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Leírás: Orosházán idén is hadat üzentünk a közönynek!
Orosházán  a  Székács  József  Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola  és 
Gimnázium idén második alkalommal csatlakozott a „72 óra kompro-
misszum nélkül”  című kezdeményezéshez. „A 72 óra kompromisszum 
nélkül  elsődleges  célja,  hogy  a  fiatalok  közhasznú  tevékenységének 
széleskörű nyilvánosságot biztosítson,  láthatóvá tegye az ifjúsági kö-
zösségekben folyó önkéntes munkát,  növelje annak elismertségét és 
rámutasson,  mire  képesek a  fiatalok,  ha összefognak.  Célja  továbbá, 
hogy a fiatalok számára lehetőséget kínáljon arra, hogy a hitükből faka-
dó szolgálatukat életszerű módon, országos és ökumenikus dimenzió-
ban végezhessék.” – olvastuk a felhívás leírását a honlapon.
A projektek tavalyi sikerén felbuzdulva döntöttük el, hogy Orosházán 
idén  megszervezzük  a  saját  72  óránkat,  amire  végül  azért  nem volt 
szükség, hiszen az önkéntesség évében ismét útjára indult ez a nagy si-
kerű kezdeményezés. Tudtuk mennyire fontos a fiatalok körében az ön-
kéntesség hangsúlyozása, illetve az elmúlt év tapasztalata megmutat-
ta, mennyire szívesen vesznek részt diákjaink ebben az önkéntes mun-
kában. Így idén mertünk egy kicsivel nagyobban álmodni, és egy komp-
lett programsorozatot szerveztünk a diákok részére, teljes mértékben 
rájuk bízva a döntést, hogy ebben részt kívánnak-e venni. 
Október 14-én, péntek délelőtt Végh Szabolcs, a balatonszárszói konfe-
rencia  központ  vezetője  tartott  diákjaink  számára  előadást  a  kör-
nyezetvédelem  fontosságáról,  külön  kiemelve  a  mindennapokban  is 
használható gyakorlati tanácsokat. Tulajdonképpen ezzel az előadással 
vette kezdetét a 72 óra Orosházán, amikor is több helyszínre vártuk a 
diákokat.
Pénteken óvodásaink az Ezüstfenyő idősek otthonát látogatták meg, 
ahol a bent lakóknak egy kedves őszi dalokkal színesített néptáncokból 
álló csokrot adtak át. Eközben alsós diákjaink a helyi kutyamenhelyre 
vitték az osztályonkénti 40kg kutyatápot, illetve segítettek a takarítás-
ban és az állatok sétáltatásában. Még ezen a napon délután, a felsős 
diákok az iskola udvarán illetve az utca felőli részén szedték szemetet, 
lehullott lombokat.
A szombati napon ismét vártuk az alsós diákokat, akik szüleikkel együtt 
a templomkertet varázsolták teljesen tisztává, mintegy 40 zsák lombot 
összeszedve. Eközben a gimnazisták egy csoportja a templombelső be-
rendezéseit portalanította.
Két kiemelten fontos projektet is teljesítettünk szombaton. Az egyik az 
evangélikus óvoda udvarán kipusztult sövény pótlására irányult, a má-
sik pedig, a két világháborúban hősi  halált halt katonák sírkertjeinek 
rendbehozatalára. A gimnazisták erejüket és idejüket nem kímélve, ma-
radéktalanul teljesítették mindkét célkitűzésünket.
Végül a 72 óra projektjeit méltóképpen zártuk le vasárnap, amikor az 
egész iskola részvételével egy teremtésünnepi hálaadó istentiszteletet 
tartottunk az orosházi evangélikus templomban. A liturgiában jelentős 
szerepet vállaltak a projektekben aktívan résztvevő diákok és tanárok. 



