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KATOLIKUS KARITÁSZ –  
CARITAS HUNGARICA 

A Katolikus Karitász a Magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszerve-
zete. Egyházi jogi személyiségű közcélú humanitárius szervezetként kor-
ra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segíti a rászoru-
lókat szociális intézmények fenntartása és különböző segélyprogramok, 
akciók útján.

A Karitász annak a nemzetközi hálózatnak a tagja, amely a világ 165 or-
szágában van jelen és ugyanazon küldetéstudatból fakadóan valósítja 
meg a felebaráti szeretet és rászorulók segítésének krisztusi parancsát.  
A segélyszervezet hazai hálózatának részei: az országos központ (Katoli-
kus Karitász – Caritas Hungarica), a 16 egyházmegyei központ, az általuk 
fenntartott intézmények és a több mint 800 plébániai csoport, melyekben 
közel 10.000 önkéntes tevékenykedik rendszeresen.
A szervezet munkáját 8 fő tevékenységi terület mentén végzi: családok 
segítése, idősgondozás, szenvedélybetegek segítése, fogyatékkal élők 
és megváltozott munkaképességűek támogatása, hajléktalanoknak ellá-
tása, hátrányos helyzetű kisebbségek segítése, menekültek és üldözött 
keresztények támogatása és katasztrófahelyzeti segítségnyújtás.

A Katolikus Karitász hazánk egyik legnagyobb karitatív szervezeteként 
hosszú évek óta vesz részt országszerte felzárkóztató célú és öngondos-
kodást segítő programok kidolgozásában és megvalósításában. A Sellyei 
járás 38 településén 2018. eleje óta van jelen a segélyszervezet a Vég-
telen lehetőség – Komplex felzárkóztatási modellprogram a Sellyei járás-
ban címmel EFOP-1.5.1-17-2017-00005 azonosító számú projekt kereté-
ben szociális-, oktatási- és közösségfejlesztést célzó szolgáltatásaival. A 
Karitász 2018 nyarán Kisszentmártonban, a hozzá tartozó Majláthpuszta 
szegregátumban és Tésenyben hozott létre Jelenlét Pontokat, melyek a 
települési problémákra és hiányokra reagálva komplex közösségi térként 
funkcionálnak. 2020. nyarától további öt ormánsági kistelepülésen, Dráva-
iványi, Sósvertike, Lúzsok, Piskó és Vejti falvaiban kezdték meg feladatu-
kat a szervezet munkatársai mindennapi szociális segítői jelenléttel.

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓJA: 
Végtelen lehetőség – Komplex felzárkóztatási modellprogram a  
Sellyei járásban EFOP-1.5.1-17-2017-00005 azonosító számú projekt
 
PROJEKT IDŐTARTAMA: 
2018.03.01.-2022.05.29.

PROJEKT CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE: 
A projekt célterülete a sellyei járás, amely egyike annak az 5 járásnak, 
amelyekben a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi és munkaerő-piaci 
hátrányok a legnagyobb mértékű halmozódást mutatják, s ahol a sze-
génységben élő népesség aránya lényegesen magasabb a magyaror-
szági átlagnál. A fejlesztés célja az érintett járás településeinek továb-
bi leszakadásának fékezése, megállítása, a járáson belüli fejlettségbeli 
különbségek csökkentése a helyi közösségek fejlesztésével, a lakosság 
életesélyeit, életminőségét, szolgáltatásokhoz való hozzáférését, mobili-
zációját, közösségi kapacitásainak aktivizálódását szolgáló beavatkozá-
sokkal; a kapacitás hiányos és alulmotivált szolgáltatások fejlesztésével 
és szükség szerinti pótlásával, a szolgáltatások összekapcsolásában rej-
lő lehetőségek kiaknázásával.

