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„Vos date illis manducare
– ti adjatok nekik enni”
(Lk. 9,13)
az éhezőkért, a szenvedőkért, a nyomorban
élőkért kiáltanunk, és követelnünk minden
ember egyenlő méltóságát.”
A szegénység ma Európa egyik legnagyobb kihívása. 79 millió embertársunkat
érint. Világszerte több mint egymilliárd
embert. Olyanokat, akik a létminimum és
mélyszegénység mezsgyéjén sohasem
tudtak és helyzetüknél fogva sohasem
lesznek képesek a napjainkban oly sokat
hangoztatott termelői és fogyasztási módok megváltoztatására, vagy a szegénység elleni küzdelem szélfútta politikájának
befolyásolására. Akiket „piacképtelenségre
ítéltek”, s akik egyre kevésbé képesek a
„Isten nélkül nem tudja, hogy merre menjen

mentő szalmaszálakat megtalálni. Akikkel

az ember.” – mondja XVI. Benedek pápa

szemben személyes felelősségünk van.

Caritas in veritate című enciklikájában, mel�lyel kapcsolatban L’Osservatore Romano

A szegénység és a társadalmi kirekesz-

így fogalmaz: „Isten nélkül hiábavaló ter-

tettség elleni küzdelem európai évének

veznünk a jövőnket, s a föld elhagyottjaiért,

küszöbén nehéz szembesülni a ténnyel,
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hogy a szegénység hazánkban is riasz-

előestéjén, a felebarátért, a másikért való

tóan mély. A legszegényebbek körében

tenni akarás és összefogás követe legyen.

nőtt a vidéken élők, a munkanélküliek, a

Olyan összeszedettségé, amely tanúság

peremre kerültek és a romák aránya. S eb-

mások számára is. „Szeretet az igazság-

ben az eddig sohasem látott katasztrófák

ban”, (Caritas in veritate) mert „benne válik

áldozatainak aránya is. Ám a szegénységet,

érezhetővé az ember iránti szeretet, mely a

a kirekesztettséget, az erőszakot, bármi-

Krisztussal való találkozásból táplálkozik.”

lyen, az élet alapjait megrendítő eseményt

(Deus caritas est §34)

nem elég csak felismernünk, sajnálkozva
kommunikálnunk, hanem ellene tennünk

Hálás szívvel mondunk köszönetet min-

is kell. Elkötelezettségből. Krisztus szere-

den áldozatért, mellyel adományozóink

tetparancsa szerint. Mert az „Isten- és a

munkánkat támogatták. Köszönjük az ön-

felebaráti szeretet egymástól elválasztha-

kéntesek értékes szabadidejét és minden

tatlan. Mindkettő Isten bennünket megelő-

munkatársunk feladatvállalását. Köszönjük

ző szeretetéből fakad, aki előbb szeretett

az egyházmegyék karitászainak testvéri

minket. Így ez a parancs már nem kívülről

együttműködését. Minden akaratot a jóért,

érkező, számunkra lehetetlenséget előíró

melyet „megbecsül az Isten”.

tegyünk jót mindenkivel
Teljesítményközpontú társadalmunk hajlamos a szellemi alkotótevékenységet
és a saját erőfeszítésekre
támaszkodó teljesítményt minden másnál
többre becsülni. A szeretet és a jó cselekedet megnyilvánulásai inkább csak szükséghelyzetben kapnak helyet. Ettől a torzulástól
szenved korunk. Olyan szeretetre vágyunk,
amely nem merül ki egyszeri tettekben,
hanem az ember egész lényét és minden
tevékenységét áthatja. Az Istennek és az
embernek is legbelsőbb és végső lényege,
hogy nemcsak ajándékoz, hanem maga is
ajándékká válik a másik számára.

A keresztény a szeretetnek ezt a legmélyebb értelmét fejti ki Paul Josef Cordes
bíboros érsek a felebarát szolgálatára
vonatkozó jegyzeteiben. E mindent átfogó szeretet eredetének magyarázata
különböző filozófiai és vallási irányzatokban fellelhető, teljes mélységében és
teljességében azonban csak a keresztény
üzenetben kap központi szerepet: Jézus
Krisztus szavakkal és tettekkel nyilatkoztatta ki, hogyan szeret Isten, s hogy
ő maga a szeretet.
Megjelent a Cor Unum elnökének könyve
az Új Ember kiadónál a Karitász támogatásával.

„parancs”, hanem az ajándékozott szeretet
belső megtapasztalása, melynek lényege
szerint tovább kell adnia magát. A szeretet

Jó érzés és öröm ezen az úton közösen járni.

által növekszik. A szeretet pedig „isteni”,
mert Istentől jön és Istennel egyesít minket.”
(Deus caritas est, §18)

Kívánjuk, hogy életüket és munkájukat
kísérje a Mindenható Isten bőséges áldása, Szűz Máriának, a Magyarok Nagyas�-

A Katolikus Karitász 2008-as évkönyvét,
a benne összefoglaltakat, azzal a kívánsággal indítjuk útjára, hogy az a szegénység
és a társadalmi kirekesztettség évének
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szonyának és hazánk minden Szentjének
közbenjárása.
Écsy Gábor
a Katolikus Karitász országos igazgatója
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ITTHON SEGÍTÜNK
Egy millió csillag
a szegényekért

732.872 kg élelmiszer
408 településre!

A katolikus karitatív akció 1998-ban Franciaországból indult, hogy meghódítsa az
európai kontinenst.
1999 karácsonyán elsőként Spanyolország, Németország és Svájc csatlakozott
a kiemelkedő programhoz.
A Caritas Europa 2005-től, a Caritas
Internationalis pedig 2006-tól vesz részt
önállóan ezen szolidaritási akcióban.
Az „egy millió csillag” akcióban ma már
12 ország vesz részt évről évre.
Célja minden országban közös: az
összetartozás szellemének, az emberi
szolidaritás érzésének erősítése. Figyelemfelhívás a társadalom peremére
szorultak felé.
Magyarországon a szolidaritás egy
millió csillaga 2008. december 7-én ragyogott fel először és egy héten keresztül
nap mint nap arra figyelmeztetett, hogy
vannak nálunk sokkal szegényebb emberek, akiknek napi megélhetési gondjaik vannak; figyeljünk rájuk, segítsünk
rajtuk.

