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2021. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
amely készült Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány 2021.05.19-i kuratóriumi ülésére.

Tisztelt Alapító Dr Berta Árpádné!
Tisztelt Kuratóriumi Tagok!
A Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány részéről tájékoztatom a Tisztelt Kuratóriumi ülést a
2021. évet is a Koronavírus-helyzet alatt tevékenykedtük.
Február utolsó napjaiban sikerült még Németországból érkező mézes süteményt vásárolni,
amelyet az elmúlt évekhez hasonlóan fogyaszthattak el az ellátottak.
Az alapítvány célja az ellátottak minden napjának könnyebb elviselésében nyújt segítséget a
telephelyekről beérkező kéréseknek megfelelően. A kérelmek főként dekorációs kellékekre és
vetélkedők alkalmával kisebb díjazásokra szóltak.
Az alapítvány számlájára beérkezett adományokat a Napsugár Otthon székhelyén és a
telephelyeken lakó ellátottak életkörülményeinek javítására használjuk, használtuk fel.
Függönyöket, televíziót, bútorokat ( fotelek, heverők stb.), másológépet, törölközőket, vegyi
termékeket, süteményeket, szaloncukrot, és dekorációs anyagokat szereztünk be. Több
programot onlyne kellett megoldani, így sikerült színházi látogatásra invitálni az ellátottakat is,
az alapítvány belépőt vásárolt a közvetítésre, melynek kódját valamennyi részleg megkapott.
A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN
KÁLMÁN IMRE: CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ OPERETTJÉNEK
ONLLINE MEGTEKINTÉSE AZ AULÁBAN
2021. ÁPRILIS 25-ÉN, VASÁRNAP 15 ÓRAKOR LESZ.
Április 30-án Ópusztaszeren egészségnapot szerveztek, melyen nagy örömmel fogadták az
alapítvány által nyújtott süteményeket. A rendezvény az udvaron volt a gyönyörű zöld
övezetben, a lombos fák alatt.

Június 11-én Ópusztaszeren a ZEN-tó mellett került megrendezésre amelyen a munkatársak
szereplésével újra gondolták a
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Roxfort Boszorkány és Varázslóképző
jelenetet. Az alapítvány jelmezekkel támogatta a rendezvényt, melyet sajnos az eső időnként
meg-meg szakított.
Július 30-án már hagyománynak örvendő főzőverseny került Ópusztaszeren megrendezésre az
ellátottak és a dolgozók között. A nagysikernek örvendő nap az alapítvány támogatásával
valósult meg.
Főzőverseny
Sok szeretettel meghívjuk Önt,
főzőversenyünkre!
Időpont: 2021.07.30, 9:00 órai kezdettel
Helyszín: Ópusztaszeri Napsugár Otthon

Az alapítvány 2016-ban indított útjára egy sport rendezvényre szóló vándor kupát, amelynek
humoros oldala, hogy a következő évben a kupát elnyerő intézmény rendezi meg a sport napot.
Sajnos elmaradt, bízunk abban, hogy 2022-ben Ópusztaszeren megrendezésre kerül, mivel
2019-ben ők nyertek.
2021.október 4-8-ig került megrendezésre Kisteleken az idősek hete, melyet a járvány miatt
nehezen és csak részlegesen lehetett megtartani.
2021.10.04. HÉTFŐ: „Szív küldi” – rádiós műsor
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2021.10.05.,14:30 KEDD: Kreatívoldalunk”–kiállításmegnyitója
2021.10.06. 15:00 SZERDA: Ünnepi mise az idősek tiszteletére
2021.10.07., 14:00 CSÜTÖRTÖK: Idősek napja – ünnepi műsor
2021.10.08.,08:30 PÉNTEK: Kirándulás Kisteleken

