
 

Pénzügyi tudatosság 

(Második sáv) 

 

A pénz a figyelmetlenektől a tudatosak felé áramlik. 

/Korpusz Sándor/ 

 

 Beszélgetünk majd pár alapvető témáról a pénzzel kapcsolatban            

(Zsebpénz, Diákmunka, bankkártya, stb). Ne egy előadásra, inkább egy 

beszélgetésre számítsatok. Együtt megpróbálunk minden kérdésre válaszolni. 

Megbeszélünk egy pár fontos dolgot, amit ha beépítesz a mindennapjaidba 

segítenek majd abban, hogy a pénz jó oldalán állj. 

Várok mindenkit, akit érdekel a pénz világa vagy irtózik tőle, vagy bárkit akinek 

akad valami érdekes kérdése ezzel kapcsolatban.  

 

Projektvezető: Kiss Márton Gellért 12/B 

Helyszín: 12. A 

Max. létszám: 10 fő 

 

 

 

Téli depi leküzdése 

(Első sáv) 

 

Gyere, hogyha szeretnél vidámabb és felszabadultabb lenni a nap végére. Lesz 

meditáció, nevetőjóga és egy jó kis beszélgetés ahol megoszthatjuk 

tapasztalatainkat. Kérdéseinket egymással. 

Projektvezető: Laurán Anna 12/A 

Helyszín: 10. B 

Max. létszám: 12 fő 

 

 

 

 

 

 



              

             Siker 

   (Első sáv) 

 

Miért nem sikerül?Az évesmunkám a siker és ezzel kapcsolatban szeretnék 

egy kis beszélgetőkört csinálni. Az első alkalom a dök-napon lenne, aztán hogy ha 

szeretnétek, akkor folytathatjuk még több alkalommal. 

 Az én évesmunkámnak a tett része az lenne, hogy embereknek próbálok 

valamilyen módon abban segíteni, hogy boldogabbak, hatékonyabbak és 

sikeresebbek legyenek. Ezért jutott eszembe ez az egész. Én ezzel egyáltalán nem 

azt mondom, hogy én egy sikeres ember vagyok és én mindenkinek megmondom a 

tutit, sőt… Nekem ezzel az egésszel az a célom, hogy embereket összehozzak és 

közösen egy olyan légkört alkossunk, amiben biztonságban érezzük magunkat és 

bizonyos dolgokat meg tudjunk osztani egymással.  

A lényeg pedig az lenne, hogy elmondjuk egymásnak azokat a 

problémáinkat, nehézségeinket, amik úgy érezzük, hogy nagy mértékben 

hátráltatnak abban, hogy előre tudjunk haladni útunkon, de valamilyen oknál fogva 

mégsem tudunk ezen az állapoton változtatni. Nem tudjuk rávenni magunkat, vagy 

egyszerűen csak nem tudjuk, hogy hogy csináljuk. (Ez tényleg lehet bármi, pl. 

függőség, tanulással kapcsolatos probléma lelkesedés és szorgalom szempontjából, 

stb…) Vagy van egy célunk akár közel, akár messzi jövőre vonatkozóan, de 

ötletünk sincs, vagy bizonytalanak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy hogy lépjünk 

rá ehhez a célhoz vezető útra. Egyáltalán nem én szeretnék beszélni végig, hanem 

az elképzelésem az az, hogy valaki elmondja ezt a nehézségét, problémáját vagy 

célját, és aki úgy érzi, hogy az adott személynek segítségére tud lenni, az tanácsot, 

javaslatot adhat neki. Vagy ha például valaki már volt ehhez hasonló helyzetben, 

elmondhatja, hogy neki mi segített neki és hogy tudott az adott állapotból kilépni, 

állapoton túllendülni. Tehát röviden: egymást segítenénk abban, hogy 

hatékonyabbak és sikeresebbek, ezáltal motiváltabbak és boldogabbak legyünk. 