Idén második alkalommal nyerte el a Katolikus Karitász a második EU élelmiszerprogram keretében, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Pályázatát, melyet
a „Közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből származó
élelmiszerekkel történő ellátása” címmel
indított.
Magyar gazdáktól az állam EU-s forrásból felvásárolja az eladhatatlan termékeket, ez alkotja az intervenciós készletet. A
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

A régiek úgy tartották: valahányszor lehull egy csillag, meghal valaki a Földön.
És valahányszor fellobban egy csillag fénye,
szeretet gyúl egy emberi szívben
Ezt a fényt hivatott jelképezni ez a kis
gyertya. Minden egyes gyertya a Karitász
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területén, a falvakban, városokban 2008.
december 7–14. között.

közbeszerzési eljárás útján a gyártókkal
különböző termékeket gyártat le, melyeket
élelmiszer tárolására alkalmas raktárakba
szállíttat. Onnan szállítatják el a segélyszervezetek a településekre és így jut el a
rászorulókhoz.
A program során idén tartós élelmiszereket (lisztet, tésztát, vaníliás karikát és
vaníliás italport) osztottunk ki, az egyházmegyei karitászok és az önkormányzatok
közreműködésével. A legjobban rászoruló
családokhoz 732.872 kg élelmiszersegélyt
juttattunk el az ország 408 településén.
A programban az alábbi egyházmegyei
karitász szervezetek vettek részt: Debrecen–Nyíregyháza, Eger, Esztergom–Budapesti, Kalocsa–Kecskemét, Pécs, Székesfehérvár, Szeged– Csanád, Szombathely,
Veszprém, továbbá az országos Karitász
közvetlen szervezésében a váci egyházmegye 14 települése.

kiáltása az elesettekért, az idősekért, a
betegekért, a rászorultakért.
Minden egyes meggyújtott gyertya egy
vallomás a másikért. Felebarátunkért.
Szimbólum, a szükséget szenvedő embertársért.
Az országos akcióban a katolikus egyház nyolc egyházmegyei karitász szervezete vett részt. Több 10 ezer gyertya, a
szolidaritás fénye gyúlt az egri, a szegedi, a pécsi, a kaposvári, az esztergombudapesti, a székesfehérvári, a veszprémi és a szombathelyi egyházmegyék
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Szociálisprojektmenedzsment tréning
Veszprémben tartottuk meg a Gyulafehérvári Caritas-szal indított közös projekt
(Komplex önkéntesképzési rendszer kidolgozása) első képzését: Szociálisprojekt-menedzsment tréninget, amely egy alapozó
képzés a karitász már elkötelezett, vagy
leendő csoportvezetőinek.

A képzéssel olyan karitász önkénteseknek kínáltunk gyakorlati útmutatást,
akik aktív szerepet vállalnak szűkebb és
tágabb környezetük szociális gondjainak
enyhítésében.
Határon átnyúló együttműködésben valósult meg a képzés. A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Karitász és a Szeged–Csanádi
Egyházmegyei Karitász munkatársai vettek
részt a képzés tartalmának kidolgozásában.
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A trénerek maguk is nagy tapasztalattal rendelkeznek a karitász-munka szervezésében:
egyikük a Gyulafehérvári Caritas önkéntesmenedzsmentért felelős munkatársa, két
tréner-társa pedig a Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász beteglátogató csoportjának és a hajléktalanoknak szervezett teajárat önkénteseit koordináló munkatárs.
A tréning egyben multiplikátor-képzés is
volt: a Gyulafehérvári Caritas két munkatársa hospitálóként figyelte a képzés menetét,
módszereit – ez volt első lépésük afelé,
hogy egyszer majd ők is hasonló tréningeket tartsanak.
Az interaktív képzés elején három csoportot választhattak a résztvevők: „kisfalu”,
„kisváros”, „nagyváros”. A tréning idejére
rögtönzött karitász csoport tagjainak a választott település problémáival azonosulva
kellett megfogalmazniuk missziójukat –
pontosan milyen problémára szeretnének
koncentrálni, kiknek és hogyan szeretnének

Roma képzési Program
– Tápiószecső – 2. év

segíteni? Ezután jöhetett a program kidolgozása, a projekt-tervezés.
A szervezés-tervezés minden egyes
lépését rövid elméleti előadás segítette,
amelyekhez kapcsolódóan feladatokat
kaptak a csoportok, a program-ötletekhez
például mini pályázatok születtek. Az eredmény: idősek napja – a kisfalu fiatajainak
bevonása, karácsonyi jótékonysági vásár,
nyári tábor gyermekeknek. A megvalósítás
első lépésével zárult a tréning: önkéntesek
toborzásához készítettek szöveges felhívást
és a plakátot az egyes projektek gazdái.
A három nap kemény munkával telt,
de nem maradtak el a közösségi programok sem. A játékok, beszélgetések segítségével reflektálhattak a résztvevők arra,
hogy miért is kezdték el a karitász munkát, hogyan „működnek” ők, személy szerint egy-egy csoportos feladat megoldása
közben, vezetőként miként viselkednek a
rájuk bízottakkal. A karitász közösségben
végzett karitatív munka: fontos a közösségi lét lelki, mentális folyamatainak is időt
szentelni. Erre is lehetőséget nyújtott a továbbképzés.

2008-ban a Katolikus Karitász a Jezsuita Rend munkatársaival közösen indított
oktatási projekt második tanévét folytatta.
A Program keretében az általános iskola
befejezéséhez segítettük a roma közösség nőtagjait. A fennmaradó összegből
az esztergomi Mi Házunk roma közösségi házon végzett kisebb felújításokat
(játszótér), kertrendezést támogattunk.
A programot az ERSTE Bank Alapítvány
támogatta.

Magyar egyházmegyei
karitász igazgatók
történelmi találkozója
2008. október 13-15 között Leányfalun rendeztük meg a magyar nyelvű
karitász igazgatók történelmi, határon
átívelő találkozóját, hogy megismerjék
egymás munkáját, közös programokról
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tanácskozzanak. Összesen 18 igazgató
részvételével megrendezett három napos tanácskozást Erdély, Kárpátalja és
Délvidék karitász vezetőinek jelenléte
tette teljessé.

210.000 önkéntes
munkaóra
Második alkalommal rendezte meg hazánkban az Ökumenikus Ifjúsági Iroda (ÖKI)
október 24. és 26. között a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű akciót, amely
a katolikus, a református és az evangélikus
egyházak közös szervezésében mozgatott
meg több mint 2000 fiatalt, hogy együtt tegyenek másokért!
Országszerte fiatalok 5-25 fős csoportjai
72 órán, azaz 3 napon keresztül folytattak
szociális, karitatív vagy fejlesztő, építő te-

vékenységeket különböző helyszíneken, a
legkülönbözőbb módon segítve a rászoruló embereken és környezetükön. A 72 óra
kompromisszum nélkül 2008. október 24-én
délelőtt 9 órakor kezdődött. A megnyitón
jelen voltak az egyházak püspök képviselői,
a támogatók és a főszervezők.
A katolikus egyház képviseletében Spányi
Antal székesfehérvári megyéspüspök, a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
karitász-ügyekért felelős püspök-elnöke
volt jelen. Beszédében így fogalmazott: „Itt
ti most azért jöttetek össze Jézus Krisztus
nevében, félretéve minden felekezeti különbséget és szeretettel látva olyanokat
is, akik talán egyetlen felekezethez sem
tartoznak, csak megmozdul a szívükben
valami tenniakarás, hogy két dologban segítségére legyetek ennek a világnak: nem
szavak szintjén, hanem a tettek erejével.
Az egyik dolog, hogy világosan érezzük,
kötelességünk erre a világra vigyázni, élhető formában átadni a bennünket követő

nemzedékeknek. Kell, hogy ezek a tettek
mindenkit arra indítsanak, hogy végre mi is
vigyázzunk arra, amink van.” Spányi Antal
másrészt kiemelte annak fontosságát, hogy
a projektek célja az egymásért vállalt felelősség erősítése a fiatalokban.
A projektben résztvevők összesen mintegy 210.000 munkaórávál segítetettek a rászorultakon. 2008-ban négy egyházmegye
területén több mint 10 szociális és ökológiai
projekt megvalósításában vettek részt a Katolikus Karitász helyi csoportjai.

