
Szívességbank

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda a mai napon 
Szívességbankot hoz létre. 

A Szívességbank lényege, hogy az ember időnként különféle szívességeket tesz 
ismerőseinek, amelyet esetleg később más 
a saját felajánlásaikat és igényeiket pénz nélkül
jellegű (pl. feleslegessé vált háztartási eszközt 
használatra ) és lehet egy szolgálta
felügyelete, ház körüli munkák
lehet, amivel segíteni tudunk egymásnak
mind a kivét megvalósítható!
felvállalja a közvetítő szerepet. 

A mai napon az iskola közösségi az alábbi szívességi szolgáltatás
„bankfiókunkban”önkéntes munka keretében.

- A  templom rendszeres takarítása

- A templom díszítése a különböző egyházi ünnepek előtt

- Az idősek otthona rendszeres látogatása, a gondozottaknak ajándékok készítése 

névnapok, születésnapok köszöntése

- Az idősek meglátogatása jeles ünnepeken, műsor adása ( Anyák napja, Karácsony

Mikulás, Idősek napja) 

- Virágültetés a közösségi terekre

- Közösségi események segítése ( Nagy befőzés, Nagy cseresznyevásár, Adventi vásár, 

községi Mikulás , templombúcsú,  Nepomuki Szent János ünnepe, Cseresznyevirág 

ünnep) 

- Hulladék szelektív gyűjtése ( k

- Veszélyes hulladék begyűjtése ( akkumlátorok )

- Kántori szolgálat 

 

 Várjuk tanulóink ,közösségünkhöz tartozó partnereink egyéb ötleteit a szívességbank 

kínálatának biztosításához és a különböző felajánlásokat

partnereket összehozzuk. 

A szívességbank által történő banki tranzakciókról folyamatosan hírt adunk, valamint 
fotódokumentációit is megosztjuk.
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