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Köszöntő 
 

Kedves Olvasók! 
 

Nehéz egy olyan dologról „röviden” írni, ami ekkora jelentőséggel bír az 

ember mindennapjaiban, mint a sajátomban, a szervezet, a tanoda. Azt 

gondolom, nem csak a programjainkba bevont családok élete 

„gazdagodott”, nem csak az ő lelki és szellemi kertecskéjük 

gyarapodott…, az én életem is gyökeresen megváltozott. Főiskolai 

hallgatóként eldöntöttem, munkám során nem egy puccos iroda asztala 

mögül szeretnék segíteni azoknak az embereknek, akik rászorulnak, 

hanem velük együtt, személyes kapcsolatok kialakításával fogok azon munkálkodni, hogy a kitűzött 

célt közösen elérjük! Ferdítenék az igazságon, ha azt mondanám, mindig minden gyorsan, egyszerűen 

és simán ment, de minden nehézség, minden probléma mely megoldást várt, fejlődésre adott 

lehetőséget.  

 

Rengeteget olyan dolgot tanultam, amit a tankönyvekből, jegyzetekből képtelenség elsajátítani. Tény, 

hogy a szociális szférában dolgozók munkája nem egyszerű, ezért is tartom fontosnak, hogy minél 

többen felismerjék az összefogás szükségességét. 

 

Az Aparhanti Független Roma Egyesület 2016 óta Aparhanton tevékenykedik. Vezetőjeként büszke és 

hálás vagyok azért az összefogásért, amit itt a településen tapasztaltam. Manapság egyre ritkább, hogy 

egy települési Önkormányzat felismerje, mindannyiunk érdeke, közös érdek az, hogy a civil szervezet 

munkáját jó kapcsolat kialakításával segítse. Mi minden támogatást megkaptunk ahhoz, hogy 

munkánkat hatékonyan eltudjuk végezni. Példaértékű, ahogy a településen élő Nyugdíjas Klub tagjai a 

fiatalokkal együtt szervezték, bonyolították le színes programjainkat. 

 

Csapatomra szintén mérhetetlenül büszke vagyok. Ők azok, akik munkájukkal minden nap 

hozzájárultak ahhoz, hogy a hozzánk járó gyermekekkel a családias légkör kialakulhasson, 

szeressenek és akarjanak hozzánk járni. 

 

Tanoda programunk a végéhez ért, s én nehéz szívvel engedem el mindazok kezét, akik ezt a nagy 

„CSALÁD”-ot alkották. Hiányozni fognak az őszinte mosolyok, a vidám kacagások, a hatalmas 

szeretet, mely körülvett! De nem búcsúzom végleg, hiszen remélhetőleg mihamarabb megjelenik az 

újabb tanoda kiírás, melyre természetesen pályázni fogunk, ha lehetőségünk adódik rá. 

 

Addig is, az alábbi kis versikével köszönök el tanodásainktól: 

 

„Lehet szegény, aki gazdag, s lehet gazdag, aki szegény, 

csak az a fontos, milyen kincs ül bent,  a szíved rejtekén. 

Ha megtanulsz mosolyogni, észreveszed, ami szép, 

rádöbbensz majd, amit te adsz, mások azt nyújtják feléd. 

Gyűjts magadnak igazgyöngyöt, rakj el minden szép mesét, 

ne hagyd, hogy a kedved rontsa buta, bántó, rossz beszéd! 

Ülj le néhány gondolattal, hallgasd hogyan hegedül, 

mert ha veled van a fejed, soha nem vagy egyedül!” 

