
A jótékonyság tanéve volt a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban 

 

 

Iskolánk életében fontos szerepet játszik, hogy a diákok megismerkedjenek az önzetlen 

segítségnyújtás különböző formáival. Erre néhány lehetőség már szinte állandó jelleggel jelen van 

nálunk. Hagyománnyá vált, hogy minden évben a hetedik évfolyamos tanulók karácsonyi műsorral 

kedveskednek a tököli idősek otthona lakóinak számára, színt csempészve evvel az ott élők életébe. 

Gimnáziumunk folyamatosan részt vesz kupakgyűjtésekben, hozzájárulva evvel olyan eszközök 

beszerzéséhez, melyek megkönnyítik az arra rászorulók életét. A hátsó kerítésen pedig ételszekrény 

van elhelyezve, ahová bárki elhelyezhet nem romlandó élelmiszereket, a segítségre szorulók pedig 

kivehetik onnan. Szintén hagyomány iskolánkban, hogy a tízedik évfolyamosok erdélyi kirándulásuk 

alkalmával meglátogatják a Böjte Csaba testvér által fenntartott oroszhegyi napközi szegény sorsú 

gyermekeit, ilyenkor ruhákat, cipőket, könyveket és társasjátékokat is viszünk nekik, és az együtt 

töltött délután mindenkinek maradandó emlék. 

Az idei tanévben azonban konkrét jótékonysági rendezvényekre is sor került. Tiszteletre méltó, hogy 

ezek közül vannak olyanok, melyek teljes mértékben lelkes diákok saját ötleteinek eredményei. A 

2015-16-os tanévben ezek a jótékonysági események az alábbiak voltak: 

Az elmúlt tanévben volt az Erasmus projekt záró éve. Ezen a kétéves nagyszabású programsorozaton 

négy résztvevő ország egy-egy gimnáziuma képviseltette magát. Büszkén mondhatom, hogy a 

Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium a résztvevők egyike volt. A két év alatt négy 

találkozóra került sor: Németországban és Lengyelországban a tavalyi tanév során, Ausztriában illetve 

Magyarországon az idei tanévben. A projekt témája a társadalomból kiszorított népcsoportok 

integrációja köré épült.  A találkozók során képet kaphattunk arról, hogy az adott országok hogyan 

viszonyulnak fogyatékkal élőkhöz, egyes kisebbségekhez, illetve a menekültekhez. A változatos 

programok lehetővé tették, hogy személyes tapasztalatot szerezzünk, és betekintést nyerjünk 

ezeknek az embereknek az életébe, helyzetébe. A találkozók közötti időszakban mind a négy 

gimnázium kapcsolatba került hátrányos helyzetűekkel foglalkozó intézményekkel, és aktívan 

tevékenykedett, hogy mosolyt csaljon az ott élő emberek arcára. Gimnáziumunk a Szigetszentmiklósi 

Konduktív Óvodával került partnerkapcsolatba. A diákok több alkalommal is szabad délutánjaikon 



meglátogatták a gyerekeket, és játszottak, kézművesedtek velük, mesét olvastak nekik. A 

magyarországi találkozó során pedig egy közös, nekik szervezett állatkert-látogatásra is sor került.  

Továbbá a tavaly tavasszal rendezett jótékonysági futás során összegyűjtött összeg ünnepélyes 

átadása is az itthoni találkozó programja keretében zajlott le. Böjte Csaba, erdélyi ferences rendi 

szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekmentő szervezet alapítója látogatott hozzánk. A 

négy ország összesen több mint tizenhatezer euróval támogatta az erdélyi nehéz sorsú gyermekek 

felkarolását. 

 

Az idei tanévben iskolánk kapcsolatba 

került a Budapest Bike Maffia 

nevezetű civil szervezettel, melynek 

alaptevékenysége az adománygyűjtés, 

majd az összegyűjtött adományok 

kerékpárral történő kiszállítása, 

szétosztása rászorulók részére. Az 

adománygyűjtés egyik formája, hogy 

diákok iskolába menet eggyel több 

szendvicset visznek magukkal 

uzsonnára, azonban az egyiket nem 

maguknak, hanem hajléktalanoknak 

szánják. Ezeket összegyűjtik, majd a 

BBM eljuttatja őket azokhoz, akiknek egy szendvics is sokat jelent. Iskolánk két végzős diákja, Perger 

Petra és Hegedűs Nikolett úgy gondolták, hogy ez a fajta adományozás működhetne akár a Batthyány 

