiket nem vittek haza, de még táboroztatni sem lehet őket a 

koruk miatt, rájuk kellett vigyáznom. Bevallom, ez utóbbi elég embert próbáló feladat, de azért pár 

nap alatt rájuk lehet hangolódni és könnyebben ment a felügyelet. Minden nehézséget kárpótolt a 

gyönyörű táj és az igazi erdélyi falusi hangulat. A falut körülölelő dombok barátságossá, sőt festőivé 

varázsolták a helyet. Reggel a napfelkelte kicsit késik, hét óra körül kel a nap, és a csallóközi 

hőmérséklethez viszonyítva csontba markoló hűvös van. A levegő szokatlanul tiszta ott, minden 

lélegzetvételben éreztem a természet friss illatát. A napirendünk kialakulása után reggel nyolc órakor 

keltettem a gyerekeket, ami gyors felöltöztetéssel, tisztálkodással és reggelivel folytatódott. A 

délelőttöket a kisebbek az udvaron töltötték, míg a nagyobbak segítettek a ház körül. A legkisebb 

gyermek két- és féléves, míg a legidősebb tizennégy éves volt. Nyáron több munka van a ház körül, 

mint más évszakban, készülődni kell a kemény télre. Kezdetét vette a nagytakarítás, a tűzifa 

beszerzése, a fű lekaszálása és a széna takarása (forgatása), majd begyűjtése az állatoknak. Bent a 

házban bútorok és sok más kisebb-nagyobb dolgok elrendezése. A feladatok sokasága kicsit 

végeláthatatlannak tűnt, de gördülékenyen ment a jó társaságban. Minden este megérdemelten 

fogyasztottam el a vacsorát és az alvással sem voltak problémáim a fárasztó napok után. 

 A gyerekek a délutáni alvást követően vacsoráig kint játszottak a szép udvaron, az almafa árnyékában 

szaladgáltak. Vacsora után következett a tusolás, majd az esti mese, ima és az alvás, hogy másnap 

minden kezdődhessen elölről. A faluban egy helyen a patak vize el van torlaszolva és itt derékig ér a 

víz, ide gyakran vittük a gyerekeket fürödni, hisz a nyári melegben jól esik mindenkinek a hűsölés.  

A nagyobb gyermekek a nyári szünidejüket különféle táborokban töltik, vagy kirándulnak. Sokan 

jöttek Szlovákiába és Magyarországra is, de sokszor körülményes a hivatalos iratok beszerzése.  

Nagyon sok szeretettel gondolok a kászoni vezetőkre, Erikára, Szabolcsra, valamint a 

nevelőházaspárra, Hajnira és Palira, akik nagyon szeretetteljes, kedves, megértő emberek, akik nem 

kisebb feladatot vállaltak magukra, minthogy  egész évben, napi huszonnégy órában hatalmas 

felelősséget vállalva nevelik a rájuk bízott gyermekeket. 

Idén a szüleim, öcsém is pár napot együtt töltöttek a gyerekekkel, ők is hasonló véleményen vannak, 

hogy felülmúlhatatlan a gyermekek szeretete és felnőttek vendégszeretete. A közös fényképünkre ezt 

írta facebookos oldalára Csaba testvér: „A gyerekeknek nagy öröm a felvidéki testvérek látogatása! 

Köszönöm mindenkinek, ki szeretettel betér otthonainkba, a gyermekeinknek nagy ajándék, ha a 

hiányzó szülők helyett legalább a távoli ismerősök felkeresik őket. Hálás szívvel, Csaba t.” 



Nem kisebb büszkeséggel tölt el, hogy egy másik facebookos bejegyzésében, ahol a kis Atikát etetem, 

ezt írta: „Sokat szidják a mai fiatalokat! A képen egy kedves felvidéki önkéntes fiatal a kászoni 

otthonunkban eteti az árva gyereket! Ez a fiatalember nyári szabadságát szeretettel megosztotta 

a bajban lévő gyerekekkel, csendben, szó nélkül teszi a jót, akárcsak nagyon sok más fiatal! 

Biztos, hogy nem olyan rossz ez a világ, mint ahogyan azt sokan megkeseredve elgondolják, és 

mindenfelé mondogatják! Míg vannak ilyen fiatalok, addig van remény! Szeretettel, Csaba t.”  

Sokkal színesebben is le lehetne írni az önkéntes napjaimat, mert sok szép dolog történt az elmúlt 

huszonöt nap alatt, de inkább bíztatom a kortársaimat, hogy próbálják ki. Kitörölhetetlen szép 

élményben lesz részük. Máshogyan kezdtem az idei tanévet, mert tudom, hogy 900 kilométerre várnak 

kis és nagy barátaim.        Mészáros Dávid  - III.C 

Iskolánkban történtek 
 2013. szeptember 24-én a diákok bűnmegelőzés céljából látogatást tettek a tököli Fiatalkorúak 

Büntetés-végrehajtási Intézetébe.  

 Iskolánkban gyűjtést szervezünk a 11 éves Sméja 

Tímea megsegítésére, aki leukémiában szenved. 

