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 A Don Bosco Szakközépiskola testnevelői, mentor tanárai és a Szalézi Kft. szakoktatói június 

25-én Sportnapot rendeztek a szakmai gyakorlaton levő diákok részére, ezzel megtörve egy kicsit a 

napi rutint, felüdülést, kikapcsolódást biztosítva a nebulók részére.   

Verőfényes napsütés indította útjára a kisebb sportfesztivált. A gyülekező az iskola 

tornaterében volt, ahol Róbert atya – a tőle már megszokott módon – gitár szólóval kedveskedett a 

gyerekeknek. A hangulat megalapozása érdekében egy motivációs videót is láthattak a versenyzők, 

amit szinte lélegzetvétel nélkül néztek végig.  Fehér Béla igazgató-helyettes úr köszöntötte a 

tanítványait, majd 

Lukács Gábor mentor-

pedagógus adott egy 

rövid ismertetőt a 

verseny menetéről. 

Pontban 8 órakor 

indultak a csapatok a 

tantermeikbe a 

reggeli elfogyasztására és az első feladat megoldására, ami egy menetlevél megszerkesztését 

jelentette. 9 állomáson vártuk a 9 csapatot, ahol megmutathatták mennyire kreatívak, mennyire 

ügyesek, de szellemi kihívást is biztosítottunk számukra.  

Minden állomáson 30 pontot lehetett elérni, 10 pontot a magatartásukért, 10 pontot a 

csapatszellemért és 10 pontot magáért a teljesítményükért lehetett szerezniük. A megszerzett 

pontokat egyszeri jutalmakra válthatták be az eredményhirdetés során. A megszerezhető maximális 

pont 280 volt, ennek függvényében a következő jutalmakat a következő pontokért lehetett 

beváltani:  

 



 

A legtöbb pontot szerzett csapat egy lillafüredi kirándulással lehetett gazdagabb, ami magában 

foglalja a csónakázás és a libegőzés lehetőségét. 

Természetesen minden csapat más állomáson kezdett, ahol 20 percet töltött. A letelt idő után az 

iskola csengője jelezte a csapatoknak, illetve az állomásvezetőknek, hogy ideje továbbhaladni a 

következő állomásra. Az iskola több területére szódásballonok voltak kihelyezve, hiszen ilyen 

gyönyörű napos időben fontos a hidratáció.  

Az iskolába beérve, az 1. teremben Molnár 

Veronika gyógypedagógus várta a vetélkedőket az íz-

illat vetélkedővel, ahol 10 fűszert kellett 

felismerniük. A csapatok nagy része felismert 

minimum 7 fűszert, ami nagyon jó teljesítménynek 

számított.  

A kellemes dallamok ezután felcsábítanak a 

11-es terembe a Karaoke állomáshoz. Itt két mentor; Csuka-Demkó Rita és Pozsgainé Szabó 

Zsuzsanna készítette elő a terepet a bulizásra. 8 

sláger közül kellett hármat választaniuk és 

előadniuk. Ebből a teremből minden gyerek 

egytől egyig hatalmas mosollyal távozott.  

Az emeleti folyosó végén Tóth István mentor-

tanár egy 3 oldalas elmebajnokságra hívta a 

szakmásokat. Gyűjteniük kellett szavakat több 

szószedetből, idegen szavakat párosítani és sok 

más logikai feladattal kellett megküzdeniük.  

Jutalom Pontérték 

Focilada 140 

Röplabda 150 

Fagyikupon 160 

Pizza kupon 180 

Bowlingozás 200 



 

Tóth István – „Logikai feladatok” állomásvezető véleménye a sportnapról: 

„Én nagyon jól éreztem magam! Figyeltek rám és látni lehetett, hogy minden csapat a fődíjra 

hajtott. A feladatot könnyűnek találtam számukra, minden csoport viszonylag gyorsan megoldotta. 

A viselkedés és a csapatmunka is páratlan volt minden osztálynál.” 

 

 A lépcsőn lefelé haladva a 6. terembe lépve Stefán Kristóf, volt Don Boscos tanuló – aki már 

szakoktatóként dolgozik az iskolában – várta a tanoncokat egy Puzzle kihívással, amin Szörny Rt. 3 

jeles képviselőjét fedezhették fel.  

 A következő etap a tornaterem volt, ahol Fenyvesi Róbert testnevelő tanár egy mászófalas 

pályával várta a növendékeket. Szólt a zene, emiatt a mozgás is kellemesebb volt. Tanár úr 

kiegészítette a pályát zsámolyokkal, tornapadokkal, de ez sem szegte senki kedvét, sőt mindenki 

magáénak akarta tudni a feladatokat.  