A hét fő napja a csütörtök volt, amikor műsorral szórakoztatták az idős embereket a
meghívott néptáncos gyerekek az önkéntesek paródiával, verssel, énekekkel.
Sajnos a pénteki kirándulás az esőző napoknak köszönhetően eltolódott egy héttel, de akkor is
jó ízűen fogyasztották el a cukrászdában megrendelt süteményt.
Ki Mit Tud? Ruzsa
A 2021. szeptember 29-ei Ki Mi Tud? rendezvény helyszíne Csongrád Megyei Napsugár
Otthon Ásotthalmi Részlegében volt és a ruzsai intézmény nyerte meg csoportos táncával. A
nyereménnyel jogot és kötelezettséget formálva a 2021-es Ki Mit Tud? megrendezésére és a
vándorkupa megőrzésére.
A rendezvényt heteken át tartó intenzív felkészülés és tervezés előzte meg szorosan
együttműködve a többi tagintézménnyel. Az előzetes megbeszéléseken elképzelt és megvitatott
gyakorlati megvalósítás egyaránt kihívást jelentett a ruzsai intézmény kollektívájának régi és
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új tagjai számára. Ezúton köszönjük a kisteleki központ, a Csongrád Megyei Napsugár Otthon
Lakóiért Alapítvány, valamint Ruzsai Önkormányzatának a rendezvény sikeres
lebonyolításának érdekében az intézménynek nyújtott támogatását.
A rendezvény napján szerencsés időjárási viszonyok közepette érkeztek meg a hat intézmény
fellépői, kísérői és a meghívott vendégek. Minden fellépő produkcióján látható volt a több hetes
felkészülés és a lelkesedés. Az eredmények kihirdetése és az ajándékok átadása igazi élményt
jelentett a fellépők és vendégek számára. Az ebédet követően a meleg nyári időjárás sem szegte
a kedvét a táncolni vágyóknak. Azok, akik pedig újonnan érkeztek Ruzsára a műsor után
lehetősége volt egy rövid séta keretei között megtekinteni az intézet területét és az ott lakók
életterét.
A 2021-es ruzsa Ki Mit Tud rendezvényt ismételten az ópusztaszeri intézmény nyerte meg
szóló énekével, ezáltal jogot és kötelezettséget formálva a 2022-es Ki Mit Tud? megrendezésére
és a vándorkupa megőrzésére.
2021.október 15-én az alapítvány támogatta a Fehérbotnapra való megemlékezést a Szegedi
Vakok Otthonában. A nemzetközi nap célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és a
gyengén látók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba
való teljesebb értékű beilleszkedésük útját.
Sok szeretettel meghívjuk Önt
2021. október 15-én 9,00 órától a
Csongrád-Csanád Megyei Napsugár Otthon Szegedi Vakok Otthonában tartandó
Fehérbot napi ünnepségünkre.
Megjelenésére feltétlenül számítunk.
Tisztelettel:
Kerepeczki Magdolna

