„Törd meg kenyeredet az éhezőnek
és a rongyoskodó szegényt takard be!”
(Tób 4,16)

Tisztelt Hölgyem/Uram! Kedves Barátunk!
Hazánk egyik nagy problémája, az előttünk álló egyik legnagyobb kihívás a mélyszegénységben
élő embertársaink helyzete. A megoldások együttes keresésére hoztuk létre a Boldog Ceferino
Alapítványt, amely a hátrányos helyzetű roma és nem roma családoknak nyújt segítséget az
oktatás, a munkahelyteremtés és a lelki-emberi megerősödés terén.
Az alapítók Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, Dr. Székely János segédpüspök, Dr. Tarjányi
Béla professzor és Dúl Géza országos cigánypasztorációs referens. A kuratórium elnöke Kissné
Oláh Anita, a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság egyházi kapcsolatokért felelős
munkatársa. A kuratórium tagjai többek közt Madl Dalma asszony és Vecsei Miklós, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat igazgató helyettese.

A Boldog Ceferino Alapítvány eddigi tevékenysége dióhéjban
Eddigi munkánk során elindítottunk egy baromfi programot, amely révén rászoruló cigány és
nem cigány családoknak napos csibét adunk, akik majd a tojásból visszajuttatnak az Alapítvány
számára, így a keltetőgépet mindig ellátják tojással. A program folyton bővül, ezáltal elérhetővé
tudjuk tenni további rászoruló családok számára. A kezdeményezésünkkel a szociálisan hátrányos
helyzetű embertársaink öngondoskodási képességét segítjük.
A közelmúltban vásároltunk egy olcsó házat Mátraverebélyen, amely az ottani roma közösség lelki
központjává vált. Az épület kiváló lehetőséget teremt a közösségszervezésre is. A helyiek szinte minden
este odagyülekeznek közös imádságra, beszélgetésre. A gyerekek
délutánonként ebben az épületben kapnak segítséget a tanuláshoz. A hátrányos helyzetű településen
élők megsegítésére az Alapítvány vásárolt egy kisbuszt is, amelyet a szendrőládi roma közösség
használ. A jármű segítségével a helyiek sokkal könnyebben tudnak építőipari munkát vállalni.

Milyen ügyben számítunk nagylelkű támogatására?
Ebben a levelünkben több tucat család nagyon súlyos lakhatási
problémájában szeretnénk segítséget kérni! Esztergomban, a
Töltés utcai roma telepen a családok borzalmas nyomorban élnek. Az otthonaik többségében nincs
fürdőszoba, 32 négyzetméteren gyakran 5-8 fő lakik. Hat családot, köztük 17 gyermeket mindennap
kilakoltatás fenyeget. Alapítványunk szeretné vállalni a lakosokról való gondoskodást, át kívánja
venni a telep kezelését az Önkormányzattól. Célunk, hogy az ott uralkodó áldatlan állapotokon
javítsunk. Állandó szociális munka és lelki gondozás mellett azt reméljük, hogy a családok
környezetük megbecsülésével, szorgalommal és kitartással
idővel önfenntartóvá vállnak. Ennek kezdő lépéseként a
lakásokba előfizetéses mérőórákat tervezünk beszereltetni a
további eladósodás megakadályozása érdekében.
Bízunk abban, hogy mások nyomorúsága sok jószándékú embert megérint és cselekvésre
ösztönöz. A lehetőségekhez mérten számítunk nagylelkű támogatására!

Életére és családjára Isten bőséges áldását kérjük!
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