Szeretettel várlak titeket ;)  

                                       Projektvezető:Tokár Máté 

     Helyszín: 12. C 

          Létszám: Kb. 8-15 fő 

 

 

 



LAND-ART 

(Első-Második sáv egyben) 

 

Ez a projekt a természetben alkotásról szól. Szívesen látunk minden jelentkezőt 

kortól és nemtől függetlenül. A terv az, hogy kimegyünk a Farkas-erdőbe és kisebb 

csoportokra bomolva alkotunk valamit a természetbe, a körülöttünk található 

dolgokból. Érdemes hozni bicskát, madzagot, és igazából bármit ami a 

segítségedre lehet, és lehetőleg nem környezetszennyező. A projekt a többivel egy 

időben indul (10:00), és egyszerre is ér véget (15:00) viszont NEM JÖVÜNK 

VISSZA EBÉDSZÜNETRE, ezért mindenki mondja le az ebédjét! Hozzatok 

viszont kaját, esetleg pokrócot, kint tervezünk megebédelni közösen.  

Projektvezetők: Tamási András, Lipcsei Nándor 

Létszám: 10-20 fő 

Helyszín: Farkas erdő 

 

  

 

 Társasjáték tesztelés 

(Első-Második sáv) 

 

A projekthéten volt egy olyan projekt, ahol társasjátékot fejlesztettünk. Ennek a 

társasjátéknak a tesztelésére várunk lelkes jelentkezőket, 

Gyűrűk urás dark side stratégiai játék. 

Projektvezetők: Békési Marcell Kristóf, Szabolcs Bálint Zsolt 

Létszám: 10-15 fő 

Helyszín: 9. C 

 

 

 

 

 

 

  



Testfestés 

(Második sáv)  

Sziasztok! 

 

Én egy testfestős foglalkozást tervezek, ahova nem csak a jó rajzosok jöhetnek 

hanem bárki, mindenkit szeretettel várok. A lényege így kb az hogy kicsit 

kiszálljunk erre a két órára a mindennapok rohanásából és olyan nyugodtan és 

lassan festegessünk egymásra ahogy csak szeretnénk. A másik lényege hogy 

olyanokkal is legyünk együtt akikkel máskor nem feltétlen szoktunk és így együtt 

beleolvadni a két órás festegetésbe. Tulajdonképpen egyszerre kicsit a slow vonalat 

viszi és kicsit egy kisérlet is, hogy különböző emberek hogy tudjak megszokni 

egymás társaságát idővel. Természetesen mindenki olyan testrészét engedi 

befesteni amelyik neki még nem kényelmetlen, valakinek lehet ez a karja 

valakinek akár a háta is, és nem az a fontos hogy szép alkotások szülessenek. 

Projektvezető: Csákó Zsuzsi 12/C 

Helyszín: Udvar 

Létszám: 12 fő 

 

 

 

Kórus 

(Első sáv) 

 

Sziasztok!  

Éves munkám fejlődéséhez járulhattok hozzá, ha eljöttök a DÖK-napon a 

kórusomra. 

Szeretettel várok mindenkit, aki szívesen öröm-dalolna pár órácskát. 

Projektvezető: Méhes Hanga 

Helyszín: Zene terem 

Létszám: 10 fő 

 

 

 

 

  



Sport 

(Első-Második sáv) 

 

Minden bajnokság minimum 3, maximum 6 csapattal kerül megrendezésre. A 

lebonyolítás a jelentkező csapatok számától függ. Szeretnénk évfolyam csapatokat 

toborozni, de ez nem kötelező. A szabályok alapvetően megegyeznek a standard 

sportági szabályokkal. Minden esetben a női versenyzőket külön értékeljük a 

csapatokban! A várható beosztás: 

10.00 Kosárlabda bajnokság 

11.00 Kézilabda bajnokság 

13.00 Röplabda kupa 

Bővebb információ személyesen! 

 

Élsport a filmen keresztül 
/Na még ötöt/ 

 

(Második sáv) 

 

Az előadásomra várok minden film és sport, vagy ezt a két témakört egyformán 

kedvelő diákot a DÖK napon.  