KecskésMarianna

intézményvezető

részlegvezető

Célunk a segítetteket segítők pszichés és fizikai terheinek enyhítése is, hiszen a már kettő éve
tartó bezártság nagy terhet ró a segítőkre is.
Szeptember 23-25 között az alapítvány szervezésében 50 fő segítő vehetett részt egy aggteleki
tanulmányúton. A részt vevők telephelyenként írtak egy-egy rövid tanulmányt a pandémiás
tapasztalataikról, melyet megosztottak egymás között a jelenlevők, néhány gyakorlati
tapasztalat:
A Csongrád-Csanád Megyei Napsugár Otthon Ásotthalmi Részlege: a Covid elleni védekezés
- a hozzátartozók bevonása
Az ásotthalmi intézetben 50 ellátott lakik három ellátási formában, három épületben. A járvány
első szakaszában mindegyikük megijedt, de mindössze hárman tudtak szüleikhez hazaköltözni,
a többiek mindvégig az intézetben maradtak. Meg kellett tanulniuk a járvánnyal kapcsolatos
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legfontosabb tudnivalókat. Ezekre végül mindenki kapható lett. Sokszor kellett az
információkat átadni, és sokszor kellett körül írni miről van szó, de ez természetes dolog hiszen
ellátottjaink értelmileg akadályozottak. Gyorsan elsajátították a kötelező higiéniai és egyéb
szabályokat, és meglepően szabálykövetőek lettek. Egymást is figyelmeztették, ha valamelyik
fázis kimaradt a napi rutinból.
Ellátottjaink nagy része állami gondoskodásban nőtt fel, így a többségnek nincs családi
kapcsolattartása. A járvány ideje alatt az intézmény munkatársai jelentették az egyetlen szálat
a külvilág felé. Mivel a látogatás és a kimenő is tiltva volt. Azt gondolom, hogy jól megoldottuk
a feladatokat, ellátottjaink nem szenvedtek hiányt szinte semmiben a szabadságon kívül.
Szoros kapcsolatban álltunk azzal a 4-5 rokonnal, akiknek a hozzátartozója az intézményben
volt kénytelen tölteni a járvány idejét. Számukra telefont biztosítottunk, amelynek szervezését
egy mentálos munkatárs intézte. Itt elmondhatjuk azt, hogy bár felkészültünk a modern
kommunikációs appok és programok használatára, ezekre alig volt szükség. Elegendőnek
bizonyult a telefonos kapcsolattartás. Információs levelet küldtünk az összes hozzátartozónak
az összes tudnivalóval, havi, kéthavi rendszerességgel, a helyzet és az új szabályok
függvényében. Gyakran kerestük őket telefonon is, hogy mindig minden információt
megkaphassak. Minden esetben kértük a hozzátartozókat, hogy az ellátottak felé nyugalmat és
magabiztosságot sugározzanak, mert ez az egyik legfontosabb dolog, amit most nekik adhatnak.
Ez így is volt. Az ellátottaink körében izgalom és aggódás volt ugyan, de pánik nem tört ki,
köszönhető ez a dolgozói hozzáállásnak is. Sok programot szerveztünk, ami nem volt mindig
egyszerű a távolságtartás miatt.
A látogatást sikerült megszervezni az intézet viszonyainak megfelelően a biztonsági
szempontokat figyelembe véve. Nagyon fontos volt a csomagok fogadásának biztosítása és
azok tartalmának eljuttatása az ellátottaknak.
A hozzátartozókkal korábban kialakított jó viszony meghozta azt a bizalmi légkört, melyre
szükség volt a járvány idején: nem volt túlzott aggódás és amint adódott lehetőség védőoltás
beadására az ellátottak hozzátartozóinak 98 %- a kérte a védőoltás beadását hozzátartozójának.
Azt hiszem ez egy sikertörténet, melyhez kellett a rokonok, gondnokok pozitív hozzáállása.
1. Körbeszéd: Ez a játék főleg a csoporttagok közötti kommunikációt és a koordinációt
helyezi előtérbe. A csoportnak egy két végénél összekötött hosszú madzag köré kell állnia, hogy
ők is egy kört alkossanak. A feladatuk az lesz, hogy mindenféle formákat készítsenek a
madzagból (négyzeteket, nyolcasokat, háromszögeket, stb.). Ha valamivel nehezíteni szeretnéd
