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„A segítő szeretet A keresztény ember  
számárA mindig A tAnúságtétel lehetősége…  

segítő kezünk és igehirdető szAvunk  
együtt érje el A rászorulókAt.”

Dr. erdő Péter
bíboros, esztergom–budapesti érsek

Magyarország Prímása
a Magyar katolikus Püspöki konferencia elnöke

a CCee elnöke



6 7

dicsértessék  
A jézus krisztus!

e b b e n  a z 
esztendőben a 
szentatya tanítá-
sa és buzdítása 
nyomán sokszor 
beszélünk az új 
evangelizációról. 
ennek szüksé-
gességéről mind-

annyian meg vagyunk győződve. hiszen 
olyan világban élünk, ahol istent sokan 
megpróbálják az élet peremére szorítani, 
és sokan élnek úgy – még az isten létében 
nem kételkedők is –, hogy nem engedik be 
Őt életükbe. 

Mindez persze bennünket szegényít el, 
nem isten teszi bezárttá, korlátozottá az 
életünket. Mi leszünk magunkra maradot-
tak, és bár az önzés világa, a „hazugság 
atyja” egy percre elhitetheti velünk, hogy 
szabadok vagyunk, de az szabadság senkit 
nem tesz boldoggá!

Az új evangelizáció isten szeretetét hoz-
za az embereknek, és az isteni tanítás által 
az igazi szabadságot kínálja mindenkinek!

ennek útja pedig sokféle lehet. elsőd-
legesen fontos a tanítás és a hitvallás. A 
sok hamis beszéd között, a féligazságok 
világában kell az igaz és tiszta tanítás, kell 
annak megvallása, hogy miért törekszünk 
a keresztény erkölcs megélésére. 

Minden szó mellett azonban szükség van 
a tettek tanúságtételére is! sőt, aki a szavak 
erejét figyelmen kívül akarja hagyni, az elfo-
gadhatja a tettek tanúságát! és ez gyakran 
hatásosabb is minden szónál!

Az ősegyházban a keresztények ismerte-
tő jele nem a nyakban hordott kereszt volt, 
hanem az egymás és mások felé forduló 
szeretetük! „Nézzétek, mennyire szeretik 
egymást!”

A karitászmunkatársak ezt élik meg ma is. 
Azok, akik intézményeinkben szakszerűen, 
képzésekben felkészülve végzik munkáju-
kat, segítik az idősek, betegeket, családokat, 
szenvedélybetegeket, mindenkit, akik hoz-
zájuk fordulnak. Azok is ezt teszik, akik is-
ten szeretetét viszik a magányosokhoz, akik 
meghallgatják azt, aki a világnak már nem 
fontos, hisz sokak számára ezek a látogatá-
sok jelentik az életet, a figyelmes szeretetet.

köszönöm minden munkatársnak a kész-
séget, a szeretetet, az áldozatot, amellyel 
krisztusnak adják önmagukat, hogy az egy-
házban minél több emberhez jusson el a 
krisztusi szeretet! Az új evangelizációnak ez 
a nélkülözhetetlen, fontos és hatékony útja 
a mai ember szívéhez vezet!

köszönöm az áldozatos munkát, az is-
tentől kapott szeretet tovább sugárzását, és 
azt, hogy megpróbálnak munkatársaink min-
denkinek mindenévé válni! szívből kívánom, 
hogy ebben a tevékenységben találjanak sok 
kegyelmi örömet, békét, és egyszer majd 
hallhassák az Úr szavát: jertek Atyám áldot-
tai, mert meglátogattatok, ennem és innom 
adtatok, mert jók voltatok hozzám!

isten áldása kísérje a karitász munkáját, a 
munkatársak életét, és szálljon az Úr áldása 
mindazokra, akik a világban ezt a szeretetet 
megtapasztalhatják. legyen a világ szebb 
és jobb e szolgálat által! 

székesfehérvár, 2012. május
spányi Antal 

püspök
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valamennyien tudjuk, hogy a katolikus 
karitász átfogó tevékenysége, mely nélkül 
sokak véleménye szerint is a magyar szoci-
ális egyensúly nem képzelhető el, a legegy-
szerűbb gondozási munkától a legbonyolul-
tabb szakmai feladatok végzéséig, pénzbe 
kerül. statisztikai adatok bizonyítják, hogy 
munkánk értéke az államgazdaságnak évi 
5 milliárd forint megtakarítást jelent. 

Az elmúlt évben, az országos média 
kiemelten foglalkozott a karitász néhány 
tevékenységének alappillérével. ennek 
köszönhetően e tevékenységek nemcsak 
ismertté váltak, hanem kiemelték azok bo-
nyolult specifikumát is. Az elvégzett felada-
tok bizonyították, hogy a katolikus karitász 
alkalmas úgy a szakterületek mint a hu-
mánerőforrás területén  az önkormányzatok 
és állami szervek hosszú távú partnereivé 
válni. ezek közé tartozik a már országos 
figyelmet kapott katasztrófavédelemi és 
újjáépítési program, a nemzetközi huma-
nitárius segítségnyújtás, vagy az országos 
krízissegély program. 

A karitász további, országosan kiemelt 
programjainak alappillérei a gyermektá-
boroztatás, képességfejlesztő táborok 
keretében is, az iskolaétel-program gyer-
mekétkeztetés keretében, a nagycsaládok 
gyermekeinek gondozása, testi, lelki, szel-
lemi és erkölcsi érdekeit elősegítő progra-
mok megvalósításán keresztül, az  anya 
és csecsemővédelem,a fogyatékkal élők 
segítése életvitelt segítő szolgálat működ-
tetésével, az általános ifjúságnevelés, az  
iskolán túli nevelés iskoláskorúak gondozá-
sával, az ápolást és gondozást igénylő idő-
sek és betegek élet-minőségének segítése, 

a hátrányos helyzetű családok rendszeres 
támogatása tanácsadással, szenvedélybe-
tegek gyógyítása, a beilleszkedési tanács-
adás menekültek számára továbbá az un. 
„gazdasági tűzoltó programok” szervezése 
és irányítása, a legrászorultabbaknak élel-
miszerek, tisztálkodási- és tisztítószerek, 
bútorok és használati cikkek adományozá-
sán keresztül. 

Ma már nem elég valakit támogatni. tud-
nunk kell azt is, hogy hogyan. Jószándékkal 
segíteni, szaktudás nélkül, olykor nagyobb 
kárt okoz, mint a nem-segítés. Napjaink 
szociális feladatainak végzése a legkülön-
bözőbb szakmák és hivatások széles ská-
lájának ismeretét követeli. Az állandósult 
képzési programok a karitász számára 
ezért elengedhetetlenek.

De a katolikus karitász nemcsak egy or-
szágosan elismert intézmény hazánk szo-
ciális intézményrendszerben. A katolikus 
karitász a szeretet erejével is, nemcsak a 
szakma palettájának eszközeivel szeretné 
gyógyítani a jövőben is, mindazok sebét, 
akik hibájukból vagy önhibájukon kívül egy 
megfeneklett élet sérüléseit viselik, hogy 
megtapasztalják az isten és az egyház sze-
retetét, segítőkészségét, életük keresztjei-
nek hordozása közben. 

reméljük, hogy munkánkkal alkalmas 
eszközeivé válhatunk a szentléleknek, aki 
nemcsak bennünk, hanem általunk is mű-
ködni akar. hatni a világra. A világban pedig 
ránk. embertársainkra. Mindannyiunkra. 

écsy gábor

a katolikus karitász országos igazgatója

kedves bArátAim!

különös világban élünk. olyanban, ahol 
a nagytőke és a bankok érdekei sokszor 
fontosabbak az élet értelménél és értéké-
nél. Ahol sokszor még a hétköznapi álmok 
is védtelenné válnak, mert védtelen maga a 
lélek is, ahol azt világra hozza és felneveli. 
olyan világban élünk, ahol a gazdasági vál-
ság jelenlétét nem távoli, ismeretlen esemé-
nyek körvonalazzák, hanem a mindennapi, 
küzdelmes életünk. Munkanélküliséggel. 
elszegényedéssel. 

Ma már nem elég aggódva nézni az 
eseményeket, magunk és embertársaink 
sorsát, a farkastörvényeket. Ma már nem 
elég a kérdés: vajon mit tettem én azért, 
hogy a testvérem, az ismerősöm gondjain 
enyhítsek? vajon segítettem e a legsúlyo-
sabb problémákat látva itthon és a népek 
országútjain? – Ma nem elég a szó. Ösz-
szefogás kell.  

A katolikus karitász mára a magyar nem-
zetgazdaság tényezője. kiterjedt és megbíz-
ható munkája mögött elkötelezett szolgálat 
áll. hálásan köszönöm Nektek és Önöknek, 
munkatársainknak és támogatóinknak ezt 
az önzetlen szolgálatot.  
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80 évesek lettünk

A kAtolikus 
kAritász kettős 
születésnApjánAk 
progrAmsorozAtA

konferenciát szervezett a katolikus ka-
ritász, a Caritas hungarica fennállásának 
80., újjászervezése 20. évfordulója alkal-
mából Budapesten. A tanácskozáson részt 
vett erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-
budapesti érsek, spányi Antal megyéspüs-
pök, az MkPk karitász- és egészségügyi 
lelkipásztorkodás Bizottságának elnöke, 
ternyák Csaba egri érsek, Beer Miklós vá-
ci megyéspüspök, Mádl Dalma asszony, a 
katolikus karitász jószolgálati nagykövete 
és soltész Miklós szociális, Család- és if-
júságügyért felelős államtitkár.

