Ajánlás a Magyarok Kenyere program elismeréséhez

Az 1997-ben alapított Pécsi Jótékony Nőegylet közhasznú egyesület
képviselőjeként tisztelettel ajánlom a nemzeti összefogás nemes példáját, a
„Magyarok Kenyere” program felvételét a Magyar Értéktár jegyzékbe, a
Hungarikumok közé.
A 2011-ben dr. Korinek László egyetemi tanár ötlete nyomán és dr. Páva Zsolt
Pécs Megyei Jogú Város polgármesterének támogatásával országhatárainkon belül
és azon túl, a magyar lakta területeken élő gazdák nagylelkűségével példaértékű
nemzeti összefogás indult el az elesett sorsú gyermekek megsegítése érdekében. A
nemzeti búzagyűjtésre való felhívásból, az egy zsák búza adományból több száz
tonnányi búza adomány gyűlt össze, melyek újabb civil összefogással útra keltek
Kárpátalja és Erdély felé. Az önzetlen gondolatból, több száz magyar gazda
összefogásából, nagylelkű felajánlásokból, mások sorsa iránti felelősség vállalásból
kerülhetett dagasztott kenyér és puha, foszlós kalács sok-sok éhes kisgyermek elé
az asztalra.
Egyesületünk tagjaiként, a program pécsi kedvezményezettjeként tevékenyen részt
veszünk a kezdetektől fogva az augusztus 20-i városi ünnepen, ahol a pécsi
szegény sorsú gyermekek javára adománygyűjtést szervezünk. A civil
kezdeményezésből útjára indított nemes gondolat nyomán, a Magyarok Kenyere
program támogatásával, a búza adományokból őrölt lisztből kis cipókat sütnek a
pékek, melyeket a nőegyleti jószolgálati célokra felajánlott adományokért
kínálunk, a program emlékére. A Magyarok Kenyere ünnepén felajánlott
adományokból évente száznál több pécsi kisgyermek juthatott egy hónapig
ingyenes iskolai étkezéshez.
Közhasznú egyesületünket tizennyolc éve alapítottuk a társadalmi segítségre
szoruló gyermekek életkörülményeinek megsegítése érdekében. A „nekem nincs
ebédem…” támogatói program alapítása (1997) óta több mint 70 millió Ft értékben
ingyenes iskolai étkeztetést biztosítottunk a szegénységben élő pécsi és
peremkerületekben élő gyermekek számára. Elsősorban azokat a családokat
támogatjuk, akik kimaradnak az állami, szociális hálóból, de élethelyzetük nem
különbözik a segélyből élőkétől. Ebben az évben a Pécsi Jótékony Nőegylet
forrásaiból tizenhárom iskolában 93 gyermek kap ingyenes iskolai étkeztetést.
Egyesületünk örökös védnöke, Mádl Dalma Asszony, Mádl Ferenc volt
köztársasági elnök úr özvegye.
A Pécsi Jótékony Nőegylet közhasznú egyesület tagjai nevében, a program pécsi
kedvezményezettjeként tisztelettel, nagyrabecsülésünkkel támogatjuk a „Magyarok
Kenyere” program felvételét a Magyar Értéktár jegyzékbe, a Hungarikumok közé.
Meggyőződve hisszük és valljuk, hogy a „Magyarok Kenyere” program
megalapítása, követése és annak nemzeti támogatása a magyar nép megerősödését
szolgálja.
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