a feladatukat, akkor vetess fel mindenkivel egy szemkendőt, és/vagy „némíts el” egy-egy
játékost, hogy ne tudjanak kommunikálni a többiekkel. A játék a csoporttagok vezetői
készségeire is rávilágíthat, és segít a bizalom megerősítésében.
2.. Vakrajz
Ez a csapatjáték kommunikációt igényel, azon belül is az odafigyelést a másik mondandójára.
A játékhoz párokat kell kialakítani. Egy-egy pár egymásnak háttal ülve helyezkedik el – az
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egyikőjük egy képet, egy tárgyat vagy egy egyszerű szót kap, amit el kell magyaráznia
partnerének, akinek le kell rajzolnia azt. A feladat nehézsége, hogy a magyarázó fél nem
mondhatja meg pontosan, hogy mi az adott dolog, amiről beszél. A magyarázat nem lehet
egyértelmű – ha egy virágról van szó, akkor nem írható le úgy, hogy „szirmai vannak, illatos,
stb.”. Ehelyett a szárat egy kötélhez lehet hasonlítani, amin szívek helyezkednek el (levelek),
és így tovább. A cél kideríteni azt, hogy a két személy képes-e hatékonyan kommunikálni és
együttműködni egymással.
3. Amerikából jöttem: de ezt mindenki ismeri
A pandémia alatt állandó veszélyhelyzetben helytálló dolgozók részére nem lehetett
megrendezni a szokásos sportcsarnoki 400-450 fős vidám műsoros szociális munkanapot. A
karácsonyi ünneppel összevontan telephelyenként külön-külön emlékeztünk meg és a terem
bérleti díját fedeztük a rendezvényeknek.
A Csongrád-Csanád Megyei Napsugár Otthon Mórahalmi Idősek Otthona covid elleni
védekezése –
a közétkeztetés kihívásai
A covid járvány idején végig gondolt válságtervünk elkészítése során a lakóink étkeztetésével
kapcsolatban a külső, piaci elvek szerint működő – profitorientált - szolgáltató
igénybevételének a lehetőségét ítéltük a legkockázatosabbnak, mivel az kiszolgáltatott,
függő helyzetet eredményezhet, melyben válság esetén nem biztos, hogy az érdekeinket
megfelelően tudnánk képviselni.
Egyik beszállító partnerünk a járvány elején való piaci magatartása ezt szemléletesen
alátámasztotta (drasztikus áremelés, vis majorra való hivatkozással a szerződési kötelezettségek
alóli kibúvás, stb.).
Az étkeztetés olyan alapfeladatunk, melyet mindenképp biztosítanunk kell akkor is, ha a
munkavállalóink kiesnek a feladatellátásból betegség vagy karantén miatt, így külső
szolgáltatás igénybevétele esetén mindenképp nonprofit szolgáltató jöhetett volna csak szóba
álláspontunk szerint.
Alapanyag ellátási nehézségek kialakulása esetén:
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Felmerült az alapanyag ellátási problémák kockázata, ezért szorgalmaztuk az azonnali
alapanyagkészlet beszerzéseket. Olyan szoros tervezéssel üzemelnek a konyháink,
hogy elég nagy pontossággal meg tudjuk határozni a szükséges készleteket. Szárazáru
tárolókapacitást tudtunk még kialakítani, és amíg beszerezhetőek voltak a szükséges
alapanyagok, addig folyamatos beszerzést folytattunk a betárolt készletek
megtartásával.
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Mivel még a 37/2014. (IV. 30) EMMI rendeletben foglaltaktól is engedélyezett volt
eltérni, szükség esetén a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesítő beszállító
partnerek helyett a helyi gazdálkodókra, kisebb beszállítókra építettünk volna,
tapasztalataink alapján rugalmasabbak, jobb minőségű termékeket biztosítanak, és több
kisebb beszállítóra támaszkodva kisebb a működési kockázat, mint egy nagyra.
Ennek a lépésnek a jogi feltételeit ki kellett volna alakítani központilag, de nem volt rá
szükség, illetve a termelők adományként is ellátták a lakóinkat friss élelmiszerrel. A
közbeszerzési szabályok átmeneti puhításával néhány hónap beszerzését jelentősen
meg lehetett volna így könnyíteni szükség esetén.