Megnyitó beszédében erdő Péter bíboros 
felidézte a karitász 80 évvel ezelőtti létre-
jöttének körülményeit. A színes történelmi 
elemekkel átszőtt gondolatsor azzal zárult, 
hogy a keresztény szeretet nem lehet más, 
mint a cselekvő, segítő szeretet. ennek 
szervezett megjelenése a katolikus kari-
tász. küldetése ma sem más, mint története 
során bármikor: a segítő szeretet nyelvén, 
amit mindenki ért, megszólítani és támo-
gatni a rászorulókat. A keresztény ember 
igehirdető szava és segítő keze ugyanolyan 
távolra kell, hogy elérjen - hangsúlyozta a 
bíboros. A karitász 80. születésnapján az 
erős karitászt ünnepeljük, mely hármas ta-

golású felépítésével – országos, egyházme-
gyei, plébániai karitászok – a szervezett és 
hatékony szeretet eszköze. itt szolgálni ta-
núságtétel – mondta erdő Péter, majd külön 
megköszönte écsy gábornak, a szervezet 
országos igazgatójának a szervezet élén 
teljesített szolgálatát, és isten áldását kérte 
a magyar katolikus karitászra.

soltész Miklós államtitkár 2010-ről, a 
katasztrófák és megpróbáltatások évéről 
beszélve az emberi összefogás rendkívüli 
erejéről szólt. elmondta, hogy az állami 
szervek sokat tanultak a katolikus karitász-
tól. Örömének adott hangot, hogy a karitász 
újra a karitatív tanács tagja. soltész Miklós 
szerint spányi Antal püspök és erdő Péter 
bíboros érdeme, hogy a 2012-es költség-
vetésben a katolikus karitász önálló sort 
kapott, azaz 200 millió forintra számíthat. 
A katasztrófák megerősítették a segély-
szervezetek összefogását. Az államtitkár 
a jövőt illetően elmondta, hogy Boldog ii. 
János Pál mondatára építve: „Vissza kell 
szerezni a tereket és az utcákat, nem csak 
a templomban él a hit”, több tucat úgyne-
vezett önkéntes pontot építenek fel európai 
uniós százmilliókból. ezek egyrészt mun-
kát adnak, másrészt hatékonyabbá teszik 
a karitatív tevékenységet. segíteni többek 
között azt jelenti, hogy önálló életre neveljük 
azokat, akik erre rászorulnak – fejezte be 
az államtitkár. 
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A kAritász története

zagyva richárd, a veszprém – Főegyház-
megyei karitász igazgatója szemléletes és 
lendületes előadásában a karitász történetét 
mutatta be. elmondta, hogy a szervezet létre-
hozásáról serédi Jusztinián, Magyarország 
bíboros-hercegprímása határozott 1931-ben. 
Döntését gyors szervezetépítés követte, első-
ként Budapest plébániáin 800 munkatárssal, 
majd a 13 egyházmegyében alakultak meg 
a karitász csoportjai. Az önkéntesek elkészí-
tették Budapest nyomortérképét, azaz egy 
környezettanulmányt, amelynek segítségével 
hatékony segélymunkát végezhettek. kivá-
lóan kommunikálták szándékaikat, olyan 
segélyformákat teremtettek, amelyek széles 
körben népszerűvé váltak. ezt a szerkezetet 
törte össze és kényszerítette illegalitásba a 
kommunista időszak. A karitász 1991-ben 
szervezhette újjá magát.

spányi Antal, a karitász püspök elnöke 
nagyívű előadásában a szeretet mibenlétét 
értelmezte. A szeretet krisztustól van, és ne-
künk krisztust követőknek meg kell hallani 
a segélykérést, meg kell látni a szenvedést. 
sokan élnek kiszolgáltatottságban. egye-
dül nem tudunk segíteni, történetünk azt 
bizonyította, hogy szükség van a szervezett 
szeretetre. Minden, amit a szeretetről szóval 
elmondhatunk, ott van szent Pál szeretet-
himnuszában. Miben különbözik a katolikus 
karitász a többi segélyszervezettől? –0 tette 
fel a kérdést spányi Antal. Miért más, miért 
több? A keresztény szeretet nem evilági. Mi 
tesz képessé minket erre a szeretetre? A 
találkozás istennel. A tevékeny szeretethez 
szervezettség, szakértelem kell. A szeretet 

józan cselekedete. Megtenni azt, amit meg 
kell tenni és nem félni senkitől és semmitől. 
A szeretetnek nincsenek korlátai. A katoli-
kus karitász feladata a nyomor, a szükség 
enyhítése. Mi itt mindannyian erre a cselekvő 
szeretetre vagyunk meghívva – fejezte be 
spányi Antal.

Nagy érdeklődés közepette zajlott a dél-
előtti sajtótájékoztató, a szép számmal meg-
jelent újságírók mellett a konferencián túl ezt 
is megtisztelte jelenlétével hoffmann tamás, 
Újbuda polgármestere. A karitász ünnepéről, 
és a karitászra váró munkáról erdő Péter 
bíboros, spányi Antal püspök, soltész Miklós 
államtitkár és écsy gábor adott tájékoztatást.

A konferencia pódiumbeszélgetéssel 
folytatódott, ez alkalmat adott arra is, hogy 
hermann hochreiter Ausztriából az osztrák 
karitász egy csoportjának tevékenységét is-
mertethesse. elisabeth schosser, a Magyar 
Bajor Fórum elnöke a németországi viszo-
nyokról beszélt. zagyva richárd a vörösiszap 
katasztrófáról, árvai Ferenc az egri Főegy-
házmegyei karitász az igazgató pedig a 
felső-magyarországi árvizekről, az ezekben 
végzett óriási munkáról, és az összefogás 
megrendítő eseményeiről számolt be. 

A 80. születésnapi ünnepséget a spányi 
Antal püspök által celebrált hálaadó szent-
mise zárta a Magyar szentek templomában.

szent erzsébet 
rózsájA-díj átAdásA

A Magyar katolikus Püspöki konferencia 
szent erzsébet rózsája-díját erdő Péter bí-
boros adta át este a Duna Palotában. Az 
árpád-házi szent legendájára utaló kitün-
tetés, amelyet 1999-ben alapított a testü-
let, az irgalmasság és a szolgáló szeretet 
erényének hangsúlyozására és a díjazottak 
személyes példájának elismerésére szolgál. 

A kitüntetésre beterjesztettek közül idén 
Balás Béla kaposvári megyéspüspök ja-
vaslata alapján a testület tagjai Jáki zol-
tánnét választották. A rendkívül elegáns 
környezetben megrendezett ünnepségen 
megjelentek között volt Alberto Bottari de 
Castello, s szentszék magyarországi nagy-
követe és a püspöki konferencia több tagja. 
A katolikus karitász vezetői – köztük Mádl 
Dalma jószolgálati nagykövet asszony – ter-
mészetesen az első sorban kaptak helyet.

„Szent Erzsébet ünnepén minden év-
ben a segítő szeretet csodáit ünnepeljük. 
Az anyagi szükség, a szegénység, a tár-
sadalmi, kulturális bajok idején váratlanul 
szabadulnak fel az ember belső energiái. 
Az önző emberből előtörhet a vérszomjas 
brutalitás és a kegyetlenség. A jószívű 
ember a szeretet hősies tetteire képes”– 
mondta a díj átadása előtti beszédében 
erdő Péter bíboros. 

Miután Jáki zoltánné átvette erdő Péter 
bíborostól a szent erzsébet rózsája-díjat, 
meghatottan szólt a közönséghez. A kitün-
tetést megköszönve elmondta, élete minden 
pillanatát a karitászmunkára fordítja, mert 
„minden embernek és minden emberben 
meg kell látni Jézus arcát” . 
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iszApár

2010-ben összesen több mint 800 ön-
kéntessel vettünk részt a tárgy-, és vagyon-
mentésekben, illetve az akadálymentesíté-
sekben. két hónapon keresztül, napi két 
alkalommal átlagosan 400 munkálatokban 
részt vevőnek biztosítottunk meleg étkezést.

2010. december 31-ig 334 család részére 
1473 db élelmiszercsomagot, illetve 985 db 
tisztítószer-vegyszer csomagot osztottunk ki.

Fontosnak tartottuk, hogy az ünnepekben 
is segítsük a károsult családokat: 2010-ben 
Mikulásra 1 tonna déligyümölcsöt (manda-
rin, kivi, banán) osztottunk szét a károsult 
családok között. karácsonykor a Civil hu-
manitárius koordinációs központtal (Chkk) 
350 nagyobb közös élelmiszercsomagot ál-
lítottunk össze, minden devecseri, kolontári 
és somlóvásárhelyi károsult család számára. 
ezen kívül a 350 darab karácsonyfát osztot-
tunk szét a térségben.

