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„ Összesen 84 tartalmas 
csomagot tudtunk 
összeállítani.

Minden várakozásunkat felülmúlta
Több mint nyolcvan tanszercsomagot állítottunk össze

A csíki adományozóknak kö-
szönhetően a Székelyhon 
napilap és a Juventutti Ala-

pítvány közös jótékonysági tan-
szergyűjtési akciója során nagy 
mennyiségben gyűlt minden tan-
szerből, így tartalmas csomagokat 
tudtunk összeállítani a szegé-
nyebb, sokgyermekes családokból 
származó iskolásoknak. A rászo-
ruló tanulók listájának összeállí-
tásához hozzájárultak többnyire 
a csíkszéki általános iskolák is, 
a jegyzékekben szereplők közül 
elsősorban az előkészítős vagy 

első osztályosoknak készítettünk 
csomagokat. Az első körben töb-
bek között a csíkszeredai Szent 
Anna Speciális Szakközépiskola, 
a Xantus János Általános Iskola, 
a Petőfi Sándor Általános Isko-
la, a Nagy Imre Általános Iskola, 
a csíkcsicsói, a csíkmadarasi, a 

csíkrákosi, a madéfalvi, a csík-
mindszenti, a csíkszentimrei ál-
talános iskolák szegénysorban 

élő tanulói részesülhetnek a csíki 
adakozók támogatásából.

Tartalmas csomagok

A Juventutti Alapítvánnyal kö-
zösen összesítettük és állítottuk 
össze a csomagokat napilapunk 

Márton Áron utcai székhelyén. A 
jószívű emberek jóvoltából közel 
600 füzet, 18 iskolatáska, több mint 

80 tolltartó gyűlt össze, ezen kívül 
rengeteg színes- és grafi tceruza, 
golyóstoll, radír, papírragasztó, 
vonalzó, boríték gyűlt, továbbá 
adakoztak többek között kifestős 
könyveket, órarendeket, körző-
ket, vízfestékeket, temperákat, 
zsírkrétákat és szövegkiemelőket 
is. Fontos megjegyeznünk, hogy 
nagyrészt minőségi és új tanszere-
ket kaptunk, a használtak is jó álla-
potban voltak. Mindezekből a tan-
szerekből összesen 84 tartalmas 
csomagot tudtunk összeállítani a 
Juventutti Alapítvány önkéntesei-
vel közösen, úgy, hogy gyakorlati-

lag minden csomagba ju tott a fel-
sorolt tanszerek többségéből. Az 
összeállításnál fi gyelembe vettük, 
hogy hányadikos osztályosnak, 
illetve hogy kislánynak vagy kisfi -
únak visszük-e az adományt. A 
tanszeres adományokat elkezdtük 
kiszállítani a szegény családokhoz, 
igyekszünk még a tanév kezdete 
előtt eljuttatni hozzájuk.

Tanszerhalom a Székelyhon 
székhelyén. Ez csak egy kis része 
a rengeteg adománynak

▴   FOTÓ: PINTI  ATTILA

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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Székelyhon
A CSÍKI HÍRLAP

Csíkszék napilapja, 
az Erdélyi Médiatér Egyesület 

médiaportfóliójának tagja.
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• Összesítettük a tanszergyűjtési akció során adományba kapott tanszereket, ame-
lyekből várakozáson felül gyűlt. Nagy mennyiségben adakoztak a csíkiak füzeteket, 
színes ceruzákat és mindenféle más tanszert, így végül több mint nyolcvan rászoru-
ló csíki gyermek számára tudtunk összeállítani tanszercsomagot.

B A R A B Á S  H A J N A LL

Még folytatjuk
Bár az akciót szeptember 3-ig hirdettük meg, még hétvégéig a pa-
pírüzleteknél hagyjuk a gyűjtődobozokat: a Graffiti (Csíkszereda, 
Hargita utca 4.), a Papírmadár (Csíkszereda, Nagyrét utca 25.), va-
lamint a Zenit Plusz (Csíkszereda, Márton Áron utca 14.) üzleteknél. 
A papírboltok gyűjtőpontokként kapcsolódtak be a tanszergyűjtési 
akcióba, ezenkívül különböző tanszerekkel támogatták azt. A be-
érkezett adományokat pedig szintén csomagoljuk és kiszállítjuk 
további rászorulóknak, hiszen hosszú a névsor.