Létszámhiány esetén:




A külső megrendelőinknek való szolgáltatást átmenetileg felfüggesztettük, illetve
leredukáltuk annak a tartalmát, így kisebb dolgozói létszámmal is üzemképes maradt
a konyhánk. Külső megrendelőink magánszemélyek és a helyi önkormányzat, mely a
gyermekétkeztetési igények lecsökkenése miatt rendelkezett kellő kapacitással, hogy a
veszélyhelyzet megszűnéséig biztosítani tudja saját igényeik kielégítését, vélhetően
mindkét félnek átmenetileg ez megoldást jelentett néhány kihívás tekintetében.
A mégis esetleg kialakuló létszámhiányt külső humán erőforrás segítségével
terveztük pótolni:
o szorgalmaztuk
az
önkormányzatok
által
toborzott
önkéntesek
foglalkoztatásának munkajogi, foglalkozás-egészségügyi feltételeinek a
kidolgozását;
o javasoltuk innovatív foglalkoztatási formák kialakítását, pl. a már említett
önkormányzati gyermekétkeztetésben (vagy akár a vendéglátásban) felszabadult
szakképzett és rutinos munkaerő bevonását munkaerő kölcsönzéssel,
együttműködési megállapodások megkötésével, ill. a fizetés nélkül vagy munka
nélkül lévő munkakeresők átmeneti alkalmazását.
Tanulmányút-Covid elleni védekezés támogatók- támogatottak

Támogatók:
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Komplexlabor Kft Fitor G. személyében, aki az ellátottak részére műanyag kertibútort,
a dolgozók részére 2 db 120 l-es hűtőt, 1 db mikrohullámú sütőt, 1 db sarokétkező
garnitúra adományozott
NOLAK-az ellátottak részére mézes süteményt adományozott
SzGyF- a munkavállók részére fertőtlenítő szereket, óvó-védőeszközöket
(gumikesztyűt, overált, látogatói köpenyt, maszkot) adományozott
Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány
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Hozzátartozói adományozások során Szaniszló A. bébiőr készülékkel támogatta
intézményünket.
 Hunyadi I. egyedi, varrott textil maszkokkal támogatta a pandémia kezdetén a
dolgozókat és az ellátottakat
 Az Ételt az Életért alapítványtól maszkot, banánt és kekszet kaptak az ellátottak
 Ruzsa és Öttömös önkormányzata az intézmény fertőtlenítése alkalmával fedett helyet
biztosított ellátottjaink részére (2 nagy sátor került felállításra)
 Bengő Sz. az SZTE Szakk Neurológiai Klinika intézményvezető ápolója
kötözőkocsival, matracokkal és kórházi ágyakkal segítette az intézményt
 Tisza Ortopédtechnika Kft, textil maszkokat adományozott az intézménynek
Támogatottak:
Az ellátottak nagy örömmel fogadták a hozzátartozók adományát. A sütemények, a banánok
a napi nehéz helyzetben mosolyt csaltak az arcukra. A korlátozások feloldása után, a
látogatások, illetve a napi séták alkalmával a kertibútort kényelmes és azóta is kedvelt
pihenőhelye a lakóinknak.
A hozzátartozókkal történő kapcsolattartás, a bébiőröknek köszönhetően gördülékeny
megoldásra talált, így biztosítva volt az ellátottak biztonsága a járvánnyal szemben. A
zsiliprendszeren keresztül az üvegajtók két oldalán a családtagok láthatták egymást, ami
ebben a nehéz helyzetben igazi lelki támasz volt. A dolgozóknak nagy öröm volt a
védőeszközök meglétének ténye. A pandémia idején az eszközök minvégig biztosítva
voltak, hála a fenntartónak, a központi intézménynek, illetve a támogatóknak,
alapítványoknak, hozzátartozóknak. Az izolációs részlegeken nagy segítségnek bizonyultak
a klinika és a MEREK adományai. A kórházi ágyak, amelyeket onnan kaptunk, fertőtlenítés
után elfoglalták helyüket az izolációs részleg szobáiban, így a fekvőalkalmatosság is
biztosítva volt. Az intézmény honvédség által végzett fertőtlenítése során a település
önkormányzata, illetve az öttömösi önkormányzat biztosított az udvaron sátrat
ellátottjainknak. Azon a napon egy meglehetősen hideg reggelre ébredtünk, és szerencsére
így a lakók nem fáztak meg a kiürítés során.
Ezúton szeretnénk minden támogatónknak köszönetet mondani. Ebben a nehéz és szomorú
helyzetben a dolgozók és az ellátottak morális és erkölcsi megbecsültsége nagyon fontos
volt számunkra. Itt bizonyosodott be, hogy érdemes a szférában dolgoznunk.
A CSCSMNO Szegedi Vakok Otthona Covid elleni védekezése
Belső kommunikáció és a munkatársak motiválása
A belső kommunikáció a munkahelyek sikeres működésének fontos része. Magába
foglalja a kollégák közötti kapcsolattartást, a vezető és a beosztottak közötti kommunikációt,
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az értesülések módját a különböző rendezvényekről és programról. Jelenti továbbá azt is, hogy
hogyan élik meg a munkavállalók a szervezeti változást, illetve fontos tényezője, hogy a
munkahelyen dolgozók mennyire érzik jól magukat az adott környezetben, mindennapi
együttműködésekben.
A belső kommunikáció célja a munkahelyi légkör javítása, a szervezet iránti
elkötelezettség, lojalitás fejlesztése. A folyamatos párbeszéd különösen a krízishelyzetekben mint például amilyen a Covid vírus miatt kialakult járványhelyzet - fontos. Előnyös és építő
jellegű, hogy minél több releváns információ kerüljön a közös térbe. Ennél fogva tud erősödni
a bizalom, a bevonódás és az elköteleződés a munkavállalókban. Nem utolsó sorban pedig
mindez pozitívan hat a motivációra is.
A járványhelyzet idején a Szegedi Vakok Otthonában minden nap tartottunk
megbeszélést az aktuális tudnivalókról, esetleges újabban bevezetett rendelkezésekről.
Reggelente kiosztásra kerültek az aznapi feladatok. A felmerülő kérdéseket és javaslatokat
megvitattuk, és közös döntéseket hoztunk. Az intézmény részlegvezetője mindig fordított időt
arra, hogy igény szerint a dolgozókkal az előforduló munkahelyi, vagy személyes
nehézségekről