A munka 2011-ben is folytatódott: 
áprilisban húsvéti csomagként ugyancsak 

350 darab 10.000,- Ft értékű húsvéti cso-
maggal segélyeztünk, amelynek tartalma 
húsvéti sonka, kalács, húsvéti édesség-
csomag, illetve tartós élelmiszerek voltak.

A gyermekeket ért trauma könnyebb fel-
dolgozása érdekében 2011 tavaszán 40 
iskolás gyermeket vittünk el egy 4 napos 
hétvégére a Mátrába, majd a sikerre való 
tekintettel nyáron 1 hetes tábort szerveztünk 
40 devecseri iskolásnak ugyanitt.

A katolikus karitász 76 devecseri család 
ingóságpótlását vállalta magára az állami 
támogatáson felül, amely az ÖkuCs által 
megállapított kárösszeg figyelembevételé-
vel 2 millió forint felső határig terjedt. ezen 
adományok tárgyi adományok, amelyeket a 
károsult családok igényeit szem előtt tartva 
pótoltunk.

szervezetünk magára vállalta a devecseri 
és a kolontári új építésű lakóparkok minden 
házának muskátlival való díszítését az ün-
nepélyes átadás időpontjára. A kolontári 
lakópark házait összesen 67 láda – 291 tő, 
a devecseri lakópark házait összesen 291 
láda – 1332 tő virággal díszítettük.

időközben az ingóságpótlásban elvállalt 
76 család további 34-el bővült, igy össze-
sen 110 károsult család tárgyainak pótlását 
végeztük el. 

A devecseri lakópark melléképületeinek 
megépítéséből a katolikus karitász vállalta 
a legnagyobb részt: 85 melléképületből 40-et 
építettünk, amelynek költsége meghaladta a 
2 millió forintot darabonként. A melléképüle-
tek átadása december 15-én fejeződött be. 

kAtAsztróFák jegyében 2011 karácsonyán a devecseri iskolás és 
óvodás gyermekeknek műsort szerveztünk, 
amelyen a kaláka együttes is fellépett, majd 
ajándékcsomagot kaptak a gyerekek. Össze-
sen több mint 550 csomag került szétosztás-
ra, darabonként mintegy 5.000,- Ft értékben.

Devecseri ottlétünket és gyakorlati mun-
kánkat écsy gábor atya országos igazgató 
által tartott házszenteléssel zártuk le a lakó-
park egyik új házában, egy általunk támo-
gatott család kérésére. 

árvíz

A 2010 évi borsodi árvizet követő munká-
latok–amelyek 520 ingatlan helyreállítását 
foglalták magában – 2011-ben fejeződtek be.

ezen munkák kisebb részénél a felmé-
réseket, az átadásokat és a művezetést mi 
végeztük el. építőmesteri munkákat végez-
tettünk nyolc településen, hatvankilenc ob-
jektumon. ezen idő alatt zajlott a hollóházi 
óvoda földcsuszamlás elleni megerősítése 
és az ezzel járó rekonstrukciós munka. itt 
tetőfedést is végeztettünk 502.000,- Ft ér-
tékben, valamint a teljes beruházás szakta-
nácsadása, művezetése, műszaki átadása-
átvétele volt az elvégzett feladat.

Az év második felében a 4 utólagosan 
bejelentkezett ingatlan teljes, illetve részle-
ges helyreállítását vállaltunk 25 millió forint 
értékben. ezen ingatlanok az árvízben ron-
gálódtak meg, lakhatatlanná nyilvánították 
őket, de az állami keretből nem került sor 
az újjáépítésükre. ennek során egy ház tel-
jes szerkezetkész újjáépítését, egy épület 
tetőhelyreállítását és belső rekonstrukcióját, 
egy ingatlan részleges lebontását és újjáépí-
tését végeztettük el helyi szakemberekkel 
2011 szeptembere és decembere között. 

ezen kívül még egy-egy utólagosan kárt 
szenvedett házat állítatott helyre a karitász 
megbízásából a szerződött kőműves szak-
embergárda Ónodon és halmajon.

Ónodon egy – az árvíz során károsult 
család – szívátültetett gyermekének körül-
ményein segítettünk az ingatlan helyreállí-
tásával, ami kifestéssel és aljzatcserével járt 
az egészségügyi előírásoknak megfelelően.
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három családnak, akiknek a háza olyan 
mértékben sérült, hogy a helyreállítás nem 
lett volna gazdaságos új ingatlant vásárol-
tunk: Perén 2 család, Nagykinizsen 1 család 
jutott új házhoz.

2011. április 2-án 11 órakor ünnepi hálaadó 
szentmisét mutatott be ternyák Csaba egri 
érsek a felsőzsolcai római katolikus temp-
lomban, hogy isten áldását kérje az elvégzett 
munkára és mindazokra, akik munkájukkal, 
adományukkal, imáikkal segítették a karitász 
tevékenységét.

A hálaadó szentmisén részt vettek az 
árvízkárosult települések polgármesterei, 
lelkipásztorai és lakói, valamint a katolikus 
karitász vezetői. 

A hét folyamán Felsőzsolcán, Ónodon és 
sajóládon 1,5 millió forint értékben közel 50 
tonna tűzifát osztott szét a katolikus karitász 
az árvízkárosult családoknak. 

kAritász – postA 
összeFogás: megújult 
A hollóházi óvodA

Az árvíz során hollóházán megsüllyedt az 
óvoda, amelynek felújítását a karitász vállal-
ta magára. A Magyar Posta és a katolikus 
karitász együttműködésének köszönhetően 
a Posta által forgalomba hozott „segítsünk! 
Magyarország az árvízkárosultakért” feláras 
bélyegből befolyt összegből 16 millió forint 
gyűlt össze, amelyből a segélyszervezet a 
károsultak fűtési rendszerének helyreállítá-
sában segített Felsőzsolcán és a megsüly-
lyedt hollóházi óvodát újította fel. Az óvoda 

újjáépítésére 9 millió forint fordítottak az 
összegből. 

A munkálatok végén bensőséges ünnep-
ség keretében áldották meg az épületet. Az 
ünnepségen beszédet mondott koleszár 
sándor, hollóháza polgármestere, köszö-
netet mondva a két intézménynek, valamint 
az építőanyaghoz támogatást nyújtó Axiál 
kft.-nek. 

A polgármester kitért arra is, hogy a kari-
tász szakembereinek köszönhetően tartós, 
természetes és jó minőségű építőanyagok-
kal dolgoztak a munkálatok során. ezek-
kel végezték el az épület hőszigetelését, 
korszerűsítették a fűtést, és cserélték ki az 
ajtókat, ablakokat. A helyreállítási munkála-
tokat árvai Ferenc, az egri Főegyházmegyei 
karitász igazgatója koordinálta.

Ódor Ferenc országgyűlési képviselő, a 
Borsod-Abaúj-zemplén Megyei közgyűlés 
volt elnöke felidézte, hogy micsoda óriási 
erőket tud mozgósítani hitünk, a cselekvő 
szeretet. Az árvíz, majd a viharok idején ez-
rek jöttek észak-Magyarországra segíteni, 
mert hitték és tudták, hogy adni jobb, mint 
kapni. ezért nagyszerű ez az óvoda felújítás, 
hiszen itt egyszerre adnak és kapnak, és a 
gyerekek megtanulhatják, hogy mit kell ten-
niük, ha a másik ember bajba kerül. 

Az óvodások műsorát követően a karitász 
munkatársai ajándékokat adtak a gyerekek-
nek. 
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segítő tevékenységét, ezért működé-
sének alapelve, hogy mindig a lehe-
tő legközelebbi szintről érkezzen a 
probléma orvoslása. segélykérelmi 
adatlap kitöltése és elbírálása, egyé-
ni kríziskezelési terv kialakítása

iii. kríziskezelés megvalósítása
iv.  Beszámolás a kríziskezelésről: A 

beszámolás célja a kríziskezelési fo-
lyamat átláthatósága, valamint annak 
folyamatos felmérése és értékelése. 

v.  Nyomonkövetés, ellenőrzés, moni-
toring: a folyamat eredményeinek és 
nehézségeinek értékelése, a felmerü-
lő hibák kezelése országosan a helyi 
igazgatókkal együtt. 

ezen program keretében 2011-ben több 
mint ezer családon segítettünk, köztük 350 
kapott közüzemi illetve lakbértámogatást 
közel 30 millió Ft értékben. 

ii.  tárgyi adományok juttatásával (ruha, 
élelmiszer, játék, tanszer, bútor, tüzelő) 

iii.  kötött felhasználású pénzbeli segély 
nyújtásával, amely az érintettek köz-
üzemi díjainak, lakbérének befizeté-
sére vagy szükséges gyógyszereinek 
megvásárlására fordítható.

