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Jelentés a Gondviselés Segélyszervezet elmúlt egyéves tevékenységéről 
 

Jelentésünkben a Gondviselés Segélyszervezet működésének lényegesebb adatait foglaljuk össze az 

elmúlt nyár óta eltelt időszakból. Áttekintő összefoglalónkat a honlapunkon (www.gondviseles.org) 

található részletes hírek és beszámolók egészítik ki. 

 

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

 

A Gondviselés Segélyszervezet anyaországi tagozatának bírósági nyilvántartásba vételére 2011. 

március 23-án került sor a Fővárosi Bíróságon. Jellege és küldetése szerint az erdélyi tagozat 

„ikerszervezeteként” kíván működni. A taglétszám 2012. december 31-én 32 fő volt, akik közül 24-en 

fizették be az 5000 Ft összegű éves tagdíjat.  

A tavalyi tevékenységek közül a karácsonyi segélyakció volt kiemelkedő, amelynek keretében az 

adománygyűjtés megszervezése az előző évektől eltérő módon történt. A csomagokba került tartós 

élelmiszerek és tisztítószerek nagy részét (mintegy 300000 Ft értékben) egy bevásárlóközpontban 

szervezett közvetlen adománygyűjtéssel sikerült biztosítani. Segélyszervezetünk önkéntesei ezekből a 

természetbeni adományokból 27 darab, egyenként 6-8 kilogrammos csomagot állítottak össze és juttattak 

el rászoruló egyháztagoknak. A csomagolóanyag és a szállítás költségeit a Start Garancia Zrt. vállalta. Az 

előbbiek mellett a karácsonyi adománygyűjtési felhívás eredményeként 80000 Ft pénzadomány is érkezett 

segélyszervezetünk számlájára. A következő segélyakcióra folyó év február 15-én került sor 

Pesterzsébeten, ahol a szervezők összesen 200 adag babgulyást és kenyeret osztottak szét a helyszínre 

érkező, nélkülöző embereknek. A pesterzsébeti kerületi önkormányzat illetékesei előzetesen tájékoztatták 

az általuk ismert rászorulókat az ételosztásról, akiknek alkalmi étkezési jegyet is küldtek.  

A Gondviselés Segélyszervezet magyarországi egyházkerületi tagozatának közgyűlése folyó év május 

14-én Budapesten ülésezett. A közgyűlés elfogadta az elnökség 2012. évi működési beszámolóját, ami 

egyben a szervezet tavalyi közhasznúsági jelentését képezi. A közgyűlés jóváhagyta a 2012. évi 

zárszámadást és a 2013. évi költségvetést, majd kétéves megbízatási időszakra megválasztotta a tagozat 

elnökségét a következő összetétellel: Zoltán Csaba elnök, Léta Sándor alelnök, dr. Bardócz-Tódor András 

ügyvezető elnök, Kászoni József, Abonyi György, Hegyi Hunor és Bánó Miklós elnökségi tagok.  (A 

fentiekben összefoglaltakról a http://www.unitarius.hu/Gondviseles forráshelyen találhatóak további 

részletek.) 

A székelykeresztúri fiókunk 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, elkötelezett és áldásos 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. A fiók alakulásakor megválasztott elnökség tagjai: idős Szombatfalvi József (elnök), 

Simó Sándor (alelnök), továbbá Andrási Erika, Balogh Réka és Sipos László. 
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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.   

A négy éve Kolozsvárról útjára indított Babarádió (www.babaradio.ro) szerkesztését 2011-ben a 

székelykeresztúri munkatársaink látták el. Az ígéretesen indult világhálós rádió működtetését 2012-ben 

kénytelenek voltunk felfüggeszteni. Reméljük, hogy a felmerült műszaki akadályok elhárulásával a 

közeljövőben sikerül újraindítanunk a rádió műsorait.  

A Vöröskereszt háromszéki szervezete 2013 januárjában 1620 darab képes gyermekbibliát 

adományozott a Gondviselés Segélyszervezetnek, amelyeket – ez év májusában – eljuttattunk az 

egyházközségeink vallásórás nyilvántartásában szereplő I., II. és III. osztályos gyermekekhez. (A szóban 

forgó kiadvány szerzője és címe: Michael C. Armour: Gyerekek Bibliája.) Ugyanebből a forrásból 

korábban közel félezer gyermekbibliát kaptunk adományba, amelyeket – egy évvel korábban – azokhoz a 

gyermekekhez juttattuk el, akik rendszeres résztvevői a vasárnapi iskolás foglalkozásoknak. 