/ K.László Szilvia/ 

 

 

Ezer-Ferenc Veronika 

AFRE -elnök 
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Tevékenységeink 
 

Előkészítés 

 

A projekt előkészítési szakaszában szükségletfelmérést végeztünk. Ehhez felhasználtuk a 

települési és intézményi adatokat, Aparhant Község esélyegyenlőségi tervét, az 

önkormányzati és szociális adatokat. Konzultációt folytattunk a pedagógusokkal, RNÖ 

tagokkal, a projekt szakmai terve a lezárt TÁMOP projekt értékelésekor készült kimeneti 

mérések, elégedettség mérés adatainak elemzése alapján, az érintett családok lekérdezése 

alapján és a tanodába járó diákok és mentoraik körében végzett igényfelmérés  alapján készült 

el. 

 

Bevonás 

 

2017. 05. 02.-án Tájékoztató napot tartottunk, ahol a 

projektet bemutattuk a település polgármestere, a helyi 

iskola igazgatója és pedagógusai, az együttműködő 

partnerek, a gyerekek és 

családjaik számára. 

Lehetőség volt a 

tanodába való beiratkozásra, a 30 gyermek bevonása 

sikeresen megtörtént. A szülők kikérdezésével felvettük az 

anamnézist, a gyerekek és szülők aláírták a tanulói 

szerződéséket, kitűztük a személyes vállalásokat. 

 

Egyéni fejlesztés 

 

A projekt kiemelt céljai közé tartozott a szövegértés, matematikai ismeretek, és a szociális 

kompetenciák fejlesztése. 
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A projekt kezdetén a tanodás diákok körében bemeneti 

mérést végeztünk, fejlesztőpedagógus által elkészített, 

saját mérőanyag használatával. A fejlesztések 

elvégzésében együttműködtünk az EFOP-3.1.7. kódszámú 

kiemelt projekt keretében az Oktatási Hivatallal, és az 

eDIA elektronikus rendszerében is elvégezték a gyerekek 

a bemeneti méréseket. Ezen eredmények alapján készültek el a személyre szabott egyéni 

fejlesztési tervek.  

A bementi mérések kiértékelése alapján elmondhatjuk, hogy a gyermekek számára nehézséget 

okoz az olvasott szöveg megértése, szókincsük hiányos, nehezen fejezik ki magukat.  A 

szövegértés hiánya minden tantárgyban nehézséget okoz, így a matematikában is. Ezeken a 

területeken kívül két olyan területet választottunk fejlesztésre, ahol az eDia rendszere 

lemaradást mutatott. Ez a két terület a megszervezés/kidolgozás és az időgazdálkodás volt. 

Célunk az volt, hogy segítsünk a gyerekeknek abban, hogy a szövegek pontosabb értői 

legyenek, igényesebbé váljanak abban, hogyan kommunikáljanak, sikeresebbek legyen az 

iskolában, és meg tudják fogalmazni a véleményüket, érdekeiket érvényesíteni tudják. A 

matematikai ismeretek bővítésével az volt a célunk, hogy az alapvető műveleteket (számolási 

készség, mérések, alapszerkesztések) sikeresen alkalmazzák, fejlesszük a gondolkodásukat, 

problémamegoldó készségüket, önállóságukat, figyelmüket és egyéni tanulási képességüket. 

A megszervezés/kidolgozás képessége segítséget nyújt a kulcsszavak használatához, vázlatok, 

ábrák, táblázatok készítéséhez. Ezekkel az ismeretekkel megalapozzuk az önálló tanulási 

képességüket. Az idővel való gazdálkodás elsajátítása fontos az egyensúly megteremtéséhez, 

a hatékony tanuláshoz, hogy a tanulás és a szabadidős tevékenység között megfelelően osszák 

fel az időt. 

 

Eredmények: 

 

A következő diagramok jól szemléltetik, hogy a tanodás diákok a szövegértés és a matematika 

terén milyen mértékű fejlődést értek el, az egyéni fejlesztési tervek segítségével. 
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Szövegértés 

 

A szövegértési képesség méréséhez a saját mérőanyagot és az eDia rendszerét használtuk, a 

diagramokon feltüntettük mindkét eredményt, jól látható, hogy közel 20%-os fejlődési 

mutatót értünk el ezen a területen. 

