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Jelentés a Gondviselés Segélyszervezet elmúlt egyéves tevékenységéről 
 

Jelentésünkben segélyszervezetünk működésének lényegesebb adatait foglaljuk össze a 2013 

júniusa és 2014 júniusa közötti időszakból. Áttekintő összefoglalónk kiegészítéseként szíves 

figyelmükbe ajánljuk a honlapunkon (www.gondviseles.org) található alkalmi híradásokat és részletes 

beszámolókat.  

 

(A.) Általános működési hírek, szervezetépítési fejlemények, a tagozatok és fiókok 

működése 

 

Beszámoló a Gondviselés Segélyszervezet 2013. évi közgyűléséről 

A Gondviselés Segélyszervezet 2013. november 8-án Székelykeresztúron tartotta a tavalyi 

közgyűlését. A jelenlevők néma felállással emlékeztek a 2012 októberében elhunyt Bartha Alpárra, a 

Segélyszervezet egykori tisztségviselőjére és munkatársi közösségének oszlopos tagjára. A 

meghívottak közül többen is üdvözölték a közgyűlést. A legrészletesebben tárgyalt napirendi pont az 

anyaszervezet és a területi fiókok tevékenységi jelentéseinek értékelése volt. A következőkben a 

Közgyűlés a Segélyszervezet működési terveit és szervezetfejlesztési tennivalóit körvonalazta. A 

Közgyűlés határozatot fogadott el az alapító okirat és az alapszabály szükségessé vált pontosításáról. 

Utolsó tárgysorozati pontként választásokra került sor, aminek eredményeként a háromtagú 

Felügyelőbizottság megüresedett helyét Bartha Márta tölti be; a Segélyszervezet új képviselője az 

Egyházi Képviselő Tanácsban Orbán Árpád, a Főhatósági Jelölőbizottságban id. Szombatfalvi József, 

a Szociális és Egyháztársadalmi Bizottságban pedig Andrási Erika. 

 

Tájékoztatás munkatársi közösségünk bővüléséről 

Önkéntes munkatársi közösségünk az elmúlt években meghaladta a félszázas nagyságrendet. 

Ebbe a – szűkebb körbe – azokat számítottuk bele, akik évente legkevesebb tíz munkanapot szánnak a 

segélyszervezeti tevékenységekben való részvételre. Munkatársaink alapszinten fiókonként 

szerveződik közösséggé. A korábban kialakult „gócpontok” (Székelykeresztúr és általában 

Udvarhelyszék, Kolozsvár és környéke, Budapest) munkaközösségeihez a közelmúltban további 

munkatársak csatlakoztak. Emellett a háromszék-felsőfehéri egyházkörben is alakulóban van egy 

elhivatott csapat, ami alapján az egyházkör vezetőségével megkezdtük a háromszéki fiókszervezetünk 

megalapításának előkészítését.     

Segélyszervezetünk központi működésének fejlesztésére komoly lehetőség nyílt azáltal, hogy 

Vagyas Attila korábbi dél-erdélyi szórványlelkész ez év január 1-től segélyszervezetünk 

főmunkatársaként dolgozik. „Telephelye” egybeesik a kolozsvári székhelyünkkel, ahol januárban 

megfelelő körülmények között alakíthattunk ki egy régóta tervezett segélyszervezeti raktárat. 

„Átigazolása” óta új munkatársunk lelkesen kivette részét a kolozsvári helyszínű szervezeti 

tevékenységeinkből, akárcsak Erdély más területein és az anyaországban szervezett alkalmi akciókból. 

tevékenységekből. Ugyanilyen lelkesedés jellemzi Török Judit udvarhelyszéki munkatársunkat, akit a 

Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör 2014. április 1-től alkalmazott szeretetszolgálati munkakörbe. 

Reméljük, hogy mindkét új munkatársunk fogadtatása megfelelőnek bizonyul az egyházközségek 
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részéről, ugyanis területi tevékenységeink eredményességének egyik kulcsa a gyülekezetekkel való 

együttműködés mikéntje. Úgyszintén reméljük, hogy Török Judit alkalmazása – Hargita megye 

önkormányzatának anyagi támogatásával – példaként szolgál más egyházkörök számára is.  