 

Az általános pályázati kiírásunk fogadtatásáról 

Tavalyelőtt karácsonykor a Gondviselés Segélyszervezet pályázatot hirdetett az egyházközségek 

szintjén megvalósuló szeretetszolgálati, segélyezési és szociális jellegű tevékenységek támogatására. 

Akkor négy meghatározott szakterületen kínáltunk pályázási lehetőséget. A 2010–2011-ben megvalósult 

pályázati programok értékelése alapján úgy döntöttünk, hogy a támogatási szakterületeket a továbbiakban 

nem határoljuk be. Eszerint a pályázatok tárgya 2012-től szabadon választható a különböző 

szeretetszolgálati, segélyezési és szociális jellegű tevékenységek közül. Olyan pályázati programterveket 

támogatunk, amelyek az adott gyülekezet rászoruló tagjainak részleges megoldást kínálnak az 

egyházközségi szinten enyhíthető, szociális jellegű szükségeikre. A pályázók körét erdélyi és 

magyarországi unitárius egyházközségek, egyházkörök, valamint egyháztársadalmi szervezetek képezik. 

A 2013-ra kiírt pályázati felhívás határidejének lejártával 10 pályázatot vettünk nyilvántartásba. A 

pályázati programok tárgya változatos: rászorulók élelmiszersegélyezése, idős személyek közösségi 

programjai (szépkorúak klubja), óvodai–bölcsődei és délutáni iskolás programok támogatása, fogyatékkal 

élő személyek sorstársközösségi találkozói, iskolás gyermekek szemvizsgálata stb. A 9 erdélyi és 1 

magyarországi pályázónak segélyszervezetünk elnöksége 15085 lej (= 1 millió Ft) összértékű támogatást 

hagyott jóvá. A kedvezően elbírált pályázatok esetében a Gondviselés Segélyszervezet legtöbb 70%-os 

arányban vállalta a programonkénti költségek fedezését, ugyanakkor a helyi igények és emberi 

lehetőségeink függvényében szakmai segítséget is igyekszünk biztosítani a tevékenységek eredményes 

megszervezéséhez.  

 

A mecénás ösztöndíj-programról 

Tavaly októberben a Gondviselés Segélyszervezet és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 

(ODFIE) a mecénás program keretében közös ösztöndíj-pályázatot hirdetett V–XII. osztályos diákok 

számára. Olyan tehetséges és anyagilag rászoruló diákok pályázhattak a Kárpát-medence bármelyik 

településéről, akik kapcsolatban állnak egyházunkkal vagy egyháztársadalmi szervezeteinkkel. A 

pályázatok elbírálásának két fő szempontja az átlagon felüli tehetség, illetve a hátrányos szociális helyzet 

vagy költséges kezelést igénylő betegség volt. Előnyt jelentett a közösségi életben való tevékeny részvétel 

– pl. ifjúsági egyleti tevékenykedés, különböző társadalmi szervezetekben, diákönkormányzatokban és 

más közösségi programokban való szerepvállalás. A beérkezett 31 pályázat közül – a Gondviselés 

Segélyszervezet és az ODFIE által felkért 2-2 szakértő javaslata alapján – 25 részesült kedvező 

elbírálásban. A megítélt egyszeri ösztöndíjak 400 és 800 lej (27000–53000 Ft) közötti értékűek. A 

kiosztott ösztöndíjak összértéke: 12800 lej (850000 Ft). A nyertes pályázók jegyzéke segélyszervezetünk 

honlapján és az Unitárius Közlönyben is megjelent.  
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Beszámoló a Gondviselés Segélyszervezet 2012. évi közgyűléséről 

A Gondviselés Segélyszervezet 2012. augusztus 14-én Kolozsváron tartotta az erdélyi és a 

magyarországi tagozatainak első összevont közgyűlését. Az Egyházi Képviselő Tanács üléstermében a 

