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1991. november 17-én négy Bokor-
beli házaspár alapította. Az elsõ Ku-
ratórium az alapítástól 1996 áprilisá-
ig a következõ tagokból állt: Király
Ignácz elnök, Bisztrai György titkár,
Gromon András, ifj. Gyombolai Már-
ton, Kiss Beáta, Németh György és
Simonyi Béla. 1996 áprilisától napja-
inkig a következõ összetételû a kura-
tórium: Csiky Lajos elnök, Bisztrai
György titkár, Áts András, Szuly
Lászlóné, Mihálffy László (2004 ok-
tóberéig), Schanda Beáta (2004 októ-
berétõl). 1998-ban közhasznú szerve-
zetté minõsítették.

Alapító okirata szerinti célja: a
harmadik világ éhezõinek támoga-
tása a mindenkori jogszabályi elõírá-
sok szerint.

Az elsõ adományt 1993-ban küld-
tük Indiába, és összességében a mai
napig 51 165 687 Ft-ot küldtünk (je-
lenlegi értéke a ejegybínki alapkamat
alakulása alapján 121 006 943 Ft). A
csekkek nyomtatása, a bankköltsé-
gek, a postaköltség és minden egyéb
költség a mai napig 817 949 Ft volt
(jelenlegi értéke 2 238 866 Ft), tehát
az elmúlt 13 év alatt átlagosan évente
63 ezer (172 ezer) Ft-ba került az Ala-
pítvány fenntartása. Az Alapítvány
mûködési költségeit igyekszünk
csökkenteni, fizetett alkalmazottunk,
tiszteletdíjasunk nincs, költségtérítést
sem fizetünk senkinek. Székhelyünk
egy magánlakásban van, bérleti díjat
nem fizetünk érte.

Kezdeményezésünkre már két al-
kalommal rendeztünk rizsebédet,
aminek célja kilépni a Bokor keretein
kívülre, a nyilvánosság elé.

Indiában az ESP-t támogatjuk,
amely egy indiai származású jezsuita
lelkész, P. Cedric Prakash SJ által lét-
rehozott olyan támogatási rendszer,
mely a szegények és a periférián élõk
gyermekei számára lehetõséget nyújt
arra, hogy saját lábukra állhassanak
Indiában. Jelenleg Indiában 90 isko-
lában 15 000 gyermeknek adják meg
a lehetõséget ahhoz, hogy megtanul-
janak írni-olvasni, hogy emberhez
méltó sorsuk lehessen, hogy lehetõsé-
gek nyíljanak elõttük. Ennek kereté-
ben hindu, mohamedán és keresztény
gyerekek együtt laknak, és talán
csökken az egymás elleni uszítás le-
hetõsége azáltal, hogy egymás ünne-
peit, kultúráját megismerik. Munká-
juknak az ad reményt, hogy a felne-
veltek egy része, miután szakmát
tanult vagy elvégezte iskoláit, vissza-
tér szülõfalujába, hogy ott segítsen az
elmaradottság és jogfosztottság fel-
számolásában.

Ezek az iskolák-kollégiumok olyan
missziós központok, ahová a környe-
zõ falvakból kasztra és vallásra való
tekintet nélkül érkeznek a szegény
gyermekek, hogy egy családként élje-
nek együtt. Megfelelõ ellátást, tanu-
lási lehetõséget kapnak, bátorítják
õket kiemelkedõ tanulmányi eredmé-
nyek elérésére. Olyan emberi érté-
kekre nevelik õket, mint a csoport-
munka, az igazságosságra törekvés és
az önzetlen szolgálat. Az iskolák
fenntartásában is segítenek kerti
munkákkal, favágással és fõzéssel.

Folyamatos kapcsolatban vagyunk
Cedric Prakash atyával, az elmúlt 13
évben már 4 alkalommal járt nálunk.

A fényképes gyermekéletrajzok,
amiket régebben idõnként kaptunk,
személyesebbé tehetik adásainkat, úgy
érezhetjük, hogy egy évre örökbe fo-
gadtunk egy éhezõ indiai gyermeket.

Az alapítvány a Bokor Bázisközös-
ség hitvallása szerint az adás jézusi
erényét kívánja elõsegíteni, hogy
mindannyian rádöbbenhessünk: nin-
csen igazi keresztény közösség a sze-
gények felé forduló áldozatos lelkület
nélkül.

A Harmadik Világ Alapítvány új tá-
mogatási célként – kifejezetten erre a
célra érkezett adományokból – 2004-
ben eddig 195 237 Ft-tal
támogatta Finta Lajos
testvérünk argentínai te-
vékenységét az ottani rá-
szorulók között. Ezt a
jövõben is folytatni sze-
retnénk, és további tá-
mogatását tervezzük,
ugyanis Argentínában is
nagyon nagy nyomor-
ban élnek, a sivatagos
területeken iszonyú me-
legben bádog- és nylon-
zacskó-épületekben. Tá-
mogatásaink felhaszná-
lását elsõsorban Lajos
testvérünkre bízzuk, de
legszívesebben olyan
célt támogatunk, támo-
gatnánk, amelyben a le-
hetõséget tudjuk felkí-
nálni a tovább éléshez, a
nyomorból való fel-
emelkedéshez. Ez jelen-
leg csak az út kezdete,
reméljük, az évek során
India mellett ebbõl is ki-
nõ majd egy nagyobb tá-
mogatási lehetõség.

A Harmadik Világ
Alapítvány kuratóriuma
megköszöni az évenkénti
120–160 ember adomá-

nyát, amely lehetõvé teszi, hogy ezt a
munkát folytathassuk. Várjuk és kérjük
további támogatásaitokat, várunk új tá-
mogatókat is. Ha támogatni szeretnéd
az Alapítvány munkáját, kétféleképpen
teheted meg: átutalsz adományt szám-
laszámunkra: 10200902- 32710423 (a
közlemény rovatban tüntesd fel címe-
det és adóazonosító jeledet, ill. jelezd,
hogy adományodat melyik támogatási
célra küldöd), vagy csekket küldünk,
ha felhívsz, levelet írsz vagy e-mailt
küldesz címünkre (telefon/fax:
06-1-403-1240; 1163 Budapest, Gor-
donka u. 7.). A csekkre is írd rá adóazo-
nosító jeledet és a támogatási célt, mert
ezzel sok-sok fáradtságtól és telefon-
meg postaköltségtõl kímélsz meg ben-
nünket.

Jelenleg összesen 1 632 196 Ft van
az Alapítvány számláján.

A HVA kuratóriuma nevében:
Áts András

H-1163 Budapest, Gordonka u. 7.
Telefon: (36 1) 403-1240
Fax: (36 1) 403-1240
Bankszámlaszám:
102 00902 - 327 10423 - 000 00000
Adószám: 19675527-1-42
E-mail: atsa@anderer.hu
Internet: www.bokoralap.hu
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