Kázmér Gimnáziumban is. Ötletüket meg is valósították, három alkalommal szerveztek ilyen 

szendvicsgyűjtést. Minden alkalommal körülbelül két-három ládányi kiosztásra váró szendvics 

fogadta a BBM ,,futárait” iskolánk kapujánál. Ezt követően iskolánk néhány tanára úgy vélte, hogy 

akkor lehetne az adományozás igazán hatékony, ha heti rendszerességgel sor kerülne rá. Szerticsné 

Pinczés Mária tanárnő az osztályában megszervezte, hogy az osztály egyik fele az egyik héten, a másik 

a másik héten vigyen szendvicset. A tanév végének közeledtével nem került rá sor, hogy efféle 

rendszeresség iskolaszinten kialakuljon, így ennek megvalósítása a jövő tanév feladata marad.  

2015 decemberében Czirjákné Mándity Ivett tanárnő szervezésével a gimnázium diákjai 

adományokat gyűjtöttek a tököli Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány részére. Az adományok változatos 

formában érkeztek: állateledelek, takarók, játékok, de akadt kutyaház is, illetve egy öregdiák által 

gyógyszerek is kerültek az adományok közé, melyekből különösképp hiányt szenved a menhely.  

Szintén decemberben, karácsony alkalmával gimnáziumunk ajándékokkal lepte meg a 
Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda és a Napraforgó Óvoda gyermekeit. Iskolánk két tanulója, Uri 
Anna és Tarjáni Olivér gyűjtőakciót szervezett, melynek keretében cipősdobozba csomagolt 
ajándékokat lehetett adományozni a gyerekeknek. Az átadás ünnepi hangulatban telt, iskolánk egy 
délután erejéig vendégül látta a két óvodából érkező ötven gyereket. Ötödik és hatodik osztályos 
diákjaink betlehemes játékkal is készültek, illetve iskolánk zenekara, a Local Beat és a 
csengettyűkórus, a Ringing Stars is fellépett. A gyűjtőakció sikeres volt, kétszer annyi adomány gyűlt 
össze, mint amennyit az óvodások közt szét tudtunk volna osztani, így a többit Nagy Eleonóra tanárnő 
segítségével egy salgótarjáni bentlakásos iskolába továbbítottuk, ahol mélyszegénységben élő 
gyerekek tanulnak. 

http://www.elek-agh.hu/node/1


2016. március 1-jén iskolánkban megrendezésre került Laár András jótékonysági estje. 

Gimnáziumunk két végzős diákja, Mikó Eszter és Müller Henrietta által szervezett rendezvényen több 

mint 200.000 Ft adomány gyűlt össze a Heim Pál Gyermekkórház javára. Az est megszervezése teljes 

mértékben a két tanuló saját ötlete volt. Eszterben mély nyomott hagyott a kórházban tett 

látogatása, ezért határozta el, hogy megpróbál segíteni az ottani állapotokon. Már korábbról ismerte 

Borzák Tibor, újságíró és Laár András összeszokott párosát, ezért gondolta úgy, hogy iskolánkba is 

meghívja őket. Az est egy interjú formájában zajlott, és jó hangulatban telt. Eszter megígérte, hogy 

jövő tanévben öregdiákként is szívesen szervez hasonló jótékonysági rendezvényeket iskolánkban. 

Április elején a szülők alapítványunk segítségével Kázmér-

bált szerveztek, ennek nyereségét pedig defibrillátor 

készülékre költjük. A készülék várhatóan augusztus végétől 

nemcsak az iskolában tanuló, vagy dolgozó emberek 

biztonságérzetét növeli, hanem a környék lakóinak is 

rendelkezésére áll majd. 

Június 15-én a Diákönkormányzat fergeteges diáknapot 

szervezett, melynek egyik eleme egy egy flashmob volt. „A 

programunk célja egyértelműen az lenne, hogy felhívjuk 

kortársaink figyelmét az elfogadásra, ugyanis úgy valljuk, 

ez az élet egyik alapköve.”  (Uri Anna főszervező) 

 

Fontos, hogy túllássunk a saját hétköznapi problémáinkon, 

ráeszmélve mások sokkal nehezebb helyzetére. Egyrészről 

ez segít abban, hogy értékeljük azt, ami nekünk 

megadatott, másrészről észrevegyük, miként tehetjük 

magunkat hasznossá egy nemes cél érdekében. Sok 

esetben egy számunkra csekély erőfeszítést igénylő 

cselekedet is nagy segítséget nyújthat rászorulóknak. Ha ezeket az apró jótetteket szervezett 

formában visszük véghez, igazán nagy eredményt érhetünk el.  
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