
„… Az élet álom, tedd valósággá! …” 
Teréz Anya: Az élet himnusza 

Kedves Szülőtársak,  
összefogásra hívunk benneteket! 

Gondoljuk, mindannyian tisztában vagytok az iskola udvarának siralmas állapotával. Mennyire sivár, 
ingerszegény környezetben töltik gyermekeink az idejüket az udvaron: a testnevelés órákon, a lyukas órák 
ideje alatt és a napköziben.  
Nyilván többekben meg is fogalmazódott: „Tenni kellene már valamit!” Az évek során több kísérlet is 
volt rá, sajnos eredménytelenül. Az önkormányzat pénzhiányra hivatkozva mindig elutasította a kérést.  
Most álmodjunk gyerekeinkkel közösen egy nagyot. De fogjunk össze, és tegyünk is érte, hogy ezek az 
álmok valóra válhassanak. Szeretnénk elérni, hogy: 

• a 12 osztályos gimnázium értékeihez, belső igényességéhez méltó legyen az iskola külső 
környezete is,  

• az esztétikus udvar támogassa gyermekeink rendszeretetre való nevelését, kialakítsa bennük az 
igényességet külső környezetük iránt,  

• hogy a kis hely ellenére ki tudjuk elégíteni mindhárom korosztály: az alsósok, a felsősök, és a 
gimnazisták szabadidős igényeit, 

• hogy öröm legyen az udvarra kimenni. Kicsik és nagyobbak boldogan játszhassanak, 
sportolhassanak. Kiadhassák magukból a tanórákon való megfelelés, a szellemi erőfeszítés terheit, 
és felfrissülve, a fizikai aktivitástól elfáradva, oxigénnel feltelve térhessenek vissza feladataikhoz. 

Ehhez:  
• Egyrészről szeretnénk beadni az önkormányzathoz egy komplett, jól megalapozott, konkrét 

igényeket megfogalmazó pályázati kérvényt, melyhez gyűjtjük az aláírásokat és a hozzáértő 
segítséget.  

• Másrésztől szeretnénk mozgósítani benneteket és gyermekeiteket. Nemcsak pénzadományokat 
várunk, hanem szponzorokat, eszközöket, önkéntes munkát stb.  

Az aláíró íveket a Szülői Munkaközösség vezetőknél, illetve az osztályfőnököknél találhatjátok, az 
ötleteiteket is nekik mondhatjátok el, náluk jelentkezhettek segíteni is. Kifüggesztettünk egy aláíróívet a 
portánál lévő hirdetőtáblán is. 

Ezzel egy időben az összefogás első jeleként a portánál kihelyezzük az adományozó gömböt, melybe 
kisebb adományokat várunk, ki-ki lehetősége szerint. Mindennek örülünk, legyen az csak egy üdítő, vagy 
csoki ára. Idén is lesz Univer pontgyűjtő akció, lesz papírgyűjtés és más lehetőségek. Az ezekből befolyt 
pénzt szeretnénk addig is állagjavításra, kisebb fejlesztésekre fordítani, valamint kiegészíteni vele az 
önkormányzati beruházást. Az akciókról és eredményekről rendszeresen tájékoztatunk benneteket. 
Szeretnénk a gyermekeket is megmozgatni az ügy érdekében. Terveink között szerepel egy rajzpályázat, 
melynek részleteit a tanítókon keresztül tudhatjátok meg. Szeretnénk, ha lerajzolnák, vagy akár maketten 
elkészítenék, hogy milyen iskolaudvarra vágynak, milyen környezetben éreznék jól magukat.  
Az alkotásokból kiállítást rendeznénk az aulában, párat csatolnánk a beadandó kérvényhez is.  
Köszönjük figyelmeteket és várjuk segítségeteket:  

az Udvar Felújításáért Csapat 

Az akció szülői kezdeményezés, de az iskolavezetés beleegyezésével és segítségével folyik. 