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK: 
Járási diagnózis készítése során a feltárt problémákra modell programok, 
szolgáltatások kipróbálása, működtetése a komplex felzárkóztatás eszkö-
zeivel a jelenlét alapú szociális munka keretében.
A sellyei járásban összesen 38 település található. A Végtelen Lehetőség 
projekt során kiemelten 12 településen (Téseny, Kisszentmárton+Mailáth-
puszta, Csányoszró, Baksa, Baranyahídvég, Besence, Drávasztára, Kis-
asszonyfa, Magyarmecske, Markóc, Okorág, Ózdfalu) nyújtjuk szolgálta-
tásainkat. Melyek közül 2 településen (Kisszentmárton, Téseny) Jelenlét 
Pont (napi rendszerességgel), 2 településen (Csányoszró, Mailáthpuszta) 
Mobil Jelenlét Pont (heti rendszerességgel). Utazó Jelenlét Szolgálta-
tással kiemelten 10 településen (Baksa, Baranyahídvég, Besence, Drá-
vasztára, Kisasszonyfa, Magyarmecske, Markóc, Okorág, Ózdfalu) (heti, 
havi rendszerességgel) vagyunk jelen a közösségek életében. A további 
26 településen pedig a felmerülő igények, szükségletekre reagálva, az 
együttműködő partnerek által jelzett nehézségekre reflektálva nyújtjuk a 
szolgáltatásainkat a célcsoport számára.
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EREDMÉNYEK ÉS TAPASZTALATOK:
Jelenlét Pontok: Tésenyben és Kisszentmártonban működtettünk jelen-
lét pontokat, közösségi tereket, ahol különböző szolgáltatásokat nyújtunk 
a helyi lakosok számára. 

Mobil Jelenlét Pontok: Csányoszrón az IKSZT-vel együttműködve heti 
rendszerességgel tartunk fejlesztő és tanulás segítő foglalkozásokat, 
foglalkozunk szociális ügyintézéssel. Igény és szükséglet jelzése esetén 
keressük a családokat. Mailáthpusztán heti rendszerességgel nyújtunk 
szolgáltatásokat, a közösségépítést helyeztük fókuszba, ez a település 
alapvetően egy szegreált településrész, ahol a szociális problémák hal-
mozódnak a családokban. A gyerekek és a felnőttek számára különböző 
szabadidős programokat szerveztünk, a tanulás segítő módszerek fó-
kuszban vannak, továbbá az egyéni szociális ügyintézés is folyamatos.

Utazó Jelenlét Szolgáltatás: A járás összes településén nyújtanak szol-
gáltatást, de kiemelten 10(+2) települést látogatnak heti-havi rendszeres-
séggel. A szolgáltatások elsősorban a településen élők igényeitől függ, de 
vannak szolgáltatások, amit mindenhol biztosítunk. Pl. játszóbusz, kéz-
műves foglalkozás, szociális ügyintézés, kríziskezelés, családi rendezvé-
nyek. A problémák jelzése direkt és indirekt módon történik a célcsoport 
részéről ezen programokon való részvételük során. A szolgáltatással kap-
csolatban pozitívak a tapasztalatok.

TEVÉKENYSÉGEK A PROJEKTBEN: 
Járási szinten: Helyzetfelmérés, diagnózis, Együttműködések erősítése, 
Járási Szolgáltatói Kerekasztal, Járási Fejlesztési Fórum, Szakmai Konfe-
rencia, Sellye Járási Információs és szolgáltatási honlap aloldal és online 
tudástár

Jelenlét Pontokon: Szakmai műhely, lakossági fórum, Tanoda jellegű 
tevékenység, tanulást segítő felzárkóztatás, felkészítés, gyermekjátszó 
klub (vezetett fejelsztő célú és szabad játék, bábozás, stb.), szülő klub 
(mesélés, gyermekápolás, nevelés, stb.), „Mese délután”, „Kézművesek 
órája” - tematikus gyermekfoglalkozás. Családi nap - zenés, közösségi 
programok a gyermekek és szülők bevonásával, műsoraival, „Tudatos 
háztartás” - ismeretterjesztő klub a családoknak (olcsó háztartásvezetés, 
takarékoskodás, praktikus vásárlási, főzési tanácsok, pénzbeosztás, kö-
zösségi segítés, stb.).

Kölcsönző: gyermekápoláshoz szükséges eszközök (babaápolási eszkö-
zök, gyógyászati segédeszközök) továbbá kályha. 
Közösségi mosási lehetőség, tetvességet megelőző és megszüntető 
program működtetése.
Felnőtt klubok, prevenciós csoportok, klubok (fiataloknak és felnőtteknek), 
nyári napközis és bentlakásos táborok, rendezvények.

Utazó Jelenlét Szolgáltatás: Játszóház programok,játszóbuszos szol-
gáltatás, Mobil Jelenlét Pont működtetés (kézműves fogl; ifi klub, játékok, 
filmklub, stb), családi-,gyermek rendezvények, ügyintézés, kríziskezelés.