A kríziskezelő eszközök közül lehetőség 
szerint minden esetben azokat választottuk, 
amelyek a legeredményesebben szolgálják 
a kríziskezelés céljait, azaz a veszélyeztetett 
helyzet mielőbbi megszűnését és a hosszú 
távú stabilitás elérését.

A kríziskezelési folyamat lépései:

i. tájékoztatás
ii.  segélykérés beérkezése után átirá-

nyítás a területileg illetékes egyház-
megyei igazgatósághoz, kapcsolat-
felvétel a segélyt kérővel. 
A katolikus karitász a szubszidiari-
tás elvére épülve végzi rászorulókat 

egyedi és speciális 
krízishelyzetek 
kezelése

A 2011-es évben a NeFMi megbízásából 
a katolikus karitászra jutott a magyarországi 
kríziskezelés oroszlán része. szervezetünk 
számos területen lát el küldetésének meg-
felelő tevékenységet, többek között kiemelt 
feladatának tartja a szociális krízishelyzetbe 
került családok segítését. szociális krízis-
helyzetnek azt az állapotot tekintjük, amikor 
egy család mindennapi életének fenntartása 
kerül súlyos veszélybe. ennek leggyakoribb 
okai a következők lehetnek: munkahely el-
vesztése, súlyos betegség vagy haláleset 
bekövetkezése a családban, lakáscélú fize-
tési kötelezettségek, hitel törlesztő részletek, 
közüzemi díjak nagyarányú növekedése, ter-
mészeti katasztrófa miatt lakhatási körülmé-
nyek megromlása. A katolikus karitász az 
állami szociális ellátórendszerrel együttmű-
ködve igyekezett segítséget nyújtani ezek-
nek a bajbajutott embereknek.

krízis progrAm 2011
A kríziskezelés elsődleges célja: 

A nehéz helyzetbe került emberek meg-
segítése olyan intézkedések által, amelyek 
rövidtávon megszüntetik az egyén vagy a     
család veszélyeztetett helyzetét, hosszú tá-
von pedig elősegítik a krízishelyzetből való 
kilábalást, a stabilitás elérését.

A kríziskezelés eszközrendszere: 

A katolikus karitász három alapvető mó-
don igyekezett segítséget nyújtani a krízis-
helyzetbe került embereknek, családoknak: 

i.  természetbeni segítségnyújtással (lelki 
segítségnyújtás, betegápolás, időgon-
dozás, takarítás, hivatalos ügyintézés-
ben való segítségnyújtás, tájékoztatás 
az állami szociális szolgáltatások és 
segélyek igénybevételének lehetősé-
géről)
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átvett mennyiségről szóló dokumentumot 
(kiosztási adatlap).

A 2011. évi eu élelmiszersegély program 
keretében 686 település rászorulóinak jutta-
tott élelmiszersegélyt a katolikus karitász.

Az i. fordulóban kiosztott mennyiség: 
1.066.962,12 kg, a ii. fordulóban: 958.533,84 
kg.

Az éves összes kiosztott mennyiség: 
2.025.495,96 kg volt.

ez a mennyiség 84 db 24 tonnás kamiont, 
és több kisebb teherautó rakományt jelent! 
A tavalyi évhez képest (1,806 tonna), az idei 
évben 219 tonnával, azaz 13%-kal több élel-
miszert osztottunk szét.

Az i. fordulóban 27 féle terméket, a ii. 
őszi fordulóban 24 féle terméket osztottunk, 
vagyis lisztet, köztük vitaminozott lisztet, kü-
lönböző tésztaféléket köztük diabetikus és 
szénhidrát csökkentett tésztákat is, C-vita-
min készítményt, instant italport, pirított tar-
honyát, étolajat, borsó- és kukoricakonzer-
vet, vaníliás karikát, mézes jellegű puszedlit, 
krémmel töltött kekszet. 

A katolikus karitász 5. éve vesz részt a 
Mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal 
által kiírt eu élelmiszersegély programban. 

évek óta az áti DePo zrt.-vel kötünk rak-
tározási szerződést a segélyszállítmányok 
tárolására és mozgatására. Az ország külön-
böző területein lévő, az Mvh által ellenőrzött 
és jóváhagyott, hűtést nem igénylő termékek 
tárolására alkalmas raktárakba érkeznek a 
tartós élelmiszerek. segélyszervezetünk az 
ún. csillagpontos elosztási rendszert alkal-
mazza.

Nagy teherbírású kamionokkal kiszállít-
tatjuk az árut a raktárból egy osztópontra. 
egy rakodásra, és több gépkocsi parkolá-
sára alkalmas lerakodóhelyet keresünk (pl. 
parkoló vagy tüzép telep) ahová kisebb au-
tókkal érkeznek a környező helységekből a 
karitász önkéntesek vagy az önkormányzat 
dolgozói. ott rakodják át a településenkénti 
mennyiségeket és viszik el saját falujukba, 
ahol 4 napon belül kiosztják a rászorulóknak 
az élelmiszersegélyt, valamint aláíratják az 

eu élelmiszersegély progrAm 
A katolikus karitász 2009-ben akkre-

ditált felnőttképzési intézménnyé vált, így 
a 2011-es évben is folytatódtak önkéntes 
képzéseink, ezáltal is növelve önkénteseink 
munkájának hatékonyságát.  2011-ben a 
következő képzések valósultak meg:

AlApképzés Az 
esztergom-budApesti 
Főegyházmegyében

2010 áprilisában vette kezdetét Nagy-
kovácsiban az esztergom–Budapesti Fő-
egyházmegye önkénteseinek szervezett 
hat modulból álló karitász önkéntesek 
általános alapképzése. A tréningsorozat 4 
része 2010-ben már lezajlott. 2011-ben a 
résztvevők először vercseg ilona és Péterfi 
Ferenc vezetésével részt vettek a közös-
ségi munka tréningen, majd pedig Megyeri 
Márta, a szeged–Csanádi egyházmegyei 
karitász igazgatója vezette be az önkén-
teseket a szociális projekt-menedzsment 
tréning rejtelmeibe.  

idősgondozás 
képzés egerben

Az egri Főegyházmegyei karitász köz-
pontban 2011 szeptemberében került meg-
rendezésre az idősgondozás tréning part-
nerszervezetünk, a gyulafehérvári Caritas 
munkatársa, Bíró ildikó vezetésével.  

krízisintervenciós 
képzés pécsett és 
veszprémben

első alkalommal szerveztük meg a 
karitász önkéntesek krízisintervenciós 
alapképzését először a veszprémi Főegy-
házmegyében, majd pedig a Pécsi egy-
házmegyében. A képzés fő célja, hogy az 
önkéntesek segítséget kapjanak ahhoz, 
hogy az ember által okozott vagy természeti 
katasztrófa következtében krízishelyzetbe 
került embertársainak pszichoszociális se-
gítséget nyújtson. A két egyházmegyéből 
összesen 18 önkéntes vett részt a képzé-
seken, amelyeket Fodor János, devecseri 
plébános atya, valamint vadász Bálint, a 
Devecseri karitász munkatársa vezetett.  

képzési tevékenység
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idősgondozás 
képzés A pécsi 
egyházmegyében és Az 
esztergom–budApesti 
Főegyházmegyében

2011 októberében Pécsett, novemberben 
esztergomban, decemberben pedig Nagy-
kovácsiban hirdettük meg idősgondozás 
tréningünket, amelyek Bíró ildikó és zagy-
va richárd, a veszprém–Főegyházmegyei 
karitász igazgatója vezetésével valósultak 
meg. A képzés fő célja, hogy az önkéntesek 
el tudják sajátítani azokat az ismereteket, 
készségeket, amelyek az idősek otthoni és 
intézményi segítéséhez kapcsolódó tevé-
kenységek szükségesek. Így a résztvevők 
a képzés során megismerhették az idős-
gondozás alapelveit, az idősek ellátásához 
kapcsolódó önkéntes tevékenységeket, 
valamint az idősekkel és hozzátartozóik-
kal folytatott kommunikációs készségüket 
is fejleszthették. A két egyházmegye terü-
letéről, 12 településről összesen 56 fő vett 
részt a tréningeken. 

beteglátogAtó 
képzés szegeden, 
esztergombAn és 
budApesten

A szeged–Csanádi egyházmegyében 
egy, az esztergom–Budapesti Főegyház-
megyében pedig két helyszínen is megva-
lósult egynapos, akkreditált beteglátogatási 
képzésünk. A két egyházmegye területéről 
összesen 43 fő végezte el sikeresen a kép-
zést, és szerzett tanúsítványt. A résztvevők 
a tréningek során kovácsné kelemen Ju-
dit szakápoló, Dr. vörös irma szakorvos és  
Dr. egri lászló sebész főorvos segítségével 
ismerkedtek meg az intézményi betegláto-
gatás szabályaival, a betegekkel folytatott 
kommunikáció és a segítő beszélgetés 
alapelveivel.  

új képzések

A katolikus karitász a 2011-es évben két 
új képzési programot dolgozott ki, amelyek 
a drogprevenció és az egészség-promóció 
témakörét célozzák meg ugyan, de külön 
a pedagógusok és külön a szociális szak-
emberek szemszögéből.