Tanulással felzárkózni
– Roma konferencia
Az ERSTE Bank Alapítványa és az Osztrák
Karitász Comenius Alapítványa 2004. óta
támogat olyan oktatási, kulturális, közösségi
projekteket, amelyek a társadalom peremén
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élők felemelkedését segítik. Évente közvetlenül 2.500 rászoruló részesül közoktatáson
kívüli felzárkóztató programokban.
Ennek kapcsán a Nemzetközi Karitász
konferenciát szer vezett az Osztrák
Karitásszal együttműködve szeptember 2426. között Esztergomban, a Szent Adalbert
Központban a programokban dolgozó munkatársak, szociális szakemberek részére,
egy közös tapasztalatcserére.
A háromnapos konferencián 10 középkelet európai országban működő oktatási-nevelési projekt munkatársai, valamint
oktatási szakemberek vettek részt.
A konferencia megnyitóján Écsy Gábor,
a Katolikus Karitász országos igazgatója
reményét fejezte ki, hogy a Duna két partját
összekötő hídhoz hasonlóan, a konferencia
hidat képez a társadalom peremére szorult
emberek és az őket segítők között. Hangsúlyozta: Európának nincs két lelke, a legszegényebbeké és azoké, akik a társadalom
megbecsült tagjai.
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A „Mi házunk” –
hátrányos helyzetű
gyerekek oktatása
és nevelése
Közösségben élve, fiatalok szolgálat ában, Mária nyomdokán tesznek fogadalmat a Marista testvérek, akik 2001-től
foglalkoznak a hátrányos helyzetű, többségében cigány származású gyermekekkel
és fiatalokkal. Az általuk Esztergomban
megépített ház a „Mi Házunk” nevet kapta, bizonyítva, hogy ez egy közösségi ház,
ahol nevelő munka folyik, ahol a testvérek
és segítőik próbálják közelebb hozni egymáshoz a cigány és nem cigány embereket.
A „Mi Házunk” program keretében közel 70
hátrányos helyzetű gyermek, fiatal oktatása
és nevelése folyik, ennek eszközrendszere
szerteágazó. A képességfejlesztő játékok,
az iskolai tevékenység támogatása mellett,

sport és katekézis is szerepel a nevelő munkában. A testvérek óvodás kortól a fiatal
felnőtt korig követik a gyermekek iskolai
és iskolán kívüli életét, támogatják őket a
szocializációs folyamatban, tanulásban, továbbtanulásban. Ezt a nemes és nagyon
időszerű célt idén is támogattuk, immár
harmadik alkalommal.

A Caritas Europa
Management Forum
Budapesten
A karitász családhoz tartozó szervezetek
egymást is segítik. Módszereket dolgoznak ki, melyek a különböző struktúrával,
hagyományokkal és lehetőségekkel rendelkező tagszervezetek számára egyaránt
felhasználhatóak. Management Forum alakult, melynek feladata, hogy XVI. Benedek

pápa Deus caritas est enciklikája alapján
fogalmazza meg azt a minimum-követelményrendszert, amelyet egy karitász szervezetnek szem előtt kell tartania.
A Caritas Europa szeptember 10-11. között
Budapesten rendezte éves Management
Forumát. Az európai hálózat 23 tagszervezetét 40 résztvevő képviselte – főtitkárok és
karitász igazgatók. A fórumra Budapestre
utazott Ft. Erny Gillen, a Caritas Europa
elnöke is.
A találkozó témája a karitász szervezetek
működése volt. Rövid előadás keretében
mutatkozott be a magyar Katolikus Karitász.
A fórumot követően Ft. Erny Gillent, Caritas
Europa elnökét fogadta Ft. Écsy Gábor országos igazgató. Az európai elnök látogatást
tett a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
közösségi ellátó részlegében.

Nyitás a fiatalok felé
– fesztiválok 2008-ban
A Sziget 2008 fesztiválon a Civil utcában
a Katolikus Karitász is bemutatkozott. A
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Sziget fesztivál hat napja alatt összesen
385 ezren fordultak meg a Hajógyári-szigeten, a többségük a 20-29 éves korosztályba tartozott. A hazai és külföldi fiatalok
számára a Sziget harmadik napján nemzetközi fejlesztési projektjeit és humanitárius segélyakcióit mutatta be a Katolikus
Karitász. Az alkalmazott játékokkal a globális problémákra, azok lokális okaira hívta
fel a figyelmet.
Szeptember 6-án a már évek óta a Felvonulási téren megrendezett ARC óriásplakátkiállítás keretében tartott Civil Napra vittük

el ugyanezt a programot. Az ARC kiállításon
évek óta nagy sikernek örvendenek a civil
rendezvények. 2008-ban a családok és a
gyermek kerültek a fókuszba, azaz elsősorban az ő kedvükért, szórakoztatásukért
állt össze a színes, sokakat megmozgató
interaktivitásra ösztönző program.
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Nemcsak kenyérrel
él az ember!
Adományozóinknak köszönhetően Húsvétkor
élelmiszercsomagokat juttatunk el a nehéz
körülmények között élő családokhoz az Egyházmegyei Karitász szervezeteken keresztül.
5.600 család asztalára került egy-egy hét kilós csomag, amelyben vitamindús tápszer,
rizs, lencse, szalámi, konzervek, lekvár, tea,
kávé, cukor és csokoládé mellet Biblia évére gondolva a Szent Jeromos Bibliatársulat
segítségével valamennyi csomagban egy
Szentírást is elhelyeztünk, hogy azok a családok is hozzájussanak, akiknek az otthonából
eddig esetleg hiányzott. A csomagokat az
egyházmegyei karitászszervezetek osztották
szét országszerte.
Elsősorban magyar gyártmányú termékek
kerültek a dobozokba, a szétosztásra kerülő
élelmiszerek értéke 20.000.000 Ft volt.

Gyermeknyaraltatás
Élelmiszerek beszerzésével támogattuk
10 plébániai karitász nyári gyermektáborát. A gyerekek felejthetetlen élményekkel tértek haza. A táborokban az
alábbi csoportok vettek részt: Budapest
Belváros Nagyboldogasszony plébániai
karitász csoport, Drégelypalánk Római
Katolikus Plébánia plébániai karitász
csopor t, Főegyházmegyei Karitász
Veszprém, Hunya plébániai karitász csoport, Káposztásmegyeri Szentháromság
plébániai karitász csoport, Máriabesnyő
Római Katolikus Egyházközség plébániai karitász csoport, Ózdi Görög Katolikus
Egyházközség plébániai karitász csoport,
Pécsi Székesegyház plébániai karitász
csoport, Székesfehérvár Öreghegy plébániai karitász csoport, Szentendrei Keresztelő Szent János plébániai karitász
csoport.

INTÉZMÉNYES FORMÁBAN
Szakápolási Szolgálat
Szolgálatunk immár 12 éve Nagymaros
központtal – Verőce, Kismaros, Szokolya,

közös erőfeszítése biztosítja a teljes körű
ellátást, a gyógyulást
A kezelőorvos a szolgáltatás elrendelésekor határozza meg a támogatott ellátási
körből a betegnél alkalmazható ellátásokat,
azok során alkalmazandó gyógyszereket,
és a gyógyító ellátások gyakoriságát. Az
elrendelt tevékenységek összetételét és
gyakoriságát csak a kezelőorvos jogosult
megváltoztatni.
Az otthoni szakápolás keretében a térítésmentesen nyújtott ellátás naponta egy,
három órát meg nem haladó vizit. Az otthoni
szakápolás időtartama alatt a beteg más
szolgáltatótól kórházat kiváltó ellátást nem
vehet igénybe.

