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A Cipősdoboz ellenőr  

felkészítő anyaga 

 
 

Kedves leendő cipősdoboz ellenőrünk! 

Örömmel értesültünk, hogy Te is részt vennél az immár tizedik 

alkalommal országszerte megszervezett Cipősdoboz Akcióban!  

Miről lesz szó ebben a felkészítő anyagban?  
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Tudtad, hogy a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz Akciója által már 

több mint 150 ezer hátrányos helyzetű gyermek kapott karácsonyi 

ajándékot?  

Ezt az Akciót idén már tizedik alkalommal rendezzük meg, s most is az 

összegyűjtött cipősdobozokat még az ünnepek előtt egy országos 

önkéntesi hálózaton keresztül rászoruló gyermekekhez juttatjuk el 

árvaházakba, nagycsaládosokhoz, kórházakba és fogyatékos otthonokba.  

 

 

 

A szeretettel duplán nyerünk, hiszen az is gazdagodik 

belőle, aki adja és az is, aki kapja. 

Tavaly először hirdettük meg az iskoláink és az 

óvodáink között a ’Nyerj a szeretettel!’ nevű versenyt, 

amely által négy oktatási intézményünk részesült pénzbeli jutalomban1. 

Volt olyan iskolánk, amely a nyereményét a diákjaira fordította úgy, hogy 

osztályonként értékes ajándékcsomagokat vehettek át a tanulók, melyek 

a logikus gondolkodást fejlesztő társasjátékokat és tanszereket 

tartalmaztak. Más iskolák az osztályok tanulmányi kirándulására, angol 

táborára, kulturális programjainak vagy a karácsonyi ünnepségének 

költségeire használták fel jutalmukat.  

                                                           
1
 Az első helyezett a vásárosnaményi Lónyay Menyhért Szakközép- és Szakképző Iskola lett, a második a 

kótaji István Király Általános Iskola, a dobogó harmadik helyére a tapolcai Széchenyi István Szakképző 
Iskola állt, valamint a Szivárványtanoda Általános Iskola volt a különdíjasunk. 
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A Cipősdoboz Akció során mindenféle dobozok érkeznek a 

Szeretetszolgálathoz, és nem feltétlen ajándékozható tovább mind. 

Fontos, hogy a megajándékozott gyermekek a kapott ajándékon keresztül 

is érezzék, hogy ők is értékesek, csak úgy, mint a jobb sorsban élő társaik. 

Ezért vezetjük be idén a cipősdoboz ellenőrök szerepét, akik biztosítják, 

hogy a ’Nyerj a szeretettel!’ verseny során ne 

kerüljenek a rendszerbe olyan dobozok, amelyek 

csak névlegesen növelik az összesített dobozszámot, 

de valójában nem ajándékozhatóak tovább. 

Minél több ujjongva rácsodálkozó gyermeket 

szeretnénk látni, akik a cipősdobozukat felnyitva 

azt kérdezik: „Honnan tudták, hogy pont ezt 

szerettem volna kapni karácsonyra?” 

 

 

Hogyan lehetsz Cipősdoboz ellenőr? 

Cipősdoboz ellenőrnek 2013. november 23., szombatig lehet a 

verseny@baptistasegely.hu email címen jelentkezni a következő 

adatokkal: név, anyja neve, születési dátum, iskola neve, osztály, 

osztályfőnök neve, közvetlen email cím és mobiltelefonszám.  

A „cipősdoboz ellenőr” személye ezen tájékoztató önálló 

áttanulmányozásával és egy internet-alapú teszt sikeres kitöltése után 

lesz jóváhagyva a Szeretetszolgálat által. 

 

mailto:verseny@baptistasegely.hu
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Mik a teendőid cipősdoboz ellenőrként? 

 Legyen nálad papír és toll, hogy pontosan kövesd a verseny során, 

hogy összesen hány dobozt ellenőriztél, és ezek közül hányat 

fogadtál el vagy utasítottál el. 

 Döntsd el, hogy hova fogod külön gyűjteni az ellenőrzött és 

elfogadott, valamint az ellenőrzött és nem elfogadott dobozokat! 

 Vigyázz, hogy ne keveredjenek össze a dobozok! Például 

kiírásokkal tedd egyértelművé, hogy egy külsős számára is világos 

legyen, hogy melyek a már ellenőrzött és elfogadott, a már 

ellenőrzött és el nem fogadott, valamint a még nem ellenőrzött 

cipősdobozok.  

 Készíts elő ollót, celluxot és madzagot, hogy kéznél legyenek, ha 

szükséged lesz rájuk! 

 Nyisd ki óvatosan a vizsgálandó cipősdobozt úgy, hogy ne 

rongálódjon az eredeti csomagolóanyag! Lehetőleg csak bogozd ki 

a masnit vagy a csomót a dobozról, illetve papírvágó kést vagy 

ollót használj a cellux szétvágásához. 

 Vizsgáld át a cipősdobozt és ellenőrizd, hogy elfogadható-e a 

tartalma vagy sem. 

 Óvatosan és szépen, lehetőleg az eredeti állapotába csomagold 

vissza a ellenőrzött dobozt, és a végén kösd át madzaggal vagy 

celluxszal, hogy ne nyitódjon ki a szállítás során. 
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Mit nézzél az ellenőrzés során?  

A vizsgált 
tárgy 

Kötelező elemek 
Tedd fel a 
kérdést: 

A doboz 
állapota és 

csomagolása 

A doboz stabil önmagában. 
Szállítható 
állapotú a 
doboz?   