 

Matematika 

 

A matematika területén az eDia mérési rendszerét használtuk, az alsó tagozatos diákok az 

összesített eredmények alapján 20%-os, a felsős és középiskolás diákok 24%-os fejlődést 

értek, ennek alapján elmondhatjuk, hogy a tanodás diákok a matematikai alapműveletek 

fejlesztésében átlagosan 22%-os fejlődési mutatót értek el. 

 

A szociális kompetenciák fejlesztésére nagyon jó lehetőség nyílt a szakkörökön, tanodán 

kívüli eseményeken, kirándulásokon. A kézügyességet és manipulációs képességet fejlesztő 

szakkörökön a gyerekek elsajátították az eszközhasználatot, fejlődött kreativitásuk, ízlésük, új 

anyagokat, technikákat ismertek meg, miközben jól szórakoztak.  

A mentori megfigyelések, a pedagógusi és szülői visszajelzések alapján a külön nem mért 

területeken is fejlődés tapasztalható a bevont tanulóknál.  
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Érzelmi, mentálhigiénés fejlesztés 

Az érzelmi fejlesztés egy része megvalósul a szakkörök, tanodai programok során, segítik a 

kommunikációt, az önbizalom erősítését, a kapcsolatok kialakulását, a konfliktusmegoldást, a 

kompetenciák fejlesztését. A családlátogatások, iskolalátogatások során felmerült 

problémákat egyéni konzultáció során lehetőség nyílik kibeszélni, közösen megoldást találni. 

Ezeket az eseteket nehéz konkretizálni, hiszen nem tervezhetőek előre (pl. iskolai bukás, 

családi problémák, betegségek). Legalább havi rendszerességgel történt családlátogatás, mely 

során a gyermek mentora vagy az esélyegyenlőségi felelős és a projektasszisztens látogatott a 

tanodás diákok családjához. Lehetőség nyílt az iskolai előrehaladás és a gyermek 

teljesítményét befolyásoló tényezők feltárására. A mindennapok során a gyerekek 

megismerték a tanodában a valahová tartozni érzést, az egymásra való odafigyelést, a 

mentorok bátorítással, pozitív megerősítéssel segítették őket. 

 

Egyéni haladási napló 

Egyéni haladási naplót vezettünk minden egyes gyermekről, amiben fel vannak a tüntetve az 

egyéni fejlesztési terv céljai, annak a teljesítése, a közösségi programokon, szakkörökön való 

részvétel, az ott tapasztaltak. Ezen kívül a család- és iskolalátogatások, azokon tárgyalt témák.  

 

Tanulók programból való lemorzsolódásának megakadályozása 

A gyerekek a mentorok által folyamatos felügyelet és ellenőrzés alatt voltak, mind a 

tanulmányi eredmények, iskolai hiányzások, mind a családi események, problémák 

tekintetében. Így amint problémát észlelnek, ami a lemorzsolódáshoz vezethet (túl sok iskolai 

hiányzás, bukásveszély, családi konfliktusok) közbe tudnak lépni és jó irányba terelni a 

gyermekeket, hogy elkerüljék a lemorzsolódást.  

 

Szülőkkel való aktív kapcsolattartás, családlátogatás, szülők bevonása a programokba  

 

A mentor feladata a legalább havonta 1 alkalommal 

(szükség esetén gyakrabban) a családlátogatás, és az 

intézménylátogatás minden mentoráltnál. Minden 

tanévben szülői értekezletet tartotunk, tanévenként 

egyszer nyílt napon vehetett részt tanodánkban minden 

érdeklődő. A projektidő alatt több rendezvényünkön és a 

kirándulásokon is részt vehettek a családok. A szülőkkel a kapcsolattarás során gyermekkel 
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kapcsolatos információkat adtunk át, a család igényéhez igazodóan személyre szabott, 

nevelési, családszervezési tanácsadást, információszolgáltatást biztosítottunk a szociális és 

munkaerő-piaci lehetőségeikről.   A bevont családok térítésmentesen a nyitva tartási idő alatt 

igénybe vehették az irodai szolgáltatásokat, a tanácsadást, a mentori konzultációt és részt 

vehetnek a programjainkon.   