A szakápolás megoszlása 2008-ban
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Kóspallag , Zebegény, Szob települések betegeinek biztosít szakápolási szolgáltatást.
Kiemelt feladatunk a daganatos betegek
hospice szemléletű ellátása.
A Szakápolási Szolgálat olyan egészségügyi szolgáltatás, amely az orvos gyógyító
munkáját támogatja a szakápolási teendők
elvégzésével. Bizonyos betegségek gyógyítása lehetséges a beteg lakásán, családja
körében. A család, az orvos és a Szolgálat
14
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Gyógytorna

Szakápolás

A sötétségen áttörő barátságos pillantás
A Fogyatékosokat Támogató Szolgálat
munkáját Albert Schweitzer szavai nyomán végzi:
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A 2008-as év folyamán összesen 63 főt
támogattunk, a települések szerinti megoszlást az alábbi diagram mutatja:

dezett jótékonysági koncert „Jobb velünk a
világ – Fogyatékosok az egészségesekért”
címmel. Fogyatékkal élő honfitársaink a Dévai árvák megsegítésére rendeztek nagyszabású koncertet, melyre klienseinket
családtagjaik és szolgálatunk munkatársai kísérték el. A „Nem adom fel” együttes
kezdeményezéséhez neves előadóművészek csatlakoztak. A támogatottaknak
a Sportaréna és a koncert hangulata, a
sorstársakkal való találkozás felejthetetlen
élményt nyújtott, öröm volt látni a ragyogó
arcokat.

Budapest
Márianosztra
Zebegény
Szob
Szokolya

„Egy barátságos pillantás a sötétséget úgy töri
át, mint a napsugár”.
A Támogató Szolgálat nagymarosi központtal 8 környező településen vehető
igénybe, immár 12 esztendeje. A Szolgálat
célja a fogyatékos személyek saját lakóhelyén, lakókörnyezetében történő segítése,
életvitelének megkönnyítése – elsődlegesen a lakáson kívüli szolgáltatások, közszol-

gáltatások elérésének segítésével – valamint önállóságának megőrzése mellett a
lakáson belüli speciális segítségnyújtás
biztosítása.
A támogató szolgálat alapfeladatai:
• szállító szolgálat
• személyi segítés
• információnyújtás, tájékoztatás,
ügyintézés
• gyógyászati segédeszköz
kölcsönzés, javítás
szabadidős tevékenység szervezése,
azok elérésének segítése
A Támogató Szolgálat hálózatban
dolgozik a térségben működő szociális
és egészségügyi intézményekkel, önkormányzatokkal. A szolgálat igénybe
vehető személyesen, telefonon vagy Interneten.
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Kismaros
Verőce
Nagymaros

„Jobb velük a világ”
A Szolgálat az egész éves támogató munkája mellett több szabadidős programot,
kirándulást is szervezett a fogyatékkal élők
számára.
A támogatottjaink közül volt, aki velünk
járt életében első ízben a visegrádi Fellegvárban, gyönyörködött a Dunakanyar
szépségében. Külön öröm volt számunkra, hogy a palota és a Fellegvár dolgozói
kedvesen, szeretettel és önzetlenül voltak segítségünkre, melyért a támogatottak arcán ülő mosoly és boldogság volt a
viszonzás.
A 2008-as év másik kiemelt programja
volt a Papp László Sportarénában megren-

A támogatottak Mikulás napja is különleges élmény volt. A Katolikus Karitász
Szakápolási és Fogyatékosokat Támogató
Szolgálata és a PAX Corporis Alapítvány
Cukorbeteg klubja 8. éve rendezi meg a
nagymarosi Művelődési ház nagytermében
17

Mikulás napi ünnepségét. Ezzel a hagyományossá vált Mikulás nappal kezdődnek
meg a városi adventi ünnepségek.
Az idei ünnepségen több mint 200 fő
támogatott és családtagjaik vettek részt.
Értelmi fogyatékos segítetteink verssel,
mozgássérült klubtagunk karácsonyi köszöntéssel kedveskedett a meghívottaknak.
A nagymarosi általános iskola 2. osztályos
tanulói tánccal és karácsonyi mesével tették
szebbé az ünnepet. A délután fénypontja
a United együttes fellépése volt, melyen
támogatottjaink igazi koncerten, fergeteges
hangulatban táncolhattak, mulathattak.
Az eseményt jelenlétével megtisztelte
Écsy Gábor atya a Katolikus Karitász Országos Igazgatója, a Karitászt Támogató
Alapítvány képviselője, Nagymaros Város
Polgármestere és több képviselője, a társintézmények munkatársai.

18

A tombolát, az ajándékokat, a megvendégelést a két alapítvány, a nagymarosi vállalkozók és civil személyek is támogatták,
emellett évek óta segíti a rendezvényt a
Karitászt Támogató Alapítvány.

A Remény, az Élet és
a Változás jegyében
A „Rév” Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
szenvedélybetegek – az alkohol-, a drog-,
a gyógyszerfüggők, étkezési zavarral küzdők, játékszenvedély-betegek – és hozzátartozóik alacsonyküszöbű, pszichoszociális
ellátására vállalkozik. A RÉV mozaikszó
R=remény, É=élet, V=változás, de jelentheti a „révbe” érést is.
Szimbólumunk az örvényből kinyúló
kéz, mely a jelenlévő segítséget jelképezi.
A „Rév” Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
fenntartója a Katolikus Karitász, a Katolikus
Egyház hivatalos segélyszervezete.
Ha nem is személyesen, akkor szűkebb
családi, baráti vagy munkatársi körben egészen biztosan ismerünk veszélyeztetettet
vagy beteget. A „Rév” Szenvedélybetegsegítő Szolgálat segít az érintetteknek a
függőségtől való megszabadulásban, a
hozzátartozóknak és a környezetnek pedig
abban, hogy legyenek képesek támogatni
a szenvedélybeteg embert a gyógyulás
útján.
A tevékenység középpontjában nem egy
megszokott orvosi koncepció, hanem a keresztény eszmeiségen nyugvó, szakmailag
igényes mentálhigiénés gondolkodás áll.
A „Rév” szakmai protokolljának alapját a

Németországban már 25-30 éve működő
pszichoszociális tanácsadók adták. Ezt a
szakmai koncepciót – a legfontosabb elemeket megtartva – dolgoztuk át és adap
táltuk a magyarországi viszonyokra. A legfontosabb elvek a következők: nem csak a
szenvedélybetegekkel, hanem a hozzátartozóikkal, családjukkal, és a környezetükkel
is kell foglalkozni a gyógyulás érdekében.
Együtt kell dolgozni a védőnőkkel, gyermekorvosokkal, háziorvosokkal, kórházi osztályokkal. A kliens számára is fontos, hogy a
„Rév” szoros együttműködést alakítson ki
minden olyan szervezettel, intézménnyel,
amelyek gyógyulásában bármilyen szerepet
betölthetnek.
A budapesti „Rév” Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat modell-intézményére alapozva – mely 14 éve kezdte meg működését
– épült ki az országos „Rév”-hálózat. A
munka célja a szenvedélybetegek, valamint közvetlen környezetük minél szélesebb
körének elérése, fogadása. A szerhasználatnak, valamint járulékos ártalmainak csökkentése, a változás elindítása és segítése.
Az életmód, életvitel váltásának ösztönzése, az utógondozás, illetve a visszaesés
megelőzése.

