
Intézményünk, a Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola  büszke arra a 

barátságos, családias, egymást elfogadó légkörre, ami a falai között uralkodik. Ez _ magas színvonalú 

nyelvoktatás mellett egyik vonzereje is. Ennek egyik forrása, hogy Pedagógiai programunkban is 

megfogalmazottan kiemelt nevelési célunknak tekintjük a humánum jegyében a másság elfogadását. 

Ennek érdekében a gimnáziumunkban zajló pedagógiai tevékenység része a tanulóink érzékenyítése 

(pl. prevenciós napok keretében „NEM SOKK – CSAK MÁSOK!, , „élő könyvtár” program egy-egy 

osztálynak, ahol a társadalom szubkultúrájának képviselőit „kölcsönözhetik ki” diákjaink egy-egy 

beszélgetés erejéig, hogy közelről megtapasztalhassák a fenti szlogen igazságát). 

A fenti programok fontos célja, hogy felhívjuk a figyelmet a rászorulók támogatásának 

szükségességére. Szép dolog erről beszélni, de még fontosabb tenni: épp ezért idén is meghirdettünk 

elesetteket segítő akciókat. 

„Cipősdoboz-akció” 

Karácsony a szeretet ünnepe! – közhely, tehát igaz. De minden igazság annyit ér, amennyire az 

emberek életét szolgálja, segíti. Szerencsére ebben az időszakban kampányszerűen sokan gondolnak 

mások karácsonyára is, ilyenkor az emberek valahogy szívesebben nyújtanak segítséget másoknak. 

Ehhez kapcsolódva a karácsony előtti időszakban –együttműködve a Zuglói Családsegítő Központtal – 

gyűjtést rendeztünk rászorulók számára. Tanárok és diákok egyaránt szívesen hozták el a számukra 

már feleslegessé vált, de más számára még értékes használati tárgyaikat (elsősorban játékokat, 

könyveket, ruhákat), ill. aki tehette, tartós élelmiszert is hozott(csokit, szaloncukrot, lisztet, cukrot). 

Az összegyűjtött tárgyakból - az életkori sajátosságokat figyelembe véve- ajándékcsomagokat 

állítottunk össze. Ezeket lelkes kolléga és osztálynyi diákcsapat vitte el a Családsegítő Központba, 

aminek munkatársai gondoskodtak arról, hogy a csomagok célba jussanak. Az akció eredményeként 

több, mint 50 ember karácsonyát tettük boldogabbá.  

    

 

 

 

 

   



(A képen a gimnázium „Kívánság-karácsonyfája” – alatta a dobozok, amelyeket elszállítottunk. 

A karácsonyfa szívein kívánságokat fogalmaztak meg diákjaink. Voltak köztük teljesíthetők, s persze 

„álmok” is. Az szünet előtti utolsó napon leszedtük őket, s a teljesíthetők közül mind3en tanár húzott 

egy-egy szerencsés nevet, aki akár azon nyomban, ill. majd a napokban átélheti a beteljesült kívánság 

örömét! 

 

 

„Törülköző-akció” 

 

Nagyon fontos számunkra, hogy azokra az embertársainkra is felhívjuk a figyelmet, akik a társadalom 

peremére sodródtak (önhibájukból vagy önhibájukon kívül, a segítség szempontjából lényegtelen 

kérdés. 

A Menhely Alapítvány minden iskolába eljuttatott elektronikus szóróanyaga felkeltette a 

figyelmünket. Ebben arról írtak, hogy intézményeikben a gyakori használat és mosás miatt a 

törülközők, ezek a mindennapos eszközök hamar elhasználódnak, tönkremennek. Bennünket 

különösen megszólított az alábbi mondat: „Nincs rossz törülköző, csak kevés!” Plakátokat helyeztünk 

el a falakon,s a folyosón egy kölcsön kapott fürdőszobai szennyesládába gyűjtöttük őket. Elég szép 

mennyiség, háromzsáknyi jött össze, melyeket alapítvány elszállított. Ezek hajléktalan szállókra 

(melegedőkbe,lábadozókba, éjszakai szállásokra) kerültek, ahol a hajléktalan emberek mindennapjait 

segítettük ezekkel. hogy ne érje őket hátrányos megkülönböztetés. Nem csak személyes, de mentális 

higiénéjük is javult ezáltal – ezt reméljük.. 

  



Mindkét akciót összekapcsoltuk az Iskolai Közösségi Szolgálati tevékenységgel. Fontosnak tartottuk, 

hogy a folyamatot előkészítő beszélgetés előzze meg, majd a program végén zárófoglalkozást 

tartottunk. Az aktívan tevékenykedő tanulók munkáját beszámítjuk az 50 órába. 

 


