
Pécel Városa 2013 év Karácsonyára ismét meghirdeti „Cipősdoboz” programját. Idén harmadszorra kerül
megrendezésre az akció, mely összefogás eredményeként több száz cipősdoboz kerülhetett a karácsonyfák alá. 
Csatlakozzon Ön is a kezdeményezéshez, hogy a karácsony valóban ünnep lehessen minden gyermek számára!

Hogyan?
Keressen egy jó állapotban lévő üres cipősdobozt, azt töltse meg ajándékokkal. Mi kerülhet a dobozba?
Használt, jó állapotú (feleslegessé vált, kinőtt, megunt) és újonnan vásárolt kincsekkel lehet megtölteni.

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

   Iskolai eszközök toll, ceruza, számológép, zsírkréta, kifestők, jegyzettömbök

   Higiéniai eszközök fogkefe, fogkrém, szappan, fésű

   Édességek cukorkák, nyalókák, rágó, szaloncukor

   Egyéb sapka, sál, kesztyű, póló, játékékszer, hajgumi, óra, kis képeskönyv

   A dobozba NE TEGYEN: • Agresszivitásra késztető képeket, játékokat • konzervet, romlandó ételeket, gyümölcsöt • valamint 
folyékony dolgokat (sampont, testápolót) • gyógyszereket, törékeny tárgyat (tükröt, porcelánbabát) • erotikus tartalmú újságokat, 
eszközöket, tárgyakat • semmilyen alkohol tartalmú italt!

Az elkészült ajándékcsomagot csomagolja be színes csomagolópapírral, (külön a tetejét és külön az alját), végül pedig a doboz tetejé-
re, jól láthatóan írja fel, hogy milyen korosztályú és nemű lánynak/fiúnak szánja ajándékát! pl. így: „fiú 12” vagy „lány 8”. Figyelem! A do-
bozok tartalma átnézésre kerül, ezért a dobozt úgy rögzítsék a tetejéhez, hogy az a csomagolás megsértése nélkül kinyitható legyen.

Az elkészült ajándékcsomagot legkésőbb december 15-ig juttassa el a következő gyűjtőhelyek egyikére!
• Szamóca Gyermekház Szemere Pál utca 4. • Napsugár Bölcsöde Szemere Pál utca 6. • Gesztenyés Óvoda Szent Imre krt. 1. • Nyitnikék Óvoda Petőfi 
utca 5. • Szivárvány Óvoda Szent Imre krt. 13. • Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfi utca 15. • Szemere Pál Általános Iskola Kossuth tér 7. • Ráday 
Gimnázium Kossuth tér 7. • Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Isaszegi út 3. • Pécel Város Önkormányzata Kossuth tér 1. • Planet Kids Pécel 
Szemere Pál utca 8. • Napsugár Nyelvstúdió Maglódi út 9. • Péceli Református Egyházközség Harangvirág Óvodája 2119 Pécel, Eszperantó köz 1.

Érdeklődni lehet a Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadási idejében 0628/662-036 vagy a 0620/801-2399 telefonszámokon.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve kerülnek 

kiválasztásra a rászoruló gyermekek, akiknek szebbé tehetjük a karácsonyát.

Karácsonyi cipősdoboz akció
Teremtsünk hagyományt együtt a péceli gyermekekért!
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