Az Egészségpromóciós szemléletű, 
drogprevenciós tréning pedagógusok ré-
szére című 40 órás képzésünk célja, hogy 
a résztvevő pedagógusok a szerhasználat-
tal, szenvedélybetegségekkel kapcsolatos 
ismereteiket bővítsék, esetleges tévhiteiket 
pontosítsák, ismerjék fel a serdülő korosz-
tály veszélyeztetettségének jeleit, és az 

ezzel kapcsolatos kockázati tényezőket. 
tisztázzák saját pedagógusi szerepüket 
és kompetenciájukat a szerhasználati és 
függőségi problémákkal kapcsolatban, va-
lamint sajátítsák el az egészségpromóciós 
szemléletet – tájékozódjanak a prevenció 
és egészségpromóció szakterületén –, 
ismerjék meg a kapcsolódó intézmény-
rendszert. A képzés további célja, hogy 
a résztvevők képessé váljanak arra, hogy 
egészségpromóciós hangsúlyú foglalkozá-
sokat tervezzenek és tartsanak meg.

A Drogprevenció és egészség-promóció 
tréning szociális szakemberek részére című 
képzésünk során a résztvevők megismerik 
a szerhasználat/függőség kialakulásának 
folyamatát a rendszerszemlélet szempont-
jából, pontosítják és mélyítik a szerhaszná-
lattal/függőségekkel kapcsolatos ismerete-
iket a serdülő korosztályra koncentrálva, 
tudatosítják szakmai lehetőségeiket, elsa-
játítják az egészség-promóciós szemléle-
tet, miközben saját élményeket szerezve 
megalapozhatják egészség-promóciós 
hangsúlyú prevenciós foglalkozásaikat és 
alternatívákban gondolkodhatnak.  

kAritász önkéntesek 
képzési táborA 
domAszéken

A katolikus karitász 2011-ben is meg-
rendezte nyári táborát azzal a céllal, hogy 
a mindennapokból kizökkentve, egy felsza-
badultabb környezetben a munkatársai és 
önkéntesei számára lehetőséget teremtsen 
egymás megismerésére, tapasztalatok 

cseréjére, valamint hogy a karitász szere-
tetszolgálati tevékenységét hatékonyabbá 
tegye.

Július utolsó napján reményekkel telve 
érkeztek a karitász önkéntesek az ország 
különböző településeiről a szeged mellett 
található domaszéki zöldfás lelkigyakorla-
tos központba. Az immár második alkalom-
mal megrendezésre kerülő képzési tábor fő 
témáját a Család és az Önkéntesség éve 
adta, valamint az, hogy a karitász ebben 
az évben ünnepli megalakulásának 80., 
újjászerveződésének pedig 20. évfordulóját.

A nyitó szentmise után – melyet écsy 
gábor atya mutatott be – egy kötetlenebb 
ismerkedési est során kialakultak a tábor 
során együtt dolgozó csapatok, amelyek 
egy-egy magyar boldog nevét viselték. A 
táborban az önkéntesek mellett több – így 
a Debrecen–Nyíregyházi, a Pécsi, a szé-
kesfehérvári, a szeged–Csanádi – egyház-
megye karitász igazgatója is részt vett. A 
résztvevők számára jó érzés volt megta-
pasztalni, hogy egy országos szervezet ré-
szei és a vezetőkkel közvetlen, emberi kap-
csolatba léphettek. külön öröm volt, hogy 
akárcsak tavaly, idén is érkeztek segítők 
a gyulafehérvári Caritas önkéntesei közül.
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A reggeli rutin – mint az énekes ébresztő, 
a testet is felélénkítő torna és a reggeli – 
után az előadások következtek, amelyek 
minden nap más témát öleltek fel. első nap 
az egyházmegyei karitász szervezetek és 
az országos karitász központ felépítését, 
működését ismerhették meg jobban az 
önkéntesek, másnap pedig laurinyecz 
Mihály orosházi plébános atya beszélt az 
önkéntesség és az egyház kapcsolatáról. 
Bódy éva, a Nemzeti erőforrás Minisztéri-
um Alapszolgáltatási osztályvezetője által 
a magyarországi szociális ellátórendszer 
felépítéséről kaphattak átfogó képet a 
résztvevők. Márton Andrea, a rév szen-
vedélybeteg-segítő szolgálat budapesti 
intézményvezetője pedig előadásában a 
családon belüli szenvedélybetegségre, s 
annak gyógyítására hívta fel a figyelmet. Az 
utolsó előadást a győri egyházmegyei ka-
ritász igazgatója, tóth András és felesége, 
Anna tartotta, akik saját, kilenc gyermeket 
nevelő családjuk életén át mutatták be a 
család fontosságát.

Minden előadást kiscsoportos foglal-
kozás követett, ahol az önkénteseknek 
lehetőségük nyílt a hallottakat átbeszélni, 
tapasztalatokat cserélni. hiszen ezek olyan 
jó gondolatokat ébresztettek, amikből a 

későbbiek során is tudnak majd töltekezni 
mind a szolgálatukhoz, mind pedig a csalá-
di életükhöz. Nagy sikere volt a szituációs 
feladatoknak, amelyek során a témákhoz 
kapcsolódó valódi élethelyzetek által az 
elméletet megpróbálták a gyakorlatba is 
átültetni.

A szentmisék és az imaórák lehetőséget 
teremtettek az elmélkedésre, elcsendese-
désre is. 

Mindezek mellett természetesen a pi-
henés is szerepet kapott. volt kézműves 
foglalkozás, filmvetítés, karaoke, kirándulás 
szegeden, fürdés Mórahalmon, vizes lufi 
verseny, gitáros-énekes esték. A búcsúest 
ötletes és vicces előadásai során pedig már 
nem a kezdeti ismeretlenség és félelem 
tükröződött az arcokon, hanem az egy hét 
alatt igazi közösséggé kovácsolódott cso-
portokat láthattunk. érezhető volt, hogy az 
itt kötött kapcsolatok jó táptalajai lesznek 
a későbbi közös munkának is.

A záró szentmise után sokak szemében 
könny csillant és csak ennyit mondtak: 
idegen helyre indultunk és mégis haza ér-
keztünk. 

A gyulAFehérvári 
cAritAs nyári táborA

Önkéntesként a közösségért címen hir-
dette meg a gyulafehérvári Caritas önkén-
tes programjának nyári táborát immár nyol-
cadik alkalommal. Az egy hetes táborban 8 
magyarországi önkéntes is részt vett, akik 
minél több mindent szerettek volna megta-
nulni az erdélyi önkéntesektől, hogy aztán 
azokat saját közösségükben is tudják majd 
kamatoztatni. 

Az együtt töltött idő alatt a 120 táboro-
zó többek között takarította a temetőt és a 
patakmedret, javították a hokipálya körüli 
palánkot, rendbe tették a borvíz forrás kör-
nyékét, elvégezték a háztáji munkákat és 
gyermekfoglalkozásokat tartottak. 

„integráció 
hAtárok nélkül”

A szatmárnémeti Caritas szervezet 2011. 
október 18. és 20. között, az Caritas európa 
támogatásával régión átívelő konferenciát 
tartott „integráció határok nélkül” címmel. 
Az európai Bizottság által is támogatott 
rendezvény immár negyedik alkalommal 
valósult meg az Caritas európa „inclusion” 
elnevezésű programjának részeként. 

A konferencián a romániai, magyarorszá-
gi, ukrajnai és szlovákiai karitas szerveze-
tek képviselői vettek részt. szervezetünket  
Dr. Forgách József igazgató-helyettes és 
stelli enikő, pályázati referens képviselte. 

A rendezvény elsősorban tapasztalat-
cserén alapult, célja egy kommunikációs 
platform kezdeményezése a kárpát euro-
régióban, valamint olyan közös megoldások 
kidolgozása, amelyek a szegénység elleni 
küzdelem terén, a társadalmi kirekesztés 
ellen lépne fel és a szociálisan hátrányos 
helyzetűek megsegítését szolgálná. Az  
„Integráció határok nélkül” című konferen-
cia további célja az volt, hogy teret adjon a 
Caritas kedvezményezettjeinek arra, hogy 
kifejtsék véleményüket a foglalkozásokról, 
programokról a hatóságnak és a médiának. 

A konferencia első napján, a résztvevő 
szervezetek képviselői arra törekedtek, 
hogy a nemzeti sajátosságokról és a szo-
ciális politikáról elemezést készítsenek, 
ugyanakkor lehetőség nyílt több olyan 
modell-projekt bemutatására, amelyek a 
veszélyeztetett csoportok sikeres társa-
dalmi beilleszkedést biztosítják. A második 
napon, a délutáni órákban kerekasztal-be-
szélgetésekre, műhelymunkára került sor. 
Az egyik csoportban az idősgondozás volt 
a fő téma, a másikban az oktatással, neve-
léssel kapcsolatos problémákat járták körül.

A konferencia végén a szervezetek kép-
viselői felolvasták azokat az ajánlatokat, 
amelyek az európai Bizottság és a Caritas 
európa elé kerültek. 
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A rév szenvedélybeteg-segítő szolgálat 
fenntartója a katolikus karitász.

