Vásárolj eggyel többet a nélkülözőknek! Legyen másoknak is szép a karácsony!
Írta: Juhász Éva
2019. december 05. csütörtök, 08:51 - Módosítás: 2019. december 05. csütörtök, 09:19

Idén is megrendezi kétnapos élelmiszergyűjtését a Magyar Vöröskereszt és a Tesco, az
áruházlánc 112 üzletében. A december 6-án és 7-én zajló nagyszabású adományozási akción
legalább 70 ezer kilogrammnyi terméket szeretnének összegyűjteni, mely több mint 13 ezer
család élelmiszerellátáshoz járulna hozzá az ünnepi időszakban. A humanitárius szervezet a
hétvégén a Gyermekszáj Étkeztetési programjára is várja e célból az online felajánlásokat.

A téli időszakban, és a különösen az ünnepek közeledtével a Magyar Vöröskereszt kiemelt
figyelmet fordít arra, hogy a szegénységben élő családok is emberi körülmények között
tölthessék el az ünnepeket. A nélkülöző családokra, idős emberekre a hideg időjárás okozta
megnövekedett kiadások, a fűtési költség olyan anyagi terheket rónak, melyek miatt gyakran az
élelmen kénytelenek spórolni. Ezen segít a Magyar Vöröskereszt és a Tesco kezdeményezése.

December 6-án és 7-én Magyarország legnagyobb humanitárius szervezete arra kér mindenkit,
hogy a hétvégi bevásárlás alkalmával tegyen eggyel többet a kosarába az alapélelmiszerekből.
Az akcióhoz országszerte 111 Tesco hipermarketben és 1 szupermarketben lehet csatlakozni.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében Szolnokon, Jászberényben, Karcagon és Tiszafüreden lehet
adományokat átadni.
A Magyar Vöröskereszt munkatársai és önkéntesei a helyszíneken segítik a vásárlókat:
szórólapokat osztanak a legszükségesebb élelmiszerek listájával, ezzel könnyítve a vevők
választásait, valamint az adományokat is nekik lehet majd átadni a gyűjtőpontokon. Bizonyos
áruházakban lehetőség lesz pénzt is felajánlani az erre a célra kihelyezett perselyekbe.

Minden olyan élelmiszeradomány hatalmas segítség, mely 1 hónapnál tovább megőrzi a
minőségét.

Ide tartoznak a konzervek (készételek, májkrém, löncshús, zöldség-félék), étolaj,
rizs,liszt,cukor, tésztafélék, szárazbab, lencse, sárgaborsó, zabpehely vagy zabkása.Ezen kívül
a mosó- és tisztítószerek, tisztálkodási szerek a leghasznosabb árucikkek.

Az Önök felajánlásából a Magyar Vöröskereszt, megyei, területi szervezetei még az
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ünnepek előtt élelmiszercsomagokat osztanak ki az adott megyében élő rászorulóknak. A
z így támogatandó csaknem 13 ezer családot a korábbi közvetlen segítségkérések, és a
családsegítő központok ajánlásai alapján választja ki a szervezet, sokan közülük pedig már
korábban is részesei voltak a Magyar Vöröskereszt szociális ellátásának.
Az élelmiszercsomagokon felül idén is lehetőség nyílik online adományozásra. A korábbi
évektől eltérően, a Magyar Vöröskereszt a hétvége alatt a Gyermekszáj Étkeztetési programra
várja a felajánlásokat, az erre a célra elkülönített kampányoldalán, mely az alábbi linken
érhető el. A korábban használt 1359-es adományvonalon idén ősztől a szervezet általános
tevékenysége támogatható.
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