Egy rövid filmet néznénk meg, ami bemutatja egy élsportoló életét. A film után 

egy beszélgetés lenne a felmerülő kérdésekről, érzésekről, hogy a környezet egy 

ilyen tragédia után hogyan tud talpra állni az olimpia előtt mindössze egy 

hónappal.  

 Saját megéléseiket és tapasztalataik a sportjukkal kapcsolatban, vagy egy 

ismerősük álltál megbeszélnénk. Véleményeiket a film alapján, hogy vajon mit 

kellett volna máshogyan csinálni, illetve mit csinálunk ma és esetleg, hogy lehetne 

másképp. 

Az éves munkám röviden: 
 

Az éves munkám első sorban a kajak kenu köré épül. Ebből kiindulva azzal 

foglalkozom mélyebben, hogy hogyan is lehet egy sportoló egészséges, hogyan 

lehet az élsportot egészségesen űzni. Mikre kell figyelni és hol vannak a buktatók a 

hosszú út során. 
 

Projektvezető: Kadók Norina 

     Helyszín: Média terem 

Max.létszám: 30 fő 

 

 

 

 

 

 

 



 Gimnáziumi közösség és beilleszkedés: 
(Első sáv) 

 

    Az éves munkám során sokat foglalkoztam a Regi közösségével, annak    

pozitívumaival és nehézségeivel, illetve azzal, hogyan lehetne azokat áthidalni. A   

beszélgetés során olyan diàkokat vàrok akik nyitottak lennének egy kis vezetett  

beszélgetésre a saját tapasztalataikról ezzel is támogatva az éves munkámat. 

 

Projektvezető: Pákolicz Luca 12/B 

Helyszín: 10. C 

Max. létszám: 15 fő 

 

 

 

Számháború 
(Első és második sáv, külön-külön) 

 

Konkrétumok, szabályok és a játéktípus 

Megbeszélése a helyszínen történik majd. 

\(O.o)/  
 

Projektfelelős: Lelke Sári 

Helyszín: Kültér 

Max. létszám:~90 fő 
 

 

 

 

 

 

Főzőverseny 
(Második sáv) 

 

6db 3-4 fős csapat indulhat, a kiadásokat finanszírozza a DÖK, de számlát kell 

hozni az alapanyagokról.Eszközöket minden csapat magának hoz. 
 

Projektfelelősök: Bánhidi Marcell, Kocsis-Barna Nóra, Gombás Rozália, Mihály 

Attila 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zen Shiatsu hátmasszázs 
(Első és Második sáv) 

 

A shiatsu japánból származó terápiás masszázs, amit ruhán keresztül végzünk.Fő 

jellemzője, hogy a hagyományos masszázs-elemek (lazítások, nyújtások, 

ütögetések, masszírozás) mellett ujjnyomásokat alkalmaz a hagyományos kínai 

orvoslás szerinti energetikai meridiánokra. 

 

Ebben a két órában a shiatsu alapképzés egy olyan gyakorlati részét tudjuk 

elsajátítani, amely már hatékonyan alkalmas mások gyors felfrissítésére, 

vitalizálására. 
 

Amire szükség van: Pamutruházat (póló, nadrág, zokni) amin nincsenek gombok, 

csattok, öv, zippzár és- 
 

RÖVID körmök! 

(masszírozás miatt, ne legyen műköröm) 

Projektvezető: Hegedűs Mátyás 

Helyszín: Beszédművelés terem 

Max. létszám: 20 fő 

 

 

 

Mentes Műhely - Mi az amit tehetünk?  

          (Első és Második sáv, de ugyanaz a foglalkozás) 

 

            Ha téged is feszélyez a bolygónk és környezetünk   

állapota, de nem tudod hogy indulj el a változás felé, 

akkor szeretettel várlak a Mentes Műhely programjára. 

Érdekes beszélgetések, gyakorlati tanácsok, és kreatív 

alkotás, együtt. 

       

       Projektvezető: Paksi Anna 12/A 

           Helyszín: 13. 