A tevékenység középpontjában nem egy 
megszokott orvosi koncepció, hanem a ke-
resztény eszmeiségen nyugvó, szakmailag 
igényes mentálhigiénés gondolkodás áll. 

A budapesti rév szenvedélybeteg-segítő 
szolgálat 1994-ben modell intézményként 
jött létre. ekkor kezdődött el a szakmai kon-
cepció kidolgozása, képzések beindítása. 
erre az intézményre alapozva épült ki az 
országos rév-hálózat.

Újbudán 2005. augusztusától kezdődően 
közösségi ellátást nyújtunk a szenvedélybe-
tegek részére. szolgálatunkat 2007. február 
12-től szenvedélybetegek nappali ellátásá-
val bővítettük. 

lehetőséget nyújtunk a szenvedélybete-
gek alacsonyküszöbű ellátására is, melyre 
2009. január 1-től van működési engedé-
lyünk, bár ez az a szolgáltatás, melyet az 
intézmény megnyitásától folyamatosan 
megvalósítottunk. 

szolgáltatásainkat az alábbi telephelyen 
vehetik igénybe a polgárok:

• Közösségi ellátás: Bartók Béla út 96.
• Nappali ellátás: Csóka utca 5.
•  Alacsonyküszöbű szolgáltatás: 
  Bartók Béla út 96., Csóka utca 5.
A rév szolgálat szakmai protokolljának 

alapját, a Németországban már 30-35 éve 
működő pszichoszociális tanácsadók adták. 
ezt a szakmai koncepciót dolgoztuk át és 
adaptáltuk a magyarországi viszonyokra. 
Az eredeti koncepció legfontosabb ele-
meit megtartottuk. ezek a következők: a 

gyógyulás érdekében nem csak a szen-
vedélybetegekkel kell foglalkoznunk, ha-
nem a hozzátartozóikkal, családjukkal és 
a környezetükkel is. együtt kell dolgozni a 
védőnőkkel, gyermekorvosokkal, háziorvo-
sokkal, kórházi osztályokkal. A kliens szá-
mára is fontos, hogy a rév szolgálat szoros 
együttműködést alakítson ki minden olyan 
szervezettel, intézménnyel, amelyek gyógy-
ulásukban bármilyen szerepet betölthetnek.

A rév szenvedélybeteg-segítő szolgá-
latban 2011-ben 1857 főnek nyújtottunk 
segítséget (836 nő, és 1021 férfi).

A forgalmi napló szerint összesen 14.446 
esetben történt ellátás. 

A nappali ellátással a 2007-ben indított 
szolgáltatásokat továbbra is működtettük: 
tisztálkodás, személyes ruházat mosásá-
nak lehetősége, illetve egyéb szabadidős 
tevékenységek, pl. ping-pong.

A katolikus karitász rév szenvedélybe-
teg-segítő szolgálat forgalmi adati, három 
„helyszínen” valósul meg. konkrétan a 
révben, telefonon vagy interneten keresztül 
kérnek segítséget, illetve kihelyezett cso-
portfoglalkozások, konzultációk megkere-
ső munkára kerül sor, ami az intézményen 
kívül történik. 

intézményünk A rév Az alábbi ábra ezt a megoszlást mutatja.

A szolgáltatások igénybevétele nemenkénti bontásban
A kihelyezett tevékenységek megoszlása szolgáltatások szerint
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A révben megvalósított szolgáltatások százalékos megoszlását az alábbi kördiagram 
mutatja. látható, hogy 46%-ban igényelnek a kliensek egyéni esetkezelést, mely lehet: 
pszichoterápia, tanácsadás, konzultáció, segítő beszélgetés is. 

A rév szolgálathoz fordulók probléma szerinti megoszlása:

A rév szolgálatnál személyesen segítséget kérők kor szerinti megoszlása, az alábbi 
grafikonon látható. Az alacsonyküszöbű szolgáltatást igénybevevők pontos születési 
idejét nem tudjuk minden esetben, ezért a kor szerinti megoszlásban az összes ellátott 
kliensszám 49,76%-nak adatait mutatjuk be.
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Prevenciós 
klubfoglalkozások

10%

Prevenciós foglalkozás
19%

Kihelyezett csoportos 
foglalkozás

19%
Kihelyezett egyéni 

konzultáció
17%

Kihelyezett szociális 
információadás

6%

Esetmenedzsment
1%

Kórházi látogatás
21%

Megkeres  munka
7%

Réven belüli nem telefonos szolgáltatások megoszlása az alkalmak 
arányában 2011. évben

Egyéni esetkezelés
46%

Pár és családterápia
3%

Réves csoportok
14%

Rét klub
1%

Szociális 
információadás

11%

Rövid beszélgetés, 
tanácsadás

7%

Egyéb szolgáltatás
17%

Esetmenedzsment
1%

 

 
 
 

 
 

277

28722 87

195
7411

22

391

19237
19

54
140

44

0 50 100 150 200 250 300

f

Alkohol

Gyógyszer

Illegális kábítószer

Játékszenvedély

Élethelyzeti krízis

Egyéb probléma

Hozzátartozó

Érdekl d

A Rév Szolgálattal személyesen kontaktusba került kliensek problémáinak 2011. 
évben (prevenciós foglalkozások kliensei nélkül, N=1249)

férfi n

325 315

0 1

3 8

14 19

34 38

54 45

86 42

54 14

103 26

34

14

8

12

0 100 200 300 400 500 600 700

f

0-14 éves

15-18 éves

19-24 éves

25-29 éves

30-39 éves

40-49 éves

50-59 éves

60-69 éves

70-79 éves

80-x éves

nem ismert

A Rév Szolgálattal személyesen kontaktusba került kliensek kor szerinti megoszlása 2011. évben (prevenciós 
foglalkozások kliensei nélkül, N=1249) - A kliensek 51,24%-ának nem ismert a kora

férfi n

 

 
 
 

 
 

277

28722 87

195
7411

22

391

19237
19

54
140

44

0 50 100 150 200 250 300

f

Alkohol

Gyógyszer

Illegális kábítószer

Játékszenvedély

Élethelyzeti krízis

Egyéb probléma

Hozzátartozó

Érdekl d

A Rév Szolgálattal személyesen kontaktusba került kliensek problémáinak 2011. 
évben (prevenciós foglalkozások kliensei nélkül, N=1249)

férfi n

325 315

0 1

3 8

14 19

34 38

54 45

86 42

54 14

103 26

34

14

8

12

0 100 200 300 400 500 600 700

f

0-14 éves

15-18 éves

19-24 éves

25-29 éves

30-39 éves

40-49 éves

50-59 éves

60-69 éves

70-79 éves

80-x éves

nem ismert

A Rév Szolgálattal személyesen kontaktusba került kliensek kor szerinti megoszlása 2011. évben (prevenciós 
foglalkozások kliensei nélkül, N=1249) - A kliensek 51,24%-ának nem ismert a kora

férfi n

Az alábbi grafikon a szolgálat forgalmának alakulását mutatja be havonkénti bontásban, 
kiemelve a prevenciós foglalkozásokat.

szabadidő hasznos eltöltésére több csoportot, klubot szerveztünk a 2011-es évben a 
klieseink számára. Az alábbi ábra ezen foglalkozások megoszlását mutatja.

10
63

233

fo
rg

al
om

 

10

1267

63

1118

233

1083

98

1090

183

1071

12

1097

11

948

0

1151

0

1220

209

1091

164

1258

88

981

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

f

Január

Február

M
árcius

Á
prilis

M
ájus

Június

Július

A
ugusztus

S
zeptem

ber

O
któber

N
ovem

ber

D
ecem

ber

Forgalom alakulása  2011-ben 

Prevenció Egyéb szolgáltatás

Nappali ellátó szabadid s tevékenységeinek megoszlása 2011-ben

nappali klub
26%

GA csoport
1%

Álláskeres  klub
3 %

Akció csoport
5%

Csóka csoport
10%

Gamma GT
5%

Zene klub
4%

Kreatív csoport
5%

Film klub
6%

Játszó klub
5%

Olvasó klub
1%

Ping-pong klub
27%

Rév klub
2%

10
63

233

fo
rg

al
om

 

10

1267

63

1118

233

1083

98

1090

183

1071

12

1097

11

948

0

1151

0

1220

209

1091

164

1258

88

981

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

f

Január

Február

M
árcius

Á
prilis

M
ájus

Június

Július

A
ugusztus

S
zeptem

ber

O
któber

N
ovem

ber

D
ecem

ber

Forgalom alakulása  2011-ben 

Prevenció Egyéb szolgáltatás

Nappali ellátó szabadid s tevékenységeinek megoszlása 2011-ben

nappali klub
26%

GA csoport
1%

Álláskeres  klub
3 %

Akció csoport
5%

Csóka csoport
10%

Gamma GT
5%

Zene klub
4%

Kreatív csoport
5%

Film klub
6%

Játszó klub
5%

Olvasó klub
1%

Ping-pong klub
27%

Rév klub
2%

 

 
 
 

 
 