Fejlesztő szolgáltatások:
·  gyógypedagógus, 
·  fejlesztőpedagógus a Jelenlét Pontokon (heti 20 óra)
·  fejlesztőpedagógus az óvodákba (heti 20 óra) 
·  logopédus a Jelenlét Pontokon 
·  meseterapeuta
·  szupervízor
·  addiktológiai konzultáció
·  mediáció

Képzések szakembereknek és célcsoportnak:
·  Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett közösségi és szo-

ciális munka 
·  Közösségi munka 
·  ECDL tanfolyam
·  Értsük egymást jól! 
·  Egészségesebb munkahelyi közösségek program (munkahelyi egész-

ségfejlesztés, stressz-addiktológiai témakör)
·  Egészségesebb, biztonságosabb iskolaközösségek program (kortárs 

erőszak, zaklatás prevenciója)
·  Elsősegély előadások édesanyáknak a sellyei Egészségfejlesztési Iro-

dával együttműködve

Szakmai tapasztalatcsere, tanulmányút: Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat által megvalósított Végtelen lehetőség munkatársaival a kunhegye-
si járásban (Tiszabő, Tiszagyenda, Tiszabura) találkoztak a sellyei járás 
Végtelen lehetőség Projekt munkatársai
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Szakmai rendezvények járási szinten:
·  Járási Szolgáltatói Kerekasztal (9 alkalommal)
·  Járási Fejlesztési Fórum (16 alkalommal)
·  Szakmai konferenciák (6 alkalommal)

Célcsoport támogatása, aktivizálása innovatív programokkal a Kato-
likus Karitász Végtelen projektjében:
·  Akarom Program (öngondoskodást elősegítő program családoknak)
·  Szép Otthon Program (lakhatási életkörülményeket segítő program)
·  Zöldellő Kertek Program (háztáji gazdálkodást és kiskert program az 

öngondoskodás támogatása)
·  Példakép Program (mintaadók szerepe a járásban, iskolai sikeressé-

get, pályaválasztást támogató program köznevelési intézményben és a 
jelenlét pontokon)

·  Családi napok (közösségszervezést, közösség erősítését célzó program)

A projektről további tájékoztatást nyújt:
dr. Boros Julianna
szakmai vezető
Katolikus Karitász - Caritas Hungarica
Végtelen lehetőség – Komplex felzárkóztatási modellprogram a Sellyei já-
rásban címmel EFOP-1.5.1-17-2017-00005 sz. projekt
Mobil: 06/70/601-5329
E-mail: boros.julianna@caritas.org.hu 

További információk elérhetők a projekt honlapján: 
Végtelen lehetőség – Komplex felzárkóztatási modellprogram a Sellyei já-
rásban címmel EFOP-1.5.1-17-2017-00005 sz. projekt online elérhetősége: 
www.karitasz.hu 
Végtelen lehetőség - Katolikus Karitász (karitasz.hu)

VÉGTELEN 
LEHETŐSÉG 

PROJEKT
Sellyei Járás
Katolikus  
Karitász

Jelenlét Pontok
Kisszentmárton,  

Téseny  
(heti 6 napon át)

Utazó 
Jelenlét 

Szolgáltatás
sellyei járás,  

DE kiemelten 10  
településen
(hétköznap 

+igény szerint)

Mobil Jelenlét 
Pontok

Csányoszró, 
Majláthpuszta  

(heti 1 alk.)

Együttműködések 
erősítése

(szakmai műhely, 
kerekasztal, honlap,  

stb.)  
sellyei járás

Diagnózis 
alapú fejlesztő 
szolgáltatások  

(igény, szükséglet 
alapján) 

sellyei járás

FEJLESZTŐ 
SZOLGÁLTATÁSOK

Véletlen Lehetőség Projekt

Fejlesztő pedagógus Célcsoport:
óvodáskorú gyermekek

Helyszín: óvodák: Baksa, 
Bogádmindszent, Magyarmecske

Fejlesztő pedagógus Célcsoport:
iskoláskorú gyermekek

Helyszín: Kisszentmárton JP, 
Téseny JP

További szolgáltatások:
logopédiai, addiktológiai, 

meseterapeuta, szupervízor, 
mediátor
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PÉLDAKÉP PROGRAM  
A SELLYEI JÁRÁSBAN

A Példakép Program, 2018-2022 között a Katolikus Karitász - Caritas 
Hungarica – Végtelen lehetőség – Komplex felzárkóztatási modellprog-
ram a Sellyei járásban c. projekt keretében valósult meg.

