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Balázs Ibolya, rajzszakos tanár:

Az iskola rajztanáraként a jó ötlet 
formába öntéséhez járultam hozzá. 
Kihívást jelentett a függőleges hul-
lámlemez. A több mint 41m hosszú 
150-160 cm magas garázsfal lefesté-
sének megtervezésekor a természet 
ihletett, melyből harmónia árad. Az 
egységes hatást az erdő, mező, fák, 
virágok adják kiegészülve állatfigu-
rákkal, gyerekekkel a mese világából 
a valós lét felé. 

A kivitelezés péntek délutánon-
ként, szombatonként zajlott önkén-
tes csapatmunkában tanulók, szülők, 
osztályfőnökök, kollegák részvételé-
vel.

Mondhatom, hogy a tanulók sokat 
tanultak, tapasztalhattak a festési 
munkálatokból. Elsősorban is azt, 
hogy hozzájárulhatnak környezetük 
alakításához, és ebben nagy szerepe 
van a művészetnek, de legfőképp a 
rajztudásnak, színérzéknek, jó ízlés-
nek. Megtapasztalhatták, mit jelent 
olajfestékkel dolgozni, láthatták, 
hogyan kell alkalmazkodni az anyag 
adta lehetőségekhez- sokszor kellett 
improvizálni a hullámos lemez mi-
att.

Bevallom sokszor elfáradtam a 
tervek elkészítése, lemezre való fel-
vázolása, a színkeverés és a munka 
irányítása alatt, de kárpótolt a gyer-
mekek kitartó, lelkes munkája, a 
szépre sikerült garázssor látványa. 
Köszönöm a csapatmunkát!
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László Krisztina, programfelelős:

A tanév elején meghirdetett Szín-
kavalkád-Önkéntesség elnevezésű 
program végeztével az iskolaudvaron 
a kerítést képező csupasz, színtelen 
garázsoldal helyett kellemes, színes fal 
fogadja a belépőt.

 Négy hétvégén Balázs Ibolya, rajz-
szakos tanárnő tervei alapján és a mun-
ka irányításával, melyen diákok, szülők, 
osztályfőnökök, tanárok közösen vettek 
részt az iskolánk garázsfala egyre szí-
nesebb, kedvesebb és vidámabb lett. 
Összhangban láthatjuk a mesék világát 
és a valós életet. A kisdiákok, akik na-
ponta ott töltik a szünetet, bizonyosan 
jobban érzik magukat. 

A program céljai között szerepelt a 
segítőkészségre, szociális érzékenység-
re, társadalmi felelősségvállalásra való 
nevelés.

Az osztályfőnöki órákon és Caritas 
munkatársa által tartott foglalkozáson 
a diákok megismerkedtek az önkéntes-
ség fogalmával, önkéntes lehetőségek-
kel, és azok pozitív eredményeivel.

Munka közben pedig új képességeket 
fejleszthettek ki. A beszámolókból az 
derül ki, hogy a diákok szívesen vettek 
részt a programban, és hogy más ön-
kéntes programokban is részt szeretné-
nek venni.



Az önkéntesség latin neve voluntare, azaz nem kényszerített. Az iskolánkban meghirdetett programon 
a mi osztályunk szívesen vett részt, és a legjobb tudásunkat adtuk, hogy eredményes legyen az eltervezett 
munka.

Az egész osztály részt vett a programban: ki így, ki úgy. Egyesek az előadásokon, a fogalmak megisme-
résében vettek részt, mások az osztály plakátját készítették. Voltak, akik filmeket néztek meg az önkén-
tességről, és olyanok is, akik a garázsfestében vették ki a részüket.  

 A festést az ötödik osztályosok kezdték. Szüleinkkel, osztályfőnökünkkel, tanárainkkal, Ba-
lázs Ibolya tanár néni irányításával elkezdtük a garázsfal elvarázsolását. A színtelen, kopott fal helyét 
a természet foglalta el: fel került a szorgalmas méhecske, a süni, a bárány, gombák, virágok, dombok, 
völgyek és a nyári kék ég.