277

28722 87

195
7411

22

391

19237
19

54
140

44

0 50 100 150 200 250 300

f

Alkohol

Gyógyszer

Illegális kábítószer

Játékszenvedély

Élethelyzeti krízis

Egyéb probléma

Hozzátartozó

Érdekl d

A Rév Szolgálattal személyesen kontaktusba került kliensek problémáinak 2011. 
évben (prevenciós foglalkozások kliensei nélkül, N=1249)

férfi n

325 315

0 1

3 8

14 19

34 38

54 45

86 42

54 14

103 26

34

14

8

12

0 100 200 300 400 500 600 700

f

0-14 éves

15-18 éves

19-24 éves

25-29 éves

30-39 éves

40-49 éves

50-59 éves

60-69 éves

70-79 éves

80-x éves

nem ismert

A Rév Szolgálattal személyesen kontaktusba került kliensek kor szerinti megoszlása 2011. évben (prevenciós 
foglalkozások kliensei nélkül, N=1249) - A kliensek 51,24%-ának nem ismert a kora

férfi n

 

 
 
 

 
 

277

28722 87

195
7411

22

391

19237
19

54
140

44

0 50 100 150 200 250 300

f

Alkohol

Gyógyszer

Illegális kábítószer

Játékszenvedély

Élethelyzeti krízis

Egyéb probléma

Hozzátartozó

Érdekl d

A Rév Szolgálattal személyesen kontaktusba került kliensek problémáinak 2011. 
évben (prevenciós foglalkozások kliensei nélkül, N=1249)

férfi n

325 315

0 1

3 8

14 19

34 38

54 45

86 42

54 14

103 26

34

14

8

12

0 100 200 300 400 500 600 700

f

0-14 éves

15-18 éves

19-24 éves

25-29 éves

30-39 éves

40-49 éves

50-59 éves

60-69 éves

70-79 éves

80-x éves

nem ismert

A Rév Szolgálattal személyesen kontaktusba került kliensek kor szerinti megoszlása 2011. évben (prevenciós 
foglalkozások kliensei nélkül, N=1249) - A kliensek 51,24%-ának nem ismert a kora
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Forgalom alakulása  2011-ben 

Prevenció Egyéb szolgáltatás

Nappali ellátó szabadid s tevékenységeinek megoszlása 2011-ben
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Kreatív csoport
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Film klub
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Játszó klub
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Olvasó klub
1%

Ping-pong klub
27%

Rév klub
2%

Kihelyezett szolgáltatások megoszlása az alkalmak arányában 2011. évben

Prevenciós 
klubfoglalkozások
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Prevenciós foglalkozás
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Kihelyezett csoportos 
foglalkozás

19%
Kihelyezett egyéni 

konzultáció
17%

Kihelyezett szociális 
információadás

6%

Esetmenedzsment
1%

Kórházi látogatás
21%

Megkeres  munka
7%

Réven belüli nem telefonos szolgáltatások megoszlása az alkalmak 
arányában 2011. évben
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egyéb progrAmjAink
áldozva segítsen erdélyi társain. Az össze-
gyűlt négymillió egyszázezer forint átutalá-
sáról szóló dokumentumot hende Csaba 
honvédelmi miniszter, hoffmann rózsa és 
Mádl Dalma adta át Böjte Csaba ferences 
rendi szerzetesnek, aki erdélyben gyer-
mekmentő szervezetet, Déván gyermek-
otthont működtet. Az adakozásban részt 
vettek – többek között – a devecseri diákok 
is, akik pedagógusuk beszámolója szerint, 
annyi segítséget kaptak a tavalyi tragédia 
után, hogy immár képesek ők is segíteni 
másokon. 

egymillió csillAg 
A szegényekért

Az egymillió csillag egy nemzetközi szo-
lidaritási akció, amely 1998-ban Franciaor-
szágból indult, azóta évről-évre egyre több 
helyszínen szervezik meg. Az akció célja 
világszerte közös: az összetartozás szelle-
mének, az emberi szolidaritás érzésének 
erősítése, figyelemfelhívás a társadalom 
peremére szorultak érdekében. Az akció 
keretében a karitász önkéntesei és mun-
katársai tetszőleges összegű adományért 
gyertyákat adnak a járókelőknek, s minden 
egyes mécses egy rászorulót jelképez. A 
gyertyákért adott adományból származó 
összeget a karitász minden országban a 
hátrányos helyzetűek megsegítésére for-
dítja. 

A erdélyi árváknAk 
gyűjtöttek 
mAgyAr diákok

Nagy sikerrel zárult Mádl Dalma asszony, 
a katolikus karitász jószolgálati nagyköve-
tének védnökségével indított százforintos 
akció. Az oktatásért Felelős államtitkárság 
szeptember elején felhívásban kérte a ma-
gyar diákokat, hogy száz forintos adomány-
nyal segítsék a csíksomlyói árvákat, hogy 
nekik is jusson olyan játék, könyv, ruha, ami 
a jobb sorsú gyermekeknek megadatik, de 
számukra nem.

A felhívás nyomán negyvenegyezer gyer-
mek érezte fontosnak, hogy zsebpénzéből 

2011-ben az egyhetes országos program-
sorozatot december 3-án 16 órakor a szé-
kesfehérvári püspökség Adventi udvarában 
az ünnepi gyertyagyújtás alkalmával nyitot-
ta meg spányi Antal püspök, a katolikus 
karitász elnöke. A rendezvénysorozatban 
11 egyházmegye több mint 150 települése 
vett részt. 

béres segítség

A Béres Alapítvány folytatva az előző 
évek önzetlen segítségnyújtási akcióját, 
4600 üveg Béres cseppel segítette szer-
vezetünkön keresztül a rászorulókat, melyet 
12 egyházmegyében osztottunk szét, közel 
2 ezer családnak. 

15 millió Forintos 
támogAtás 
iskolAkezdésre

 A katolikus karitász országos keretek 
közt nyújtott támogatást a rászorulóknak az 
iskolakezdésben, hiszen a tankönyvek és 
felszerelések beszerzése komoly nehézsé-
get okoz a sokgyermekes és a nehéz anyagi 
helyzetben lévő családoknak.

Az egyre drágább tankönyvek és iskolai 
felszerelések, a mind többeket elérő sze-
génység arra indította a katolikus karitászt, 
hogy 15 millió forintot különítsen el az is-
kolakezdés segítésére. ennek keretében 
15 egyházmegyében 1500 rászoruló diák 
részesült a támogatásból. 
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egyéb hírek

A kAritAtív tAnács 
tAgjA lett A kAritász

A Nemzeti erőforrás Minisztériuma a 
karitatív tanács megalakításáról és mű-
ködésének részletes szabályairól szóló 
kormányrendeleteknek megfelelően, vala-
mint az egyes elkobzott dolgok közérdekű 
felhasználásáról szóló 2000. évi iii. törvény 
felhatalmazása alapján, 2011. április 29-től 
számított határozatlan időtartamra bízta 
meg a katolikus karitászt, hogy a karita-
tív tanács tagjaként, a törvényben foglalt 
feladatait ellássa. 

Földrengés és szökőár 
jApánbAn - A nemzetközi 
kAritászon keresztül 
segítettünk

A legnagyobb földrengés sújtotta Japánt, 
amióta feljegyzések készülnek, azaz 140 
évre visszamenőleg, mely óriási pusztítást 
okozott az ország északkeleti partján és el-
indította a szökőár figyelmeztetést az egész 
Csendes-óceáni medencében. 

A Caritas Japán tudósítása szerint a 
legnagyobb veszteség a régióban sendai 
környékén keletkezett. „A szökőár lesújtott 
népünkre, még mindig a sokk hatása alatt 
vagyunk” – mondta koichi otaki Niigata-i  

egyházmegyei vezető. isao kikuchi, a 
Caritas Japán püspök elnöke biztosította 
a károsultakat, hogy a japán katolikus kö-
zösség, bár nagyon kicsi, mindent meg fog 
tenni annak érdekében, hogy segítsen a 
szenvedőknek. 

„A cunami emlékeztet minket arra, hogy 
az élet mennyire bizonytalan. Szolidaritás 
és segítségnyújtás az áldozatok iránt, ez 
mindenkor a nagyböjti elkötelezettségünk 
része kell, hogy legyen” – mondta a püs-
pök elnök. 

A katolikus karitász a nemzetközi szer-
vezetén keresztül segített, és az összegyűlt 
adományokat a Caritas internationalis, azaz 
a Nemzetközi karitász segítségével juttatja 
el a rászorulóknak. ezáltal tudjuk biztosíta-
ni, hogy adományaink célba érjenek, hiszen 
így segítségünk a Caritas Japánhoz kerül. 
Ők a kezdettől a helyszínen segítenek, ez-
által pontosan tudják, mire van szükség. 

esztergom – A mi házunk
Az esztergomi határtalan szív Alapítvány 

által működtetett „A Mi Házunk” közösségi 
ház egy komplex oktatási-nevelési prog-
rammal járul hozzá a gyermekek és fiatalok 
egészséges fejlődéséhez, szocializációjá-
hoz, óvodai, majd iskolai sikerességéhez, 
illetőleg az ifjúsági csoportjukban a mun-
kahelykereséshez, szemléletformáláshoz. 

ennek elemei többek között a felzárkóztató 
oktatás, a vallási nevelés, az egészséges 
és környezettudatos életmódra nevelés, a 
személyiségfejlesztés, a tehetséggondo-
zás, valamint a szabadidő hasznos eltöl-
téséhez megfelelő alternatívák kidolgozása. 