 

A tagozatok és fiókszervezetek működésének összefoglalása 

– A Gondviselés Segélyszervezet – önálló jogi személyiséggel rendelkező – magyarországi tagozata 

2011 óta működik (budapesti székhellyel) és az erdélyi tagozat fiókjaival közösen alkotják a 

kolozsvári székhelyű anyaszervezetet. Az anyaországi tagozat taglétszáma 2013. december 31-én 33 fő 

volt.  

A tagozat közgyűlése folyó év május 8-én Budapesten ülésezett. A közgyűlés elfogadta a 2013. évi 

működési beszámolót, ami alapját képezi a szervezet tavalyi közhasznúsági jelentésének. A közgyűlés 

jóváhagyta a 2013. évi zárszámadást és az idei költségvetést, majd módosította az alapszabályt. Ezek a 

módosítások a Segélyszervezet közhasznú jogállásának fenntartását szolgálják, miután 

Magyarországon megszigorították a közhasznúság jogi feltételeit. A fent említett működési jelentés 

segélyszervezetünk honlapjáról letölthető. 

A tagozat szervezésében 2014. január 31-én ismét melegétel-osztásra került sor Pesterzsébeten, ahol 

nagy számban élnek nehéz körülmények között családok és egyedülálló, szegénysorsú emberek. A 

helyszín a kerületi önkormányzat tulajdonában levő Civilek Háza volt, ahol 200 adag babgulyást 

szolgáltunk fel. Az adventi adománygyűjtés eredményéből megmaradt hat doboznyi élelmiszert és 

tisztítószert is kiosztottuk az alkalmi ebédlőbe betért rászorulóknak.  

A tagozat önkéntes munkatársai a 2013. évi karácsonyi adománygyűjtést az előző évihez hasonlóan 

szervezték  meg, két fővárosi CBA-áruházban folytatva sikeres adománygyűjtést. Az önkéntesek 

meggyőző munkája sok vásárlót adakozásra késztetett, így a két helyszínen három-három délután 

780.000 forint összértékű adomány gyűlt össze (tartós élelmiszerek, tisztítószerek és más 

természetbeni felajánlások). Mindebből tartalmas segélycsomagokat lehetett összeállítani, amelyek 34 

rászoruló családhoz (összesen 150 személyhez) jutottak el a következő településeken: Budapest, 

Vásárosnamény, Kocsord, Füzesgyarmat. Az adománygyűjtésben 18 önkéntes vett részt, köztük az 

elnökség több tagja és az erdélyi anyaszervezet öt munkatársa is. A karácsonyi adománygyűjtési 

felhívás nyomán 110.000 Ft pénzadomány is érkezett a tagozat számlájára.  

A Nemzeti Együttműködési Alap által meghirdetett pályázati felhívás keretében tavaly decemberben 

az anyaországi tagozat 500.000 Ft támogatásban részesült az Egészséges életmódra nevelő 

gyermektábor megszervezése céljából. A hátrányos helyzetű gyermekeknek szánt tábort 2014 

júliusában szervezzük meg Magyarkúton, a Budapesti Unitárius Egyházközség Fenyőliget 

vendégházában.  

– A székelykeresztúri fiókszervezetünk példamutatóan működik – szerteágazó, heti rendszerességű 

foglalkozásokkal és programokkal, amelyekről a www.keresztur.gondviseles.org honlapfelületen 

rendszeresen frissített híreket olvashatnak. A jelentés alábbi részeiben többször is visszatérünk 

székelykeresztúri munkatársaink egyes szakterületeken kifejtett tevékenységére. A székelykeresztúri 

központ önálló ügyvitelének és adományszervezési lehetőségének megteremtése érdekében 2012 

elején létrehoztuk a Gondviselés Segélyszervezet Hargita megyei fiókszervezetét. Amint nevéből is 

kiderül, területi fiókszervezetünk a székelyudvarhelyi és székelykeresztúri unitárius egyházkörökben 

vállal szerepet különböző segélyezési tevékenységek – önálló vagy másokkal közös – 

megszervezésében.  