Ezek az alkalmak segítették az együttműködést, illetve a közösség építését. 

 

A résztvevő tanulók mentorálása 

A mentorok egyénre szabott szolgáltatást nyújtottak nem 

csak a gyereknek, hanem a családoknak is. 4 mentorunk 

mentorálta a 30 bevont tanulót, minden mentorhoz 7-8 

gyermek tartozott. A mentor felügyelte az iskolai 

előrehaladást, kapcsolatot tartott az osztályfőnökkel, 

felelős volt az egyéni fejlesztési tervben meghatározott 

fejlesztés elkészítéséért.  

 

Programok 

A projektidőszakban vállaltuk, hogy 8 tanodán kívüli programot bonyolítunk le.  

2017. 07. 28.-án a Laurus Alapítvány Csillagrózsa Tanodája által szervezett Tanoda-  

találkozón vettünk részt a gyerekekkel, ahol őket játékok 

és zenei előadás várta, a felnőttek pedig tapasztalatcserét 

folytattak. 2017 augusztusában a kisvejkei halastavat 

látogattuk meg, ahol a gyerekek horgászhattak, nagyon jó 

hangulatban telt a délután a szabad levegőn. Augusztus 

végén Lengyelre 

kirándultunk, a gyerekek kipróbálhatták az erdei 

játszóteret, megnézhették az állatokat, felmászhattak a 

kilátóba és a mentorok által rendezett környezetvédelmi 

vetélkedőn is megmérkőzhettek. Októberben a program 

pécsi mozi látogatás volt, az „Óriásláb fia” című 

animációs családi filmet választottuk, ez minden 

korosztály számára megfelelő volt. 2018 áprilisában a hosszúhetényi tájházat és a 

Püspökszentlászlói Arborétumot tekintettük meg. A kirándulás más forrásból, és támogatók 

segítségével valósulhatott meg. A tájházban megtekintettük a szász és magyar szobákat, a 
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gyerekek népi játékokat próbálhattak ki, illetve kemencés lángost is kóstolhattak. A nap 

további részét a püspökszentlászlói kastély parkjában 

töltöttük.  

2018 júniusában Szászvárra látogattunk. Körbejártuk a 

várat, a gyerekek beöltözhettek szerzeteseknek, 

püspököknek, óriás puzzle-t rakhattak ki, megismerhették 

a vár építészeti stílusait. Ezután a szászvári tájházat 

tekintettük meg, illetve a bányászmúzeumot, ahol a 

bányászattal kapcsolatos eszközöket 

ismerhették meg. Ebben a hónapban 

meghívást kaptunk a Mindszenti 

Tanoda családi napjára, a gyerekek az 

ugrálóvárakat, a körhintát, előadásokat 

nézhettünk. Lehetőség nyílt 

tapasztalatcserére is, és a Tanoda 

megismerésére.  

Júliusban Orfűre és Abaligetre 

kirándultunk. Abaligeten a cseppkőbarlangot jártuk be, Orfűn pedig a Kemencés tájházat 

látogattuk meg, ahol különféle kemencéket és a dagasztáshoz szükséges eszközöket láttunk, 

és medvehagymás pogácsát és kemencés lángost kóstolunk. 

 

A projektidőszak alatt több alkalommal szerveztünk 

nyitott programokat. Ezekre a programokra meghívtuk a 

település vezetőit, együttműködő partnereinket, 

támogatóinkat, a tanodás diákok családjait, más 

tanodákat. Nyílt napot tartottunk a tanodában, 

sportversenyeket 

szerveztünk, 

karácsonyi és húsvéti műhelyt szerveztünk, két 

alkalommal bonyolítottunk le Bachtalo-vásárt. Családi 

napot rendeztünk, versenyekkel, főzéssel, zenével és 

mókával. 