             Létszám: 10-12 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  



      Inspiratív alkotás 
    (Első sáv) 

 

Adott egy fotó és egy novella, melyek párban állva 

egy egészet alkotnak,ez az egész pedig egy 

hangulat,egy olyan hangulat, melyet mindannyian 

vagy megéltünk vagy hasonlót éltünk meg vagy csak 

egyszerűen át tudjuk érezni. A feladat, hogy ebből a 

párosból inspirálódva alkossatok. És hogy mit? Ennek 

csak a képzeletetek (és a rajzterem eszköztára) szabhat 

határt. 

 

Projektvezető: Kocsis Barna Nóra 

Helyszín: Rajzterem 

Max.létszám: 10 fő 

 

    Önreflexiós impulzív rajz-festés   

(Első-Második sáv egyben) 

 

      Belsőképekre épülő, önismereti, inspirációs rajz. 

Egyénileg vagy csoportban. 

  Javasolt technika: tus vagy tempera festék. 

   Feldobunk egymásnak egy témát, formát, érzelmet. 

   Az első forma, téma alakítja a többit, így épül fel a mű. 

 

Projektvezető:Balla Vera 

Helyszín: Gödöllő Présház utca 13 

Max. létszám: 10 fő 
 

 

 

 

 

Filmek 

 

4 nyelven, 2 sávban, a filmlista külön kerül hírdetésre. 

 

 Deszkázás 
(Második sáv) 

 

Gördeszka rekreációs használata egy 2 órás blokk keretében. 

Projektvezető: Apáti Zeon Táltos 10/B 

Helyszín: Kültér 

Max. létszám: 20 fő 

 
 

 

 



 

 

 

 

 Termékfejlesztés-Beszélgetés 
(Első, Második sáv) 

 

 Sziasztok! Buzás Bálint vagyok, a 12-ik b-be járok és a 

magánvállalkozások/vállalkozások az évesmunka témám, 

amit főleg a saját vállalkozásomon keresztül szeretném 

majd bemutatni. Én olyan embereket várok akiket 

érdekel a vállalkozás és szeretnének terméket fejleszteni, 

pl. párnát, táskát, ruhát... Esetleg olyan új használati 

tárgyat kitalálni, ami megállja a helyét a termékek 

listáján. Én megadom a kritériumokat, hogy milyen 

anyagok állnak rendelkezésünkre a fejlesztés esetleg új 

termék kitalálásánál. 

Minimum 6, maximum 15 főt várok.  

Légyszíves hozzátok magatokkal színes ceruzákat. 

 

 

 

Jóga-Meditáció-Hangtálazás 
                               (Első-Második sáv) 

 

Első sávban egy mozgásosabb, táncos, jógázós  projektre 

lehet számítani, emellett egy előtte-utána beszélgetésre. 

Második sávban egy kicsit nyugtatóbb hangtálazás-

pihengetés. 

 

Projektvezető: Varga Anita 

Helyszín: Dráma terem 

Létszám: 15-20 fő 

 

  

  



KIÁLLÍTÁS BUDAPEST 

Világkörüli turnéja során Magyarországra érkezett a 15. századi zseni több festményének 
reprodukciója, valamint közel 60 műszaki találmányának interaktív és kipróbálható makettje. 
Az 1000m2-es kiállítás tehát nem csak a Mona Lisa festőjeként mutatja be Leonardot, hanem 
egy saját idejét több száz évvel megelőző, ezerarcú tudósként. 

EZEKET EGY MAI OLASZ MÉRNÖKCSOPORT LEONARDO DA VINCI EREDETI RAJZAI ALAPJÁN 
ÁLLÍTOTTA ÖSSZE OLYAN ANYAGOKBÓL, AMIK LEONARDO IDEJÉBEN IS ELÉRHETŐEK VOLTAK. 

https://www.davincikiallitas.hu 

20 fő jelentkezését várjuk, belépő 2000 Ft/fő (diákigazolványt hozni kell!). 10 órakor a 
bejáratnál van a találka: 1061 Budapest, Király utca 8-10. (Central Passage) földszintjén. A 
diákok telefonos elérhetőségét kérném megadni.  

Buza Sarolta szülő lesz a kísérő (20 3998105). 

 

https://www.davincikiallitas.hu/