– 2010 őszétől Gergely Orsolya munkatársunk által szorosan együttműködünk a marosvásárhelyi 

unitárius egyházközségek Unitarcoop Alapítványával. Az 1996-ban életre hívott alapítvány 

rendszeres házi segítségnyújtást és élelmiszer-segélyezést szervez, továbbá más szociális–kulturális 

programokkal igyekszik anyagilag és lelkileg támogatni a rászoruló idős embereket. Az Unitarcoop 

Alapítvánnyal való együttműködésünk kibővítéseként 2012-től közösen biztosítjuk egy új közös 

munkatársunk (Gagyi Réka) célirányos székelykeresztúri tevékenységét. Az alapítvány 

tevékenységéről az Unitárius Közlöny 2013. októberi számában olvasható átfogó beszámoló.  
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Az általános pályázati kiírásaink fogadtatásáról 

A Gondviselés Segélyszervezet évente pályázatot hirdet az egyházközségek és az egyháztársadalmi 

szervezetek által kivitelezett szeretetszolgálati, segélyezési és szociális jellegű tevékenységek 

támogatására. A pályázatok tárgya szabadon választható a célirányos tevékenységek közül. A 

legutóbbi két kiírás nyomán Erdélyből és Magyarországról mindösszesen 20 pályázat érkezett be.  A 

támogatásban részesült „klasszikus”, illetve egyedi pályázati programok: rászorulók 

élelmiszersegélyezése, óvodai–bölcsődei és délutáni iskolás programok szociális alapú támogatása, 

fogyatékkal élő személyek fejlesztő foglalkozásai és családtagjaik sorstársközösségi találkozói, iskolás 

gyermekek szemészeti és fogászati vizsgálatai stb.  A tavalyi programok támogatásaként szétosztott 

keret 15085 lej (1 millió forint) volt, míg az idén benyújtott – 9 erdélyi és 1 anyaországi – pályázatra 

összesen 18105 lej (1,25 millió forint) támogatást ítélt meg az anyaszervezet elnöksége.  

 

(B.) Az egyes szakmai területeken kifejtett tevékenységek összefoglalása 

 

Szegénységi küszöb alatt élők segélyezése 
– A belső pályázati felhívásunk nyomán több egyházközség keretében zajlott a szociálisan rászoruló 

személyek segélyezése élelmiszercsomagokkal. Átfogósága és rendszeressége okán kiemelkedik a 

Kolozsvár–Belvárosi Unitárius Egyházközséggel közösen működtetett, szeretetszolgálati alapú 

ebédprogram. A közelmúltban azonos ebédprogram indult útjára Székelykeresztúron is. 

– 2013 adventjében a Gondviselés Segélyszervezet – partnerszervezeteivel és önkénteseivel 

együttműködve – számottevő segélyakciókat szervezett. Az egy évvel korábban megvalósított első 

közös adománygyűjtésük folytatásaként a Gondviselés Segélyszervezet, a János Zsigmond 

Unitárius Kollégium, a Kolozsvári Unitárius Óvoda és Bölcsőde, a kolozsvári unitárius 

egyházközségek, valamint az Erdély Mentőcsoport a karácsony előtti hetekben elsősorban a diákok 

szüleitől és az egyházközségek tagjaitól gyűjtött adományokat. A segélycsomagok alapját a felajánlott 

tartós élelmiszerek, tisztálkodási szerek, játékok, tanszerek, téli lábbelik, ruhák és más természetbeni 

adományok képezték. Ennek kiegészítéseként a Gondviselés Segélyszervezet és az Erdély 

Mentőcsoport további élelmiszereket vásárolt. A pénzbeli kiadások fedezéséhez az Unitárius Óvoda is 

hozzájárult: az óvodás gyermekek a kolozsvár–belvárosi unitárius templomban jótékonysági előadást 

mutattak be, aminek perselyes adományait e célra ajánlották fel. A segélycsomagok összértékét 12.000 

lejre, azaz 800.000 forintra becsüljük. A csomagok házhoz szállítására 2013. december 17–21. között 

került sor Kolozsváron, aranyosszéki településeken és Verespatakon. Az adományokból mindösszesen 

130 rászoruló családhoz jutott, amelyek összlétszáma 350 személy (családtag). 