Segélyszervezet közel húsz munkatársa tanácskozott, ugyanakkor a gyűlést néhány meghívott is 

megtisztelte jelenlétével. A legrészletesebben tárgyalt napirendi pont az anyaszervezet és a területi fiókok 

tevékenységi jelentéseinek értékelése volt. Ennek alapját a vezető tisztségviselők által összeállított éves 

tevékenységi beszámoló képezte, amelyet az elnökség előzetesen elküldött a Segélyszervezet 

munkatársainak, akárcsak a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsának. A megvitatott jelentést és a 

pénzügyviteli beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A következőkben a közgyűlés körvonalazta 

a Segélyszervezet működésének irányvonalait és kijelölte a közeljövőbeli szervezetfejlesztési 

tennivalókat, amelyek végrehajtásával az elnökséget bízta meg. Ezután a Segélyszervezet hitelvi 

alapvetésének elfogadása következett. Eszerint a Segélyszervezet küldetése: a szükségben és bajban levők 

segítése, s ez által az egyház ember- és közösségszolgáló hivatásának kiteljesítése. A Segélyszervezet 

működésének unitárius teológiai–eszmei alapjait körvonalazó szakmai anyag szerzője Székely Kinga 

Réka, a Magyar Unitárius Egyház hitéleti és missziói előadótanácsosa. A Segélyszervezet új 

alapszabályának megalkotása előtt a Közgyűlés meghatározta a szervezeti keretábra alaptényezőit. 

Eszerint a Gondviselés Segélyszervezet anyaszervezetének kerete egyaránt magában foglalja az erdélyi 

területi szervezeteket és a magyarországi fiókot, amelyek működését közös vezető testületek (országos 

közgyűlés, elnökség, illetve felügyelőbizottság) irányítják és felügyelik. Emellett a területileg 

(egyházkörönként vagy megyénként, illetve egyházközségenként vagy településenként) létrejövő fiókok 

saját vezető testületek által szervezik és irányítják működésüket. A Közgyűlés által egyhangúlag 

elfogadott alapszabály meghatározza a Segélyszervezet jellegét és céljait, működésének és szervezetének 

alapelveit, szerkezetét és szabályait. Az új alapszabály elfogadásával az erdélyi és a magyarországi 

egyházrészek újraegyesüléséhez hasonlóan a Közgyűlés megteremtette a segélyszervezeti tevékenység 

egységes Kárpát-medencei szervezeti keretét és szabályait. Az utolsó napirendi pont alatt került sor a 

Segélyszervezet elnökségi és felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására – hároméves megbízatási 

időszakra –, valamint főtanácsi képviselőjének kijelölésére. A választás eredményeként a Segélyszervezet 

vezető tisztségviselői: Szombatfalvi József elnök (lelkész, Székelykeresztúr), Zoltán Csaba alelnök 

(közgazdász, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatója, Budapest), Szabó László ügyvezető elnök (lelkész, 

Kolozsvár–Szind). Az elnökség további tagjai: Orbán Árpád (mérnök, a Civitas Alapítvány 

székelyudvarhelyi irodájának igazgatója, Székelyudvarhely), Rácz Norbert (lelkész, Kolozsvár), Simó 

Sándor (lelkész–esperes, Homoródjánosfalva) és Székely Kinga Réka (lelkésznő, az Unitárius Lelkészek 

Országos Szövetségének elnöke, Homoródszentpéter). A Közgyűlés a következő személyeket választotta 

a Felügyelőbizottság tagjává: Bartha Alpár (lelkész, Fiatfalva), Dr. Hatfaludy Zsófia (gyógyszerész, a 

Budapesti Unitárius Egyházközség gondnoka) és Solymosi Alpár (lelkész, Csíkszereda).  

 

(B.) Az egyes szakmai területeken kifejtett tevékenység összefoglalása  

 

I. Szegénységi küszöb alatt élők segélyezése 
– A belső pályázati felhívásunk nyomán jelentkezett egyházközségek keretében megkezdődött, illetve 

esetenként folytatódott a szociálisan rászoruló személyek segélyezése élelmiszercsomagokkal. 

Átfogósága és rendszeressége okán kiemelkedik a Kolozsvár–Belvárosi Unitárius Egyházközséggel 

közösen működtetett, szeretetszolgálati alapú ebédprogram.  