A Példakép Program egy pályaorientációs előadás sorozat, amely össze-
sen négy helyszínen került megrendezésre, a Katolikus Karitász Utazó Je-
lenlét Szolgáltatásának, illetve Tésenyi Jelenlét Pontjának szervezésében. 

A Program ötlete Orsós György 
kollégánk nevéhez fűződik, aki az 
első alkalmakat a tésenyi jelenét 
pont közösségi segítőjeként bo-
nyolította le. 
A program célja, hogy informáci-
ókat, segítséget nyújtson a pálya-
választás előtt álló, főként nyol-
cadik osztályos fiataloknak. Az 
előadások keretében az iskolások 
számos „példaképpel” ismerked-
hettek meg, akik mind olyan, több-

ségében cigány származású fiatalok, akik szegény családból érkeztek, de 
nehéz körülményeik mellett, illetve azok ellenére jelentős sikereket értek el 
pályájukon, illetve részt vettek vagy vesznek a felsőoktatásban.
A program segít a fiataloknak eligazodni a pályaválasztás útvesztőiben, 
közvetett módom segíti a pályaorientációt és növeli a tanulási motiváció-
jukat.

A Példakép program legelső alkalmára 2018. november 30-án került sor, 
a tésenyi jelenlét ponton. A meghívott vendég Sárközi Attila volt, aki ro-
mológusként és K-1 versenyzőként, illetve edzőként tevékenykedik. Attila 
igyekezett a tanulásra motiválni a gyerekeket, majd egy kis edzéssel tette 
színesebbé a programot. A sikeres versenyző magával hozta okleveleit, 
melyeket a gyerekek megfoghattak, megnézhettek, majd az előadás vé-
gén mindenki kapott egy-egy emléklapot.

A 2019. január 18-i program vendégei Óváriné Orsós Renáta és Óvári 
Károly voltak. Renáta a Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és 
Kulturális Központ, Károly pedig a Gandhi Gimnázium, Kollégium és az 
AMI dolgozója. A házaspár jó példával tudott szolgálni a fiatalok számára, 
hogy miért is érdemes tovább tanulni. A program egy izgalmas csapatépítő 
játékkal zárult.

2019. február 22-én Király Márk színész 
és rendező látogatott el a tésenyi gyere-
kekhez. Ez az alkalom különösen emlé-
kezetes volt, mivel elsőként a meghívott 
főszereplésével készült „Szeretetnepper” 
című film vetítésével kezdtünk, majd mi-
után ennek vége lett, egyszer csak be-
lépett az ajtón a főszereplő, ami nem kis 
meglepetést okozott a gyerekek körében. 
Ugyan először kicsit bátortalanok voltak, 
de később feloldódtak, és már kérdezni is 
mertek a főszereplőtől. 

2019. március 22-én Kalányos Terézia  
volt a tésenyi jelenlét pont meghívott 
vendége, aki szociálpedagógusként, ro-
mológusként, mesegyűjtőként, valamint 
műfordítóként is tevékenykedik. Terézia 
szakmai pályáját tekintve különösen ér-
dekes volt az a mozzanat, miszerint egy 
amerikai társaság megkeresésére éppen 
a Biblia beás nyelvre történő fordításán 
dolgozott. Ekkor éppen János evangéli-
umával készült el, és Lukács evangéliu-
mán pedig dolgozott. Az alkalmon a helyi 
Roma Kisebbségi Önkormányzat Tagjai 
is részt vettek, így még szélesebb körben 
tarthattuk meg foglalkozásunkat. 
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2019. április 12-én, Tésenyben Nemes 
János mutatkozott be a Példakép Prog-
ram kereteiben. János elmesélte életútját, 
miként jutott el oda, ahol most tart, amel-
lett, hogy szociális munkás végzettsége 
van, még szakmával is rendelkezik búto-
rasztalosként is dolgozik. Mivel szakmá-
val és diplomával is rendelkezik, így kivá-
ló példa volt a fiatalok számára, hitelesen 
tudta képviselni elvét, miszerint mindenki-
nek szükséges valamilyen végzettséggel 
rendelkeznie. 