– A németországi Johannita Lovagrend, az ATU és a Lidl cégek vezetésével, valamint a Lókodi 

Ifjúsági Alapítvány szervezésében 2013 utolsó napjaiban ötödik alkalommal került sor nagyszabású 

segélyakcióra. Ennek keretében közel 14000 (tizennégyezer) hátrányos helyzetű személy, illetve 

család részesült egy-egy – átlagosan 16 kg súlyú – csomagban, amely többnyire alapélelmiszert és 

tisztálkodási szereket tartalmaztak. A németországi segítő szándékú családok, fiatalok és felnőttek 

adományait 12 tehergépkocsi szállította Udvarhelyszékre, Csíkszékre, Gyergyószékre, Háromszékre, 

valamint a Mezőség egyes településeire. A helyszíni szervezésben elsősorban az érintett magyar 

egyházközségek, a Civitas Alapítvány, a Gondviselés Segélyszervezet, a Mallersdorf-i ferences 

nővérek, a Szent Gellért Alapítvány, a CJ Domus Egyesület, a gyergyószentmiklósi Kolping és 

Nőegylet segítettek. A segélyakció keretében a Gondviselés Segélyszervezet Hargita megyei fiókjának 

önkéntesei és a területileg illetékes unitárius egyházközségek 27 udvarhelyszéki településen 

mindösszesen 706 segélycsomag célba juttatását biztosították. 

– Ez év elején a Gondviselés Segélyszervezet képviselői háromszéki egyházközségekbe látogattak a 

településenkénti szociális helyzet felmérése és az együttműködési lehetőségek azonosítása céljából. A 

körút nyomán háromszéki munkatársaink segélycsomagokat juttattak el közel 150 rászoruló családnak 

(összesen mintegy 350 személynek, 13 településen). A segélycsomagok tartós élelmiszereket (liszt, 

cukor, étolaj, rizs, laska), tisztálkodási szerek, tanszerek, játékok és édességek képezték. Február végén 

a marosi egyházkörben szerveztünk hasonló helyzetfelmérő látogatásokat és segélyakciókat. 
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– A húsvétot megelőző hétvégén a székelyföldi Merkúr üzletlánc két székelyudvarhelyi 

áruházában szerveztünk adománygyűjtést. Fiatal önkéntes munkatársaink sok alkalmi vásárlót 

késztettek adakozásra, aminek eredményeként mintegy 5500 lej (kb. 380.000 forint) összértékű 

természetbeni adomány gyűlt össze. Az ebből készített tartalmas segélycsomagokat székelyudvarhelyi 

és környékbeli rászoruló családokhoz, magányosan élő idős személyekhez, a Szent Gellért Alapítvány 

segítő foglalkozásait látogató fogyatékkal élő fiatalokhoz, valamint a lókodi öregotthon lakóihoz 

juttattuk el. Mindösszesen 150 személy részesült segélycsomagban.  

– A János Zsigmond Unitárius Kollégium, a Kolozsvári Unitárius Óvoda és Bölcsőde, a 

Kolozsvár–Belvárosi Unitárius Egyházközség, a Gondviselés Segélyszervezet és az Erdély 

Mentőcsoport a húsvét környéki hetekben harmadik alkalommal szervezett közös segélyakciót. A 

felajánlott természetbeni adományokat félszáz aranyosszéki és kolozsvári családhoz juttattuk el.  

