
Fazekas Mihály-napi jótékonysági vásár és dzsembori 

 

Hagyományteremtő szándékkal rendezzük meg az első „Fazekas Mihály-napi jótékonysági vásár és 

dzsembori” névre keresztelt rendezvényünket 2022. május 24-én, kedden. 

A jótékonysági vásár célja, hogy egy jó hangulatú rendezvényen való részvétel során rászorulókat 

támogassanak diákok, miközben a saját, iskolai közösségüket is építik. A vásárt a rövidített órák után 14.00 és 18.00 

között tartjuk, melyre szeretettel várjuk a szülőket és testvéreket is. A dzsembori a következőképpen fog zajlani: 

 a diákok osztályonként árulják a standjaikon az általuk felajánlott és behozott árucikkeket 

 az egyes termékek árát a diákok állapítják meg, alkudni lehet 

 a vásár ideje alatt, amikor nem a standjaiknál árulnak a diákok, a többi standon lévő termékekből 

vásárolnak, továbbá a rendezvényt kísérő programokon (koncertek, licitek, játékos vetélkedők) 

vesznek részt 

 jó idő esetén az udvar lesz a helyszín, rossz idő esetén a földszinti termek és a tornaterem 

És hogy miért jótékonysági vásár? A vásár során az osztálykasszákba befolyt pénzt a végén összesítjük, majd 

három részre osztjuk szét:  

 30%-ot visszakapnak az osztályok, hogy azt valamilyen közös programra használják fel 

 30%-ot kap a FAL, azaz a Fazekas Alumni Alapítvány (www.fazekasalumni.hu), az iskola nemrég 

létrejött öregdiák szervezete, amely ezt az összeget teljes egészében a gimnáziumra fordítja  

 40%-ot kap egy olyan jótékonysági szervezet, melyet a diákok szavaznak meg  

A vásár egyúttal verseny is, így a legtöbb bevételt elérő első három osztály a szponzoraink által felajánlott 

további díjakat is kapnak. A vásárra olyan dolgokat várunk, amelyeket otthon már nem használnak, de azok még jó 

állapotban vannak – lényegében egyfajta bolhapiacra vagy garázsvásárra hasonlít majd a rendezvény. Néhány példa a 

vásáron árulható dolgokra: ruha, sporteszköz, könyv, elektronikai eszköz, játék, dísztárgyak, ékszerek stb. Emellett 

minden osztály árulhat nem hűtve tárolandó ennivalót, valamint innivalót, továbbá olyan dolgokat is, melyeket saját 

maguk készítettek (pl. karkötők), melyeknek a bevétele szintén az osztálykasszába kerül.  

Néhány egyéb tipp, amivel további bevételeket lehet szerezni: tenyérjóslás, arcfestés, karikatúra/rajz 

készítése, tojás/kavicsfestés kérésre, lufiállatok készítése, hajfonás, valamint bármi egyéb, ami egy vásári forgatagban 

működhet. Lehet rikkancsokat alkalmazni, de mozgóárusokat is el tudunk képzelni a területen. Emellett a 

kísérőprogramokra várunk fellépőket is: zenés-énekes produkciókat, illetve bármit, ami egy ilyen jellegű programhoz 

illik. A határ a csillagos ég…  

A szülőktől azt kérjük, hogy amennyiben tehetik, támogassák jótékonysági rendezvényünket a felajánlásaikkal 

(árucikkek, étel-ital). Szívesen veszünk egyéni vagy céges adományokat, általában véve bármit, aminek az eladásából 

bevétel származhat, illetve az első helyezett osztályoknak nyereményeket is fogadunk. 
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