A szenvedélybetegek számára a terápia
kiemelt jellemzője a teljes anonimitás, az ellátáshoz nem szükséges sem beutaló, sem
TB kártya vagy személyi igazolvány, jelentkezni nem csak személyesen, de telefonon
és interneten is lehet. A kezelésre jelentkezés önkéntes, és bár az keresztény szellemiségben zajlik, az ellátásban való részvételhez nem szükséges vallási elkötelezettség.
A terápiás folyamat célja az absztinencia
elérése, de a folyamatban való részvételnek
ez nem feltétele. A kezelés során a kliens
állapotához és helyzetéhez igazítva viszonylag könnyen teljesíthető elvárásokat tűzünk
ki, amelyek elindíthatják a kliens és családja

életében a változást. A szenvedélybeteg számára ez az ellátás ingyenes. A „Rév” nem
az egészségügy keretein belül, de vele szorosan együttműködve fejti ki tevékenységét,
fizetett alkalmazottak mellett az önkéntesek
tevékenységére is építve.
Az ellátást pszichoszociális alapon végezzük, ami azt jelenti, hogy a terápia a
megelőző munkát és a kezelést az egyén,
a családok és a csoportok szemszögéből
nézve foglalja magába, az érintett környezetéből több személy bevonásával zajlik. A
19

terápiát a problémaorientált szemlélet és a
nyíltság jellemzi. Központban nem a múlt,
hanem a jelen és a jövő áll. A team tagjai
több szakterületről „adják össze” tudásukat,
így szociális munkás, addiktológus pszichiáter, klinikai és addiktológiai szakpszichológus, mentálhigiénikus, szociális gondozó,
család- és csoportterapeuta, lelkész, jogász
– azaz mindig a megfelelő segítő szakember – foglalkozik a klienssel.
A „Rév” Segítő Szolgálat alapfeladata a
segítségnyújtás (akár telefonon, akár tanácsadás formájában), a szociális munka
(ide tartozik a segítő beszélgetés, egyéni
esetkezelés, közösségi szociális munka, és
családkonzultáció is), az orvosi konzultáció
és az utógondozás. Szintén alapfeladatunknak tekintjük a szenvedélybetegek és
hozzátartozóik közösségi ellátását, a szenvedélybetegek nappali ellátását (klubszerű
tevékenységek, személyi tisztálkodás, személyes ruházat tisztántartása) és kiemelten
a prevenciót. Fontosnak tekintjük a hálózati
munkát, azaz a sikeres ellátás feltétele az
önkormányzattal, egészségügyi, szociális
és civil szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás és együttműködés.
A terápia részben különböző csoportos
foglalkozások keretében zajlik, működnek
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csoportok a hozzátartozók részére mint pl.
a „Révész” az alkoholbeteg hozzátartozók
részére, ill. a szenvedélybeteg számára is
pl. „γ GT” alkoholisták önsegítő csoportja,
szociálterápiás szerepjáték csoport, vagy
éppen életvezetési csoport.

NEMZETKÖZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSOK

Munkánk a számok tükrében
A „Rév” Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
2008-ban 1643 főnek nyújtott segítséget.
A forgalmi napló szerint összesen 12842
esetben történt ellátás. Az intézmény területén, szuverén módon működő önsegítő
csoport forgalmi adatai nélkül (380) az ellátások száma 7556. Személyesen az intézményben 235 fő kapott segítséget, és 395
fő prevenciós foglalkozások keretében, ös�szesen 635 fő volt újbudai lakos (az összes
kliens szám 39%-a), akik összesen 7636
alkalommal jöttek el az intézményünkbe
(összes forgalom 59%-a).
A tavalyi évhez képest a szolgáltatások
igénybevétele annyiban változott, hogy
23%-kal csökkent a kliensek száma, viszont
21%-kal nőtt, vagyis akik felkeresetek bennünket , több alkalommal kértek segítséget,
huzamosabb ideig jártak a segítő foglalkozásra (csoport, egyéni, szabadidős programokra). Új csoportokat indítottunk: újság
olvasó klub, játékklub, film klub. A nappali
ellátással a 2007-ben indított szolgáltatásokat továbbra is működtettük: tisztálkodás,
személyes ruházat mosásának lehetősége,
illetve egyéb szabadidős tevékenységek, pl.
ping-pong. A Révész Hozzátartozói csoport
népszerűsége is nőtt: 2008-ban is jelentős
volt 302-szer vettek részt ebben a szenvedélybetegek hozzátartozói.

Ötéves
segélyprogramot
zárt a Katolikus
Karitász Srí Lankán
2004 karácsonyán történt az évszázad
egyik legnagyobb katasztrófája, amikor az Indiai óceán mélyén keletkezett
földrengés hatalmas szökőárat indított
útjára, amely egészen Afrika partjáig eljutva számtalan országban tarolta le a
partvidéket több mint kétszázezer ember
halálát okozva.
A Katolikus Karitász a nemzetközi
karitász hálózat tagjaként azonnal bekapcsolódott az áldozatok megsegítésébe, a

több éven keresztül tartó munka eredményeként Dr. Harold Anthony Perera gallei
megyéspüspök a srí lankai Halpathota-ban
átadta azokat a házakat, amelyek egy öt
éves programsorozat utolsó részeként
épültek fel.
A püspök köszöntőjében kiemelte: „A
magyar önkéntesek közvetlenül a katasztrófa után érkeztek az egyházmegyébe, a
kezdeti humanitárius segélyezési időszak
lezárultával olyan programokat támogattak,
amelyek hosszú távon segítenek a családoknak és a közösségeknek.” A rövid ünnepség után a püspök atya körbejárt és
minden épületet megáldott. A családok
nagy örömmel vették át a kulcsokat a magyar és srí lankai zászlódíszbe öltöztetett
kicsiny falucskában.
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„Közel 400 millió forintot gyűjtöttek ös�sze a szökőár áldozatainak megsegítésére
a magyar katolikusok.” – mondta el tudósítónknak Écsy Gábor atya, országos karitász
igazgató. „Hatalmas összeg ez, amely alátámasztja azt, hogy az emberek segítenek,
ha nagy a baj, egyben bizonyítja, hogy a
médiának mekkora szerepe van az emberek
életében. A Karitász tiszteletben tartja az
adományozók szándékát és a támogatást
arra használja fel, amire azt adták. Amikor
az árvizek következtében magyar családok
kerültek bajba, mi is kaptunk külföldi segítséget. Szükség esetén segítenünk kell a határokon túl, azonban elsősorban a hazánkban
élő rászorulókat támogatjuk, bár ez ritkán
kerül a médiafigyelem középpontjába.”
A katasztrófát követően rövid időn belül
önkéntesek utaztak Srí Lankára, akik lelki
és orvosi segítséget nyújtottak az áldozatoknak, helyben vásárolt élelmiszerből csomagokat osztottak és sátrakat is szállítottak a helyszínre a fedél nélkül maradottak
számára. Ez volt az azonnali humanitárius
segítés időszaka. 2005 elején két hónapon
keresztül összesen 20 önkéntes segített a
szigetországban.
Az újjáépítés során számtalan nehézség
adódott. A helyi hatóságok nem tették lehetővé, hogy a part mentén épüljenek újjá a
házak, a szárazföld belsejében, valóságos
dzsungelben jelölték ki azokat a területeket,
ahová áttelepítették az embereket. Három
helyszínen épültek a Karitász házai, ös�szesen 71 család lakik magyar adományból
készült épületben.
A magyar Karitász két telket is vásárolt,
ahol egy másik ország Karitász szervezete
épített összesen 67 házat. Moratuwában 100
fiúgyermek számára épült fel a Szent Imre
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kollégium, Kaleganában pedig 40 leány számára a Szent Erzsébet kollégium. Ez utóbbit
a srí lankai alapítású Szent Angyalok nővérei
szerzetesrend működteti. Most, az újjáépítési programsorozat lezáró ünnepségén a
nővérek egy Szent Erzsébet szobrot kaptak
ajándékba a magyar karitász munkatársaktól,
amely nagy örömet okozott számukra.
A srí lankai egyház lelkipásztori munkájához is kapott segítséget. Vasárnaponként a katolikus családok felkerekednek
és gyakran több órát utaznak azért, hogy
a legközelebbi templomba eljussanak. Ők
az összlakosság mintegy 8%-át teszik ki.
A szentmise után a gyerekek a plébánia
épületbe mennek, ahol az itt szokásos ún.