A gyermekek, fiatalok szükségleteire, 
problémáira nevelési programjuk által kí-
vánnak választ adni. A ház munkatársai 
kornak megfelelő csoportokban végzik a 

nevelési-oktatási tevékenységet. Jelenleg 
5 csoportot működtetnek (baba, óvodás, 
alsó tagozatos, felső tagozatos, és ifjúsági 
korosztály számára). A 2011-es évben a be-
iratkozottak száma 88 fő volt, a ház átlagos 
látogatottsága pedig 66 fő.

szociális programjuk főbb feladatai: 
családgondozás (életvezetési tanácsadás, 
segítségnyújtás az ügyintézésekben, krí-
zishelyzet elkerülésére való törekvés), 
segítségnyújtás az álláskeresésben, az 
otthonteremtésben, adományosztás szer-
vezése. szociális munkájuk keretén belül 
2011-ben esztergomban 27 családdal fog-
lalkoztak, esztergom–kertvárosban pedig 
20 családdal. 

ezen felül programokat kínálnak a sza-
badidő hasznos eltöltésére is: kézműves 
foglalkozások, kulturális programok, sport, 
kirándulások, táborozás, nyári napközi ter-
vezése.

A projekt a karitász támogatásával va-
lósul meg, melyet az osztrák karitász ado-
mánya tesz lehetővé. 
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gAzdAsági beszámoló 

Bevételek összesen: 517.278 ezer Ft 

ebből támogatások: 428.650 ezer Ft

 • költségvetésből:  154.961 ezer Ft

 • Önkormányzattól: 32.175 ezer Ft

 • Adományozóinktól: 241.514 ezer Ft

térítési díjakból:  14.612 ezer Ft

egyéb:  74.016 ezer Ft

Kiadások összesen:  579.906 ezer Ft

Adott támogatások:  354.344 ezer Ft

Anyagjellegű ráfordítások:  111.299 ezer Ft

személyi ráfordítások:  67.576 ezer Ft

egyéb: 33.914 ezer Ft

értékcsökkenési leírás:  12.773 ezer Ft

Adott támogatások

Anyagjellegű ráfordítások

Személyi ráfordítások

Egyéb

Költségvetésből

Önkormányzattól

Adományozóinktól

Térítési díjakból

Egyéb

Értékcsökkenési leírás

A Katolikus Karitász  
Egyházmegyei Központjai:

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei 
Karitász
4400 Nyíregyháza, kossuth tér 10.
tel./Fax: (42) 418-851
Vezető: Gégény Béla igazgató
e-mail: keletcaritas@t-online.hu
honlap: www.keletkaritasz.hu

Egri Főegyházmegyei Karitász
3300 eger, szaicz leó út 7.
tel./Fax: (36) 518-602
Vezető: Ft. Árvai Ferenc igazgató
e-mail: eger.caritas@gmail.com

Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegyei Karitász
szent erzsébet karitász központ
1067 Budapest, hunyadi tér 3.
tel.: (1) 351-1977, Fax: (1) 478-0896
Vezető: Ft. Écsy Gábor igazgató
e-mail: szenterzsebet.karitasz@t-online.hu
honlap: www.karitaszkozpont.hu

Győri Egyházmegyei Karitász
9025 győr kossuth l. u. 11.
tel.: 96/513-177, 96/550-740/ 116 mellék
Vezető: Ft. Tóth András igazgató
e-mail: atoth@gyor.egyhazmegye.hu

Hajdúdorogi Egyházmegyei Karitász
4551 Nyíregyháza - oros, vezér u. 19.
tel./Fax: (42) 480-066
Vezető: Ft. Szokira János igazgató
e-mail: szokirajanos@freemail.hu

Kalocsa–Kecskeméti  
Főegyházmegyei  Karitász
6300 kalocsa, szentháromság tér 1.
tel.: (78) 462-166
Vezető: Szántó Ambrus igazgató
e-mail: kalocaritas.kalocsai@gmail.com

Kaposvári Egyházmegyei Karitász
8700 Marcali, hősök tere 5.
tel.: (85)510-233
Vezető: Jáki Zoltánné igazgató
e-mail: kaposvarikaritasz@gmail.com

Miskolci Apostoli Exarchatus 
Egyházmegyei Karitász
3600 Ózd, lomb u. 2., 3601 Ózd, Pf. 88
tel.: (48) 569-305
Vezető: Ft. Pál Miklós igazgató
e-mail: pal11miklos@t-online.hu

Pannonhalma Egyházmegyei Karitász
9090 Pannonhalma, vár u. 1.
tel./Fax: (96) 348-70-48
e-mail: karitasz@osb.hu

címjegyzék
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Pécsi Egyházmegyei Karitász
7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4.
tel./Fax: (72) 532-207
Vezető: Forray Ferencné igazgató
e-mail: pecsicaritas@gmail.com
honlap: www.pecsi-caritas.hu

Szeged-Csanádi Egyházmegyei 
Karitász
6722 szeged, Jósika u. 34/b.
tel./Fax: (62) 425-548
Vezető: Megyeri Márta igazgató
e-mail: szkaritasz@invitel.hu
honlap: www.szegedikaritasz.extra.hu

Székesfehérvári Egyházmegyei 
Karitász
8000 székesfehérvár, lövölde út 28/a
tel.: (22) 506-828, Fax: (22) 506-829
Vezető: Nagy Lajosné Krisztina 
igazgató
e-mail: albacaritas@gmail.com
honlap: www.albacaritas.communio.hu

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
9700 szombathely, hollán e. u. 2.
tel./Fax: (94) 318-560
Vezető: Tuczainé Régvári Marietta 
igazgató
e-mail: caritas.szombathely@ax.hu
honlap: www.karitaszszombathely.hu

Váci Egyházmegyei Karitász
2600 vác, Migazzi tér 6.
tel./Fax: (27) 814-174
Vezető: Gyurcsán Csabáné igazgató
e-mail: caritas@vaciegyhazmegye.hu
honlap: http://caritas-vaciegyhazmegye.hu

Veszprémi Főegyházmegyei Karitász
8200 veszprém, vár u 25.
tel.: (88) 428-638, Fax: (88) 428-638
Vezető: Zagyva Richárd igazgató
e-mail: veszpremkaritasz@yahoo.com
honlap: www.karitaszveszprem.hu

Szenvedélybeteg-segítő hálózat

Katolikus Karitász RÉV 
Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat Közösségi Ellátó Részleg
1115 Budapest Bartók Béla u.96.
tel.: 06/1 361-4252
e-mail: caritas.revbp@mail.datanet.hu 
Nappali Részleg
1115 Budapest Csóka u.5.
tel: 06/1 248-0824
Márton Andrea intézményvezető

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
Farnas István Géza intézményvezető
e-mai: szfvar@gmail.com

Főplébánia Karitász Alapítvány 
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
6000 kecskemét, Fecske u.20.
tel/fax: 06/76 415-466
zöldszám: 80 204-226
Molnár Ferenc intézményvezető
e-mail: revkmet@t-online.hu

Szent Erzsébet Karitász  
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
7100 szekszárd, Munkácsy u.7/a.
tel.: 06/74 413-037
fax: 06/74 511-586
Kalóczi Andrea intézményvezető
e.mail: rev-szekszard@mail.datanet.hu
honlap: www.revkaritasz.hu

Caritas Hungarica Eger Alapítvány 
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
3300 eger, kolozsvári u.49.
tel.: 06/36 518-328
fax: 06/36 518-329
Siposné Kohári Szilvia intézményvezető 
e-mail: egerrev@t-online.hu

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
9700 szombathely, Wesselényi u.24.
tel.: 06/94 508-527
Tuczainé Régvári Marietta 
intézményvezető 
e-mail: revszh@t-online.hu
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Alapítványunk: a Karitászt Támogató Alapítvány

A katolikus karitász mint a magyar katolikus egyház önálló jogi személyiséggel 

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

Caritas hungarica Alapítványt, amelynek elnevezését 2003-ban karitászt támogató 

Alapítványra változtatta.

Az Alapítvány célja a katolikus karitász anyagi segítése annak érdekében, hogy 

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

eredményesebben végezhesse, az arra rászorulók hathatós támogatása, ingyenes 

szolgáltatások biztosítása és adományok nyújtása útján. Az Alapítvány kiemelkedően 

fontos céljának tekinti krisztus szeretetparancsának megvalósítását, az elesettek,  

a szegények, a hátrányos helyzetűek, a hajléktalanok és menekültek segítését bel-

földön és külföldön egyaránt.

Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át a Karitászt Támogató Ala-

pítvány 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                                     Adószám: 19666275-1-43
Raiffeisen Bank:                                                      12011148-00124534-00100008
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