Az „Aktivizáld a közösséget” programsorozatban is arészt 

vettünk, együttműködve a helyi szervezetekkel. A nyitott programok a tanodai és közösségi 
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együttműködést szolgálták, a résztvevők szemlélete formálódik, javítják 

a kommunikációt, a közös élmények szerzése motivál és erősíti a 

kapcsolatokat. A benyújtott pályázatban vállaltuk, hogy nyitott 

rendezvényeinken legalább 200 személy veszt részt, ezt a számot már 

januárban meghaladta a nyitott rendezvényeken részt vevő külsős 

vendégeink száma. 

 

Szakkörök 

 

Két szakkört működtetünk, havi 2-2 alkalommal a tanodában.  

A klubok munkája során célzott kompetenciafejlesztést végeztünk a gyerekek aktív 

részvételével, amely felkészíti őket családi szerepük ellátására is. Erősítjük a gyermekekben 

az identitástudatot, ezzel növeljük önbecsülését, a cigány hagyományok ismerete iránt 

felkeltjük az igényt, illetve teret adunk a hagyományőrzésre. A nem cigány származásúak 

számára pedig a cigányság értékeinek felmutatásával és az elfogadás erősítésével csökkentjük 

az előítéletességüket.  

 

A Hagyományőrző klub tevékenységeinek tervezésekor a szociális és életpálya építési 

kompetenciákat fejlesztő tevékenységeket terveztük elsősorban úgy, hogy a gyerekek 

tevőlegesen vegyenek részt a programokban. 

 

A Média és Kommunikáció Klub célja a szövegértési-szövegalkotási kompetenciák 

fejlesztése, önkifejezés, önismeret erősítése, önbizalom fejlesztése, emlékezet fejlesztés, IKT 

és műszaki kompetenciák fejlesztése, kommunikáció írásbeli és szóbeli kommunikáció 

fejlesztése volt. A klubfoglalkozások során a gyerekek projektek keretében hoztak létre 

információs anyagokat a tanoda életéről (videó, képes beszámoló, faliújság) az ünnepekhez 
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kapcsolódóan műsorokkal készültek, társas kapcsolatépítő és kommunikációs programokon 

vettek részt. 

 

 

 A szakkörök keretében valósultak meg a karácsonyváró foglalkozások, a húsvéti műhely, a 

Ki Mit Tud?, az Idősek napján tartott műsor, sorversenyek, csapatversenyek, illetve 

pályaorientációs foglalkozások is. 

 

Tanulási motivációt felkeltő/erősítő tevékenységek 

 Minden tanév elején a tanodába bevont gyerekek iskolai 

eszközökből álló ajándékcsomagot kaptak, amely az 

órákon használandó alap írószereket és füzeteket 

tartalmazza. Így nem érzi a szociális hátrányt az iskolában 

annyira a gyermek a társai között. Az önálló tanulás 

képességét alakítjuk ki azzal is, hogy az iskolai házi 

feladatok elvégzéséhez eszközöket, helyet adunk.  

A fejlesztési és a szabadidős programokon való részvételre motivál a tanodánkban évente 

meghirdetett motivációs rendszerünk a Bachtalo - 

„szerencse” pénz gyűjtése .Lényege, hogy a tanév során 

bachtalo-t gyűjtenek a tanodába járó diákjaink. Különböző 

dolgokért kapnak, illetve fizetnek is. Az összegyűjtött 

bachtalo-kat egy 

elektronikus felületen 

vezetjük. Évente több alkalommal Bachtalo- vásárt 

tartunk, ahol iskolaszerekre, játékokra, ruhára, édességre 

válthatják be az összegyűjtött „szerencse pénzüket”.  

