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A Mátyás Király Katolikus Általános Iskola a TÁMOP 3.1.5

projekt keretein belül 

A Szívességcsere program legfontosabb alapelve a felajánló és az igénybe vevő kölcsönös 

tisztelete egymás iránt, valamint az önkéntesség. A szívességcsere a szereteten és a 

bizalmon alapszik.  

A szolgáltatás igénybevétele ingyenes, vagyis pénzt nem lehet adni és kérni a szívességekért 

cserében. 

A felhasználó három szolgáltatás igénybevétele után egy 

Bármely szívesség-felajánlás annak a feladója által való visszavonásig él.

A felajánlás vagy kívánság lehet:

• tárgyi jellegű – például feleslegessé vált babaholmi, 

gép, játék, kerti szerszám, virág, zöldség, gyümölcs, 

stb. 

• szolgáltatás – például gyermekfelügyelet egy alkalomra, ház körül

(bevásárlás, kerti munka), javítás (kisebb háztartási gépek), oktat

nyelvtanítás, számítástechnika

orvoshoz, boltba, templomb

kitöltése. 

Van átadható 
tapasztalata vagy 
szaktudása? 

Segítségre lenne szüksége, 
vagy szeretne segíteni 
valakinek? 

Felajánlhatsz – kérhetsz! 

A Mátyás Király Katolikus Általános Iskola a TÁMOP 3.1.5-16

projekt keretein belül SZÍVESSÉGBANKOT működtet.

A Szívességcsere program legfontosabb alapelve a felajánló és az igénybe vevő kölcsönös 

gymás iránt, valamint az önkéntesség. A szívességcsere a szereteten és a 

A szolgáltatás igénybevétele ingyenes, vagyis pénzt nem lehet adni és kérni a szívességekért 

A felhasználó három szolgáltatás igénybevétele után egy szívességet köteles felajánlani.

felajánlás annak a feladója által való visszavonásig él. 

A felajánlás vagy kívánság lehet: 

például feleslegessé vált babaholmi, ruha, bútor, könyv, háztartási 

gép, játék, kerti szerszám, virág, zöldség, gyümölcs, tartós élelmiszer, 

például gyermekfelügyelet egy alkalomra, ház körül

kerti munka), javítás (kisebb háztartási gépek), oktat

nyelvtanítás, számítástechnika, stb.), szállítás (tárgy, illetve személyszállítás 

orvoshoz, boltba, templomba stb.), társalgás – felolvasás, hivatalos dokumentumok 

Szüksége lenne valamire, 
vagy szeretne 
elcserélni valamit?

Szeretné hasznosnak 
érezni magát és segíteni 
másoknak?
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működtet. 

A Szívességcsere program legfontosabb alapelve a felajánló és az igénybe vevő kölcsönös 

gymás iránt, valamint az önkéntesség. A szívességcsere a szereteten és a 

A szolgáltatás igénybevétele ingyenes, vagyis pénzt nem lehet adni és kérni a szívességekért 

szívességet köteles felajánlani. 

bútor, könyv, háztartási 

tartós élelmiszer, sporteszköz, 

például gyermekfelügyelet egy alkalomra, ház körüli munka 

kerti munka), javítás (kisebb háztartási gépek), oktatás (korrepetálás, 

stb.), szállítás (tárgy, illetve személyszállítás – 

felolvasás, hivatalos dokumentumok 

züksége lenne valamire, 
vagy szeretne felajánlani, 
elcserélni valamit? 

Szeretné hasznosnak 
érezni magát és segíteni 
másoknak? 



A kérések és felajánlások egymásra találása érdekében iskolánk közvetítő szerepet vállal. 

Szívességbankunkban összegyűjtjük, és folyamatosan közzé tesszük az igényeket és 

felajánlásokat. 

Várjuk azon érdeklődőket, akik szívesen csatlakoznak hozzánk felajánlásaikkal, vagy 

eljuttatják hozzánk igényeiket az alábbi elérhetőségen: 

• e-mail: hernadsuli@mail.com 

• telefon: 46/582-200 

• személyesen: az iskola titkárságán 

 

Eddigi „kincseink”: 

 

Felajánló Felajánlás Időpont 

Balogh Béla vállalkozó Lovas kocsik, lovasok a 
szüreti felvonuláshoz 

2017. szeptember 

Élőzene Barátai együttes Zenés kíséret a szüreti 
felvonuláson 

2017. szeptember 

Oroszné Hajdú Marianna, 
Tóthné Zsoldos Éva 

Néptánc oktatás 
koordinálása 

2017-2018-as tanév 

Iskolánk dolgozói Ruhagyűjtés rászoruló 
tanulóink számára 

2017. december 

Oroszné Hajdú Marianna Betlehemes játék betanítása 2017. december 

Iskolánk dolgozói Húsvét előtt tartós élelmiszer 
gyűjtése, kiosztása rászoruló 
tanulóink számára 

2018. március 

 