– 2012 adventjében, széles körű összefogás eredményeként Kolozsváron és Aranyosszéken figyelemre 

méltó segélyakcióra került sor. Az adománygyűjtési felhívást a következő intézményekben hirdettük 

meg: a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumban, az Unitárius Óvodában és Bölcsődében, 

valamint a Kolozsvár–Belvárosi Unitárius Egyházközségben. A felhívás nyomán tanintézeteink unitárius 

és más felekezetű diákjainak szülei, valamint az említett egyházközség adakozó hívei a következő típusú 

természetbeni adományokat ajánlották fel: tartós élelmiszereket, tisztálkodási szereket és tisztítószereket, 

téli lábbeliket, játékokat, meséskönyveket, füzeteket és más tanszereket. A tekintélyes mennyiségben és 
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értékben összegyűlt segélyeket a Gondviselés Segélyszervezet és a Kolozsvár–Belvárosi Unitárius 

Egyházközség kiegészítette, majd a rászoruló családok összetételének megfelelően csoportosította. A 

kiegészítéshez szükséges anyagi alaphoz a kolozsvári Unitárius Óvoda a gyermekek jótékonysági 

előadásának perselyes bevételével járult hozzá. (Az adventi előadásra 2012. december 16-án került sor a 

belvárosi unitárius templomban.) A segélycsomagokat 2012. december 17–19. ötvenöt – aranyosszéki és 

kolozsvári – nélkülöző családhoz juttattuk el, így mindösszesen százötven személy részesült az 

adományokból. A csomagokat a fent említett szervezetek és intézmények képviselői, valamint az Erdély 

Mentőcsoport önkéntesei szállították házhoz hét településen, meggyőződve a segélyezett családok 

tényleges rászorultságán. A segélyakciót 2013 januárjában Kolozsváron folytattuk, ahol a János 

Zsigmond Unitárius Kollégium rászoruló diákjainak szállítottuk házhoz a segélycsomagokat.    

– A németországi Johannita Lovagrend jóvoltából, a Lókodi Ifjúsági Alapítvány és a Wolter Alapítvány 

szervezésében 2012 karácsonyában újabb nagyszabású segélyakcióra került sor Székelyföldön. Az immár 

negyedik évben megszervezett jótékonykodás nyomán többezer hátrányos helyzetű személy, illetve 

család részesült segélycsomagban. Az átlagosan 16-18 kg-os kiszerelésű csomagok többnyire 

alapélelmiszert és tisztálkodási szereket tartalmaztak. Az 5 tehergépkocsinyi segély 

kedvezményezettjeinek jegyzékét a különböző felekezetű egyházközségek, valamint felkért szervezetek 

és intézmények állították össze. A segélyakció kivitelezésében a Gondviselés Segélyszervezet Hargita 

megyei fiókjának önkéntesei és az érintett unitárius egyházközségek is részt vállaltak: 29 udvarhelyszéki 

településen mindösszesen 359 segélycsomag célba juttatását biztosították. 

 

II. 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. A kínálat 2011 őszétől 

újabb programokkal bővült: beindult a várandósok önsegítő csoportja, a szoptatás-támogató csoport, 

valamint a kismamatorna. A fiatal családokat és anyákat érintő foglalkozásaink területi bővítésében is 

történt előrelépés, hiszen szervezetünkhöz csatlakozott és égiszünk alatt tevékenykedik 2012 tavaszától az 

Udvarhelyi Anyák önszerveződő csoportja (közel 100 taggal), melynek neve azóta Udvarhelyszéki 

Anyákra változott. Hatékony együttműködésünk első gyümölcse az Értékünk az egészséges gyermek! 

című projekt, mellyel célunk a legtermészetesebb táplálkozási forma, az anyamellből való szoptatás 

népszerűsítése. Nem titkolt szándékunk, hogy a székelykeresztúri fiókunk meghatározó családsegítő 

központtá alakuljon, így új tevékenységi kínálataink egyre inkább erre összpontosítanak. Új színfoltot 

jelentett ilyen téren a középiskolásnak ajánlott konfliktuskezelő tanfolyam. Emellett a nők 

legkülönbözőbb korosztályát megszólító programunk, a Csillám bizsu klub is nagy látogatottságot élvez. 