Köszönjük az eddigi felajánlásokat és várjuk továbbra 

a segítségeteket! Mindenkinek hála és köszönet Tímea 

nevében!  

 Szeptember 9-én EBCL-oklevelek átadására került 

sor. 

 Szeptemberben 35 új taggal bővült a Rákóczi 

Szövetség helyi szervezete.  

 Október 3-án autószerelő és gépész diákjaink a győri 

Audi gyárban tettek látogatást, szakmai kiránduláson 

voltak. 

 Fodrász és kozmetikus diáklányaink október 4-én a 

pozsonyi InterBeauty kiállításon vettek részt. 

 Október 6-án az aradi vértanúk emléknapján iskolánk és a Rákóczi Szövetség helyi szervezete 

részt vett a városi megemlékezésen, diákjaink az emlékezés koszorúját helyezték el. 

 Október 7-én divattervező diákjaink megtekintették a Vincent van Gogh kiállítást Budapesten. 

 Október 7-én EBCL előadás volt a diákoknak, melyet Budapestről érkező előadók tartottak. 
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Tanulságos látogatás 
Nagyon örülök, hogy részt vehettem az idei börtönlátogatáson, hiszen nagyon kíváncsi voltam rá, 

hogy belülről milyen is lehet egy ilyen intézmény. Nagyon megdöbbentő és elgondolkodtató volt. 

Rossz volt látni, hogy a velünk egyidős vagy még tőlünk fiatalabb fiúk a börtön falai között töltik 

fiatalkorukat és hogy ilyen korán a bűncselekmények mellett döntöttek. Két cellát belülről is 

megnézhettünk, igaz csak a legjobb magaviseletűekét, de az is elég elrettentő volt. A rabok ellen 

megrendezett focimeccset nagyon jó ötletnek tartottam, hiszen egy kis örömöt szerezhettünk az ott 

lévő fogvatartottaknak. Még egyszer szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy rész vehettem ezen 

a látogatáson, számomra ez volt az eddigi legérdekesebb és legtanulságosabb kirándulás az 

iskolában töltött éveim során.      Domonkos Patrik, IV.C 
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Nevessünk egy kicsit!  
Két pap álldogál az országút szélén, kezükben egy tábla 

"Közel a vég! Fordulj vissza, míg nem késő!" 

Arra jön egy autós, mutatják neki a táblát, az pedig dühösen kikiált a 

kocsiból  

- Hagyjatok békén, szentfazekak! - és továbbhajt. Tíz másodperc múlva hatalmas 

fékcsikorgás, majd egy hangos csobbanás hallatszik. Azt kérdezi egyik pap a másiktól: 

- Nem lenne jobb, ha azt írnánk a táblára, hogy a híd leomlott? 
******* 

A három kis manótestvér sötét éjjel, esőben, bolyong az erdőben. Találkoznak a jó tündérrel. 

- Na, jókedvemben találtatok, teljesítem egy-egy kívánságotokat. 

Az első kismanó azt mondja: 

- Sötét van, hideg van, szeretnék otthon lenni. 

Ebben a pillanatban otthon terem. A második kismanó: 

- Sötét van, hideg van, szeretnék otthon lenni. 

Ebben a pillanatban ő is otthon terem. A harmadik kismanó azt kívánja: 

 - Sötét van, hideg van, egyedül vagyok, szeretném, ha itt lennének a testvéreim. 

 

 

 Október 17-én diákjaink a trencséni ELOSYS 2013 elnevezésű, 19. nemzetközi 

elektrotechnikai kiállításon vesznek részt. 

 Október 21-én a prágai The Bear Educational Theatre angol interaktív színdarabot mutat be 

iskolánkban. 

 Október 23-án a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének tagjai részt vesznek a Gloria Victis - 

középiskolások találkozóján, az 1956-os budapesti emlékünnepségen és az ezt követő fáklyás 

felvonuláson. Iskolánk diákjai ez alkalommal elhelyezik a kegyelet koszorúját a Bem-

szobornál. 

 Október 30-november 1.: őszi szünet. 

 November 4-én kerül sor az „informatikusaink” II.Focikupa bajnokságára. 

 Novemberben kerül sor a munkaügyi hivatal által szervezett pályaválasztási börzére, amelyen 

iskolánk is képviselteti magát. Várjuk az iskolánk iránt érdeklődő diákokat! 

 Novemberben kerül sor az iBobor informatikai versenyre. 

 Novemberben kerül megrendezésre az Improve Your English angol verseny iskolai fordulója. 

 Jelentkezni lehet az Expert országos tesztversenyre, mely december 4-én kerül megrendezésre. 

Az idei kategóriák: informatika, angol nyelv, sport, történelem és földrajz. 

 November 9-én, Budapesten kozmetikus diákjaink az Inter Beauty kiállítást tekintik meg. 

 November 10-én, „Megújuló hagyományőrzés a Kárpát-medencében” címmel kerül 

megrendezésre a Szakmák harmóniája, tanulóverseny Győrben.Divattervező, fodrász és 

kozmetikus diákjaink kapcsolódnak be ebbe a rendezvénybe. 
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