
„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

Kedves Kollégák!

Szeretettel  várunk  Benneteket  szervezetünk  rendhagyó  taggyűlésére,  melyet  2016.

december 8-án,  csütörtökön  délután  15.30  órai  kezdettel  KAZINCBARCIKÁN  tartunk  az

Egressy Béni Városi Könyvtárban (Rákóczi tér 9. sz.). Az évzáró ülésünkön beszámolunk az idei év

közös vállalásairól: mit terveztünk és mit is valósítottunk meg 2016-ban. A kiutazáshoz autóbuszt

rendelünk,  ezért  arra  kérünk  Benneteket,  hogy részvételi  szándékotokat  legkésőbb  2016.

november 15-ig jelezzétek az mkeborsod@gmail.com elektronikus postafiókunkra. Az autóbusz

megrendelése  miatt  kérjük  a  határidő  pontos  betartását,  mert  november  15-e  után  nem  áll

módunkban további jelentkezéseket fogadni. Részvételi díj vagy egyéb költség senkit sem terhel. 

A II.  Rákóczi  Ferenc Megyei  és  Városi  Könyvtár  aktív,  egyesületi  tagsággal  rendelkező

munkatársai számára fontos információ a következő: aki szeretne velünk tartani, annak Igazgatónő

engedélyével december 8-án 7.30-15-00 óráig tart a munkaideje.

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

fogjuk eljuttatni el az érintettekhez. 
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2016-ban is útjára indítjuk a karácsonyi jótékonysági cipősdobozos akciónkat is. Ebben az évben

a  Kazincbarcikai  és  a  Mezőcsáti  kistérség  településein  élő  gyermekek  számára  gyűjtünk

ajándékokat.  Arra  kérjük  az  adományozó  kedves  kollégákat,  hogy  lehetőség  szerint  édességet,

íróeszközöket,  könyvet,  tisztálkodószereket,  zoknit  tegyenek  a  dobozba,  melyet  nem  kell

becsomagolni és lezárni sem! A dobozokat az egyesület tagjai fogják lezárni és becsomagolni a II.

Rákóczi  Ferenc  Megyei  és  Városi  Könyvtárban.  A  megajándékozottak  számára  szeretnénk

egyszerű,  de mégis ünnepi érzést  keltő egységes kis ajándékdobozokat kivinni.  Továbbá kérjük,

hogy egy papírra írjátok rá, hogy kb. hány éves kislánynak vagy kisfiúnak készítettétek a csomagot!

A cipősdobozokat  2016. december 2-ig, péntekig, juttassátok el a II. Rákóczi Ferenc Megyei és

Városi Könyvtárba Gulyás Lászlónénak!

Kazincbarcikai program:

15.00 Indulás a  II.  Rákóczi  Ferenc  Megyei  és  Városi  Könyvtár  melletti  parkolóból,  

különjáratú autóbusszal

15.45 Megérkezés Kazincbarcikára

16.00 Taggyűlés. Az egyesület tagjait köszönti Molekné Kőrösi Beatrix könyvtárigazgató, 

majd Gulyás Lászlóné, az MKE Borsod Megyei Szervezete elnökének beszámolója 

következik.  A  2015-ben  hagyományteremtő  szándékkal  elindított  csapatépítő

játékunkat az idén  is folytatjuk. Trénereink a játékot megálmodó két kollégánk Pálfi 

Erika  és  Tumikné  Csurák  Ágnes  lesznek.  Ne  izguljatok,  gondoljatok  csak  a  

tavalyi szellemes feladványokra!

18.00 Ezután egy közeli étteremben – vendéglátóink jóvoltából – vacsorával zárjuk  a  

napot!

20.00 A Miskolcra érkezés várható időpontja

Miskolc, 2016. november 5.

Gulyás Lászlóné
elnök

Espán Edina
titkár



Melléklet:

Egy kis emlékeztető a cipősdobozos ajándékozásról:

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. 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)