A doboz csomagolópapírral van 
becsomagolva és a csomagolás nem 
szakadt el. 
(Ha két részből áll a doboz, lehetőleg 
külön van csomagolva a felső és az 
alsó rész és celluxszal körül van 
ragasztva, hogy ne essen szét a 
kettő.) 

Első ránézésre is 
ajándéknak néz 
ki a doboz?  
A csomagoló-
papír színes? 

A doboz fel van címkézve, és fel van 
tüntetve a megajándékozandó 
gyermek neme és kora. 
(Ha unisex, akkor az van ráírva.) 

Egyértelmű, 
hogy kinek 
szánták az 
ajándékot? 

A doboz 
tartalma 

Legalább 2 különböző kategóriájú* 
ajándékot tartalmaz a doboz. 

Különféle 
ajándékokat 
tartalmaz a 
doboz? 

A doboz tele van. 

A telítettség 
érzetét adja a 
doboz, amikor 
kinyitjuk? 
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*A kategóriákon értsd a következőket: 

a. kategória: iskolai eszközök – pl. rajzszerek, tollak, ceruzák, színes 

ceruzák, radírok, hegyező, vonalzó, számológép, zsírkréták, színes 

kréták, színezők, kifestők, jegyzettömbök, notesz, ragasztó, olló, 

gyerek nyomda, vízfesték, gyurma, színes lapok, stb. 

b. kategória: higiéniai eszközök – pl. fogkefe, fogkrém, szappan, fésű, 

hajkefe, színes mosdókesztyű, körömcsipesz, fürdősó, új labello, új 

deo stift, dezodor, színes ragtapasz, lányoknak: hajgumi, hajcsatt, 

hajpánt, hajráf, új szájfény, új körömlakk, stb. 

c. kategória: játékok – pl. labdák, babák, babaruhák, plüssállatok, puzzle, 

kirakó, jojók, kártya (pl. UNO), világító vagy hangot adó játékok (extra 

elemmel), utazó társasjátékok, marokkó, dominó, mini sakk, slinky, 

peonza, üveggolyók, play-do, mathcbox, ugrókötél, síp, ujjbáb, 

kaleidoszkóp, nagyító, zseblámpa, iránytű, távcső, színes kislabda, 

műanyag teáskészlet, gyerek étkészlet, apró műanyag állatok, 

léggömb, kulacs, kulcstartó, lányoknak: tiara, hercegnős pálca, 

fiúknak: kisautók, kis dobozos legó, gombfoci, beyblade, műanyag 

katonák, papírrepülő készlet, műanyag szerszámkészlet, játék 

mérőszalag, stb. 

d. kategória: száraz édesség – pl. kemény cukorkák, nyalókák, rágógumi, 

gumicukor, tic-tac, pez, stb. 

e. kategória: egyéb – pl. kis méretű gyerekkönyv, kis méretű mesekönyv, 

matrica, mese CD vagy kazetta, gyerekdalok CD-n vagy kazettán, 

furulya, szájharmonika, xilofon, gyerek napszemüveg, újszerű póló, 

sapka, sál, kesztyű, színes-vicces zokni, öv, flip-flop, játék ékszer, 

működő gyerekóra, napellenző sapka, kis kötény, párnahuzat, 

pénztárca, színes cipőfűző, színes tornazsák, tornaruha, mamusz, 

lányoknak: tornadressz, balettcipő, nyaklánc, fülbevaló, karkötő, játék 

gyűrű, stb.  
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Milyen az egyértelműen elfogadhatatlan cipősdoboz? 

A cipősdobozban nem lehet: agyonhasznált játék, ruha vagy könyv, 

agresszivitásra késztető kép, játék pisztoly, kés, számítógépes játék.  

Nem lehet benne: konzerv, romlandó étel, gyümölcs, folyékony tárgy, 

sampon, tusfürdő, testápoló vagy ital. 

Továbbá tilos: gyógyszereket, törékeny tárgyakat, tükröt, porcelánbabát, 

vagy bármilyen nemű erotikus tartalmú dolgokat a dobozba rakni! 

 

 

Mik a további teendőid az ellenőrzés után? 

Fontos, hogy pontosan kövesd az ellenőrzés közben, hogy mennyi dobozt 

fogadtál el tovább ajándékozhatónak, hogy majd a végleges mennyiséget 

a ’Cipősdoboz ellenőr nyilatkozatában’ megerősítsd. Ezt a nyilatkozatot az 

iskolád kapja meg. Kérd el a ’Nyerj a szeretettel’ pályázatért felelős 

tanártól a nyilatkozó lapot, töltsd ki, és add vissza neki. 

 

 

Hogyan lehet elszámolni a cipősdoboz ellenőrként végzett munkát 

közösségi szolgálatként? 

A cipősdoboz ellenőr feladatát az 

oktatási intézmények diákjai is 

végezhetik, amit a Baptista 

Szeretetszolgálat közösségi 

szolgálatként igazol nekik, 

amennyiben kérik az illetők. 

Minden ellenőrzött 20 doboz 1 óra 

közszolgálati munkának számít.  

Ha szeretnéd, hogy az általad 

teljesített órákat igazolja a 

Szeretetszolgálat, akkor ezt 

tűntesd fel a ’Cipősdoboz Ellenőr 

Nyilatkozatában’ a megfelelő 

helyen. 
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Szeretetteljes és sikeres munkát kíván Nektek a Cipősdoboz Akció csapata! 

 

További információkért keressétek Borát az alábbi elérhetőségeken: 

 verseny@baptistasegely.hu, 

 06-1/466-5978, 06-20/324-7351 

 

„...megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három;  

ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”  

(1Kor 13,13) 


