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A MOL Új Európa Alapítvány KÖSZ! című új pályázati programja a Menhely Alapítvány Kürt utcai Nappali 
Melegedőjében indult útjára, ahol Ónodi Eszter, az Új Európa Alapítvány jószolgálati nagykövete és 
Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardvívó középiskolás diákokkal és az erre vállalkozó újságírókkal osztott 
ételcsomagokat mintegy 350 hajléktalannak.

KÖSZ!
Elindult a MOL Új Európa Alapítvány 
önkéntességet támogató programja 

SZERZŐ: Gáborné Haáz Andrea / MOL Új Európa Alapítvány

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alap-
ján a 2012/13-as tanévben vezették be Ma-
gyarországon az iskolai közösségi szolgála-
tot. 2016. január 1-jét követően csak azok a 
diákok kaphatnak érettségi bizonyítványt, 
akik teljesítettek 50 óra közösségi szolgá-
latot. A közösségi szolgálat egészségügyi, 
szociális, oktatási, kulturális, környezetvé-
delemi, katasztrófavédelmi, valamint rászo-
rulóknak szervezett sport- és szabadidős 
programok területén végezhető. Célja a szo-
lidaritásra, a társadalmi együttműködésre 
nevelés. A MOL Új Európa Alapítvány célja, 
hogy a KÖSZ! pályázati programmal segítse 
minél több sikeres közösségi szolgálati pro-
jekt megvalósulását.

A sajtóeseményen Czunyiné dr. Bertalan Ju-
dit köznevelésért felelős államtitkár hang-
súlyozta: „Az iskolai közösségi szolgálat 
jelentősen hozzájárul a fi atalok felelősség-
vállalásának, együttműködő készségének 
fejlesztéséhez. A gazdasági élet fontos sze-
replői között is vannak követendő példák, akik 
felismerték: nem elég kiemelkedő gazdasági 
teljesítményt nyújtani, az emberi értékeket is 
támogatni kell.”

Szollár Domokos, a MOL kommunikációs 
igazgatója elmondta: „Egy közösséget és 
közösségi szolgálatot támogató program 
nagyon jól illeszkedik a MOL társadalmi fe-
lelősségvállalási koncepciójához, amelyben 
a szolidaritásnak és a másokért, a rászoru-
lókért és a közösségért vállalt felelősségnek 
fontos szerep jut. Örülünk, ha hozzájárulha-
tunk ahhoz, hogy a diákok ezekkel az érté-
kekkel megismerkedjenek, és tudatosítsák 
magukban, hogy rajtuk is múlik, milyen kör-
nyezetben és társadalomban fognak élni.”

A sajtótájékoztatót követően Ónodi Eszter, az 
Új Európa Alapítvány jószolgálati nagyköve-
te, a Katona József Színház színművésze és 
Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardvívó, a MOL-
csapat tagja középiskolás diákokkal és az erre 
vállalkozó újságírókkal közösen ételcsomago-
kat osztottak ki a Menhely Alapítvány gondo-
zásában álló közel 350 hajléktalannak. A rá-
szorulók segítő ellátása az egyik olyan terület, 
amelyet a közösségi szolgálatra vállalkozó 
diákok választhatnak maguknak. „Biztos va-
gyok benne, hogy ezeknek az embereknek nem 
is annyira az ételcsomagra, hanem inkább a jó 
szóra és az odafi gyelésre van szükségük. Ha a 
mai fi atalok csak azt tanulják meg a közösségi 
szolgálat akciói alatt, hogy fi gyeljenek jobban 
oda a környezetükben élőkre, legyen szó nehéz 
sorsú emberekről, betegekről vagy csak olya-

nokról, akik kívül esnek a normál baráti körü-
kön, akkor már megéri, hogy ezt bevezették az 
iskolai nevelési programba” – mondta Ónodi 
Eszter az ételosztást követően.

A Menhely Alapítvány képviseletében Aknai 
Zoltán igazgató elmondta, hogy működésük 
25 éve alatt nagyon sok segítséget kaptak 
önkéntesektől és adományozóktól, ezért ők 
is örömmel fogadják a közösségi önkéntes 
munkát támogató új pályázati programot. „Hi-
szünk abban, hogy a társadalmi problémákon 
együttműködéssel és összefogással segíthe-
tünk, és hogy ennek az összefogásnak a mai 
középiskolás fi atalok is aktív részesei lehetnek. 
Az előítéletek csökkentésének egyik leghaté-
konyabb eszköze a megismerés, amelyhez az 
iskolai közösségi szolgálat is hozzájárulhat.”


