
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola 

 
LUCA NAPI VÁSÁR 

2022. december 09., 15.00-19.00 
 
A vásár lényege: egy vidám délután keretében a gyerekek, szülők összefogásával 
készülő ajándékok eladása a minél nagyobb számban meghívandó családtagoknak, 
barátoknak, vendégeknek, egymásnak. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy minél többen 
vegyenek részt a vásáron gyermekükkel, így támogatva az iskolát és az 
osztályközösséget vásárlásaikkal. 
 
A vásár a Szülői Szervezet rendezvénye, ahol kizárólag az osztályközösségek árusíthatnak, és csak 
a pénzváltónál váltott Luca-pénzzel lehet vásárolni. A bevétel 50%-ban az osztályok osztálypénzét 
gyarapítja, 50%-ban pedig iskolai adomány lesz, mely iskolai-diák közös célra fordítódik. A bevétel 
nem az egyes diákok bevétele, ez a vásár kifejezetten az iskolai közösségek támogatására hivatott. 
 

A Luca napi vásáron nem lesz verseny, így egyik osztály sem tudhatja 
majd, mekkora bevételre tett szert a másik. Mindenki csak a saját 
bevételét fogja ismerni. 
 

Luca pénz 
A vásár napján folyamatosan, a kijelölt pénzváltó helyen lehet váltani 14.00 – 18.00-ig között.  
1 HUF = 1 Luca pénz árfolyamon, 50-es és 100-as címletekben.  
Előváltás: december 01-én és 07-én 15.30-17.00 óra között az aulában lehetséges. 
 

Mit lehet árusítani? 
Bármilyen dísztárgyat, ajándéktárgyat, (pl. karácsonyfadísz, kerámiák, angyalkák, ajándékkísérő 
kártya, képeslap, stb.), süteményeket, alkoholmentes italokat, szendvicseket, egyéb finomságokat 
és tárgyakat, illetve szolgáltatásokat. KIFEJEZETTEN az osztály tanulói által (szülői segítséggel) 
készített KARÁCSONYI HANGULATÚ, KARÁCSONNYAL KAPCSOLATOS dolgokat, 
KARÁCSONYI AJÁNDÉKOKAT áruljanak. Persze, lehet vásárolt tárgyakat is árusítani, de 
ugyanúgy, Luca pénzért.  
 
NEM lehet árusítani tejes, tejszínes és nyers tojásos élelmiszereket, pattogatott kukoricát, alkoholos 
italokat, energiaitalokat, cigarettát, mobiltelefonokat és egyéb iskolába nem illő tárgyat, élelmiszert 
vagy szolgáltatást. 
 

FIGYELEM! AZ AULÁBAN ÁRAMVÉTELI LEHETŐSÉG NEM LESZ, 
ÁRAMMAL MŰKÖDŐ GÉPET ÜZEMELTETNI NEM LEHET! Gépet 
üzemeltetni csak tanteremben lehet, ezt kérjük előre jelezni! 
Hosszabbítókat nem tudunk biztosítani, ha szükség van rá, kérjük, 
hozzanak az osztályok. 
 

Kérjük az alábbiakban szíveskedjenek nyilatkozni, hogy gyermekük részt vesz-e a vásáron. 

 
1. nem vesz részt (ebben az esetben kérjük ½ 5-ig elvinni a gyermeket, mert ügyeletet nem tudunk 

biztosítani) 
 
2. egyedül vesz részt (mikor jönnek érte: …….……..) 
 
3. szülővel együtt vesz részt 

Kérlek fordíts a további információkért!  

  
 
 



VÁSÁR tervezett menete, programja 
 

JELENTKEZÉS 
 

Az árusításhoz előre beosztott asztalok lesznek, melyeknek 

előkészítéséhez kérjük, hogy e-mailen jelezze minden osztály a részvételi 

szándékát a lucanap.laszlogyula@gmail.com e-mail címen. 

Az osztályok SZMK képviselői 2022. november 29-én 17 órakor kezdődő az SZMK értekezleten 

mindenképp jelenjenek meg, az esetleges egyedi, speciális igényeket (pl. külön terem) kérjük jelezni 

a szervezőknek. Árusítani csak regisztrációval lehet, tehát ha egy osztály nem regisztrál, nem 

árusíthat. 

VERSENY ÉS BEVÉTEL 

A Luca napi vásáron nem lesz verseny, így egyik osztály sem tudhatja 
majd, mekkora bevételre tett szert a másik. Mindenki csak a saját 
bevételét fogja ismerni. 
 

A bevételt kérjük az ELŐRE ELŐKÉSZÍTETT borítékban a vásár végén (18.30-kor) leadni a 

pénzváltóban. A borítékra legyen ráírva a leadott összeg. Javasoljuk, hogy az osztályok jelöljenek 

ki egy-egy diákot vagy szülőt, aki a pénz összeszedés, számolás és pontos leadás feladatát 

felelősen el tudja látni. A leadott bevételt az osztályok pénztárosai megszámolják, és a szerzett 

bevétel 50%-át a későbbiek során a titkárságon az osztályfőnökök átvehetik. 

Helyszín berendezése, asztalok elosztása (a változtatás jogát fenntartjuk) az Aula és környéke 

területén lesz, a „piactéren” az asztalok elhelyezését előre megtervezzük, a helyszínt előre 

berendezzük. Az osztályok az asztalaikat 14:00-tól foglalhatják el, és a pénzváltás is elkezdődik ettől 

az időponttól. 

FIGYELEM! AZ AULÁBAN ÁRAMVÉTELI LEHETŐSÉG NEM LESZ, 
ÁRAMMAL MŰKÖDŐ GÉPET ÜZEMELTETNI NEM LEHET! Gépet 
üzemeltetni csak tanteremben lehet, ezt kérjük előre jelezni! Hosszabbítókat 
nem tudunk biztosítani, ha szükség van rá, kérjük, hozzanak az osztályok. 
 

REKLÁMOZÁS A RENDEZVÉNY ALATT 

A rendezvény alatt karácsonyi háttérzenét biztosítunk halkan, hangulatkeltően. Az eseményeket 

műsorvezető fogja irányítani, lehetőséget biztosítunk a „portéka” hangosbemondón keresztüli 

reklámozására.  

IDŐREND 

12:00-13:00 - asztalok elrendezése, berendezés 
13:45 - asztalok elfoglalása az osztályok által;  
14:00 - pénzváltó nyitás  
18:00 - pénzváltó bezár, több pénz nem váltható, Luca pénzt vissza nem váltunk 
18:30 - a vásár vége, az osztályok által gyűjtött Lucapénz leadása  
18:30 – 19:00 Disco 
19:00 - a vásár zárása, visszapakolás 
 

mailto:lucanap.laszlogyula@gmail.com