Németh István 2019. május 17-én láto-
gatott el Tésenybe, akinek a foglalkozása 
rendőr. Mesélt szakmájáról, annak ne-
hézségeiről, illetve tanulásra ösztönözte 
a gyerekeket, akik különösen élvezték, 
hogy egy hozzájuk hasonló körülmények 
közül induló fiataltól hallhatták életútját.

A 2020-as évi alkalmak már Téseny mel-
lett a baksai, illetve a magyarmecskei 
általános iskolákban is megrendezés-
re kerültek. Így történt ez 2020. január 
9-én is, amikor is mindhárom helyszínen  
Dr. Orsós Zsuzsanna biológus, rákkuta-
tó, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa 
volt a vendégünk. Zsuzsanna rendkívüli 
példa volt a gyerekek számára kiemelke-
dő szakmai teljesítményével.

2020. február 13-án egy napon két 
helyszínen tudtuk megtartani fog-
lalkozásunkat, Baksán, illetve Ma-
gyarmecskén, ahol Csonka Imre 
fizioterapeuta és csontkovács volt 
a vendégünk, aki nem mellesleg 
K-1 versenyző, sőt sportágában 
világbajnoki címet ért el. Ez utóbbi 
sikere különösen érdekes és iz-
galmas volt a gyerekek számára.

2020. március 5-én Orsós Krisz-
tián látogatott el felkérésünkre a 
baksai és a magyarmecskei álta-
lános iskolákba, aki szakácsként 
és pincérként dolgozó fiatal, emel-
lett Stádium díjas cigány/roma 
táncos. A foglalkozás keretében 
mesélt magáról és az életútjáról, 
valamint egy zenés, táncos foglal-
kozást is tartott a diákoknak.

A program néhány alkalmára a baksai és a magyarmecskei általános isko-
la, illetve Téseny mellett a kisszentmártoni jelenlét pontokon is sor került. 
Kisszentmártonban 2021. október 22-én zajlott egy Példakép Programos 
alkalom, ahol Kovácsevics Krisztián volt a meghívott vendég. Krisztián 
helyi lakos, akit a gyerekek már jól ismernek, így szívesen kérdeztek tőle. 
Jelenleg zenei előadóként tevékenykedik, egyre nagyobb sikerrel. Kriszti-
án előadásában arra fektette a hangsúlyt, hogy a nehézségek, bukások el-
lenére is érdemes az életben a szorgalomra, kitartásra törekedni, és soha 
nem szabad feladni. 

Az Utazós jelenlét Szolgáltatás szervezésében Baksán az első alkalomra 
2021. december 9-én került sor, melynek keretében Kőszegi Krisztián 
mutatkozott be a Baksai Általános Iskola nyolcadik osztályosainak. Kriszti-
án földrajz-történelem tanár, Pécsi Tudományegyetemen végzett. Mint azt 
későbbi példaképeink esetében is látni fogjuk, Krisztián életében is nagy 
szerepet játszottak a Roma Szakkollégiumok, ezzel kapcsolatos tevékeny-
ségei mellett tanodai mentorként is tevékenykedik. Krisztián saját életútján 
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és annak nehézségein keresztül mutatta 
be a fiataloknak, hogy a rossz kiindulási 
alap ellenére lehet valaki sikeres, főként, 
ha kellő kitartással és elszántsággal ta-
nul. Középiskolai tanulmányait a pécsi 
Leőwey Klára Gimnázium Arany János 
Tehetséggondozó Program keretein belül 
végezte el. Ez a pályaválasztás előtt álló 
fiatalok szempontjából egy különösen ér-
dekes információ volt, ugyanis az osztály-
ból többen érdeklődtek a program iránt, 
így Krisztián hiteles információkkal tudott 
szolgálni számukra a program előnyei-

ről, saját tapasztalatairól. Az előadás pályaorientációs része mellett, kez-
désként játékos foglalkozásokkal is színesítette a programot, tanulságos 
feladványokat, feladatokat, játékokat bonyolított le a foglalkozások kere-
tében, ezzel elősegítve megismerkedését az osztállyal. Bemutatta saját 
maga és diáktársai által készített társasjátékot, melynek témája, hogy a 
tipikus szegénység okozta élethelyzetek gyűrűjében hogyan boldogulhat 
egy fiatal, és milyen módon kerülhet be, illetve maradhat bent a felsőok-
tatásban. A játék egyfajta pályaorientációs szerepjáték, amely különböző 
nehéz élethelyzetek és döntések elé állítják a játékosokat. A foglalkozás 
végén minden diák reflektálhatott a játékokra, feladatokra, elmondhatta a 
tapasztalatait az adott alkalomhoz kapcsolódóan. Krisztián a további alkal-
mak mindegyikén részt vett, segítve a többi előadó munkáját.

