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Családi nap
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Az Úr 2017. évében, szeptember 23-án, a szegedi Csonka János Szakgimnázium és Szakképző Iskolában családi
délután lett megrendezve, mint a csonkás diá… nem, nem, ez túl könyvszagú. Így még a mindenható Bálint Antal
tanár úrnak se lenne kedve elolvasni. Így hát kezdem elölről.
Egy szombati napon családi délutánt rendeztünk a Csonkában, s bár az előrejelzések rossz időt ígértek, végig napos,
kellemes, tipikusan késő nyári idő volt. Még Csatóné tanárnő is megjegyezte: „megrendelésre érkezett a jó idő”. A
diákokat leginkább az bosszantotta, hogy szombati napon kellett bejönni a suliba, ahol az első három órát
megtartották, majd ezután kezdődtek el a programok. De a tanulók ráébredtek, hogy nem jöttek be hiába. Ugyanis
ahogy véget ért a három óra, az iskolában hirtelen felszabadult, jó érzés uralkodott el. Mindeni mosolygott, vicces
kedvében volt, és nem hiába; az iskola tett arról, hogy mind a tanulók, mind a tanárok, s mind a szülők jól érezzék
magukat.
Már a családi nap előtt egy héttel (sőt: jóval több, mint egy héttel!) a DÖK-ösök elkezdtek arról beszélni, milyen is,
hogyan is legyen majd a családi nap. Az első ilyen döntés megszavazása a DÖK büfé lett, melynek lényege: ha
mindenki „adományozott” 100 forintot, akkor a büfében 20 forintért, vagy hasonlóan baráti áron vehet bárki üdítőt,
szendvicseket, csokit, kekszet… szóval ilyeneket. Ez igazán jó döntésnek bizonyult, hiszen a „rendes” büfében pl. egy
kólát 230 forintért, a DÖK büfében viszont 20 forintért vehetsz meg. Volt zumba, egy érdekes, latin ritmusokkal
megtűzdelt, kolumbiai eredetű fitness tánc, Szommer Csilla tanárnő vezetésével. Motoros akadálypályát is
kialakítottunk, ahol Csizmazia Botond tanár úr felügyelete mellett az udvar elkerített, füves részén lehetett kicsit
furikázni az iskola vagány motorjaival. Közben a programok hangulatát zenealáfestés fokozta. Aki nem próbálta ki,
vagy nem nézte meg a különböző foglalkozásokat, az nem tudja, hogy mit hagyott ki. És a java még csak ezután jött!
Az iskola sportcsarnokában sportesemények kerültek sorra, ahol kivétel nélkül mindenki jól érezte magát! Talán a
legizgalmasabb a kötélhúzás volt. Bár ezeknek a programoknak a nagy része minden évben ismétlődik, mindig jó
érzés újra részt venni rajtuk. Érdemes eljönni még több szülőnek, hozzátartozónak, hiszen a családi nap nem csak a
tanulóké. Ezért családi nap a neve. Na, de vissza a sportprogramokhoz, a csarnokba, Zsemberi Erika tanárnőékhez! A
kötélhúzás szerintem a legmulatságosabb, mivel itt az osztályok mérik össze az erejüket, természetesen a résztvevők
szüleivel, testvéreivel. A hagyományos sportprogramokon kívül (foci, röplabda, kosárlabda) futóversenyt is
rendeztünk a ligetben, ahol a csonkások hatalmas ordításokkal bíztatták versenyzőiket. Szükség is volt erre, bár azt
mindenki tudja, hogy a csonkás diákok verhetetlenek. Mindeközben a kalandvágyóbbak biciklitúrára is elmehettek
Kondacs Zoltán tanár úrral, egy hatalmas körre Szeged területén.
De mégis, a legcsodálatosabb élmény a főzőcskézés és a közös étkezés volt. Minden osztály külön-külön evett, illetve
főzött valamit, de voltak olyanok is, akik szimplán csak pizzát rendeltek. Természetesen a pizzázás nem volt olyan jó
buli, mint a bográcsozás. Az volt a legélvezetesebb, hogy együtt, közösen főztük. Mert a közös főzés még jobban
összehozza a diákokat a szülőkkel, tanárokkal. Aki bográcsban készítette eledelét, az leginkább paprikás krumplit,
esetleg pörköltet főzött. Talán jövőre a halászlevet is megpróbálhatjuk.:)) És persze mondanom sem kell, a paprikás
krumpli mennyei volt. Szabad ég alatt, nyílt lángon főzve, jó paprikásan… kell ennél több? Aligha.
Aki elment a 10.c asztala mellett, a DÖK „kultúrszekcióját” is láthatta élőben. Mert ez a két srác a vendégeket
szórakoztatva, metal és rockzenéket előadva ejtett ámulatba mindenkit, aki arra járt/ott volt. Még Gémes Gábor
tanár úr is leült velük egy kicsit zenélgetni.
Mit mondhatnék még? Azt hiszem, azt nyugodtan kijelenthetem az iskola nevében, hogy ezeket a leírtakat együtt,
közösen átélni lenne a legjobb. Az idén mintha kicsivel kevesebb résztvevőt láttam volna, de remélem, jövőre többen
leszünk.