Tanulási motivációt jelent az is hogy tájékoztatjuk a 
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gyerekeket és szülőket azokról a lehetőségekről, amelyet igénybe vehetnek, ha 

hiányszakmában helyezkednek el, vagy azokról a lehetőségekről, amelyet az Arany János 

Programban, vagy a Gandhi Gimnáziumban nyújtanak számukra.  

 

Étkezés 

 

A gyerekek számára minden nap uzsonnát biztosítottunk, illetve Egész napos kirándulás 

esetén is biztosítottunk egy étkezést a gyerekeknek. 

 

Pályaorientáció 

 

A pályaorientációval és pályaválasztással kapcsolatos ismeretátadást 

több irányból közelítettük meg. Egyrészről a gyerekek elkísértük a 

regionális és helyi rendezvényekre. A gyerekek részt vettek a bonyhádi 

Széchenyi István Általános Iskolában megrendezett Pályaorientácós 

napon és pályaválasztási börzén, ahol a környékbeli iskolákat és a 

lehetőségeket ismerték meg. A lengyeli Apponyi Sándor Mezőgazdasági 

Szakközépiskolában rendezett Szakmák Éjszakáján is részt vettünk 

gyerekkel.   

A jelenlegi, illetve korábbi tanodás diákok is visszatérő vendégek a tanodában, ezért a 

középfokú oktatási intézményben tanuló gyerekeket felkértük, hogy a pályaválasztás előtt álló 

diákoknak mutassák be iskolájukat, a lehetőségeket és osszák meg tapasztalataikat. Ezáltal a 

gyerekek közvetlenül, más szemszögből is megismerik a környékbeli iskolákat, és segítséget 

kapnak a továbbtanulással kapcsolatos döntés meghozatalában. 

 

 

 

Nyilvánosság biztosítása 
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A nyilvánosság biztosításához a projekt kezdetén sajtóközleményt adtunk 

ki és elkészítettük a nyilvánossági táblákat. A Mikulásnapi rendezvényen 

tv-felvétel készült, ami a Bonyhád Tv-ben volt látható. A Tanoda 

facebook oldala (Máj sukar Juma) és a honlap (www.afre.hu) működik, 

folyamatosan frissül. A projekt zárásáról szintén sajtóközleményt 

jelentettünk meg.  

 

 

 

http://www.afre.hu/
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Eredményeink számokban 
 

 

 

30 gyermeket vontunk be a projektbe, a program ideje alatt nem történt lemorzsolódás. 

Az életpálya-építés, továbbtanulást segítő tevékenységek kiemelten fontosak számunkra, a 

projektidőszakban 2 fő nyert felvételt szakközépiskolába, 1 fő gimnáziumba. 

1 diákunk sikeresen leérettségizett. 

A közösségfejlesztés jegyében rendezett nyitott programjainkon több mint 

250 fő vett részt. 

8 Tanodán kívüli programot szerveztünk. 

15 együttműködési megállapodást kötöttünk. 
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Együttműködések 
 

Fontosnak tartjuk a más tanodákkal való tapasztalatcserét, együttműködést, a jó gyakorlatok 

megosztását, ezért együttműködési megállapodást kötöttünk a váraljai Csillagrózsa Tanodával, a 

szekszárdi Polip Tanodával, illetve a mindszentgodisai Mindszenti Tanodával. Az együttműködés 

keretében részt vettünk a váraljai Tanoda-Találkozón, a mindszentgodisai Családi Napon, 

meglátogattuk mindhárom tanodát, illetve mi is fogadtuk őket a hétköznapokban, illetve a Családi 

Napunkon. 

 

Együttműködtünk a Kisvejkei Gyümölcsösgazdák Gépkör Egyesületével, akik részt vesznek a nyitott 

tanodai rendezvényeken, helyszínt biztosítottak a kiránduláshoz (Kisvejkei halastó), rendszeresen 

kaptunk gyümölcsadományt a tanodás gyerekek számára.  

