
Kedves Hallgatótársunk, és Leendő Adományozónk! 

  

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) Külhoni Programja a 

társadalmi felelősségvállalás jegyében a HÖOK a Hallgatókért Alapítvánnyal 

együttműködésben tanszergyűjtést szervez a Magyarfülpösi Szórványkollégium tanulói 

számára, hogy a szórványban élő, hátrányos helyzetű magyar diákok megfelelő 

taneszközökkel kezdhessék meg az idei tanévet. 

  

A Szórványkollégium befogadja, ellátja és magyar nyelven iskoláztatja a Magyarfülpös 

vonzáskörében lévő településeken élő nehéz sorsú családok gyermekeit. Áldozatos 

munkájukhoz korlátozott források állnak rendelkezésre, ugyanakkor szeretnének a lehető 

legtöbbet adni tanulóiknak. Nemrég egy több, mint 100 könyvből álló adományt adtunk át 

számukra, és reméljük, hogy ezúttal is sikerül segítenünk sok adakozókedvű hallgatótársunk 

közreműködésével. 

Az intézményben szeptembertől 56 gyerek tanul különböző osztályfokokon, számukra 

gyűjtünk új, használatlan tanszereket. Az adományozás nem egyszerű műfaj, főleg, ha arra 

törekszünk, hogy éppen azt adjuk, amire a címzettnek szüksége van, és az olyan legyen, 

amilyenre a szíve vágyik. 

Hogy megkönnyítsük ezt a folyamatot, megkértük a tanulókat, akiknek az adományt gyűjtjük, 

hogy levélben írják meg vagy rajzolják le mit szeretnének az iskolakezdésre. 

Azok a kisdiákok, akik a Szórványkollégium nyári programján részt vettek, eleget tettek a 

kérésünknek, így az alábbi linkre kattintva elérhető a galéria a kívánságlistákkal. 

https://drive.google.com/drive/folders/1efZQ8lTEx_bGdLF6shLwSHTjK-

mW1oXv?usp=sharing 

Mivel azonban nem minden gyerek tudott nekünk üzenni, így egyéb, a megnevezetteken túli 

adományokat is fogadunk, mert biztosak vagyunk benne, hogy Magyarfülpösön jó helyre kerül 

majd. 

https://drive.google.com/drive/folders/1efZQ8lTEx_bGdLF6shLwSHTjK-mW1oXv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1efZQ8lTEx_bGdLF6shLwSHTjK-mW1oXv?usp=sharing


Hogyan legyél adományozó? 

1.  Mindenekelőtt tekintsd meg a galériát a kívánságokkal, és gondold végig, hogy mire 

tudsz vállalkozni: elvállalhatod, hogy összeállítod egy adott gyermek teljes 

iskolatáskáját vagy kívánságlistáját, de úgy is dönthetsz, hogy ezekből egy-egy tételt 

biztosítasz. 

2. Az alábbi űrlapon jelezd számunkra, hogy kinek a kívánságát teljesítenéd, és pontosan 

mit tudsz felajánlani számára. Jelezd azt is, hogy melyik adománygyűjtő pontunkra 

tudod elvinni az adományt a megadott határidőig. Amennyiben nincs lehetőséged 

bevásárolni és elszállítani hozzánk az adományt, a HÖOK a Hallgatókért Alapítvány 

fogadja a pénzbeli felajánlásodat és összeállítjuk a kérésednek megfelelő csomagot. A 

8000 Ft összegen felüli felajánlók között kisorsulunk 2 db hetijegyet a 2023. évi 

EFOTT Fesztiválra! Amennyiben pénzadománnyal járulsz hozzá a gyűjtéshez, a 

HAHA állítja össze az általad megjelölt csomagot és egy egyedi matricán ráírja a 2-3 

támogató nevét, akik felajánlásából a csomag elkészült!       

A formot folyamatosan frissítjük a beérkezett visszajelzéseknek megfelelően, így amennyiben 

nem találod az általad választott gyermek nevét a listában, az azt jelenti, hogy valaki már 

teljesítette is a kívánságát! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEVTUCpumfPdwY4CymGA8ZssFz1xnsCJ_

RENHhrbfh_c16mQ/viewform?usp=sf_link 

+     Szívesen fogadunk nem csak egyéni, DE csoportos felajánlásokat is, így például 

egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok, civil szerveződések, alapítványok, 

egyesületek munkaközösségek, egyetemi csoportok, vagy akár kollégiumi 

szobatársak,  mi több, privát baráti körök is jelentkezhet adományozónak. 

A pénzbeli adományokat a HÖOK a Hallgatókért Alapítvány 12011148-01753729-00100003 

számlaszámára várjuk. Kérjük a közlemény rovatba mindenképpen írd be, hogy: „adomány 

MSZ”. 

A felajánlásokat 2022. szeptember 20-ig várjuk, ezt követően megveszünk minden eszközt, 

amire a felajánlásokból lehetőségünk van. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEVTUCpumfPdwY4CymGA8ZssFz1xnsCJ_RENHhrbfh_c16mQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEVTUCpumfPdwY4CymGA8ZssFz1xnsCJ_RENHhrbfh_c16mQ/viewform?usp=sf_link


A HÖOK a Hallgatókért Alapítvány ráadásul azt is vállalta, hogy az adományszervezési projekt 

keretében összegyűlt teljes felajánlott összeg 10%-ának megfelelő összeget (de maximum 

300.000 Ft-ot) szabad felhasználású támogatásként az iskola támogatására biztosítja, így 

rendkívül fontos számunkra, hogy minél több adomány gyűljön össze. 

Az adományokból vásárolt tanszereket személyesen visszük el az iskolába, és adjuk át a 

gyerekeknek a HÖOK és a HÖOK a Hallgatókért Alapítvány nevében és bízunk benne hogy  

mosolyt csalunk sok gyermek arcára. Légy Te is a részese ennek a nagyszerű 

kezdeményezésnek, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben is bebizonyíthassuk: 

összefogással lehet jót tenni! 

Kérdés esetén keress bizalommal a menyhart.barbara@hook.hu címen! 

Kérjük, terjeszd a kezdeményézesünket a felhívás továbbításával az ismeretségi körödben e-

mailen, facebook-on, intagramon, twitteren és ahol csak tudod! 

  

Köszönjük a segítő közreműködésedet! 

Budapest-Magyarfülpös, 2022. szeptember 6. 

  

             Murai László                              Szonda Tamás 

             HÖOK elnök                     Höok a Hallgatókésrt Alapítvány elnöke 

 

                                       Menyhárt Barbara 

                                       projektkoordinátor 

  

+Fenntartjuk a jogot, hogy a felajánlásokat szükség esetén átcsoportosítsuk a gyerekek között, 

hogy mindenki megközelítőleg azonos színvonalú és értékű adományban részesüljön. 


