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Tárgy: Beszámoló a Cipősdoboz akcióról 
 
 
Tisztelt Bédiné Dancs Zsuzsanna Igazgató Asszony! 
Tisztelt Deli Katalin Tanárnő ! 
 
Az idén már tizenhetedik alkalommal szerveztük meg Csepelen a Cipősdoboz akciót, amely 
közel 500 kisgyermeknek és fiatal felnőttnek szerzett boldog pillanatokat a karácsonyi 
ünnepségeken. 
 

Szeretnénk köszönetet mondani az iskola vezetőségének, hogy lehetőséget biztosított 
középiskolás diákjaiknak arra, hogy önkéntes szolgálatot végezzenek a Cipősdoboz akció 
keretén belül.  
 
Köszönetet mondunk Deli Katalin Tanárnőnek, aki nagy figyelemmel és precizitással 
koordinálta a közösségi szolgálatot. 
 
A diákok nagy segítségünkre voltak az ajándék dobozok csomagolásában, megtöltésében és 
sok szép ajándékot is hoztak a csomagokhoz. Többen közülük, elkísértek bennünket az 
ajándékosztó ünnepségekre is.   
Ezekről az alkalmakról szeretnénk röviden beszámolni Önöknek. 
 

December 15-én a Nagycsaládosoknak, illetve roma családoknak osztottunk ajándékokat egy 
rendezvényen, melyet a Rákóczi Kerti Közösségi Házban tartottunk. A műsorban egy vidám 
bábjáték után zenekari kísérettel énekeltük el a karácsonyi dalokat, majd egy különleges 
produkciót, harangokkal előadott zenét hallgathattak meg a gyerekek. Sok csillogó szempár 
tapadt a színpadon elrendezett színes dobozokra, azt fürkészve, vajon milyen ajándékok 
lapulhatnak bennük. Az ajándékok átadása után nagy volt az öröm, és mindenki boldogan 
távozhatott! 
 

       

 

 

 



A csepeli gyermekotthonoknak szervezett ünnepség, december 18-án folytatódott, szintén a 
Rákóczi Kerti Közösségi Házban, ahol Szabó László tanár úr vezetésével a Fodor József 
Szakképző Iskola önkéntes diákjai a Fenyőfa élete c. színdarabbal kedveskedtek a 
hallgatóságnak. A várva várt ajándékcsomagok felbontását hangos örömujjongások kísérték. 
 

December 19-én a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola önkéntes diákjainak 
segítségével folytattuk a cipősdoboz ajándékok szétosztását a Völgy utcai Gondozási 
Részlegben. Nem lehet meghatottság nélkül beszélni erről az alkalomról. Láttuk a fiatalok 
lelkesedését, izgalomtól, és örömtől ragyogó arcukat, hogy mennyire készülnek műsoruk 
előadására. A siker pedig nem maradt el: a szépen rendezett, gyönyörű, ünnepi műsor 
betanítása a gyógypedagógus és a szociális végzettségű gondozók munkáját dicséri, melyért 
köszönet és hála illeti őket. Zárásként a fiatalok tanáraikkal együtt egy vidám társas táncot 
adtak elő, mely után boldogan vehették át ajándékaikat.  
 

       

 
December 20-án hetedik éve annak, hogy együtt ünnepelünk karácsonykor a Csepeli 
Anyaotthonban és a Családok Átmeneti Otthonában élő családokkal. Kívülállóként örömmel 
tapasztaltam, hogy az itt élő kisgyermekek milyen könnyen tudnak alkalmazkodni minden 
élethelyzetben, és egymást elfogadva, egy nagycsaládként élik mindennapjaikat. Egy három 
éves kisfiúval rövid idő alatt barátságot kötöttem. Elém állt és azt mondta: „Én is adok neked 
ajándékot!” – majd a kezembe nyomott egy kissé megrágott, műanyag kiskanalat. Leckét 
vettem szeretetből. 
Az ajándékok szétosztásánál ismét segítségünkre voltak a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi 
Szakközépiskola és Gimnázium diákjai. 
 

       

 

 
 



Alig lett vége az ünneplésnek, a Csepeli Roma Kisebbségi Önkormányzat által szervezett 
alkalomra siettünk, ahol tolongó tömeg várt bennünket, az épületen belül és kívül egyaránt. 
Örültünk, hogy a szívünkre hallgattunk és a megbeszélt csomagokon felül még ráadás 
cipősdoboz ajándékokat is vittünk, ezen felül sok szép ruhát, cipőt és játékot. A gyermekek 
örömteli arca elég volt számunkra! 
 

    

 

Otthonukban is felkerestünk néhány nagy szegénységben élő családot. Élelmiszercsomagot, 
valamint cipősdoboz ajándékot vittünk számukra.  
 
Az akció végén megmaradt játékokat, iskolaszereket és könyveket a Mészáros Jenő Speciális 
Általános Iskola és a Tündérkert Óvoda számára adományoztuk. 
 

Számunkra mindennél nagyobb öröm volt, amikor sikerült a gyermekek arcára mosolyt csalni 
és elfeledtetni velük egy pillanatra azt a nyomorúságot, amelyben élnek.  
Reméljük, hogy a diákoknak is maradandó élményt jelentett ez a közösségi szolgálat.  
 
 
Kívánunk Önöknek és a kedves diákoknak sikerekben gazdag, Boldog Új Évet! 
 
 
 

    Tisztelettel és szeretettel:  
 
 

 

Schönek Alfréd & Márta 

           Segítség Köve Alapítvány 
 