Nem csalódtunk, a munkánk mindenkinek tetszett, nagyon szép lett az iskola udvara. Örülünk, hogy 
részt vehettünk a programban, és még sok ilyen programban szeretnénk részt venni.
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Az iskolai program folyamán azt tanultuk, hogy ha önszántunkból segítünk valakinek, vagy valamit jó 
kedvvel elvégzünk, az önkéntes munka. Az osztályfőnöki órán beszélgettünk az önkéntességről, meg-
néztük más önkéntes program eredményeit. Majd egy plakátra felírtuk, felragasztottuk azt, amit mi az 
önkéntességgel kapcsolatosan fontosnak tartottunk.

Az igazi önkéntes munka a garázsfestés volt. A rajztanár néni gyors mozdulatokkal felrajzolta, amit mi 
aztán kiszíneztünk. Eleinte a kék eget, a zöld füvet festettük fel, majd ráfestettünk állatokat, virágokat. A 
szüleink is segítettek. Szombaton még a Szent Mihály napi rendezvény műsorait is hallhattuk a Bethlen 
negyedi parkból.

Jó volt a hangulat, és jó volt kipróbálni magunkat a festésben.
 Nagyon szép lett a garázsfal, örültünk, hogy ilyen szépen meg tudtuk festeni. 
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A tanév elején elkezdett önkéntes 
program a környezetünk, iskolánk 
szebbé tételéről szólt. Osztályfőnöki 
órán sokat beszélgettünk az önkéntes 
program lényegéről. Az önkéntesség-
ről szóló előadáson is részt vettünk. A 
legfontosabb az önkéntességben, hogy 
örömmel, jó kedvvel, szabad akaratból 
dolgozzunk.

 Mi szívesen, örömmel jöttünk ta-
nítás után az osztályunknak kijelölt 
garázsrész lefestésére. Festettünk 
eget, füvet, házat, fákat, virágokat. A 
kerítésre a természet került fel. Mun-
ka közben úgy éreztük egy mesevilág 
lesz az udvar. Balázs Ibolya, rajztanár 
nénitől sokat tanultunk. Megtanultuk, 
hogyan kell festéket, színt keverni. A 
kisdiákoknak, reméljük, hogy mosolyt 
csalunk az arcukra, amíg az iskolában 
vannak. Sokat dolgoztunk, amíg ilyen 
szép lett a mi garázsrészünk, és ezért 
nagyon reméljük, hogy vigyázni fog 
mindenki rá, nem megy tönkre egy jó 
darabig. 

Festés közben az idő gyorsan röpült, 
sokat nevettünk, jó volt együtt dol-
gozni, vidáman telt el a nap.
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Az osztályunk lelkesen 
vett részt az iskola projekt-
jében. Az első hetekben az 
önkéntességről tanultunk. A 
program legérdekesebb része 
azonban a garázsfestés volt. 
Megtisztelő volt, hogy aki 
eljött festeni, az egy testhez-
álló feladatot kapott, és ez a 

munka még jobban összeko-
vácsolta az osztály tanulóit. 

Amit festettünk, megpró-
báltuk nem elrontani, igaz, a 
nap, amit mi festettünk egy 
kicsit elfolyt. De nem volt 
baj, kijavították.

Nagyon jól telt a délután, 
kipróbáltuk milyen érzés 

másoknak örömet szerezni, 
önkéntesnek lenni. Jó tudni, 
hogy kicsiben hozzájárul-
tunk az iskola udvarának a 
szépítéséhez. Jó lenne részt 
venni még több önkéntes 
munkában.
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Szívesen vettünk részt a Színkavalkád-Önkéntesség elnevezésű programban. Tetszik a mun-
kánk eredménye. Eltűnt a szürke, egyhangú garázssor. Az iskolaudvarnak vidámabb hangulata 
van, mint volt. Balázs Ibolya rajz szakos tanár néni krétával megrajzolta a körvonalakat, nekünk 
csak arra kellett figyelni, hogy ne vigyünk fel túl sok festéket, ne menjünk ki a vonalból, a magya-
rázatokat megértsük, hogy a közös munkánk eredménye szép legyen, összhangban legyen a többi 
osztály munkájával.

Megtanultuk, hogy az önkéntes munka csodákra képes. Segíthetünk társainknak, akik a se-
gítségünket kérik. Azt is megtanultuk, hogy mi is gazdagodunk az elvégzett munka folyamán. 
Kreatív munkában vettünk részt, tapasztalatot szereztünk egy garázs lefestésével kapcsolatosan, 
tanultunk csapatban dolgozni, és becsülni tanultuk a társaink munkáját. Azt is tudjuk, hogy 
örömteli pillanatokat szerezünk azon diáktársaknak, akik az udvar garázs felőli részén töltik a 
szünetet.

