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Sajtóközlemény – 2019. szeptember 26. 

 
Több mint háromezer kisiskolás 

jutott tanszercsomaghoz az Auchan 
jótékonysági akciójában 

 
 

A tavalyi sikeres kezdeményezés után idén szeptemberben több mint 
kétszer annyi tanszer gyűlt össze az Auchan a Nagycsaládosok Országos 

Egyesülete (NOE) részére szervezett akciójában, amelynek keretében 
iskolakezdési eszközöket adhattak le a segíteni vágyók az Auchan 

áruházakban kihelyezett gyűjt őpontokon. 
 

45483 tanszert juttatott el csaknem 1300 családnak, 645 önkéntes segítségével az Auchan és a NOE 
idei közös tanszergyűjtési kampánya keretében. A közel három hétig tartó akcióban a kecskeméti, a 
szigetszentmiklósi és az óbudai Auchan vásárlói voltak a legaktívabb adományozók, de szép számban 
gyűltek össze csomagok a dunakeszi és a soroksári áruházakban is.  
 
A gyűjtés eredményeit Dr. Beneda Attila, család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár, 
Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke és Varga-Futó Ildikó, az 
Auchan kommunikációs és CSR igazgatója ismertették. 
 

„Társadalmi felelősségvállalási stratégiánk meghatározó eleme a családosok támogatása, így 
boldogan szerveztük meg immár második alkalommal tanszergyűjtő akciónkat a NOE javára. Az 
eredmények pedig önmagukért beszélnek: minden várakozásunkat felülmúlta a vásárlóink által 
felajánlott tanszerek mennyisége. Büszkék vagyunk, hogy ennyien érezték sajátjuknak küldetésünket” – 
mondta Varga-Futó Ildikó , az Auchan Retail Magyarország kommunikációs és CSR igazgatója.  
 

„Köszönjük mindenkinek, aki adományával hozzájárult, hogy több ezer rászoruló gyermeknek 
lehetett boldogabb, a szüleik számára pedig könnyebb a tanévkezdés. Számos kormányzati intézkedés 
is azt a célt szolgálja, hogy az iskolakezdéssel járó családi terhek mérséklődjenek. Köszönjük a 
gyűjtést elindító és lebonyolító civil szervezet, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének munkáját, 
valamint a gyűjtésben közreműködő partner támogatását. Bízunk benne, hogy az akció jövőre is 
folytatódik!”– mondta Dr. Beneda Attila, családpolitikáért felelős helyettes államtitkár. 
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„  Az volt az álmunk, hogy idén több adományt tudunk eljuttatni azokhoz a családokhoz, ahol 
segítséget jelent az iskolakezdésnél egy-egy füzet, tolltartó, iskolatáska, tempera, filc, vagy bármi más 
tanszer. Örülök, hogy mindez valóra vált, hiszen 55%-al több adomány gyűlt össze idén, s így már 
háromezernél is több gyermeknek tudtunk partnereinkkel segíteni. Különösen hálásak vagyunk 
mindazoknak, akik jó szándékuktól vezérelve vettek eggyel több tanszert, hogy azzal örömet 
szerezzenek  más családok gyermekeinek. mert ez is mutatja, hogy nagyon családbarát a magyar 
társadalom. Köszönjük partnereink, az Auchan áruházlánc a kormány ösztönző és támogató 
hozzáállását”  – mondta Kardosné Gyurkó Katalin , a Nagycsaládosok Országos Egyesületének 
elnöke. 
 
Az Auchan a most lezárult tanszergyűjtési akción felül további egymillió forinttal támogatja a NOE 
jövőbeni céljait.  
 

További információ:  

Adorján Abigél • a.adorjan@auchan.hu • 06 23 886 551 

Kiss Orsolya • auchan@ogilvy.com • 06 70 515 9223 
 