elbeszélgessen.

Rendszeres

visszajelzésekkel

igyekezett

a

kollégák

teljesítményét ösztönözni, motiválni őket a napi teendőik között. Igyekezett segíteni a
dolgozókat a Covid járványhelyzet miatti változásokhoz való alkalmazkodásban.
A vezetőség lehetővé tette, hogy a rendkívüli helyzetre tekintettel otthon is dolgozhattak
azok a munkavállalók, akik a munkájukat ebben a formában is tudták végezni. Az
aktualitásokról a home office-ban dolgozók folyamatos tájékoztatásban részesültek.
A Szegedi Vakok Otthonának dolgozói online képzéseken tudták az ismereteiket
bővíteni, így a már megkezdett tréningek elvégzése sem sérült a pandémia alatt.
Az intézmény falaira vizuális üzenetek kerültek kifüggesztésre a mindenkori aktuális
információkról. Ezeknek nagy előnye, hogy gyorsan befogadhatóak és figyelemfelkeltőek.
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Munkatársak motiválása pandémia idején
A Jerusalema című zenére szabadidőnkben táncos koreográfiát tanultunk és gyakran
letáncoltuk. A zene és a közös mozgás oldotta a napi feszültséget bennünk. Névnapok
alkalmával, Mikulásra apró ajándékokkal kedveskedtünk egymásnak. Az adventi időszakban
forró teával, zsíros kenyérrel vendégeltek meg bennünket a konyhán dolgozó kollégák.
Közösen gyúrtuk a mézeskalácsot és amikor megsült, jóízűen falatoztunk belőle.
Gyakran mondtunk egymásnak vicceket vagy mutattunk egymásnak tréfás videókat.
Karácsonyra a vezetőség csomagokat állított össze a dolgozóknak és megköszönte a járvány
idején tanúsított helytállást, a kollégák összefogását.
Ismerkedést segítő és feszültségoldó játékok
Névtanulás, memóriajáték
Körben ülnek a résztvevők. A vezetőtől jobbra ülő bemutatkozik /teljes névvel/. A szomszédja
megismétli az előző nevet, majd a sajátját mondja. A mellette ülő tovább. A vezető marad
utolsónak, neki kell a legtöbb nevet memorizálnia
Fejrecsapós
A játékosok körben ülnek le, mindenki elmondja a keresztnevét. A kezdő játékosnak, valaki a
körből, egy másik játékos nevét mondja. A középső játékos megpróbálja fejbe csapni, hacsak
nem mond egy másik nevet idejében. Természetesen az őt megnevező játékosnak nem dobhatja
vissza a labdát, illetve létező nevet kell mondania, és persze nem mondhatja a középen álló
játékos nevét. Ha még idejében sikerül a középen álló játékosnak fejbe csapnia az elhangzott
nevű játékost, mielőtt ő másvalakit megnevezne, akkor helycsere történik, a pórul járt játékos
áll be középre.
Én még soha…
A körben ülő játékosok sorban mondanak valamit, amit még sohasem tettek. Például: „Én még
sohasem ettem káposztát.” A többiek jelzik, hogy van-e az éppen soron következő játékoson
kívül olyan, akire ez szintén igaz. Ha ő az egyetlen a körben, aki az adott dolgot nem csinálta,
kap egy pontot, ha más is van ilyen, akkor nincs pont.
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Miért fontos nekem ez a kép