Szeretnénk más önkéntes programban is részt venni, mert felvidít az a tudat, hogy önkéntesek 
lehetünk.

„Nincs még egy olyan tevékeny-
ség, mely annyi plusz, annyi kedves 
ember ismeretségét adná, mint az 
önkéntes tevékenység”- hangzott el 
a Caritas önkéntes munkatársának, 
Mateiu Katának az előadásán.

Mi is úgy gondoljuk, hogy az ön-
kéntes tevékenységek során sok ta-
pasztalatot szerzünk és fejlődünk.

Az iskola önkéntességről szóló 
programján mi is kivettük a részün-
ket. Tetszettek az ötletek, amelyet a 
mi évfolyamunk festett ki. A rajz-
tanár néni igyekezett a témákat az 
évfolyamoknak megfelelően kivá-
lasztani.

A festéskor jó időt kaptunk, jó 
volt a társaság, a hangulat. Jól érez-
tük magunkat, és munka végeztével 
örültünk az elkészült kis remekmű-
nek. Ahányszor elmegyünk majd a 
garázssor mellett, emlékezni fogunk 
azokra az osztálytársakra, akik szor-
galmasan festettek, és azokat a mo-
tívumokat, melyeket mi festettünk a 
magunkénak tartjuk: az én egem, a te 
fád, az ő virága stb
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Az önkéntes munkájával segít valakinek, 
vagy igyekszik valamit jó irányba megvál-
toztatni. Az önkéntes munkájáért nem vár 
el semmi fizetséget, jó kedvvel, önszántából 
tevékenykedik. Eddig az elmélet.

Tanévkezdéskor hangzott el először a pro-
jekt címe: Színkavalkád-Önkénteség, ame-
lyet az V-VIII osztályosoknak hirdettek meg. 
Úgy éreztük, ez a program nekünk szól. Az 
oszival osztályfőnöki órákon megismerked-
tünk a fogalmakkal, majd bővítettük a témá-
val kapcsolatos információkat. Részt vettünk 
a Székelyudvarhelyi Caritas munkatársának 
az előadásán, aki megosztotta velünk tapasz-
talatait, élményeit. Power-Pointos bemutatót 
láttunk és rövid videofilmeket különböző 
programokról.

Az osztályunkból is sokan jelentkeztek a ga-
rázsfestésre. Lendülettel és pontos munkával 
keltettük életre a garázsra krétával felvázolt 
motívumokat, figurákat. A kezünk alatt for-
málódott, színesedett a fal. A célunkat elér-
tük, az iskola udvara életre kelt, ragyog, és 
még jó sokáig ragyogni fog.

A kisdiákok csodálkozva, örömmel figyelték 
a munkánkat. Úgy gondoljuk, önkéntesnek 
lenni elég csupán azért, hogy mások örömét 
láthassuk.
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Az évnyitón meghirdetett projekt, mely-
nek programját az első osziórán ismertet-
ték, nagyon megtetszett. 

Mit jelentett nekünk?
Kellemes kikapcsolódási lehetőséget, vi-

dám, színes órákat, tapasztalatszerzést és 
persze egy vonzóbb iskolaudvart. Azért 
vállalkoztunk a részvételre, mert újdonság-
nak tűnt, és mert szerettünk volna örömet 
szerezni úgy a kisebb, mint a nagyobb gye-
rekeknek egy vidámabb környezet kialakí-
tásával.

Ez a projekt nem csak a közös munka 
öröméről szólt, hanem azt is megtanul-
hattuk, hogy igazából mi az önkéntesség: 
egy önszántunkból elvállalt feladat, amiért 
cserébe nem várunk fizetséget, és amit azért 
teszünk, mert jó érzéssel tölt el.

Senki nem kényszerít rá, de azért ki kell 
tartani az elvállalt feladat mellett, felelős-
ségteljesen kell azt elvégezni.

A garázsrész lefestésekor jó volt a hangu-
lat, a csapatmunka, sok kedves élménnyel 
gazdagodtunk.


