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Kedves Kollégák! 

 Szeretettel várunk Benneteket szervezetünk kissé rendhagyó taggyűlésére, melyet 

2015. november 30-án, hétfő délután 15 órai kezdettel tartunk a II. Rákóczi Ferenc Megyei 

és Városi Könyvtár előadótermében (Miskolc, Görgey A. u. 11. sz.). A korai évzárónkon 

beszámolunk az idei év közös vállalásairól: mit terveztünk és mit is valósítottunk meg 2015-

ben. Az elnök beszámolóját követően Tumikné Csurák Ágnes elnökségi tag ismerteti a 

karácsonyi adománygyűjtési akciónk eredményét. Ezt követően a résztvevőket terített asztal 

melletti kötetlen beszélgetésre invitáljuk. 

„Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem 

az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a 

csoda nélkül élni.” 

Márai Sándor 

Mi a Cipősdoboz akció?  

Egyszer volt, hol nem volt… Volt egyszer egy angol nagymama, aki, látva a világégés utáni 

állapotokat, és megsajnálva a borzalmakról mit sem tehető gyermekeket, összecsomagolta 

ajándékát egy cipősdobozba, és elküldte egy szegény gyermeknek. Nem sejthette, hogy 

egyszerű, de nemes tettét százak, ezrek, milliók követik majd, és, hogy a cipősdobozba zárt 

szeretet áttör határokat, korokat, életszemléleteket, és mozgalommá fejlődik. 

A Cipősdoboz akció (vagy, ahogy szülőhazájában, Angliában hívják, Operation Christmas 

Child) egy évtizede érte el hazánkat; akkor még Nyugat-Európából érkezett csomagokat 

kaptak karácsonyra – a Baptista Szeretetszolgálat közreműködésével – az arra rászoruló 

gyerekek.  
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2004-ben pedig a Szeretetszolgálat elindította hazánk első önálló akcióját. A „boy” vagy 

„girl” feliratok helyett megszülettek a „fiú” és „lány” címkék, és az akció mottója: „Tízezer 

gyermek karácsonya”. Ez akkor még elérhetetlen álomnak tűnt… 

 

 

Hogyan készíthetsz cipősdoboz ajándékot? 

1. Keress egy jó állapotban lévő, üres cipősdobozt! 

2. Döntsd el, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak szánod ajándékodat! 

3. A cipősdobozt töltsd meg ajándékokkal az alábbi szempontok szerint: 

Játékok: kisautók, labdák, babák, plüssállatok, jojók, világító vagy hangot adó játékok (extra 

elemmel!) 

Iskolai dolgok: tollak, ceruzák, számológép, zsírkréta, kifestő, füzet, jegyzettömb, játékos 

vonalzó, gemkapocs 

Tisztasági eszközök: fogkrém, fogkefe, szappan, fésű. A folyékony dolgokat kérjük külön kis 

zacskóba tenni (testápoló, tusfürdő)! 

Egyéb: cukorka, nyalóka, rágó, hajgumi, könyv, zokni, póló, hajgumi, hajcsat stb. 

 

Kedves lehet még: egy képeslap üdvözlő sorral, jókívánsággal. 

Kérjük, ne tegyél be a dobozba agresszivitásra késztető képeket, játékokat! 

(játékpisztoly, kés) 

 

A dobozra jól láthatóan írd fel, hogy milyen korosztályú lánynak/fiúnak szánod az 

ajándékodat, pl. így: fiú 12 vagy lány 8. A tapasztalatok azt mutatják, kislányoknak állítják 

össze a legtöbb csomagot ezért kérünk, gondoljatok a nagyobb fiúkra és lányokra is. 

Kérjük, a cipősdobozt díszítsd fel karácsonyi jellegű csomagolópapírral! 
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Az ötlettől a megvalósításig... 

A megyei szervezet elnöksége a 2015. szeptember 2-i elnökségi ülésén határozta el, hogy a 

karácsonyi ünnepek alkalmából támogatni szeretné azokat a gyermekeket, akik Borsod-

Abaúj-Zemplén megye legszegényebb településein élnek. Úgy gondoltuk, hogy a tagjaink 

által önként összeállított csomagokat a kiválasztott település vagy települések 

könyvtárosainak segítségével juttatnánk el az érintettekhez. Ezért választottuk a fent 

ismertetett adományozási formát. Tisztában vagyunk lehetőségeink korlátaival, de ennek 

ellenére arra kérünk Benneteket, hogy aki egyetért ötletünkkel, az csatlakozzon hozzánk.  

 

Fontos megjegyezni, hogy a dobozokba csak hasznos ajándékokat tegyetek. Ne szegje 

kedveteket az sem, ha nem tudtok összeállítani egy teljes dobozt, mert mi majd 

kiegészítjük azokat egy teljes dobozzá! A megtöltött cipősdobozokat legkésőbb az évzáró 

taggyűlésünk idejéig juttassátok el Tumikné Csurák Ágneshez a II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtárba. Az adományozó a dobozt ne zárja le! Az ajándékokat a rászorulóknak a 

Területellátási csoport munkatársainak segítségével juttatjuk el. Erről egy későbbi időpontban 

minden adományozót tájékoztatni fogunk. 

 

A találkozó befejezésének várható ideje 17 óra. 

 

Még egyszer őszinte szeretettel várunk mindenkit.  

 

Miskolc, 2015. október 28. 

Espán Edina      Gulyás Lászlóné 