 Kiérve a tornateremből, a rotáció következő állomása a hegesztő folyosóra kalauzolta a 

diákokat, ahol egy magasabb koncentrációt igénylő tevékenységgel kellett megbirkózniuk; 

Szepesiné Ágnes szakoktató a tekézésre hangolta a nebulókat. 10 gurítást lehetett végrehajtani, ami 

a teljesítményre adható maximális pontot is jelentette. Nem volt egyszerű, hiszen a labdának nem 

volt nagy súlya, viszont gurítást kellett alkalmazni dobás helyett.  

 A sokak által favorizált állomás 

következett; a Kutyás feladatoknál Bikki 

Tímea mentor pedagógus és csapata 

készült egy átfogó ismertetővel a 

vakvezető kutyusokról, majd a 

gyakorlatban is kipróbálhatták ahol 

érezhették fontosságukat. Segítségünkre 

volt a Baráthegyi Vakvezető és Segítő 

Kutya Iskola Alapítvány 4 labrador 

kutyussal együtt.  Megismerhették a 

tanulók Bóbitát, Trafit, Morist és Iriszt.                             A cukiság-faktor az egekbe szökött!  

  

 



 

Kilencedik, egyben legutolsó állomás a 

labdarúgó betonpálya volt, ahol Farkas Attila az 

iskola testnevelés tanára buzdította a nebulókat a 

sor-váltó versenyre. Bóják közt kellett 

szlalomozniuk különböző feladatokat végrehajtva 

és különböző típusú labdákkal. Az állomásvezető 

személye és humora szavatolta a felhőtlen 

szórakozás élményét!   

Öt állomás elvégzése után volt egy fél órás szünet, 

hogy a versenyzők tudjanak testileg és szellemileg regenerálódni, majd 11 órától indult az utolsó 

etap. Ami a fél órás ebédszünetig tartott. Ebéd után közvetlen az eredményhirdetésnek volt a helye, 

ahol Róbert atya koncert hangulatot biztosított a lurkóknak a gyülekező során.  

Kilenc csapat vágott bele a harcba a nap elején, viszont 7 helyezés alakult ki a végére. A 7. helyen 

három csapat is osztozott, ezáltal elmondhatjuk, hogy nem lett utolsó helyezett! 

Az eredmény: 

Helyezés Osztály/Csapat Csapat vezetője Elért pont 

1. 2/10 A Busa László 274 

2. 2/10 B Tövis János 266 

3. Női szabó Nagyné Vass Franciska 264 

4. Könyvkötők Dunai Dávid, Juhász Márk 260 

5. 1/9 A Putnoki Róbert 257 

6. HiD Edl Katalin 251 

7. 

2/10 C Jónás Béla 

245 1/9 C Sneider György 

1/9 B Sólyomi Tamás 

 

Az eredményhirdetés után az iskolaudvarra begördült egy fagyi-kocsi, ahol a diákok, a tanárok, a 

segítők ingyen fogyaszthattak 2-2 gombóc fagyit.  

Összességében a program elérte a célját, mindenki egy pozitív élménnyel indult haza. 



 

Putnoki Róbert – 1/9 A csapat vezetője 

„A fiúkkal teljes mértékben meg voltam elégedve, oda tették 

magukat, akarták a győzelmet. Ők jól érezték magukat minden 

pályán, különösen a vakvezető kutyák megismerése érdekelte őket, 

átérezték a helyzetet. A karaoke volt még olyan, ahol adhatták 

magukat. Egy jó nap volt nekik, ők jól érezték magukat az a lényeg.” 

 

 

 

Busa László – A győztes csapat vezetője 

„Nagyon büszke vagyok a csapatomra, már 

az elejétől éreztem a tüzet, ami 

hozzásegített minket a végső győzelemig. Itt 

is nagyon jól éreztük magunkat, de 

Lillafüreden sem fogunk búslakodni. Ahol 

igazán magukat tudták adni a gyerekek, az 

a karaoke volt. A kutyás rész pedig 

lenyűgöző érzékenyítő programnak véltem.”  

 

 

Nagyné Vass Franciska 

Bronz érmes női szabó csapat vezetője 

„Én is és a csapatom is nagyon jól érezte magát! Kisebb-

nagyobb akadályok voltak, de leküzdöttük a 

nehézségeket. A program végére a csapat igazán 

összekovácsolódott és összhangban tudtunk dolgozni. 

Kedvenc állomásunk a karaoke volt, de a logikai 

megmérettetést és a kutyás feladatokat is nagyon 

élvezték.” 


