Jótékonyság – jó hangulatban

Amikor az utolsó mérkőzést is lefújta a játékvezető a XII. Carissa Kupán, véget ért az a jótékony
akció is, melynek köszönhetően végül 1.000.000 Ft gyűlt össze a dunaújvárosi Szent Pantaleon
kórház javára. A befolyt összeget át is adtuk a kórház főigazgató főorvosának, Dr. Mészáros
Lajosnak. A pénzt az új CT készülék beszerzésére fordítják.
Már tavaly is gyűjtöttünk adományokat a Carissa Kupa Országos kispályás labdarúgó torna keretein
belül (akkor a helyi óvodáknak igyekeztünk segíteni), és a sikeren felbuzdulva, úgy döntöttünk, hogy
folytatjuk ezt a hagyományt. Nagyon nagy indulási előnynek számított, hogy a Dunaújvárosi
Labdarúgó Szövetség (DLSZ) a 2013-ban megkapott „Dunaújvárosért” díj anyagi jutalmazását
(200.000 forintot) Kalácska András elnök úr teljes egészében felajánlotta erre a célra. Tovább
duzzasztotta a jótékony alapot az a remek döntés, miszerint a XII. Carissa Kupán részt vevő gárdák
nevezési díjának (25.000 forint/ csapat) 10%-a szintén ebbe a közös kasszába kerüljön. Ez a 32
csapatnak köszönhetően 80.000 forintot jelentett.
Az így már 280.000 forintra gyarapodó jótékony alap tovább duzzadt a tombola jegyek
értékesítéséből befolyt összeggel, ami mindösszesen 234.500 forintos bevételt jelentett. Ekkor lépte
át gyűjtésünk a bűvös 500.000 forintos álomhatárt egész pontosan 514.500 forintnál tartottunk.
A nagyon jó és nagyon nemes célt szolgáló ügy mellé álló vállalkozók, cégek, magánszemélyek
adakozása újabb komoly összeget jelentett, hiszen ők 214.000 forintot adtak össze, így 728.500
forint volt már a kasszába. Tovább emelkedett az összeg, akkor, amikor a gálamérkőzés résztvevői
tették meg bejelentéseiket, ugyanis a Dunakeszi Kinizsi FC 50.000 forintot, a DF GREEN PET
dunaújvárosi legénysége pedig 100.000 forintot ajánlott fel a jótékony alapba.
Kialakulni látszott a végösszeg (878.500 forint állt a számológép kijelzőjén), amit Cserna Gábor
polgármester úr Dunaújváros Megyei Jogú Város képviseletében 121.500 forinttal toldott meg
így végül 1 millió forint kerülhetett átadásra
ünnepélyes keretek között a kórháznak.
Ezúton is szeretnénk megköszönni, mindenkinek, aki
részt vett jótékonysági programunkban. Nagyon jó
érzés, hogy az akció sikeresen zárult, és hozzá tudtunk
járulni a Szent Pantaleon kórház működéséhez és
reményeink szerint ezzel beteg embertársaink
gyógyulását segíthetjük elő.

Válasszuk az egészséget!
Ismét jótékonykodik a Megye egyik legnagyobb kispályás labdarúgó tornája a Carissa Kupa!
A XII. Carissa Kupán a társadalmi szerepvállalás fontosságát is szeretnénk hirdetni, ezért a
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Társadalmi Felelősség Bizottsága gyűjtést szervez, „Válasszuk
az Egészséget!" címmel, hogy segítsünk a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháznak egy új CT
(Computer Tomográfiás) készülék megvásárlásában.
Az új eszköz használatával a korábbinál kisebb sugárterhelés éri majd a betegeket, és egy-egy
vizsgálat rövidebb ideig is tart, csökken a várakozási idő. A beruházás jelentős megtakarítást jelent
majd a kórháznak. A digitalizált radiológiai vizsgálatokhoz ugyanis már nem kell sem hagyományos
filmet, sem drága, környezetszennyező előhívó vegyszereket használni.
A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség a 2013-ban elnyert „Dunaújvárosért" díj anyagi
elismerését – azaz 200.000 forintot – törzstőkeként felajánlott, így már el is kezdődött a jótékonysági
akciónk. Természetesen cégek, vállalkozók, vállalatok, magánszemélyek – vagyis bárki
hozzájárulhat ahhoz, hogy kórházunk régi álma megvalósuljon. Lesz lehetőség a XII. Carissa Kupa
helyszínén, a Dunaújváros Sportcsarnokban is adakozni, a kihelyezett gyűjtőládába. Az 5.000
Forintot vagy az azt meghaladó felajánlásokat reklámfelülettel jutalmazzuk, hiszen az adományozó
neve fel fog kerülni a „CT – ADOMÁNYOK" elnevezésű információs táblára. A szervezők
döntése értelmében a csapatok nevezési díjának 10%-a (2500 Ft/ csapat) szintén a CT-alapbakerül.
Megpróbálunk segíteni és köszönet illeti mindazokat, akik adományoznak, és ezzel részesei lesznek
ennek a szép és jelentős összefogásnak!