Ezáltal a fiatal lányok társaságába sikerült bevonni az idősebb korú anyukákat, nagymamákat is. 

Mindezek mellett szervezetünk pillére lett a Hargita Megyei Családbarát programnak, ami révén idén 

májusban vendégül láttuk a Székelyföldi Családok Napja rendezvényt. A családbarát program célja: 

felhívni a figyelmet a család fontosságára és a családok erősödését elősegítő programok kivitelezése. 

Partnereink: Hargita Megye Önkormányzata, a Csíki Anyák Egyesülete, a Gyulafehérvári 

Főegyházmegyei Caritas Családsegítő- és Otthoni Beteggondozó Szolgálata, valamint a Dévai Szent 

Ferenc Alapítvány. 

– A kolozsvári magyar viszonylatban teljesen hiánypótló Unitárius Bölcsőde működtetéséhez 

adományszervezési munkával próbálunk hozzájárulni, emellett pedig 3600 lejes támogatási keretet 

különítettünk el, amelyből szociálisan rászoruló családok bölcsődefenntartói terheit enyhítettük. 

 

III. Fogyatékkal élő személyeket segítő programok  

– Székelykeresztúri munkatársaink hetente kétszer szerveznek egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat 

családban nevelkedő súlyosan sérült gyerekeknek. Hisszük, hogy fontosak! programunk szerves része a 

szakmai tanácsadás és a szülők önsegítő csoportjának működtetése is. Emellett 2012-ben is bővült 
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szolgáltatásunk, a Sérültek lelki nevelésével, amelybe kortól, felekezettől függetlenül várjuk a 

családjukban nevelkedő sérült személyeket.  

– Szervezetünk 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. Partnereink: a Hargita Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság, a 

Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas Fogyatékkal Élők Tanácsadó Irodája, a Szent Gellért 

Alapítvány, valamint a Súlyosan Sérült Gyerekek Székelykeresztúri Elhelyező Központja. 

– 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.  

 

IV. Idősek közösségi programjai 

– Vonatkozó pályázati programunk keretében több egyházközségben legalább havonta megszervezésre 

kerültek a szépkorúaknak szánt összejövetelek (közös foglalkozások, valamint egy-egy nagyobb 

útvonalú kirándulás).  

 

V. 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.  

 

VI. Rendezvények, szakmai képzések 

– Az Erdélyben harmadik ízben, több településen megrendezésre került Születés hete rendezvénysorozat 

programjai a gyermek és a család tematikája köré épültek. A székelykeresztúri programok szervezője 

segélyszervezetünk helybeli fiókja volt, amely – partnerszervezeteivel közösen – 2013. május 5–12. 

között naponta várta a szép számban megjelent érdeklődőket. A színvonalas előadásokban és 

gyermekfoglalkozásokban gazdag hétről honlapunkon és egyházi havilapunk júniusi számában részletes 

beszámolót olvashatunk.   

– Idén június 1-én immár negyedik alkalommal kapcsolódtunk be – az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági 

Egylettel karöltve – a kolozsvári magyar gyermeknapok – szervezésébe és anyagi támogatásába.  

– 2012. decemberében ötödik alkalommal került megszervezésre a Városi Adventi Vásár 

Székelykeresztúron, melynek kivitelezésében – immáron hagyományosan – partenereink voltak: 

Székelykeresztúr Város Önkormányzata, Székelykeresztúri Kistérség Szövetség, Berde Mózes Unitárius 

Gimnázium, valamint az Orbán Balázs Gimnázium. 

– A Gondviselés Segélyszervezet és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) közös 

szervezésében 2012. július 9–15. között, összesen 22 fiatal részvételével ún. önkéntes munkatáborra 

került sor. A homoródszentmártoni központú tábor résztvevői Nagy-Homoród menti rászoruló 

családoknak (többnyire egyedül élő idős személyeknek) és egyházközségeknek nyújtottak segítséget 

háztáji és más jellegű munkálatok elvégzésével. Ezzel párhuzamosan néhányan közülük a környékről 

toborzott gyermekeknek naponta vallásos–közösségi programokat szerveztek. A SegédKezek névvel 

illetett rendezvény történelmi előzménye: a kolozsvári unitárius középiskolás lányok munkaközössége 