A képeket kitesszük a kör közepére egy asztalra. Arra kérjük a résztvevőket, hogy nézzék meg
mindegyiket alaposan. Ha már megnézték, válasszanak ki egyet, ami a leginkább
„megszólította” őket. Vegye kézbe a kiválasztott képet. Mikor már mindenkinek megvan a
számára fontos kép, akkor leülünk. Mindenki egyes szám első személyben mondja: „Ez a kép
azért fontos nekem, mert ...”,vagyis elmond valamit magáról a csoportnak.
Három állítás egy hamis
Mindenki írjon magáról egy kis papírra két igaz és egy hamis állítást. A csoportvezető szedje
össze a papírokat és olvassa fel személyenként. A csoportnak először ki kell találni ki írta az
állításokat. Ha kiderült, ki kell találni melyik a hamis állítás.
Ki vagyok én?
Mindenki a tőle balra ülő személy hátára ragasztja a papírt. Ezután fel kell állni és mindenkitől
egy kérdést kell kérdezni a személyre vonatkozóan. A feladat az, hogy mindenki rájöjjön, ki
van a hátára írva, kicsoda ő?
Goofie
Álljunk fel laza csoportban, csukjuk be a szemünket és kezdjünk el vándorolni körbe-körbe. Ha
találkozunk valakivel, rázzuk meg egymás kezét és kérdezzük meg: „Goofie?”. Ha egy kérdő
„Goofie?” -t kapunk válaszul, akkor nem volt szerencsénk, nem találkoztunk vele. Csukott
szemmel keressünk tehát tovább. Mialatt mindenki kéz rázogatva körbevándorol, és Goofie
után kérdezősködik, a játékvezető az egyik játékos fülébe súgja, hogy ő Goofie. Mivel Goofie
tud látni, ezért ez a játékos kinyithatja a szemét. Goofie azonban sajnos néma, ezért ha
vándorlásaink közben olyasvalakivel találkozunk, aki megrázza ugyan kezünket, kérdésünkre
azonban néma csend a válasz, akkor örülhetünk, mert végre megtaláltuk Goofie-nkat. Most
végre kinyithatjuk a szemünket.
Kacat vadászat
A csoport tagjai kiscsoportokat alkotnak (10 fő). Egy papírra felírjuk az ABC betűit, és a feladat
az, hogy a résztvevők minden egyes betűhöz keressenek olyan tárgyat a teremben, ami az adott
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betűvel kezdődik (K: kulcs, T: táska stb.) A listán minden egyes holmi 1 pontot ér. A
csoportoknak 5 percük van a vadászatra, az nyer, akiknek több pontja van.
Felébred a dzsungel
Mindenki körbe áll. Minden résztvevő válasszon egy állathangot. Játsszák el, hogy felébrednek.
Először csendben, azután halk hangokat kiadva, majd egyre hangosabban, egészen az üvöltésig.
Jó kívánság
A foglalkozás végén jó szerepet tölt be az elválás okozta feszültség oldására. A résztvevők
külön-külön felírnak egy őszinte jókívánságot. Miután mindenki elkészítette a saját jókívánság
listáját, akkor azt felolvassák. Lehet egyéni vagy csoportos jókívánság is.
Természetesen a tanulmányokat barlangok látogatása az Aggteleki cseppkőbarlang, a
Gombaszegi barlang spagetti cseppkövekkel, a Nagy Könyv megtekintése, a Tengerszem körüli
séta is követte, amelyen a csapat rendkívül jól érezte magát. Ámulva gyönyörködtünk az
edelényi kastélyban, amelyet rendkívül tartalmas idegenvezetéssel járhattunk be.