vasárnapi iskolán vesznek részt, amely a
hitoktatás egyetlen lehetősége. Másfél évig
300, a katasztrófa által érintett gyermek
számára tette lehetővé a Katolikus Karitász,
hogy ott lehessenek a vasárnapi iskolában.
Halpathota településen a gallei egyházmegye lelkigyakorlatos és népfőiskolai központot létesített, amelynek egyik tanterme
készült el magyar támogatásból.
Raja Perera atya, aki a gallei püspökségen a Katolikus Karitász programjaival
foglalkozott, röviden így foglalta össze gon-

szabb-rövidebb ideig a károsultak között. 71
családi ház, 2 kollégium (140 gyermek részére), 1 tanterem épült fel. Az adományok
7%-át használták fel azonnali humanitárius
segélyezésre, 82% százalékát az építkezésekre, 4% százalékát a vasárnapi iskola
támogatására. A lebonyolítási költségekre
mindössze 7% költöttek, amely megfelel a
nagy nemzetközi segélyszervezetek normáinak.
dolatait a záró ünnepségen: „Külön öröm
számomra, hogy a magyarok kollégiumot
is építettek és azt Szent Erzsébetről neveztük el. Itt olyan lányok élnek, akiknek a
családja érintett volt a tsunamiban. Most
nagyon boldogok, hogy rendezett körülmények között laknak, jó iskolába járnak, kiváló
nevelésben részesülnek.
Átadtuk a magyar katolikusok adományaiból épült házakat is. A házakba beköltöző
emberek, és az összes többi megsegített
rászoruló nevében szeretném hálás köszönetemet kifejezni a magyar Karitásznak és
mindenkinek, aki segített. Magyarország
Európában van. Biztos vannak emberek,
akik jobb életszínvonalon élnek, mint itt
sokan. De azt is tudom, hogy nem minden magyar gazdag – mégis, amijük volt
az embereknek, abból adtak, hogy nekünk
segítsenek. Egyszerűen azért, mert meg
akarták osztani azt, amijük volt. Ez Árpádházi Szent Erzsébet érdemeit gyarapítja,
aki gondoskodó anyja volt a magyarországi
szegényeknek. Nagyon nagyra értékeljük a
magyarok segítségét, imáinkban megemlékezünk róluk.”
Écsy Gábor országos karitász igazgató atya beszámolt arról, hogy a srí lankai
programokban 21 önkéntes dolgozott hos-

A Katolikus
Karitász részvétele
a menekültügyi
hálózatban (ERSO)
2008. márciusában csatlakoztunk az Európai Bizottság által támogatott menekültügyi
hálózathoz, amelyet 12 európai szervezet,
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köztük 8 Karitász-szervezet hozott létre.
Az ERSO rövidítés az Európai Hálózat a
Menekültek Reintegrációjáért nevet takarja.
Ennek célja az önkéntes hazatérők támogatása. Önkéntes hazatérőnek nevezzük
az olyan menedékkérőket, akik nem maradhatnak a befogadó ország területén, és
ezért kénytelenek hazatérni származási országukba. A projekt keretében megkezdődött egy olyan mechanizmus kidolgozása,
amely garantálja, hogy az önkéntes hazatérők útja a befogadó országtól a származási
országig folyamatosan támogatásban részesül. A hazatérés folyamata nem ér véget

reket, tisztálkodási szereket és víztisztító
tablettákat tartalmazó „túlélőcsomagokat”
osztottak. Június első hetére a megsegítettek létszáma elérte a 200.000 főt.
Ehhez a programhoz csatlakozott a magyarországi Katolikus Karitász, elnyerve a
Külügyminisztérium Mianmar-Nargis-ciklon
áldozatainak megsegítésére kiírt pályázatát. A pályázati támogatást saját forrásból
kiegészítve csaknem 1000 család egyheti
ellátását biztosította az a 25 EUR értékű „túlélőcsomag”, amelyet helyi partnerünk
munkatársai juttattak el a rászorulókhoz.

menekültügy fontosabb egyházi, civil és
kormányzati szereplőivel.
Fogadtuk Budapesten a projekt fő koordinátorát, Bettina Wagnert, aki tájékoztatót
tartott a projekt eddigi eredményeiről. A találkozón hét, a magyarországi menekültügy
területén aktív civil, állami szervezet képviseltette magát. Szeptemberben pedig a
„Linking Capacities” címmel megrendezett
konferencián megismerkedhettünk a helyi
partnerek képviselőivel (Koszovó, Sierra
Leone, Moldova), majd decemberben németországi tanulmányút során lehetőségünk nyílt betekintést nyerni Bajorország
menekültügyi politikájába.