 

Családsegítő foglalkozások és oktató–nevelő programok 
– A székelykeresztúri központunkban gazdag programkínálat várja a szép számú érdeklődőket. A 

legalább heti rendszerességgel zajló, ilyen jellegű foglalkozások: kismamaklub (várandós és 

kisgyerekeket nevelő anyukák fejlesztő foglalkozásai), babamasszázs, angol és román nyelvű játékos 

foglalkozások, valamint néptáncoktatás óvodásoknak, logopédiai foglalkozások, várandósok önsegítő 

csoportja, szoptatás-támogató csoport, kismamatorna. A nők legkülönbözőbb korosztályát megszólító 

programunk, a Csillám bizsu klub is nagy látogatottságot élvez. A Csiri-biri torna a mozgás örömét a 

fejlesztés eszközeivel ötvözve az anya-gyerek kapcsolat mélyülését szolgálja. Tavaly óta új színfoltot 

jelent a középiskolásnak ajánlott konfliktuskezelő tanfolyam. Fiókszervezetünk pillére lett a Hargita 

Megyei Családbarát programnak, amelynek kettős célja van: a figyelemkeltés a család fontosságára 

és a családok erősödését elősegítő programok szervezése.  

– A kolozsvári magyar viszonylatban teljesen hiánypótló Unitárius Bölcsőde működtetéséhez 

adományszervezéssel járultunk hozzá, akárcsak a kolozsvári Unitárius Óvoda működési alapjainak 

megteremtéséhez.  

 

Fogyatékkal élő személyeket segítő programok  

– Székelykeresztúri munkatársaink hetente kétszer szerveznek egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat 

családban nevelkedő súlyosan sérült gyerekeknek. A rendszeres résztvevők száma: 8 személy.  

Hisszük, hogy fontosak! programunk szerves része a szakmai tanácsadás és a szülők önsegítő 

csoportjának működtetése. 

– Hargita megyei fiókszervezetünk tagja lett a Hargita megyei őrangyal programnak, mely azért 

született, hogy célirányos rendezvényekkel, közös nyaralások megszervezésével együtt örvendeztesse 

a mozgásukban akadályozott vagy más képességeikben sérült embereket az úgymond egészségesekkel. 

A program célja az, hogy különböző élethelyzetű emberek rendszeresen találkozhassanak, és együtt 

sorsközösséget alkossanak. A program keretében havi rendszerességgel közösségi programok kerülnek 

kivitelezésre Székelykeresztúron és Hargita megye más településein. 2014. február 20-án került sor az 

őrangyal program farsangi báljára, melynek a Súlyosan Sérült Gyermekek Elhelyező Központja és a 

Gondviselés Segélyszervezet volt a házigazdája. Az őrangyal programban együttműködő további 

partnerszervezetek: Hargita Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság, Gyulafehérvári Főegyházmegyei 

Caritas Fogyatékkal Élők Tanácsadó Irodája, Szent Gellért Alapítvány. 

– A fenti együttműködések szellemében belső pályázati úton támogattuk a Székelyudvarhely 

környéki sérült gyerekek és családtagjaik önsegítő csoportját, amely havonkénti találkozóinak és 

alkalmi programjainak kivitelezésében a homoródjánosfalvi lelkészi család is oroszlánrészt vállal. Az 

összejövetelek szervezeti–intézményi hátterét a szentegyházi Szent Gellért Alapítvány és a 

Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör biztosítják.  

– A fogyatékkal élő ifjakat és felnőtteket felkaroló Reménység Alapítvány és segélyszervezetünk 

között ez év első felében rendszeres együttműködés alakult ki. A kolozsvári székhelyű alapítvány 

1999-ben alakult. Hetenkénti összejöveteleit tizenkét fiatal felnőtt látogatja. A rendszeres 

tevékenységek sora: különböző fejlesztő foglalkozások, kézműves munka, közös éneklés és 
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imádkozás, születésnapok megünneplése, szeretetvendégségek, szórakozás. Évente többször is 

csoportos kirándulásokat szerveznek. A megalakulás tizenötödik évfordulója alkalmából folyó év 

május 14-én az alapítvány tagjaival közösen szerveztünk ünnepséget. Minderről az Unitárius Közlöny 

2014. júniusi számában is olvasható beszámoló. 