2021. december 11-én tésenyi jelenlét 
pontunkon is zajlott egy Példakép progra-
mos foglalkozás, melynek keretében egy 
helyi lakos, Liner Dávid mutatkozott be 
a gyerekeknek. Dávid mezőgazdasági és 
állattenyésztő szakemberként tevékeny-
kedik, így hiteles információkkal tudott 
szolgálni az érdeklődő fiataloknak a szak-
máról, illetve a térségben adott oktatási 
intézményekről. A bemutatkozást kötetlen 
beszélgetés követte, majd a program zá-
rásaként a gyerekeket közös muffin sü-
tésre invitálták a jelenlét pont dolgozói. 

A 2022. január 6-ai alkalom Példaképe 
Kőszegi Márió volt, Krisztián testvére. 
Márió a gyermekvédelemben dolgozik 
nevelőként, emellett levelező szakon 
Gyógypedagógiát hallgat a Pécsi Tudo-
mányegyetemen. A European Volunteer 
Service keretében tíz hónapon át Albáni-
ában önkénteskedett, melynek során egy 
árvaházban és egy roma jogvédő szer-
vezetnél segítette a szervezet minden-
napi tevékenységét. Márió egy hátrányos 
helyzetű és sok gyermekes családból 
származik, de ezek sem hátráltatták cél-

jai elérésében, sikeres fiatal vált belőle. A foglalkozás most is ismerkedő, 
ráhangolódó játékokkal kezdődött, ezzel segítve a jó hangulat megalapo-
zását. Márió részletes információkkal tudott szolgálni az Arany János Te-
hetséggondozó Programról, mivel e keretében végezte középiskolai tanul-
mányait. A foglalkozás második felében a diákok a saját képességeiket és 
jellemzőiket térképezték fel először önállóan, majd kis csoportokra osztva 
is. Ezután reflektáltak ezen tulajdonságaikra, így tovább gondolva tovább-
tanulásuk lehetőségeit. 

Következő és egyben harmadik alkalmunk 
az évben 2022. január 27-én került meg-
rendezésre, melynek főszereplője Petro-
vics Máté volt. Máté Alsószentmártonból 
származik, jelenleg is itt él családjával. 
Tanulmányait a Pécsi Tudományegye-
tem Kultúratudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Karán folytatja, mint 
tanító szakos hallgató. Egyetemi tanul-
mányai mellett roma civilszervezetekben 
és általános iskolákban is tevékenykedik, 
táncházakat, táborokat szerveznek. Kö-
zel tíz éve táncol különböző cigánytán-

cokat, előbb felsorolt tevékenységei is eköré szerveződnek. Jelenleg az 
alsószentmártoni Romatest cigány tánccsoportban táncol, és ennek kere-
tében célként tűzte ki a roma kultúra és hagyományok ápolását. Máté rész-
letesen bemutatta életútját, ennek központjába pedig szülőfaluját helyezte, 
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majd szemléltette életének fontosabb mérföldköveit. A foglalkozás most is 
a diákok készségeire fektette a hangsúlyt. Ezután négy csoportban dol-
gozva, a tanulók korábban felsorolt képességeiket figyelembe véve, azo-
kat felhasználva alkottak meg különböző fantáziavállalkozásokat, melyet a 
„Cápák között” című műsor mintájára prezentálniuk kellett két kiválasztott 
befektető előtt. A tanulók így képet kaphattak arról, hogy saját hasznos 
tulajdonságaikat, hogyan tudnák kamatoztatni egy későbbi vállalkozásban. 

