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A személyesség varázsának jegyében indult a tanév a Comenius Iskolában. Sikerült fesztiválhangulatot 

teremteni augusztus 31-én, a félig hivatalos, másrészt játékos tanévnyitó dzsemborin, amelyen az elsősöktől 

az érettségi előtt álló végzősökig mindenki részt vehetett a családjával, és élvezhette a személyes 

beszélgetések adta lehetőségeket, no meg a különböző játékos megmérettetéseket s az érzékeinket kényeztető 

finomságokat (vattacukor, kürtőskalács, koktélok). 

A tizedik, tizenegyedik, tizenkettedik osztálynak ezen felül egy más típusú csapatösszerázó rendezvényben 

is része lehetett. Már hagyománynak számít, hogy amikor a tizedik évfolyamosok a Koppány utcaiból a 

Vértanú utcai épületbe költöznek, egyfajta beavatási szertartáson esnek át. A „szertartás” időpontja mindig a 

tanév első napja (szeptember elseje), amikor az évindító osztályfőnöki órák és adminisztrációs tevékenységek, 

valamint egy kis délutáni szusszanásnyi pihenő után 17 óra tájban újra megtelik élettel a Vértanú utcai épület, 

és kezdetét veszi a haddelhadd… 

Idén közös paprikáskrumpli-főzéssel indult az este. Az előkészítésben nemcsak a tizedikes diákok, de 

osztályfőnökeik is nagy erőkkel részt vettek. Virág Barnabás és Ochoa Nicolas spanyol nyelv szekciós tanár 

urak feleltek a tűzgyújtásért, a tűz életben tartásáért, valamint a két bográcsban rotyogó burgonyaétel 

zamatáért. 

 

  

  

 

 

Amíg a vacsora fődögélt, elkezdődtek a játékok. A gyerekeket vegyes (különböző osztályok tanulóiból álló) 

csoportokba osztottuk. Bemelegítésként a csoportoknak ki kellett gabalyítaniuk összegubancolódott, egymást 

véletlenszerűen markoló kezeiket, mígnem szabályos kört nem hoztak létre. Majd páros ördöglakat játékot 



játszattunk velük – az ebből való kiszabadulás már komolyabb feladvány volt: volt olyan páros, amelyik este 

tízkor még mindig össze volt kötve és a megoldáson töprengett, majd amolyan gordiuszi módon oldotta meg 

végül a feladatot. 

   

 

Nagy tetszést aratott a börtönszigetes csapatépítő játék is, melynek során szükség volt a játékosok 

kreativitására, az információt ugyanis vagy mutogatva vagy a „vakoknak” magyarázva tudták csak megosztani 

egymással a „kiszabadulás” érdekében. 

 

 

   

 

 

 



   
 

A játékok megalapozták a hangulatot, és közben a vacsora is megfőtt. A közös étkezés alatt kötetlen, jó 

hangulatú beszélgetések zajlottak, egy gitár is előkerült, felcsendült a zene s az énekszó. 

 
 

Ám az est még tovább is fokozható volt. Vacsora után a 10 fős csapatok kaptak egy előre megírt párbeszédet, 

amelyet valamilyen általuk kitalált szituációba kellett helyezniük és eljátszaniuk. Kapócs Balázs tanár úrnak 

idén is sikerült olyan dialógust írnia, amelyre a beszédhelyzetek számtalan viccesnél viccesebb variációja 

felfűzhető volt. A csapatok a felkészüléssel és egymás előadásainak megtekintéseivel is rendkívül jól 

szórakoztak – megjegyzem, a tanárok is. 

 
 

 

 



Ráadásként a tizedikesekkel játszottunk még egy „tanárokat elmutogatós” activity játékot, melyben már a 

kollégák is részt vettek: Kiss Ildikó tanárnő például egyetlen érzékletes mozdulattal képes volt elmutogatni 

Tőzsér Katalin tanárnőt – amelynek következtében némi fogócska is kerekedett ☺. 

Az est további része zenés, táncos mulatsággá alakult, a gitár és a JBL hangszóró kerültek főszerepbe. A 

gyerekek felszabadultan örültek egymásnak (talán kicsit nekünk is), ha nem kellett volna zárni az épületet 23 

óra után, talán még most is ott táncolnának… 

 

 
  

 

 

 

 


