
 

 

ÁGOTA
®
 Játszóház 

Szeptember beszámoló 

Az ÁGOTA® Alapítvány játszóházában, szeptemberben is színes programokkal várta a 

fiatalokat.  

A szeptembert egy tanévnyitó tini szórakozó esttel nyitottuk meg, hogy egy kicsit meghozzuk 

a gyerekek kedvét az iskola kezdéshez. A tini szórakozó esten nem maradt el a zsíros kenyér 

parti sem, amit ezúttal is gyorsan eltűntettek a fiatalok.  

 

Az nyári szünet után az első Zumba órán kicsit megfogyva, de annál nagyobb lendülettel 

fogtunk bel. A szeptemberi hónap eleje számunkra is egy várakozással teli időszak, hiszen az 

első hetekben a gyerekeknek elsősorban az iskolai rutinjukat kell kialakítani ezért a hónap 

első időszakában kicsit kisebb létszámú látogatókkal büszkélkedhetünk.  

 

Elindítottuk a tanoda programunkat is és a tanulószoba időszakra is vissza rázódtunk. A 

tavalyi tanulószoba létszámunk csaknem a duplájára nőt, aminek nagyon örülünk. Ezzel 

egyenes arányba szükséges volt azon önkénteseink megnövelése, akiknek van szaktanári 

gyakorlata. Az ingyenes korrepetálások is elindultak a szeptemberi hónapban. 



 A korrepetálásra 12 fő korrepetálós tanárra tudjuk az igényeket kielégíteni. Jelenleg 

matematikából, angolból, biológiából, fizikából, kémiából és magyar irodalomból segítünk a 

diákoknak felkészülni.  

A kézműves foglalkozásunkon, amit Görbe Tünde önkéntesünk vezet mandalákat festettünk. 

Nagyon szép alkotások készültek.  

Immáron már hagyományőrző módon idén is megszerveztük a szüreti mulatságunkat, ahol a 

gyerekek Bacsa László önkéntesünk jóvoltából megtanulhatták a néptánc alapjait. A szüreti 

mulatságon kipróbálhatták a gyerekek a must készítés rejtelmeit, kézműves foglalkozáson 

vehettek részt illetve az estét tini szórakozó esttel zártuk.  

A programon nem csak a környéken élő családok és gyermekeik vettek részt, hanem a Szent 

Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Csongrád megyei nevelőszülői hálózat gyermekei illetve 

a lakásotthonok csemetéit voltak jelen. Ez egy jó alkalom volt arra is, hogy a két különböző 

környezetben élő fiatalok beszélgethessen egymással és közös élményben részesüljenek. 

Valamint fontosnak tartottuk, hogy ne csak a fiatalok vegyenek részt a programon, hanem 

legyen lehetőség a Generációk találkozására. A fiataloknak lehetőségük volt az idősebb 

korosztálytól érdeklődni, hogy régen hogyan is zajlottak a szüreti mulatságok, milyen 

hagyományőrző játékok voltak. Nagyon jól sikerült ez a programunk.  

 

A hónapot egy családi kézműves foglalkozással zártuk, ahova a szülőket is vendégül vártuk.  

 

Októberben is színes programokkal várjuk a fiatalokat. 