CT TÁMOGATÁSRA FELAJÁNLOTT ÖSSZEG
FELAJÁNLÓ
DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG

ÖSSZEG
200.000 FORINT

BRI - VI SZER KFT.

10.000 FORINT

RÁCZ FERENC ÉS CSALÁDJA

10.000 FORINT

MARKÓ LAJOS CSALÁD

5.000 FORINT

NEVEZETT CSAPATOK (32 CSAPAT)

80.000 FORINT

DRAGON STEEL SE

10.000 FORINT

DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP

5.000 FORINT

VARÁZS KÉP

5.000 FORINT

DSTV DUNAÚJVÁROS

5.000 FORINT

STEELWOKERS - FEEDBACK ONE KFT.

5.000 FORINT

RÁDIÓ 24 DUNAÚJVÁROS

5.000 FORINT

CORSO ÉTTEREM

5.000 FORINT

ZEUSPORT DUNAÚJVÁROS

5.000 FORINT

SLETT FERENC - SLETI KFT.

8.000 FORINT

CAMPUS ÉTTEREM

5.000 FORINT

DUNA PENT KFT.

5.000 FORINT

FEJÓ THERM KFT.

5.000 FORINT

CARISSA VIRÁGÜZLET

5.000 FORINT

DZSÓKER VEGYESKERESKEDELEM

5.000 FORINT

JAKAB ROLAND

10.000 FORINT

GARBACZ ISTVÁN

10.000 FORINT

JÁTÉKVEZETŐI BIZOTTSÁG - DLSZ

5.000 FORINT

FEGYELMI BIZOTTSÁG - DLSZ

5.000 FORINT

DUNAÚJVÁROS HETILAP

5.000 FORINT

SILLINGER ÁKOS

5.000 FORINT

DUNAGYÖNGYE HALÁSZCSÁRDA DOLGOZÓI

22.000 FORINT

DUNABIZTOS KFT.

5.000 FORINT

ELIT ALAKULAT

4.000 FORINT

SZTANKOVICS LÁSZLÓ

10.000 FORINT

SÁRGA TAXI

20.000 FORINT

KISS MILÁN & MULTISTEEL KFT.

5.000 FORINT

MÉ - SZI FRUCHT KFT.

5.000 FORINT

ÖSSZESEN:

494.000 FORINT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GREEN PET FUTSAL CLUB
A XII. Carissa Kupa kapcsán elindított, „Válasszuk az egészséget!" elnevezésű jótékony akcióhoz
nagyon komoly felajánlással csatlakozott a DF GREEN PET Futsal Club. A dunaújvárosi futsalosok
100.000 forinttal járulnak hozzá a Szent Pantaleon kórház új CT vásárlásához összegyűjtött alaphoz!
Ezt a nemes gesztust mindannyiunk nevében: Köszönjük!
DF GREEN PET FUTSAL CLUB

100.000 FORINT

DUNAKESZI KINIZSI FUTSAL
A XII. Carissa Kupa egyik gálamérkőzésének főszereplője, a Dunakeszi Kinizsi futsal csapata lesz.
A gárda vezetői példaértékűnek nevezték azt az összefogást, mely a dunaújvárosi kórház
megsegítésére kibontakozott. Ezért úgy döntöttek, hogy 50.000 forinttal ők is támogatják ezt a
nagyszerű kezdeményezést, amit minden dunaújvárosi és minden város környéki lakos nevében
köszönünk!
DUNAKESZI KINIZSI FUTSAL

50.000 FORINT

TOMBOLA
Egy-egy tombolajegy megvásárlásával bárki támogathatta a jótékony akciót. Érdemes volt
szerencsét próbálni, hiszen a támogatók jóvoltából rengeteg értékes nyeremény várt gazdára, a fődíj
pedig stílusosan 2 db belépőjegy volt a világ egyik legjobb csapatának, az AC MILAN-nak
valamelyik találkozójára. A sorsolásra a torna végén került sor, addig pedig bárki vásárolhatott
jegyeket.
A nyertes tombolákat Szatmári Ádám és a tornagyőztes Csövesek gárdájának kapitánya húzta ki.
VÁSÁROLT TOMBOLÁK

234.500 FORINT

CSERNA GÁBOR POLGÁRMESTER DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS
Kellemes fordulatot vett a Carissa Kupa végén az adománygyűjtés hiszen Cserna Gábor
polgármester, Dunaújváros Megyei Jogú Város képviseletében egymillió forintra kerekítette az
addig összegyűlt 878.500 forintot, amiért a szervezők és a kórház nevében köszönetet mondunk.
FELAJÁNLÁS

121.500 FORINT
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