Előzetes beszámoló a Karitász szobi csoportjának 2017. évben végzett munkájáról
Kedves Testvéreink, adományozóink, segítőink, társaink a feladatok ellátásában!
Védőszentünk – Árpád-házi Szent Erzsébet – ünnepéhez közeledve áttekintjük a 2017. évben eddig végzett
munkánkat, számot adunk a kapott talentumok értékesítéséről elsősorban Istennek, akitől kaptuk, hogy
másokon segítsünk de magunknak is és egyházközségünknek , adományozóinknak, segítőinknek is, akik nélkül
semmit sem tehettünk volna.
Köszönet és hála azért, hogy segíthettünk.
2017. viszonylag csendes év volt, a szélsőséges időjárási eseményeken kívül más rendkívüli történés nem volt
városunkban. Tudomásul kellett vennünk emellett, hogy a pénzben nyújtott segítségek összegét emelnünk
szükséges, a drágulások miatt (gyógyszerek, tüzelő, élelmiszer vásárlás).
Januárban két családot ért tűzkár, az egyik család – nagycsalád – lakóháza és minden benne lévő ingósága
odaveszett, a másik család lakásának egy része égett ki. A segítség nyújtására megmozdult az egész település,
az egyházmegyei karitász, és természetesen a magunk szerény eszközeivel, csoportunk is. A nagycsaládnak az
egyházmegyei szervezetünk küldött élelmiszer- és bútorsegítséget, a másik családnak a mi csoportunk nyújtott
azonnali természetbeni segítséget. Hatalmas támogatást kaptunk a Művelődési Háztól, akik azzal, hogy az
interneten is kértek adományokat, szinte országos gyűjtéssé szélesítették a segítségnyújtást.
A téli hónapokban ebben az évben is hozzájárultunk tüzelő vásárlásához, és felkészültünk az előttünk álló télre
is . Pénzforrásunk továbbra is kizárólag a Szent Antal persely, az élelmiszergyűjtések, az „Egymillió gyertya a
szegényekért” akció alkalmával nyújtott adományok.
Ebben az évben január végén az összegyűlt rengeteg ruhaadományból (a kárt szenvedett családok által fel nem
használt, csoportunk részére felajánlott ruhákból) a rászorulók részére tartottunk ingyenes ruhaakciót. Az itt
összegyűlt adományok összegét átadtuk a nagycsaládnak. Februárban helyi felajánlásokból tudtunk kályhát,
hűtőszekrényt és élelmiszer segélyt adni egy kisgyermekes családnak.
Március hónapban 14 fővel vettünk részt a Fővárosi Nagycirkusz által felajánlott jótékonysági előadáson.
Szintén márciusban kaptunk az egyházmegyei karitásztól béres cseppeket, amelyet részben az idősotthonnak,
részben rászoruló időseknek és betegeknek osztottunk szét.
Idén júliusban is lehetőségünk nyílt drégelypalánki üdültetésre, ahová három gyermeket tudtunk elküldeni,
kiknek oda-vissza utazását is vállaltuk a karitászcsoport költségén. Ugyancsak július hónapban a karitász
csévharaszti központi raktárából kérésünkre bútorokat, nagy mennyiségben tartós készételeket, gyógyteákat
küldtek, valamint 250 kg friss görögdinnyét. A dinnye és az ételek szétosztásához a családsegítő
közreműködését kellett igénybe vennünk, így tudtuk eljuttatni a rászorulóknak.
Október hónapban gyógyszer kiváltásához nyújtottunk pénzbeni segítséget, valamint felajánlásból két darab
mosógépet tudtunk átadni azoknak, akiknek szükségük volt rá.
A csoport vezetője és önkéntesei októberben Vácon karitász képzésen vettek részt.
Ebben a hónapban esedékes a hagyományos Szent Erzsébet-napi ruhagyűjtés, hogy Szent Erzsébet nap táján az
ingyenes ruhaakciót megtarthassuk. Ezt idén azért nem tudtuk megoldani, mert nincs olyan helyiség, ahol az
összegyűjtött ruhát az akcióig, vagy tartós élelmiszert, felajánlott háztartási gépet, bútort tárolni tudnánk. Egész
évben a családsegítő közreműködését kellett kérnünk a nekünk szánt ruhaadományok elhelyezésére és
folyamatos szétosztására. Reméljük, november hónapban lesz alkalom akcióra is.
Adventben megtartjuk a hagyományos tartós élelmiszergyűjtést és kiosztást az arra rászorulóknak.

„A jókedvű adakozót szereti az Isten”
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