1943 és 1944 nyarán három-három hetes kalákatábort szervezett. Erdő János vallástanár – és későbbi 

püspök – vezetésével Árkoson, majd Homoródalmáson 24, illetve 22 középiskolás lány nyújtott akkor 
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segítséget kétkezi munkával a világháború frontjain harcoló vagy már elesett férfiak otthoni 

családtagjainak. (Részletek Zsakó Erzsébet: Hinni és tenni. Az Unitárius Nőszövetség története című 

könyv 180–182. oldalain.) A SegédKezek első kiírásának lezajlásáról honlapunkon és az Unitárius 

Közlöny 2012. agusztusi számában olvasható részletes beszámoló. 

  

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

– Korábbi jelentéseinkben részletesen beszámoltunk arról a széles körű szervezetközi együttműködésről, 

amelyet az anyaországi árvízkárosultak segélyezése céljából 2010. június 4-én hoztunk létre. A szóban 

forgó együttműködés keretében az önkéntes munkatársainknak több rendben is alapfokú szakmai 

képzéseket szerveztünk, hogy további természeti csapások esetében hatékonyabbak lehessünk a 

segítségnyújtásban. Ez 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. Megnyugvással állapíthatjuk meg, hogy az 

Erdély Mentőcsoport anyaszervezete és területi fiókjai döntő lépéseket tettek a szervezetépítés terén. 

Mindez a két év alatt toborzott 150 önkéntes tag bekapcsolódásában, a központilag, illetve a fiókokban 

szervezett szakmai képzések hasznosságában, valamint az eddigi néhány bevetés eredményességében is 

megnyilvánult. Legutóbb a történelmi mértékű anyaországi dunai árvíz elleni védekezésbe 

kapcsolódtunk be szerény lehetőségeinkkel. Az Erdély Mentőcsoport és a Gondviselés Segélyszervezet 

nyolc önkéntese (köztük három unitárius lelkész) folyó év június 10–11-én Pilismaróton segített a gát 

megerősítésében és más alkalmi feladatok ellátásában. Tevékenységüket az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság parancsnoksága alatt álló szolnoki Életjel Mentőcsoport szakmai irányításával végezték, 

akikkel évek óta szoros szakmai együttműködést fejtenek ki. Egy másik hatfős csapat az Erdély 

Mentőcsoport csíkszéki szervezete részéről a Baptista Szeretetszolgálattal együttműködve, saját 

felszereléssel egy hétig vett részt a védekezésben. Előbb Tököl, Csepel, Tahitótfalu térségében osztották 

be őket munkára: biztonsági őrjáratot teljesítettek motorcsónakkal az elárasztott területeken, segédkeztek 

a veszélyeztetett területeken élők kilakoltatásánál és az otthonukat elhagyni nem kívánók élelmiszerrel 

való ellátásában, majd a gátak elbontásánál. Később Bajára irányították őket, ahol a gátak 

megerősítésében és őrzésében, a belvíz kiszivattyúzásában vettek részt, de egészségügyi készenlét 

biztosításhoz is hozzájárultak. Az Erdély Mentőcsoport honlapja: www.erdelymentocsoport.hu, világhálós 

naplója: http://erdelymentocsoport.wordpress.com. 

 

(C.) Képviselet 

 

A Gondviselés Segélyszervezet képviselői egyházunk főhatósági testületeiben: a Főtanácsban Zoltán 

Csaba, az Egyházi Képviselő Tanácsban dr. Bardócz-Tódor András, a főhatósági jelölőbizottságban id. 

Szombatfalvi József, a Szociális és Egyháztársadalmi Bizottságban Andrási Erika.  

Meghívásos alapon segélyszervezetünk tagja a Kárpát-medencei magyar társadalmi szervezetek 

érdekegyeztető és képviseleti fórumaként létrejött Civil Egyeztető Tanácskozásnak (CET). A 2011. 

június 5-én alakult  CET célja: a magyarországi és a határon kívüli magyar civil szervezetek számára 

cselekvő együttműködés szervezése, a magyar nemzettudat erősítése, a szellemi honvédelem kiépítése, a 

tagszervezetek érdekeinek minél hatékonyabb megjelenítése az egymás közötti, illetve az anyaországi 

magyar kormányzattal való kapcsolatrendszerben. Segélyszervezetünk képviselői bekapcsolódtak a CET-

en belül létrehozott Egyházi és civil kapcsolatok, családsegítés, szociális tevékenység munkacsoport 

szakmai tevékenységébe, ugyanakkor részt vettek a CET Fórumának ülésén (a CET közgyűlésén), 

valamint más rendezvényein. 

