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Sajtóközlemény
Elkészült az Ország Bevásárlólistája
Évente több tízezer család és rászoruló karácsonyát teszi könnyebbé a 22 éve tartó Adni
Öröm! jótékonysági akció, amelynek keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
önkéntesei a SPAR és INTERSPAR áruházakban tartós élelmiszert gyűjtenek. Idén a
szervezők összeállítottak egy bevásárlólistát, hogy mire lenne szüksége a nélkülözőknek. A
lista 200 méter hosszú és több ezer tétel szerepel rajta.
„Tavaly 309 tonna élelmiszer gyűlt össze a SPAR vásárlóinak köszönhetően, amiből 34 ezer
darab ajándékcsomag készült el. Idén azt szeretnénk elérni, hogy a nehéz sorsú emberek azt
találják meg a csomagokban, amire a leginkább szükségük van. Így született meg az Ország
Bevásárlólistája, amely irányt mutat mindannyiunk számára a jótékonysági akcióban. Minden
felajánlást szívesen fogadnak az önkéntesek, de arra kérjük vásárlóinkat, hogy elsősorban a
listán szereplő élelmiszereket tegyék a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyűjtőkosaraiba.
Nagyon köszönünk minden felajánlást!” – mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs
vezetője. Hozzátette: az „Ország Bevásárlólistája” elnevezéssel a Batthyány téri SPAR-ban
kiállításra került egy olyan monumentális eszköz, amely segít még szemléletesebbé tenni,
mekkora segítségre és pontosan mire van szükség. A listát még számos helyen megtalálják a
vásárlók: az érintett SPAR üzletekben, a metrókban és más hirdetési platformokon,
köszönhetően a SPAR figyelemfelhívó hirdetéseinek.
„Az Adni öröm! akció során emberek tízezrei nyújtanak segítséget a rászorulóknak az
üzletekben megvásárolt tartós élelmiszerekkel. A hatnapos gyűjtés egyszerre teremt
lehetőséget arra, hogy sokan cselekedjenek jót, miközben az adományok mennyisége több
tízezer szükséget szenvedő embertársunknak jelent igazi ajándékot, ezért a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat tevékenységében ez az év legnagyobb és legtöbb önkéntest megmozgató
akciója.” – mondta el Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
Az idei esztendőben december 13. és 18. között zajlik az Adni Öröm! adománygyűjtés 133
SPAR és 32 INTERSPAR áruházban országszerte.
A bevásárlólistán található élelmiszerekből a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csomagokat állít
össze és munkatársai révén személyesen adja át még karácsony előtt az adományokat a
rászoruló családoknak, az egyedülálló időseknek, a fogyatékkal élő és hajléktalan embereknek.

Az ajándékcsomag tartalma a karitatív szervezetek egy hétre való élelmiszeradományával
egyenértékű. A bevásárlólistán szereplő konzervek, tartós élelmiszerek – többek között tészta,
rizs, liszt, cukor, étolaj –, illetve csokoládék, kekszek adományozásával több tízezer nehéz
sorsú honfitársunk arcára varázsolhatunk mosolyt a szeretet ünnepén.
Az akcióban résztvevő üzletek listája megtalálható a www.adniorom.hu weboldalon, ahol az
adománygyűjtést is nyomon lehet követni.
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