 

Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása 

– A Fiatfalvi Unitárius Egyházközség keretében évek óta eredményesen szerveznek – hetente kétszer 

– délutáni játékos oktatási foglalkozásokat, melynek célja szociálisan hátrányos helyzetű kisiskolások 

iskolai és társadalmi felzárkóztatásának elősegítése. A Homoródszentpéteri Unitárius Egyházközség 

napi rendszerességgel ebédet és délutáni programot biztosít rászoruló helybeli és környékbeli családok 

óvodás korú gyermekeinek. A Gondviselés Segélyszervezet mindkét programot számottevő anyagi 

támogatásban részesíti, a programvezetők és szervezők nagy része pedig önkéntes munkatársunknak 

számít. 

 

Rendezvények, szakmai képzések 

– A Gondviselés Segélyszervezet és az ODFIE 2013. július 9–14. között Homoród menti falvakban 

szervezte meg a SegédKezek kalákatábor második kiírását. A résztvevő fiatalok egyedül élő idős 

személyeknek nyújtottak segítséget vagy közösségi épületek felújításánál kalákáztak. A háztáji, 

mezőgazdasági, építkezési és más jellegű munkálatokat szervesen kiegészítették a gyermekeknek szánt 

valláserkölcsi–nevelési foglalkozások, amelyeken átlagosan húszan vettek részt a Nagy-Homoród 

menti falvakból. A táborsorozat célja a rászorulók közvetlen segítése, ugyanakkor a közösségi 

szolidaritás évszázados hagyományának, a kalákáknak az újraélesztése. A résztvevők átlagos létszáma 

harminckilenc volt, azonban a rövidebb időre bekapcsolódott ifjakkal együtt elérte a félszázat. A tábori 

beszámoló az Unitárius Közlöny 2013. augusztusi számában is olvasható.  

– Székelykeresztúri munkatársaink az Erdélyi Ifjúsági Egyesülettel közösen szervezték meg 2013. 

december 11-én a Legyünk toleránsak! rendezvényt. Az iskoláskorú résztvevők az alapvető emberi 

jogokkal ismerkedhettek, ugyanakkor lehetőségük nyílt arra, hogy megtapasztalják, milyen korlátok 

között élnek a sérült társaik. 

– Szintén a Gondviselés Segélyszervezet és az ODFIE közös szervezésében került sor folyó év május 

20–24. között egy előadás-sorozatra a kábítószer-használat megelőzése és más függőségek mérséklése 

céljából. A Függetlenül a függőségektől című előadásokat Kurdics Mihály magyarországi 

nyugalmazott rendőr alezredes, drogprevenciós szakértő tartotta a leginkább veszélyeztetett ifjúsági 

korosztálynak, valamint szülőknek, tanítóknak, tanároknak, nevelőknek, lelkészeknek és más 

érdeklődőknek. A 6 településen tartott 13 előadás által átlagosan 140 fiatalt sikerült közérthetően 

tájékoztatni a rájuk is leselkedő veszélyekről. Minderről az Unitárius Közlöny 2014. júniusi számában 

olvashatunk részletesen. A körút első részét (május 12–23.) a Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági 

Igazgatóság szervezte, amely során Kurdics Mihály 7 településen tartott 16 előadásán összesen 2500 

személy vet részt. Az egyik legsikeresebb helyszíni szervezést a székelykeresztúri munkatársaink 

biztosították, akiknek köszönhetően mintegy 600 fiatal és közel 100 felnőtt vett részt az ottani 

előadáson.  

– Az Erdélyben negyedik alkalommal, több településen megrendezésre került Születés hete 

rendezvénysorozat programjai a gyermek és a család tematikája köré épültek. A székelykeresztúri 

programok szervezője segélyszervezetünk Hargita megyei fiókja volt, amely – partnerszervezeteivel 

közösen – 2014. május 5–10. között naponta várta a szép számban megjelent érdeklődőket.  