A Példakép Program következő előadása 
2022. február 3-án került megrendezésre, 
a nap főszereplője Budai Dániel volt. 
Dániel, alsószentmártoni lakos, 22 éves 
egyetemista fiú. Hátrányos helyzetű roma 
család gyermekeként született, célja, 
hogy az ebből adódó megbélyegzés és 
korlátok közül kitörjön, cáfolja a sztereo-
típiákat. Úgy véli, ehhez a legjobb út a 
tanulás, példaképeinek azokat a falubeli 
lakosokat tekinti, akik nehéz körülményeik 
ellenére diplomát szereztek, ő is szeret-
né ezt a csoportot erősíteni. Ennek érde-

kében 2018 óta jár a Pécsi Tudományegyetem informatikatanár, média-, 
mozgókép- és kommunikációtanár szakára. A jövőben tanárként szeretne 
elhelyezkedni, hogy hozzá hasonló fiatalok továbbtanulását támogassa, se-
gítse, illetve megkönnyítse az ehhez vezető utat. Egyetemi tanulmányai so-
rán a roma szakkollégium segítette. A szokásos ráhangolódó játékok után 
Dániel bemutatkozott a diákoknak, ennek során főként az alsószentmártoni 
középiskolájára alapozott. A gyerekek azt a feladatot kapták, hogy dolgoz-
zák ki önállóan rövid, illetve hosszú távú céljaikat, majd ezeket prezentálják 
társaik felé is. A foglalkozást ismét egy könnyed, vidám játékkal zártuk. 

Következő baksai alkalmunkra 2022. február 10-én került sor, melyen a té-
senyi Borbély Ferenc volt a vendégünk. Ferenc egyébként nem csak Bak-
sán, de 2021. október 30-án a tésenyi jelenlétponton is bemutatkozott az 
érdeklődőknek. Ferenc ismerős volt a diákoknak, hiszen ebben az intéz-
ményben végezte általános iskolai tanulmányait, illetve a „Tanítsunk Ma-
gyarországért Program” mentoraként is tevékenykedik az iskolában. Emel-
lett jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatika karának 
hallgatója, gépészmérnöki szakon. Középiskolai tanulmányait a Leőwey 

Klára Gimnázium Arany János Tehetség-
gondozó Program keretein belül végezte 
el, így ő is hiteles és aktuális informáci-
ókkal tudott szolgálni a program iránt ér-
deklődő nyolcadikosoknak. Ferenc tervei 
között szerepel, hogy az alapszak elvég-
zése után biomechatronikai szakirány-
ban tanuljon tovább. Baksai alkalmunkon 
Ferenc különböző játékos önismereti fel-
adványokkal készült a diákok számára, 
Tésenyben azonban palacsintasütésre is 
sor került a program keretében. 

Utolsó, záró alkalmunkat szintén Kőszegi Krisztián tartotta. Ezen az al-
kalmon a diákoknak önállóan kellett dolgozniuk, példakép program kereté-
ben zajlott a foglalkozás, rajzoltak, mely során egy fektetett „Y” betűt, amin 
ábrázolniuk kellet a múltjukban történt fontosabb eseményeket, emellett 
szemléltetniük kellett a jövőjüket, majd az álmaikat is. Ezt követően min-
denki bemutathatta a saját tervezetét társainak. Mivel ez volt a záró al-
kalom, ennek okán szó esett a középfokú tanulmányokról, jövőképről is. 
Minden diák elmondhatta azt, hogy melyik intézménybe felvételizett illetve, 
felvételt nyert-e a választott intézménybe. A program keretében a diákok 
számos életutat, alternatívát láthattak, illetve saját magukat is jobban meg-
ismerték. 
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A Végtelen projekt megrendezett Példakép Programunk sikeresnek mond-
ható, a gyerekek visszajelzései alapján hasznos és érdekes előadásokat 
hallottak. Kőszegi Krisztián vezetésével olyan feladatokat oldottak meg já-
tékos keretek között, amelyekkel a való életük és a továbbtanulásuk során 
is találkozhatnak, hasznosíthatnak, minden alkalom végén érdekes tanul-
sággal távozhattak. Minden példakép rendkívül érdekes és színes életúttal 
rendelkezik, melyek különösen alkalmasak voltak arra, hogy jó példaként, 
mintaadóként szolgáljanak a jövő generációi számára.

„Jó volt hallani, hogy vannak cigány tanárok,  
korábban még soha nem találkoztam cigány tanárral.”

„ Eddig úgy tudtam, hogy kőműves építi a házat, most már tudom,  
hogy előtte meg kell tervezni, rájöttem, engem inkább  

az építészet érdekel.” 

„Jó volt együtt lenni.”

JEGYZETEK
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