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Az „ÚJ VILÁG” Alapítvány 2013. évi tevékenysége
Alapítványunk eben az évben is folytatta karitatív tevékenységét. Önkénteseink
továbbra is segítették az időseket. Hetente bevásároltak, főztek és beszélgettek
velük. Kisebb javításokban segédkeztek a szakemberek mellett. Készítettek kerítést,
aminek az alapanyagát a tulajdonosok biztosították. Segédkeztünk pályázat
készítésben és tájékoztattuk azokat a hajléktalanokat, akik a városban laknak a
különböző ételosztásokról.

Kiemelt rendezvényeink:
2013. február eleje - Kisvakond Óvoda - Kurityán
Egy bohóc, aki nevét nem akarja felfedni az Alapítvány támogatásaképp, annak
képviseletében Borsodba utazott a Kisvakond Óvodába, hogy a farsangoló
gyerekeknek lufi figurákat hajtogasson. Ezzel támogatta alapítványunkat. Mint
ismeretes, ebben a térségben nagy számban élnek kisebbségiek, akik épp úgy
nehéz körülmények között élnek, mint lakókörnyezetében élő társaik. Közel 100
gyermeknek csaltunk mosolyt az arcára.

2013. 02.24. Ételt az életért! – Ételosztás
A Birka csárda támogatásával, területén ez év Mátyás napján a Magyar Szolidaritás
Mozgalom vásárhelyi csoportjának kiemelt támogatásával több, mint 500 adag
meleg ételt osztottunk ki a rászorulóknak. Az engedélyek beszerzése, az
alapanyagok összegyűjtése épp oly fontos feladat volt, mint a konyhakészre való
elkészítés, hogy február 24-én már csak főzni kelljen az ételt.
Önkénteseink előkészítették az alapanyagokat és megfőzték az ételt. Összetett
szervezés után elkészítettük a gulyáslevest, mely közel 2 óra alatt elfogyott.
Igazolódott az a tény, hogy egyre több embernek van szüksége az ilyen és ehhez
hasonló segítségre. Alapítványunk nem tudja felvállalni a havonkénti melegétel
osztást, de szívesen támogat más kezdeményezőt a megvalósításban, a
tapasztalatok átadásában. Bízunk abban, hogy mások is késztetést éreznek ahhoz,
hogy a vásárhelyi emberek életét egy kicsit megkönnyítsék!

A februári ételosztás támogatói:
Flamand Pékség, Szolidaritás Mozgalom hódmezővásárhelyi csoportja, Pálfi
Mihály, Héjja- Ökofarm, Bánfi Norbert őstermelő, Kállai Tünde, Rácz Mihályné, Bánfi
Mária, Ferkovics Mónika, Rostás Istvánné, Hegedűsné Bihari Ilona, Angyal
Frigyesné, Katona Gyöngyi, Győri Ágnes, Aratóné Zleovszki Júlianna.

2013. április jótékonysági kiállítás rendezése „A természet színei” címmel.
Ezen a rendezvényen is megmutatkozott az emberek életének gyökere változása.
Kis érdeklődésű, de szép kiállítás volt. A művészek felajánlották az eladott képek árát
az Alapítványnak, hogy a téli időszakban tervezett rendezvényeket támogassák.
Sajnos, egyetlen kép sem kelt el. Mégis úgy gondoljuk, hogy akik megtekintették a
kiállításunkat, azok lelkileg gazdagabban távoztak a helyszínről. Máté Bence világ
hírű természet fotós képe sem kelt el.

2013. 12.20. Ételt az életért! és Kis puttony akció - étel, élelmiszerosztás
Ebben az évben másodszor került sor meleg ételosztásra a Birka Csárdában.
Miközben önkénteseink az alapanyagot készítették elő a Tesco hódmezővásárhelyi
üzlet támogatásának köszönhetően 2013. december 20-án tartós élelmiszert
osztottunk a rászoruló családoknak.
2013. december 21-én közel 1000 adag gulyást adhattunk az ételosztáson megjelent
embereknek. Több mint 60 nyugdíjas és közel 150 hajléktalan épp úgy kapott meleg
ételt, mint a megjelentek. 250 család tehette le asztalára adományunkat, melyet nagy
szeretettel készítettünk. Voltak, akik a helyszínen fogyasztották el az ételt. A leves
mellé kenyeret osztottunk. Sokan támogatták e nemes célt, akiknek nagyon
köszönjük a felénk irányuló szeretetét.
Támogatóink:

Állandó önkénteseink:
Englóner Gyula
Bihari Ilona
Kovács Zoltán
Herczeg Pál
Oláh Mihály
Papp Attila
Angyal Frigyesné
Nagy Antal
Schubertné Rakonczai Judit
Börcsök Lajosné
Kenéz József

További önkénteseink:
Galisz Sándorné
Moldvai Zoltánné
Ferkovics Mónika
Angyalné Pintér Ildikó
Bánfi Norbert
Kissné Völgyi Erika
Miklós Tamás
Mucsi Sándor

Közhasznúsági beszámoló

Sajtó
http://vasarhely.hir24.hu/vasarhely/2013/12/21/1000-adag-meleg-etelt-osztott-kifotok/

„ÚJ VILÁG” Alapítvány elérhetőségei:
Székhely:

6914. Pitvaros
Rákóczi u. 19.

Gyűjtési központ, levelezési cím:
6800, Hódmezővásárhely
Zrinyi u. 9.
Számlaszám: OTP Bank 11735067-20058373
Adószám: 18215807-1-06
Nyilvántartási szám: 1030/201
E-mail: ujvilagert@index.hu
honlap cím: www.ujvilagert.hu
közösségi háló cím: www.facebook.com/ujvilagert

Mellékletek

1. számú melléklet
Képek munkáinkról