– Idén május 31-én immár ötödik alkalommal kapcsolódtunk be – az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági 

Egylettel (ODFIE) karöltve – a kolozsvári magyar gyermeknapok – szervezésébe és anyagi 

támogatásába. 

 

Természeti csapásokra való felkészülés (megelőzési, mentési és segélyezési programok) 

A Gondviselés Segélyszervezet működésének egyik szakterülete a természeti csapásokra való 

felkészülés – megelőzési, mentési és segélyezési programok által. Ilyenfajta tevékenységeinket az 
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utóbbi három évben az Erdély Mentőcsoporttal karöltve végeztük. Korábbi jelentéseinkben 

részletesen beszámoltunk arról a széles körű szervezetközi együttműködésről, amelyet az anyaországi 

árvízkárosultak segélyezése céljából 2010. június 4-én hoztunk létre. A folyamat elvezetett az Erdély 

Mentőcsoport anyaszervezetének és területi fiókjainak megalakulásához (2011–2012-ben). A 

Gondviselés Segélyszervezet kezdetektől központi szerepet tölt be az Erdély Mentőcsoport 

működtetésében. Három év alatt másfélszáz önkéntes tag csatlakozott a területi mentőcsoportokhoz, 

akiknek szakmai képzéseket szerveztünk, fokozatosan bővítjük a mentőruházati és műszaki 

eszköztárat, miközben túl vagyunk az első bevetéseken. Legutóbb (egy éve) a történelmi mértékű 

anyaországi dunai árvíz elleni védekezésbe kapcsolódtunk be szerény lehetőségeinkkel. Az Erdély 

Mentőcsoport működésének fejleményeiről az Unitárius Közlöny 2013. novemberi számában 

közöltünk beszámolót. 

 

(C.) Gazdálkodási sarokszámok 

 

Az anyaországi tagozat fő bevételi forrásai 2013-ben: magánszemélyek adományai (110.000 Ft), 

tagsági díjak (135.000 Ft). 

Az erdélyi tagozat 2013. évi zárszámadásának két sarokszáma: megvalósult összbevétel: 110.162 

lej, összkiadás: 142.463 lej. A Magyar Unitárius Egyház központi költségvetéséből 2013-ban 30.000 

lejes támogatásban részesültünk, amit ezúton is köszönünk, akárcsak a folyó évre megítélt, 40.000 

lejes keretet! További nagyobb arányú támogatások: Amerikai Egyesült Államok-beli Unitárius–

Univerzalista Nemzetközi Támogatási Alap: 10.000 USD, Bethlen Gábor Alap: 1.900.000 Ft, Nemzeti 

Együttműködés Alap (a géberjéni Gabrien Egyesület közvetítésével): 1.005.000 Ft, Székelyudvarhelyi 

Közösségi Alapítvány (11.820 lej), Geiger Kft. (Csongvay Attila igazgató által): 4.000 lej, Amerikai 

Egyesült Államok-beli Kárpáti Kapcsolatok Alapítvány (1.000 USD).  

Feltétlenül említést érdemel László János (Székelyudvarhely) nagylelkű adománya, amellyel a 

tavalyelőtt elhunyt Bartha Alpár munkatársunk családját támogatta Segélyszervezetünk közvetítésével.  

A fentiekben összefoglalt támogatásokat és minden más ránk bízott adományt tevékenységünk 

eredményes folytatásával igyekszünk meghálálni.  Reméljük, hogy ehhez továbbra is számíthatunk 

munkatársaink lelkes együttműködésére, akiknek ez úton is kifejezzük köszönetünket 

hozzáállásukért! Szolgálatunk folytatásához a jó Isten áldását kérjük.   
 

 

Kolozsvár, 2014. június 5.    

 

A fentiek hiteléül:  

 

Szombatfalvi József (elnök) s. k., Zoltán Csaba (alelnök) s. k., Szabó László (ügyvezető elnök) s. k. 

 