Több millióan otthon nélkül – gyűjtés a
földrengés áldozatainak

Túlélést biztosító
segélycsomag
a Mianmar-i
áldozatoknak

a származási országba való megérkezés
pillanatában: a hazatérőnek szüksége van
erkölcsi és anyagi támogatásra ahhoz,
hogy a visszailleszkedés zökkenőmentes
és tartós legyen. Feladataink között szerepelt hálózat kiépítése a magyarországi
24

teire, ahol a vihar a legnagyobb pusztítást
végezte. Az önkéntesek a katasztrófa csaknem 60.000 túlélőjét segítették: ideiglenes
szálláshelyeket és egészségügyi ellátást
biztosítottak, valamint alapvető élelmisze-

Néhány nappal a mianmari katasztrófa
után Ázsia egy másik részén, Kínában,
a Richter-skála szerinti 7,9-es erősségű
földrengés rázott meg egy Franciaország

Május elején szörnyű vihar söpört végig
Mianmaron (egykori Burma), melynek következtében az 50 milliós lakosságból becslések szerint nyolcvanezren meghaltak, több
tízezren eltűntek és milliós nagyságrendű
az otthontalanokká váltak száma. Mianmar
Ázsia egyik legszegényebb országa, amelyben 1962 óra katonai diktatúra uralkodik.
A Nemzetközi Karitász néhány munkatársa az országban tartózkodott a katasztrófa
időpontjában, így azonnal elkezdték az életmentő munka szervezését. A Karitász helyi
partnerszervezetei az első óráktól dolgoznak. Két héttel később közel 300 felkészített
Karitász önkéntesnek sikerült bejutnia az
országba, Pathein és Yangon azon terüle25

méretű régiót. Pillanatok alatt milliók vesztették el otthonaikat és majdnem minden
ingóságukat. A katasztrófa következtében
több mint 60 ezren vesztették életüket, 20
ezer embert eltűntnek nyilvánítottak és 5
millióan váltak földönfutóvá.
A Nemzetközi Karitász azonnal megindította segélyakcióját a leginkább érintett területekre: 4000 sátrat állított fel az otthonukat
vesztett áldozatok számára. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a több ezer utórengés következtében további több százezer
otthon omlott össze. Így a Karitász még 2500
sátrat küldött a régióba. Időközben sikerült felállítani a Nemzetközi Karitász helyi koordináló
irodáját, amivel lehetővé vált a hosszabb távú
újraépítési munkálatok megszervezése is.
Magyarországon is országos gyűjtést
szerveztünk a földrengés áldozatainak
megsegítésére. A Nemzetközi Karitász hálózaton keresztül rekonstrukciós projekteket
támogatunk.
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Segítség 180
krízishelyzetben
lévő családnak
A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye
a Harmadik Világ szegényeinek szervezett
gyűjtést. A befolyt adomány a Karitász közvetítésével jutott el Zimbabwe-ba. Az afrikai
ország négy településén 180 krízishelyzetben lévő háztartás (közel 800 rászoruló)

jutott három hónapon keresztül alapvető
élelmiszerekhez.
Zimbabwe-ban a helyzet nagyon megrázó, a rossz termés, a szárazság, a sikertelen agrárreform nyomorba taszítja a
lakosságot. Az üzletek üresek, az egészségügyi ellátás, az oktatás, a kultúra, a
gazdaság helyzete leírhatatlanul rossz. A
gyermek alultápláltsági index 10% feletti,
a városokban 80%-os munkanélküliséget
regisztráltak. Az állami struktúrák képtelenek ellátni a lakosság szükségleteit. A népességet rendkívül meggyengíti az AIDS:
becslések szerint a 19 és 29 év közöttiek
20%-a fertőzött. Zimbabwe-ban az átlagéletkor jelenleg 40 év mind nők, mind férfiak
tekintetében. Ilyen körülmények között a népesség nagy részének szinte elérhetetlenek
az alapvető élelmiszerek.

Kirekesztettségtől
az egyenlőségig
Európában – Caritas
Europa Regionális
Konferencia és
Közgyűlés
Több mint 100 küldött vett részt Európa
44 országából a szlovéniai Bledben május 21-24. között a „Kirekesztettségtől az
egyenlőségig Európában” címmel megrendezett konferencián, amely egyúttal a
Caritas Europa közgyűlése volt. A küldöttek
az európai Karitász szervezetek aktuális
problémáiról, együttműködéséről folytattak
párbeszédet.

A Caritas Europa elindította CONCEPT
nevű hároméves programját, amelynek keretében – a keresztény szociális tanítás és
a tagszervezetek tapasztalatai alapján – javaslatokat dolgoznak ki a szegénység csökkentésére. Az Európai Unióban a Caritas
Europa az egyetlen nem kormányzati szervezet, amely érdekvédelemmel és gyakorlati
segítséggel áll a rászorulók mellett.
A tagszervezetek elhatározták, hogy részt
vállalnak az Unió által 2010-re meghirdetett Kirekesztettség és Szegénység Elleni
Küzdelem Európai Éve programjában: láthatóbbá teszik munkájukat, és az egész
kontinensre kiterjedő figyelemfelhívó akciókat szerveznek. Emellett egymást is segítik:

olyan módszereket dolgoznak ki, amelyek
a különböző struktúrával, hagyományokkal,
lehetőségekkel rendelkező tagszervezetek
számára egyaránt felhasználhatóak.
A közelmúltban alakult menedzserfórum
pedig – XVI. Benedek pápa „Deus caritas
est” enciklikája alapján – belső szervezeti normát határoz meg annak érdekében,
hogy a szeretet és szakértelem a mindennapi szolgálat meghatározója legyen a
karitászszervezetek életében.
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gazdasági beszámoló
Bevételek:
Támogatások:

ebből: • egyházi
• normativ
• önkormányzati:

9.200
38.644

• adományozóinktól: 81.170
• pályázatokból:

Katolikus Karitász
– Caritas Hungarica
1111 Budapest, Bartók Béla u. 30.
(levélcím:1519 Bp., Pf. 239.)
Tel.: 06-1/ 372-0910
Fax: 06-1/ 372-0914
e-mail: office@caritas.org.hu

190.801 ezer Ft

6.750
55.037

Egyéb bevételek
Intézményi térítési díjak
Pályázati támogatás
Adományozói támogatás

Intézményi térítési dijak:

23.019

Önkormányzati támogatás

Egyéb bevételek:

35.754

Normatív támogatás

Összesen:

249.574 ezer Ft

Egyházi támogatás

Kiadások:
Adott támogatások:

159.839 ezer Ft

ebből • belföldre:

101.844

• külföldre:

57.995

Intézményeink fenntartási
költsége:
Egyéb kiadások:
Összesen:
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32.455
322.112 ezer Ft

Püspök-elnök: Ft. Spányi Antal
székesfehérvári megyéspüspök
Országos Igazgató: Ft. Écsy Gábor
e-mail: ecsygabor@caritas.org.hu
Szakápolási és Fogyatékosokat
Támogató Szolgálat
2626 Nagymaros, Vasút u. 15.
Tel.: 06-27/ 354-272
e-mail: caritas.nagymaros@invitel.hu
Intézményvezető: Müllerné Hontvári
Mária
Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegyei
Karitász
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 10.
Tel./Fax: 06-42/ 418-851
e-mail: keletcaritas@t-online.hu
Igazgató: Gégény Béla

Egyéb kiadás

129.818

CÍMJEGYZÉK	

Intézményeink fenntartási költsége
Adott külföldi támogatás
Adott belföldi támogatás

Egri Főegyházmegyei Karitász
3300 Eger, Széchényi u. 5.
Tel./Fax: 06-36/ 518-602
e-mail: eger.caritas@gmail.com
Igazgató: Ft. Árvai Ferenc

Esztergom-Budapesti
Főegyházmegyei Karitász
1067 Budapest, Hunyadi tér 3.
Tel.: 06-1/ 351-1976-77
Fax: 06-1/ 478-0896
e-mail: szenterzsebet.karitasz@t-online.hu
www.esztergomi-ersekseg.hu/karitasz
Igazgató: Ft. Écsy Gábor

Hajdúdorogi Görögkatolikus
Egyházmegyei Karitász
4551, Nyíregyháza-Oros, Vezér u. 19.
Tel./Fax: 06-42/ 480-066
e-mail: szokirajanos@freemail.hu
Igazgató: Ft. Szokira János