Az önkéntes citerazenekarunk is tevékenykedett, igaz kevesebb fellépéssel, mint a korábbi
években.
A járványhelyzet miatt sok találkozó elmaradt a zenekar életében, mi sem tudtuk megrendezni
már két évben, a hagyományőrző bálunk is kétszer elmaradt,
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A 2021-es év első nagyobb rendezvénye a citerás tábor volt július 12-15 között, ahol 3 újabb
népdalcsokor harmonizált változatát sajátítottuk el. Ezután, július 18-án Mezőtúrra
mentünk Nemzetközi Citerafesztiválra.
Augusztus 07-én az Öreghegyi Bodza citerazenekar által megrendezett népzenei találkozón, mi
is szerepeltünk és rendkívül jó hangulatú találkozó volt.
Augusztus 20-án a Kisteleki Búcsú és Aratóünnepen szintén vittük citeráinkat és a hallgatóság
örömére muzsikáltunk. Szeptember 26-án rendezett Szent Mihály napon is zenélhettünk.
Október 16-án a Vecsési Balla Péter Népdalkör és Citerazenekar meghívására részt vett a
Kisteleki Citerazenekar a IV. Szomszédolás Nemzetközi Folklór Fesztiválon Vecsésen. A
dalokat a nyári citerás tábort Erdei Attila népzene és citera tanár tanította és vezette 2021-ben
is.

November 6-án a Csólyospálosi Népzenei Találkozón is részt vettünk és vidám hangulatot
varázsoltunk a résztvevők örömére.
Az ifjú Keresztények Egyesülete zenekarunkat meghívta a Márton napi rendezvényre, ahol a
tűz zsonglőrök után mozgásra késztettük a jelenlevőket. Végül az évet Kisteleken, Advent 3.
vasárnapján zenével zártuk.
A Hétszínvirág óvoda ballagási műsorához is adtunk zenei kíséretet. A citerazenekar részére
mikrofonok, erősítő beszerzése megvalósult márciusban, amelyre fedezetet az önkormányzati
támogatás biztosított.
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2021. november12-én nagy örömmel vettük át a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Főigazgatójának köszönetét a szociális területen végzett munkánkért.
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Köszönöm a támogatóknak az önkénteseknek a segítséget a kuratóriumi tagok és a meghívott
vendégek figyelmét, további jó egészséget kívánok.
Kistelek, 2022. 03.17.
Tisztelettel:
Szalai Józsefné
kuratórium elnöke
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