A Kisvejke Község Önkormányzata és Aparhant Község Önkormányzata lehetőséget biztosított 

számunkra a falu rendezvényein bemutatkozásra, illetve mi is meghívtuk őket a nyitott 

rendezvényeinkre. Aparhant polgármestere a közösségi programokhoz ingyenesen biztosította 

számunka a helyszínt. 

Az Aparhanti Általános Iskola javaslatot tett a bevonandó gyermekekre, illetve napi kapcsolatban 

álltunk, hogy a gyerekek előrehaladását kövessük. 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának szintén 

partnere vagyunk, lehetőséget biztosítunk a pedagógushallgatók számára gyakorlat letöltésére, illetve a 

tanodás rendezvényekre is ellátogattak hallgatók, hogy megismerjék a tanodánk működését. A 

Mikulásnapi Bachtalo-vásárra szociális munkás hallgatók érkeztek oktatójukkal, segítettek a 

lebonyolításban, és működés közben is megismerhették a tanodát. 
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Szoros kapcsolatot ápolunk az aparhanti Nyugdíjas Klubbal, több közös programot szerveztünk, 

illetve minden nyitott rendezvényünkön nem csak képviseltették magukat, hanem aktívan részt is 

vettek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden együttműködő partnerünket meghívtuk a nyitott programjainkra. 

 

Együttműködés az Oktatási Hivatallal 

Az Oktatási Hivataltól hozzánk rendelt tanácsadó rendszeresen meglátogatott minket és követte a 

tanoda előrehaladását. A szakmai vezetőnk részt vett a Szakmai képzésen, a projektvezetőnk pedig a 

Menedzsment képzésen, amit az Oktatási Hivatal szervezett. A mentorok 3 alkalommal vettek részt a 

workshopokon.  

Együttműködés a bemeneti és kimeneti mérések elvégzése és kiértékelése érdekében az EFOP 

3.1.7. kiemelt projekttel 

Az eDia felületén a tanulók elvégezték a bemeneti és kimeneti méréseket, ennek kiértékelése a 

fejlesztőpedagógus által megtörtént.  
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Együttműködésüket köszönjük: 

 

Községi Önkormányzat Aparhant 

Kisvejke Község Önkormányzata 

Aparhanti Általános Iskola 

BONI Széchenyi István Általános Iskola 

BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

Oktatási Hivatal 

Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 

Közművelődési Könyvtár Aparhant 

Tolna Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 

Bonyhádi Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Központ 

Kisvejkei Gyümölcsös Gazdák Gépkör Egyesülete 

Szénási Gyümölcs Kft. 

Aparhanti Nyugdíjas Klub 

Laurus Alapítvány 

Mindszentgodisáért Egyesület 
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Miért jó támogatni a tanodánkat?  
 

Ezer Balázs, Ezer és Társa Bt. 

 

„A vállalkozókat sokan keresik meg azzal, hogy támogassanak 

szervezeteket. A Máj sukar Juma Tanoda támogatása a szívügyem, a saját 

szememmel látom, hogy jó helyre kerülnek az adományaink, nemes célt 

segítünk. A tanodába működő Bachtalo-rendszer nagyon hasznos, 

munkára neveli a gyerekeket, megdolgoznak a jutalmukért. A szervezet 

rendezvényein is aktívan részt veszek, ahol láthatom a gyerekek örömét. 

Úgy gondolom, hogy más nagyobb vállalkozásoknak is ilyen ügyek mellé 

kellene állniuk. „ 

 

 

Támogatóink 
 

 

Antal József- Mucsfa Község polgármestere 

Aparhant Község Önkormányzata 

Aparhanti Nyugdíjas Klub 

Ezer és Társa Bt. 

Kovács Zoltán 

Maráth Tamás 

Szénási Gyümölcs Kft. 

Tom Market Hőgyész 

 

 

 
 

 

Köszönjük! 