Segélyszervezetünk részese egy széleskörű informális hálózatnak, amelynek tagjai Székelyföldön 

működő állami szociális intézmények, egyházi és társadalmi segélyszervezetek. A szóban forgó 

intézmények és szervezetek képviselői átlagosan negyedévente tanácskoznak egy-egy kiemelt szakmai 

témakörről, valamint a mindnyájukat érintő időszerű kérdésekről.  

Egyházunk főhatóságának képviselője a lókodi Kiss Rozália Ökumenikus Öregotthon 

kuratóriumában Szombatfalvi József, a Gondviselés Segélyszervezet elnöke, aki közel három éve 

http://www.erdelymentocsoport.hu/
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renszeresen részt vesz a kuratóriumi üléseken. Emellett más alkalmakkor is segíti a működéssel 

kapcsolatos döntések előkészítését, a nőszövetségi és más forrású támogatások megszervezését, valamint 

a felmerülő működési problémák megoldását. Az alábbiakban néhány alapadatot közlünk az öregotthon 

tavalyi működéséből. 

– Az öregotthon szociális szolgáltatásai: elszállásolás, egészségügyi ellátás és gondozás, palliatív ellátás, 

pszichológiai tanácsadás, szocializálás és szabadidős programok szervezése. A lakók 24 órás felügyelet 

alatt vannak: heti két alkalommal orvos rendel és minden nap jelen van egy asszisztens. 

– 2012-ben a bentlakók átlaglétszáma negyvenkettő volt, ami a helyek 95 %-os kihasználtságát jelenti. 

Tizenkilenc új lakó érkezett, tizenöt elhalálozott és egy hazaköltözött. Az alkalmazottak száma tizenhat, 

akik mellett hárman bedolgoznak.  

– Pénzügyi vonatkozásban nehézkesen indult az esztendő, de év végére sikerült egyensúly teremteni a 

bevételek és kiadások között. Az egy személyre eső költség 1360 lej volt. A tervezett fejlesztések, 

bővítések, korszerűsítések a mindenkori lakók kényelmét és biztonságát szolgálják.  

– 2012-ben tizennégy egyházközség nőszövetsége tett látogatást az öregotthonba (adományokat szállítva 

és alkalmi műsorral köszöntve a lakókat).  Ezen adományok becsült összértéke 11100 lej. Emellett cégek, 

önkormányzatok és más forrásokból is érkeztek adományok. Augusztus 25-én ünnepi istentisztelettel 

emlékeztek az öregotthon húsz évvel ezelőtti alapítására.  

 

(D.) Gazdálkodási sarokszámok 

 

Az erdélyi tagozat 2012. évi zárszámadásának két sarokszáma: megvalósult összbevétel: 74619 lej, 

összkiadás: 153729 lej.  

Kiemelt támogatóink 2013-ban: Amerikai Egyesült Államok-beli Unitárius–Univerzalista Nemzetközi 

Támogatási Alap: 10.000 USD, Magyar Unitárius Egyház: 30.000 lej, 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.  

Az anyaországi tagozat fő bevételi forrásai 2012-ben: magánszemélyek adományai (75.000 Ft), tagsági 

díjak (120.000 Ft). 

 

 (E.) Zárórész  

 

Befejezésül jelentésünkbe foglalva is megemlékezünk néhai Bartha Alpár munkatársunkra, akit 

tavaly ősszel veszítettünk el. Segélyszervezetünk egykori munkatársa és elnökségi tagja a Nyikó menti 

árvízi segélyezéstől kezdődően (2005 őszétől) a halála előtti hónapokig lelkesen kivette részét 

segélyszervezetünk megalapításában és működésének kibontakoztatásában. Isten nyugtassa és óvjon 

mindnyájunkat hasonló veszteségektől! 

 

 

Kolozsvár, 2013. október 25. 

 

A fentiek hiteléül:  

 

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


