
Ajándékozz szeretetet-ajándékozz szeretettel! 

Csempésszünk egy kis törődést, szeretetet az ünnepekbe, mások életébe! 

 

Kedves Gyerekek! Kedves Szülők! 

Iskolánk az idei évben, november 21. és december 12. között, részt vesz a cipősdoboz akcióban. 

Hogy mi is az a cipősdoboz akció? 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy angol nagymama, aki látva a világégés utáni állapotokat megsajnálta a borzalmakról 

mit sem tehető gyermekeket, s összecsomagolta ajándékát egy cipősdobozba, amit elküldött egy szegény gyermeknek. Nem 

sejthette, hogy egyszerű, de nemes tettét százak, ezrek, milliók követik majd, hogy a cipősdobozba zárt szeretet áttör határokat, 

korokat, életszemléleteket és mozgalommá fejlődik. 

S, hogy kik kapják az ajándékokat? Olyan gyermekek, akik az ünnepeket kórházban töltik, akik árvák, vagy nagyon szegényes 

körülmények között élnek. Olyanok, akik értelmi vagy testi fogyatékosságuk illetve körülményeik miatt nélkülözők, s a karácsony 

különlegességéről mit sem tudnak. 

Praktikus tanácsok a cipősdoboz készítéséhez: 

1. Keressünk egy jó állapotban lévő, üres cipősdobozt! 

2. Döntsük el, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak szánjuk az jándékot! 

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

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

Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek, zsírkréta, kifestők, jegyzettömbök, vonalzó, körző, radír 

Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, fésű, sebtapasz 

Egyéb: cukorkák, nyalókák, rágó, napszemüveg, pólók, játék ékszerek, hajgumik, óra, kis képeskönyv 

Kedves lehet még: egy képeslap vagy családi fotó néhány üdvözlő sorral, jókívánsággal (posta- vagy e-mail címet nem célszerű 

megadni). 

A dobozba NE TEGYÜNK: 

Agresszivitásra késztető képeket, játékokat ( játék pisztoly, kés, pc-játék). 

Konzervet, romlandó ételeket, gyümölcsöt. 

Folyékony dolgokat: sampont, testápolót (amennyiben mégis szeretne ilyen dolgokat ajándékozni, kérjük, ezeket gondosan 

csomagolja be egy zárható tasakba, hogy sérülés, szivárgás esetén se tegye tönkre a doboz tartalmát) 

Gyógyszereket 

Törékeny tárgyat: tükröt, porcelánbabát. 

4. Az elkészült ajándékcsomagot csomagoljuk be színes csomagolópapírral (lehetőleg külön a tetejét és külön az alját), majd 

ragasszuk le átlátszó cellux ragasztó szalaggal, vagy kössük át zsineggel! Így nem nyílik ki a szállítás során, viszont könnyen 

kinyitható és visszazárható az elengedhetetlen biztonsági átnézések elvégzésekor! 

A dobozra jól láthatóan írjuk fel, hogy milyen korosztályú lánynak/fiúnak szánjuk az általunk csomagolt ajándékot. 

Az elkészített cipősdobozokat a portán kérjük leadni! 

 

Buzdítunk mindenkit az ajándékozásra! Mert adni jó! 

 

Budapest, november 21. 