Összességében nagyon sikeresnek, tanító és nevelő munkának látom az 
általunk szervezett feladatokat. Egyrészt mert összességében az iskola 
60 százalékét, mintegy 360 diákot sikerült az önkéntes munkákra fel-
kérnünk, másrészt mert átérezhették, hogy a másik ember iránti fele-
lősségünk, értékeink ápolása és a ránk bízott világ védelme nem csak a 
72 óra célkitűzései, hanem keresztény értékrendszerünk alappillérei is.

Ribárszki Ákos
Orosháza, 2011-10-18

Orosháza – Iskolánk, az Orosházi Székács József Evangélikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium is megkapta a felhívást a „72óra 

kompromisszum nélkül” lehetőségre. Éreztük, hogy sok lehetőség 
rejlik a számunkra ezekben a projektekben, hiszen korosztályokat 

tekintve igen széles a merítésünk. Az iskolavezetéssel történő 
egyeztetések után, közösen megszerveztük az óvodásainkat és 
diákjainkat érintő projekteket. Szöveg és fotó: Ribárszki Ákos

72 óra kompromisszumok nélkül Orosházán

Az  osztályfőnökök  segítségével  juttattuk  el  felhívásunkat  az  egyes 
osztályokhoz,  ahol  természetesen  teljesen  önkéntes  alapon 
csatlakozhattak  az  egyes  projektekhez.  Remek  lehetőséget  nyújt 
számunkra, hogy intézményünk tanulói együtt, közösen dolgozhatnak 
egy előre kitűzött célért, önkéntes alapon.
Célunk volt az egység, az együtt munkálkodás, az együtt gondolkodás 
megismertetése diákjainkkal, ezen keresztül a tanításuk, nevelésük. Így 
óvodásaink  az  Ezüstfenyő  idősek  otthonába  látogattak  a  „Lélek 
gyümölcsei"  című  színvonalas  és  tartalmas  előadásukkal  ahol 
könnyeket csaltak az idős otthonlakók szemébe.
Alsósaink, mintegy 50-en a helyi kutya menhelyet látogatták meg, ahol 
lehetőségük nyílt közelebbről megismerkedni az állatokkal, az állatok 
iránti felelősséggel és kutyusukkal közös játékkal.
Felsős  diákjaink,  szintén  50-es  létszámmal  az  iskola  udvarát  illetve 
környékét  az  utcafrontot  tették  rendbe  így  tél  közeledtével: 
Lombseprés,  szemétszedés,  gallyak  összeszedése,  gyomlálás, 
gereblyézés, sepregetés. Itt célunk az ökológiai projekt megvalósítása 
volt, és a környezetünk védelmének szem előtt tartása.
Gimnazista diákjaink, akik az esős, ködös idő ellenére teljes létszámmal
(51-en)  megjelentek  az  orosházi  temetőben  a  hősi  halott  magyar, 
szovjet,  román  katonák  sírkertjét  takarították  ki.  Gyomláltak,  füvet 
nyírtak,  lombseprűztek,  nemzeti  színű  szalagokat  cseréltek, 
takarítottak.
A 8. osztályos tanulók Szitó Tímea vezetésével szintén ezt a projektet 
valósították meg, csak a gyopárhalmi temetőben.
Biztos  vagyok  benne,  hogy  a  résztvevő  diákok  mindszentkor  ha 
kilátogatnak a temetőbe,  megállnak egy mécsest meggyújtani  a 130 
hősi halott magyar katona valamely síremlékénél.

Összességében nagyon sikeresnek, tanító és nevelő munkának látom az 
általunk  szervezett  projekteket.  A  másik  ember  iránti  felelősségünk, 
értékeink ápolása és a ránk bízott  világ védelme nem csak a 72 óra 
célkitűzései, hanem keresztény értékrendszerünk alappillérei is.



Bár  a  „72  óra  kompromisszum  nélkül”  csak  két  évente  kerül 
megrendezésre,  abban  már  most  megállapodtunk,  hogy  Orosházán 
jövőre megrendezzük a saját 72 óránkat!
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