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Beszámoló – VII. Jóság Süti Napok 

 

 A szakkollégiumunk tagjainak társadalmi felelősségvállalását elősegítő projektként az 

immár hetedik alkalommal megrendezett győri Jóság Süti Napok elnevezésű 

rendezvénysorozathoz csatlakoztunk. A Jóság Süti Napok elsődleges célja, hogy a 

gasztronómia hatalmát felhasználva tegyen egy jó cél érdekében: a szervezőbizottság minden 

évben kiválaszt egy olyan csoportot, intézményt, alapítványt, ami számára adományt gyűjt. A 

rendezvény alapelve, hogy bárki hozzájárulhat bármilyen formában, illetve bárki vásárolhat 

nem előre meghatározott áron – mindenki annyit ad az adott termékért, amennyit szeretne 

vagy amennyit gondol. A felajánlások lehetnek sütemények, lekvárok, italok, a rendezvény 

helyszíne pedig a győri Adventi Vásár, ideje az Adventi Vásár első hétvégéje, ezúttal 2018. 

november 30. és december 2. között. 

 A Jóság Süti Napok civil kezdeményezésként jött létre, elsősorban győri gyermekeket 

támogat. Az adományozók között rendszeresen megtalálhatók magánszemélyek, éttermek, 

kávéházak és borászatok is, a befolyt összeget pedig közvetlenül a támogatott alapítvány 

kapja meg. Természetesen kizárólag pénzbeli hozzájárulásra is van lehetőség a hétvége 

folyamán. Az elmúlt években a rendezvény kedvezményezettje volt már a Lurkó Alapítvány, 

a Piros Orr Bohócdoktorok alapítvány, valamint a Magyar Gyermekmentő Alapítvány is. A 

2018-as Jóság Süti Napokon a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítványt lehetett támogatni, 

amely a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás 

Osztályának nyújt segítséget. Az idei célkitűzés az volt, hogy egy EKG készülék, valamint 

BRAUN infúziós pumpák vásárlásával segítsék a regionális központként működő osztály 

munkáját, valamint magasabb szintre emelje az alapvető orvosi ellátást a mindennapi 

működés során.  

 A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium idén is együttműködött a rendezvény 

szervezőbizottságával. Szakkollégistáink a rendezvény népszerűsítését plakátok, szórólapok 

elkészítésével segítették, hozzájárulva ahhoz, hogy a rendezvény városszerte megfelelő 

promóciót kapjon, közelebb jutva a kitűzött célhoz. A szakkollégisták saját ismeretségi 

körükön belül gyűjtést folytattak, pénzbeli hozzájárulásukat pedig a rendezvény hétvégéjén 

eljuttatták a szervezőknek. A 3 napos rendezvény szombati és vasárnapi napján személyes 



SZÉCHENYI ISTVÁN  KAUTZ GYULA 
EGYETEM KÖZGAZDÁSZ 
KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZAKKOLLÉGIUM  

 

                       

jelenlétükkel kivették a részüket a gasztronómiai termékek árusításából is, amely hozzájárult 

ahhoz, hogy a Jóság Süti Napok 2018-ban is elérte célját és sikerült megvásárolni a tervezett 

eszközöket, biztosítva ezzel a magasabb szintű orvosi ellátást. A rendezvényen való részvétel 

hozzájárult ahhoz, hogy szakkollégistáink érzékenyebbek legyenek a társadalmi problémákra, 

és amennyiben lehetőségük nyílik segítsék azokat, akik gyengék, betegek, elesettek vagy 

hátrányos helyzetűek. Az esemény tapasztalatait egy életre magukkal viszik, ennek első és 

legmarkánsabb jele az, hogy a félév során minden hónapban gyűjtöttek szakkollégistáink 

kisebb összeget, amit aztán általuk szavazás útján kiválasztott szervezet, alapítvány részére 

eljuttattak.   

  

  


