
A program alapfeladatként határozza meg a családi életre nevelés 

fontosságát, ennek szerves része a ház körüli teendők ellátása, takarítása, a kert 

gondozása. Az idei tanévben ebből is kivehettük a részünk bőségesen, hisz a kert 

eddig megműveletlenül várta a szántást, vetést, kapálást, gondozást. A tervekhez 

hűen saját veteményes kertet is kialakítottunk és azt folyamatosan műveljük, 

gondozzuk a gyerekekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A program által már meghatározott tevékenységi területek közül az idén a 

munka jellegű tevékenységeket kellett erősítenünk, ahhoz, hogy a házat felújítani, a 

kertet megművelni és szinten tartani tudjuk. Emellett láttuk el a gyerekek fejlesztését, 

korrepetálását és a műhely jellegű tevékenységeket.  

A műhely életében kimagasló esemény volt számunkra, hogy együtt 

készülhettünk a február 2-i ünnepre. Ahogy az osztályok is kis közösségek az iskola 

nagy közösségén belül, így a mi kis közösségünk is külön ünnepet kaphatott. 

Február elején volt megtekinthető iskolánkban féléves kiállításunk „látták 

szemeim” címmel. Itt már a festés és mintázás mellett, gravírozott üvegképeiket, 

üvegfestéssel készült alkotásaikat is kiállíthattuk. Nagy örömünkre szolgált, hogy 

több rajzpályázaton is szép, dobogós helyen is szerepeltek diákjaink. 

A tanév során több alkalmunk is volt vendégekkel megtölteni a házat. Jó látni, 

hogy ahogy tavaly mi ültük körbe vendégként a csobánkaiak asztalát, az idén nem 

egyszer láthattuk, hogy a mi házunkat töltik meg vendégeink.  

Novemberben tartottuk az első önkéntes napot. Ennek nagy feladata volt a 

kerítés alapjainak kiásása és az oszlopok betonozása. Emellett gyújtóst vágtunk, 

hasogattunk, hogy télen is elég meleg legyen a házban. Szülők, szomszédok, 

gyerekek sokan jelentkeztek és áldozták fel szabadnapjukat, munkájukat és 

munkaeszközeiket ahhoz, hogy segítsék Barátság-házunk épülését, szépülését.  

 

 



Decemberben tartottuk nyíltnapunkat, ahová közös karácsonyi imádságra és 

készülésre hívtuk az érdeklődőket és levetítésre került a Barátság-ház addigi 

tevékenységét bemutató kisfilmünk is. Köszönjük, hogy mindkét nap telt házunk volt 

és örömmel fogadták el a meghívást a vendégek. 

Tavasszal is tartottunk egy önkéntes napot, ahol folytattuk a Barátság-ház 

kerítését. 

Május 13-án került sor a Barátság-ház szentelésére, ami szintén szép 

ünnepként színesítette hétköznapjainkat.   

Hat, nyolcadik osztályból ballagó barátság-házas gyereket búcsúztattunk az 

utolsó tanítási héten, akiktől meghitt, családias ünnepség keretében köszöntünk el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyári szünet első hetében tartottuk nyári táborunkat, ahol a Barátság-ház 

bemutatkozása mellett, a tágabb környezettel, az iskolával, a faluval (fazekas ház), a 

kápolnával és a templommal is igyekeztünk megismerkedni a látogatókkal. 

„Vendégváró” táborunkat, ahová homrogdi diákjaink mellett vártuk és fogadtuk az 

edelényi és a selyebi iskolásokat és a homrogdi óvodásokat és a miskolci ruszin 

csoportot is. 

 

Második évét zárja az idén a Barátság-ház. A tavalyi, kezdő év legfontosabb 

feladata volt, hogy a Barátság-ház program elinduljon és a program életképes 

legyen. Az idei tanév már a bővülés, kibontakozás, megerősödés éve volt 



számunkra.  Sok tervünk megvalósításába belekezdtünk és van, aminek már szépen 

láttuk megvalósulását is. Továbbra is kérjük a Gondviselés segítő jelenlétét 

munkánkhoz.   

 

 

 

 

 

 


