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Sajtóközlemény 
 

1500 gyermeknek segít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR 

tanszergyűjtése 

Rendkívüli eredménnyel zárult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország 

iskolaszergyűjtő kezdeményezése: az első alkalommal megszervezett Adni Öröm! 

tanszergyűjtő akció keretében a vásárlók különösen nagy mennyiségű, több mint 57 000 

darab tanszert adományoztak a rászoruló gyermekeknek, valamint a kampány 

adománykártyáinak megvásárlásával több mint 2,2 millió forinttal segítették a 

tanévkezdésüket. A támogatást az áruházlánc további egymillió forinttal egészítette ki. A 

felajánlásokat a karitatív szervezet tanszerekre váltotta, és a többi tárgyi adománnyal 

együtt a napokban eljuttatja a nehéz helyzetben lévő családokhoz. 

„Hatalmas köszönettel tartozunk vásárlóinknak, akik első hívószóra az akció mellé álltak. 

Büszkén mondhatom, hogy a szeptember 5-i zárásig az adománykártyák megvételével a 33 

részt vevő INTERSPAR és a SPAR online shop vevőközönsége több mint 2,2 millió forintot 

ajánlott fel. 2021. augusztus 25-28. között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei a 

hipermarketekben iskolakezdéssel kapcsolatos tárgyi felajánlásokat is fogadtak, amelyeket a 

napokban eljuttatnak az érintettekhez a karitatív szervezet munkatársai. A vásárlói 

adományokat vállalatunk egymillió forinttal egészítette ki, amivel nemcsak a gyűjtőakció iránti 

elkötelezettségünket szeretnénk kifejezni, hanem azt is, hogy a társadalmi felelősségvállalást 

komolyan gondoljuk: a pénzadományból és a termékfelajánlásokból együttesen 1500 gyermek 

számára tehetjük könnyebbé az iskolakezdést. A jövőben is folytatni kívánjuk a tanszergyűjtő 

akciót, amelyet szeretnénk minden évben megszervezni, az abban részt vevő áruházak körét 

pedig kibővíteni” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közel harminc éve stratégiai partnere az üzletláncnak a 

szociális szférában, a nehéz helyzetben élő, rászoruló emberek megsegítésében. Az egyik 

legeredményesebb és legnagyobb múltra visszatekintő közös kezdeményezésük az idén 25 

éves Adni Öröm! karácsonyi adománygyűjtés. Ennek égisze alatt került sor a július 21-től 

szeptember 5-ig tartó tanszergyűjtésre. A kampány keretében a hipermarketek és a SPAR 

online shop vevői dedikált adománykártyákat vásárolhattak, a jelképesen megvett 

iskolaszereket pedig a karitatív szervezet valódi taneszközökre váltotta. Emellett a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei augusztus végén négy napon keresztül az áruházi 

helyszíneken tárgyi tanévkezdési adományokat is gyűjtöttek. A személyes gyűjtés 

eredményeként a szervezet több mint 32 ezer füzetet, 18 ezer írószert, 450 tolltartót, 71 



iskolatáskát és 6 ezer egyéb kreatív eszközt tud a rászoruló családok otthonába szállítani, az 

adománykártya-értékesítésből befolyt összegből pedig 700 darab tanszercsomagot készít. 

„Nagy öröm számunkra, hogy a tanszergyűjtő akcióval a szeptemberi iskolakezdéshez 1500 

gyermeknek tudunk kézzelfogható segítséget nyújtani, köszönhetően a jószívű vásárlóknak és 

az áruházlánc támogatásának. Az összeállított tanszercsomagokkal a Szeretetszolgálattal 

kapcsolatban álló árván maradt, vagy nevelőszülőknél gondozott gyermekek, a családok 

átmeneti otthonában élő iskolások, és a rászoruló családok gyermekei is megfelelő tárgyi 

feltételekkel kezdhetik meg a tanévet. Hálásak vagyunk az akció lebonyolításában országosan 

részt vett több száz önkéntesüknek is” – mondta Romhányi Tamás, a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. 

Az ebben az évben tanszergyűjtéssel bővített Adni Öröm! adománygyűjtő akció hosszú évek 

óta sikeres, egyre több vásárlót késztet a segítségnyújtásra. Ennek köszönhető, hogy a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország több ezer nehéz sorsú gyermek és család 

életét képes könnyebbé tenni, úgy karácsonykor, mint iskolakezdéskor. Az akció szervezői 

szerint fontos, hogy az ünnep során tapasztalható hatalmas vásárlói összefogás több 

területen, több időpontban is együttes cselekvésre ösztönözze az embereket. 

A közleményhez csatolt képeket elérheti a SPAR Médiatárban, a https://mediatar.spar.hu/ 

oldalon. A felületen lehetősége nyílik a SPAR további publikus képeit is letölteni. A képek 

felhasználásakor kérjük, hogy a spar.hu fotókreditet használja. 
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