Kalocsa-Kecskemét Egyházmegyei
Karitász
6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
Tel.: 06-78/ 462-166
Fax: 06-78/ 462-166 /127 v. 130-as
mellék, 06-78/ 462-667
e-mail: kalocaritas.kalocsai@gmail.com
Igazgató: Szántó Ambrus

Kaposvári Egyházmegyei
Karitász
Postacím:8700 Marcali, Hősök tere 5.
Tel./Fax: 06-85/ 510-233
Mobil: 06-30-660-95-92
e-mail: kaposvarikaritasz@gmail.com
Igazgató: Jáki Zoltánné
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Miskolci Apostoli Exarchatus
Egyházmegyei Karitász
3600 Ózd, Lomb u. 2. 3601 Ózd, Pf. 88.
Tel.: 06-48/ 570-270 Fax: 06-48/ 570-276
e-mail: parokus@t-online.hu
Igazgató: Dr. Kaulics László
Pannonhalmi Főapátsági Karitász
9090 Pannonhalma, Vár u. 1.
e-mail: karitasz@osb.hu
Igazgató: Szolnoki Ambrus
Pécsi Egyházmegyei Karitász
7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4.
Tel./Fax: 06-72/ 532-207
e-mail: caritasp@dravanet.hu
Igazgató: Forray Ferencné
Szeged-Csanádi Egyházmegyei
Karitász
6722 Szeged, Jósika u. 34/b.
Tel./Fax: 06-62/ 425-548
e-mail: szkaritasz@invitel.hu
Igazgató: Megyeri Márta
Alba Caritas – Caritas Hungarica
Alapítvány – Egyházmegyei Karitász
8000 Székesfehérvár, Lövölde út 28/a.
Tel.: 06-22/ 506-828
Fax: 06-22/ 506-829
e-mail: albacaritas@gmail.hu
Igazgató: Nagy Lajosné
Szombathelyi Egyházmegyei
Karitász
9700 Szombathely, Szily János u. 2.
Tel./Fax: 06-94/ 318-560
e-mail: caritas.szombathely@ax.hu
www.caritasszombathely.hu
Igazgató: Tuczainé Régvári Marietta
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Váci Egyházmegyei Karitász
2600 Vác, Derecske dűlő 2.
Tel./Fax: 06-27/ 502-476
e-mail: karman.janos@vaciegyhazmegye.hu
Igazgató: Ft. Kármán János
Veszprémi Főegyházmegyei
Karitász
8200 Veszprém, Vár u 25.
Postacím:8201 Veszprém,Pf.109.
Tel./Fax: 06-88/ 428-638
e-mail: karitasz-veszprém@freeweb.hu
Igazgató: Zagyva Richárd

Szenvedélybeteg-segítő hálózat
Katolikus Karitász, RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
1115 Budapest, Bartók Béla út 96.
Nappali Ellátó Részleg
1115 Budapest, Csóka utca 5.
Tel.:06-1/ 361-42-52
Fax: 06-1/ 466-44-55
e-mail: caritas.revbp@mail.datanet.hu
Intézményvezető: Márton Andrea

Alba Caritas Hungarica Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
8000 Székesfehérvár, Móri u. 20.
Tel.: 06-22/ 506-606, 506-607
Fax: 06-22/ 506-608
e-mail: szrev@mail.datatrans.hu
Intézményvezető: Tóth Judit Barbara

Caritas Hungarica Eger Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
3300 Eger, Kolozsvári u. 49.
Tel.: 06-36/ 518-328
Fax: 06-36/ 518-329
e-mail: egerrev@t-online.hu
Intézményvezető: Siposné Kohári Szilvia

Főplébániai Karitász Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
6000 Kecskemét, Fecske u. 20.
Tel./Fax: 06-76/ 415-466
Zöldszám: 06-80/ 204-226
e-mail: revkmet@t-online.hu
Intézményvezető: Molnár Ferenc

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
9700 Szombathely,
Wesselényi u. 24.
Tel.:06-94/ 508-527
e-mail: revszh@t-online.hu
Intézményvezető: Tuczainé Régvári
Marietta

Szent Erzsébet Karitász Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg segítő Szolgálat
7100 Szekszárd, Munkácsy u. 7/a.
Tel.: 06-74/ 413-037
Fax: 06-74/ 511-586
e-mail: rev-szekszard@mail. datanet.hu
www.revkaritasz.hu
Intézményvezető: Kálóczi Andrea

Forrás Lelkisegítők Egyesülete
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.
Tel.: 06-52/ 428-004
Fax: 06-52/ 428-004
e-mail: debrecenrev@chello.hu
Intézményvezető: Fehér Ottília

Szent Cirill és Methód Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat
9025 Győr, Bálint Mihály u. 54.
Levelezési cím: 9025 Kossuth u. 63.
Tel.: 06-96/ 529-551
Fax: 06-96/ 529-555
e-mail: gyor.rev@freemail.hu
Intézményvezető: Oláh Dóra
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epilógus
„Arra kapunk meghívást, hogy Isten tükörké-

Alapítványunk: a Karitászt Támogató Alapítvány
A Katolikus Karitász mint a magyar Katolikus Egyház önálló jogi személyiséggel

pei legyünk, hogy életünk az ő szeretetének
ajándéka legyen a világ felé. Ebben a képben

rendelkező országos jellegű szervezete 1991-ben létrehozta a Magyar Karitász -

kell keresni mindannyiunknak ma is a magunk
helyét, ráfigyelnünk Isten személyesen hoz-

Caritas Hungarica Alapítványt, amelynek elnevezését 2003-ban Karitászt Támogató

zánk szóló szavára, és minden keserűségünket,
bosszúságunkat és kishitűségünket legyőzve

Alapítványra változtatta át.

követnünk akaratát.
Az Alapítvány célja a Katolikus Karitász anyagi segítése annak érdekében, hogy
Így lehetünk áldás a környezetünk számára, így
sugározhatjuk Krisztust Európa és az egész vi-

az szociális–karitatív (betegápoló, szegénygondozó, és más jótékonysági) feladatát

lág felé, így költözhet új életerő családjainkba,
közösségeinkbe, népünkbe és Európa népeinek

eredményesebben végezhesse az arra rászorulók hathatós támogatása, ingyenes

közösségébe.”
szolgáltatások biztosítása és adományok nyújtása útján. Az alapítvány kiemelkedően
Dr. Erdő Péter
bíboros, esztergom-budapesti érsek
Magyarország Prímása
a Magyar Püspökkari Konferencia elnöke
az Európai Püspökkari Konferenciák elnöke

fontos céljának tekinti Krisztus szeretetparancsának megvalósítását, az elesettek,
a szegények, a hátrányos helyzetűek, a hajléktalanok és menekültek segítését, belföldön és külföldön egyaránt.
Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át a Karitászt Támogató Alapítvány javára! Az Alapítvány kizárólag a Katolikus Karitász szegénygondozó,
betegápoló és más jótékonysági munkáját támogatja. Az 1% felajánlásával Ön
a leginkább segítségre szoruló, elesett emberek jótevőjévé válik anélkül, hogy
az pénzébe vagy fáradságába kerülne.

Karitászt Támogató Alapítvány
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