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  TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája  

Szeretetszolgálat a váci Piarban 

10. évfolyam 

2020/2021 

 

 

B Nagycsaládosok Váci Egyesülete 

  

Cím: A családok otthona 

Kapcsolattartó: Komjátiné Bartos Nóra 

Feladat: Gyerekekre vigyázni, segíteni a családot a hétköznapi feladatokban 

Szükséges adottságok: türelem, segítőkészség, empátia, ötletesség, kreativitás, kézügyesség 

Első közös alkalom: szeptember 28-i héten megbeszélés alapján 

 

Kód tevékenység fő megjegyzés, 

időpont 

B/1 
Gyerekekre vigyázni, segíteni 

egy 3 kisgyermekes családot,  
1-2 

Hetente 1-szer, 

megbeszélés 

szerint 

B/2 

Gyerekekre vigyázni, segíteni 

egy 7 kisgyermekes családot 

(Kosd) 

1-2 

Hetente 1-2-szer 

megbeszélés 

szerint 

 

 

C Csörögi Tanoda – korrepetálás Csörögön a tanodában 

 

Cím: Csörög; Zöldfasor utca 

Kapcsolattartó: Horváthné Stumm Erzsébet tanárnő 

Feladat: Csörögi hátrányos helyzetű diák tanulásának segítése, korrepetálása. Ebben a Tanoda 

segítséget biztosít. 

Szükséges adottságok: Olyan középiskolásokat keresünk, akik empatikusak, tudják, hogy a 

tanulás megszerettetéséhez fontos a sikerélmény, a tetejében még megbízhatóak is. 

Első közös alkalom: szeptember 21-én, hétfőn 

 

Kód tevékenység fő megjegyzés, időpont 

C/2 

Csörög, Tanoda 

korrepetálás, játék, rendrakás, 

takarítás; esetleg online 

korrepetálás 

2-4 

fő 

havi 1-2 alkalom hétfőn du. 3-7-ig (Horváthné 

Stumm Erzsébet tanárnővel, autóval) 
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D Segítő szolgálat a gödi Búzaszem iskolában 

 

Cím: 2131 Alsógöd, Vécsei utca 1. 

Kapcsolattartó: Ribényi Mónika tanárnő 

Feladat:beszélgetés, játék, felügyelet, zenei foglalkozás 

Szükséges adottságok: tárgyi ismeretek, türelem, empátia, motiválni tudás, magyarázó 

készség, segítőkészség 

Néptánccsoport: néptáncos ismeretek 

Első közös alkalom: szeptember 28-i héten megbeszélés alapján 

Régi Búzaszemes diákokat különösen várják! 
 

Kód tevékenység fő megjegyzés, 

időpont 

D/1 Néptánc foglalkozás segítése 2 

Hetente 1 óra 

megbeszélés 

szerint 

D/2 

Délutáni sporttevékenység 

(tollaslabda, asztalitenisz, foci) 

támogatása az ügyeletesekkel 

2 

Hetente 1 óra 

megbeszélés 

szerint 

 

 

 

E Természet- és környezetvédelmi munkák 

 

Cím: többféle helyszínen 
Kapcsolattartó: Menyhárt Gellért 2021A 

Feladat:Természet- és környezetvédelmi munkák ; szemétszedés;... 

Szükséges adottság: nem igényel különösebb adottságot, természetszeretet;  

Első közös alkalom: megbeszélés szerint 

 

 

Kód tevékenység fő megjegyzés, 

időpont 

E/1 

A környékbeli terek, Duna-part takarítása, 

szemétszedés Menyhárt Gellért 

szervezésében. 

4 

Hétvégente 

megbeszélés 

szerint 

E/2 

Természet- és környezetvédelmi munkák a 

Bagolybükk Egyesületnél. Pl. faültetés, 

ágyások, komposztálók készítése, invazív 

növények feltérképezése. 

https://www.facebook.com/bagolybukk/ 

2 
megbeszélés 

szerint 

E/3 

Természet- és környezetvédelmi munkák a 

Magosfa Alapítvánnyal. Pl. a nagymarosi 

kerékpárospihenő újraépítése 

http://www.magosfa.hu/ 

2 
megbeszélés 

szerint 

E/4 

MME Börzsönyi Helyi Csoportjánál 

gyakorlati természet- és madárvédelmi 

feladatok. 

https://www.mme.hu/borzsonyi_helyi_csoport 

2 
megbeszélés 

szerint 
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G Kortárssegítés az iskolában 

Cím: Piarista Gimnázium 

Kapcsolattartó: szaktanár; osztályfőnök; tanulószobás tanár; 

Feladat: segítségre szoruló diákok korrepetálása 

Szükséges adottságok: kapcsolatteremtő készség, figyelmesség, türelem, segítőkészség, 

ötletesség, nyitottság 

Első közös alkalom: szeptember 28-i héten megbeszélés alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H Iskolai segítő munkák 1. 

Cím: Piarista Gimnázium 

Kapcsolattartó: Hanák Ferenc, műszaki vezető 

Feladat: időszakosan pakolás, nehezebb tárgyak mozgatása… 

Szükséges adottságok: teherbíróképesség, ügyesség, 

Első közös alkalom: folyamatosan 

 

 

 

 

J Iskolai segítő munkák 2. 

Cím: Piarista Gimnázium 

Kapcsolattartó: Győrffy-Kovács Adrienn 

Feladat: segítés a rajteremben 

Szükséges adottságok: kreativitás, alkalmazkodóképesség,  

Első közös alkalom: október1. 

 

 

 

 

 

K Cecìlia Egyesület  

Cím: Székesegyház 

Kapcsolattartó: Horváthné Stumm Erzsébet 

Feladat: kottatári,kotta szkenelési munka 

Szükséges adottságok: nem igényel különösebb adottságot,  

Első közös alkalom: megbeszélés szerint 

 

 

 

Kód tevékenység fő Időpont 

G/1 

Alsóbb vagy saját évfolyamon tanuló 

diák korrepetálása adott tantárgyakból. 

Karantén esetén online korrepetálás. 

8 
Előzetes egyeztetés 

alapján! 

G/2 Kisebbek általános korrepetálása 5 

Előzetes egyeztetés alapján 

a tanulószoba keretein 

belül. 

Kód tevékenység fő Időpont 

H/1 
időszakosan pakolás, nehezebb 

tárgyak mozgatása… 
8 folyamatosan 

Kód tevékenység fő Időpont 

J/1 rajzszakkörön segítés 2 megbeszélés szerint 

J/2 
pakolás, takarítás, kiállítások 

megrendezésében segítés 
2 megbeszélés szerint 

Kód tevékenység fő Időpont 

K/1 kottatári,kotta szkenelési munka 2 megbeszélés szerint 


