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NAGY IBOLYA  (1930, BUDAPEST –2014, PÉCS)  

 

FÁJÓ SZÍVVEL TUDATJUK, HOGY DR. NAGY IBOLYA, A MAGYAR 

MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT PÉCSI CSOPORTJÁNAK ALAPÍTÓJA ÉS 

ÖRÖKÖS TISZTELETBELI VEZETŐJE 2014. NOVEMBER 10-ÉN MEGTÉRT A 

TEREMTŐHÖZ. 

 

DR. NAGY IBOLYA 1930-BAN SZÜLETETT BUDAPESTEN. ISKOLÁIT 

KOLOZSVÁROTT, MAJD PÉCSETT VÉGEZTE, AHOL 1954-BEN ORVOSI 

DIPLOMÁT SZERZETT. 1990-BEN MENT NYUGDÍJBA A PÉCSI 

ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM I. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKÁJÁRÓL, 

ÉS BOESELAGER CSILLA BÁRÓNŐ MUNKATÁRSAKÉNT 1991-BEN 

KEZDTE EL A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT KERETÉBEN 

MEGSZERVEZNI A SZEGÉNYEK JÁRÓBETEG-GONDOZÁSÁT PÉCSETT. A 

DÉLSZLÁV HÁBORÚ IDEJÉN A DRÁVÁN TÚLI TELEPÜLÉSEK 

BETEGEIT MAGYARORSZÁGRA HOZTÁK ÉS ÁPOLTÁK. ÖNKÉNTES 

MUNKATÁRSAIVAL Ő IS SZEREPET VÁLLALT A MENEKÜLTEK 

ELLÁTÁSÁBAN ÉS SEGÉLYEZÉSÉBEN. 1994-BEN SZOCIÁLIS KONYHÁT 

NYITOTT PÉCSETT, MAJD LÉTREHOZTA A SÚLYOSAN SÉRÜLT 

GYERMEKEK NAPKÖZI OTTHONÁT. 2001-TŐL MEGSZERVEZTE A 

HAJLÉKTALANOK ELLÁTÁSÁT, PIHENÉSI, TISZTÁLKODÁSI ÉS MOSÁSI 

LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTVA NEKIK. DR. NAGY IBOLYA 

SEGÍTSÉGNYÚJTÁSÁVAL A RÁSZORULÓ EMBEREKNEK, A 

HAJLÉKTALANOKNAK ÉS A MENEKÜLTEKNEK KRISZTUS IRGALMAS 

SZERETETÉT JELENÍTETTE MEG. DR. NAGY IBOLYA NÉHÁNY HÓNAPJA 

MÉG MAGA IS GYÓGYÍTOTT: ÖNKÉNTES ORVOSKÉNT A PÉCSI MÁLTAI 

JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSBAN TELJESÍTETT SZOLGÁLATOT MINDVÉGIG.  

 

„NAGY AJÁNDÉK SZÁMOMRA, HOGY EREDETI HIVATÁSOMAT, A 

BELGYÓGYÁSZATOT IS HETENTE EGYSZERI RENDELÉSSEL 

GYAKOROLHATOM; LEGALÁBB EZ NEM HIÁNYZIK A KLINIKAI 

MÚLTAMBÓL.” – MONDTA KORÁBBAN. DR. NAGY IBOLYA - KINEK 

ÖNZETLEN MUNKÁJÁT ISTEN IRÁNTI SZERETETE MOTIVÁLTA - SZÁMOS 

DÍJAT ÉS KITÜNTETÉST KAPOTT MUNKÁSSÁGA ELISMERÉSEKÉNT. A 

MÉLTATÁSOKRA EGY ALKALOMMAL ÍGY VÁLASZOLT: „ 

A KARITATÍV, KÖZELEBBRŐL A MÁLTAI MUNKA LELKI HÁTTERÉT SENKI 

SEM FOGALMAZTA MEG JOBBAN, MINT MÉG KEZDETBEN BÍRÓ LÁSZLÓ 

ATYA, AKKOR A PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ PLÉBÁNOSA ÉS A PÉCSI 

MÁLTAIAK AZÓTA IS GONDOS TÁMOGATÓJA, AKI A 

SZERETETSZOLGÁLAT ORSZÁGOS LELKI VEZETŐJE IS:  

„NE AKARJUK MEGVALÓSÍTANI ISTEN MŰVÉT ISTEN NÉLKÜL!” 
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ÖNKÉNTES MUNKA  
 

BARCS  
A barcsi csoportunk 2014-es évben is a szegény, rászoruló rétegek támogatását vállalta 

Barcson és a környező kisebb falvakban. Élelmiszer adományban 440 fő részesült, 

elsősorban nagycsaládosok és idősek. A rendezvényeken, mint hittan tábor, majális, 

anyák napja, gyermek nap, városnap, augusztus 20 alkalmával zsíros kenyeret, pogácsát, 

apró süteményt, édességet, ásványvizet, üdítőt osztottunk a résztvevő gyermekeknek. A 

hittanos kirándulás alkalmából 90 fő gyermek részére biztosítottunk étkeztetést. Az évben 

többször szerveztünk ruhaosztást, melynek alapja saját gyűjtésű ruhanemű volt. Összesen 

390 fő részesült a szolgáltatásunkban. A barcsi rászorulókon kívül Lakócsa, Potony, 

Szentborbás, Tótújfalu hátrányos helyzetű családjai is kaptak a ruhaadományból. A 

csoportunk kapcsolatot tart a helyi Önkormányzattal, Szociális Központtal, a Római 

Katolikus Egyházközséggel. Az elmúlt évben főként időseket, betegeket látogattuk. Az 

idős, s mozgásában korlátozott embereket templomba szállítjuk. Mint minden évben, így 

2014 évben is részt vettünk a nagysikerű Adni Öröm akcióban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adni Öröm akció 2014 –gyűjtés 
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B ICSÉRD  
A csoport több mint 15 éve működik. 9 fővel alakult Dr. Nagy Ibolya segítségével. Az 

alapító tagok közül 7 fő jelenleg is tag. Fő profilunk a segítségnyújtás a mindennapokban 

a településen, valamint a szomszéd községben élő rászoruló családoknak. Osztott 

adományok: ruhanemű, élelmiszer, tűzifa, játék és bútor. Nagyon sok kisgyermekes 

családnak tudtunk bébiételt osztani. A települési önkormányzattal fenntartott partneri 

kapcsolatoknak köszönhetően a szociálisan rászorulókról kapott információk 

naprakészek, a csoportunk tevékenysége folyamatos és kiegyensúlyozott. Az családok 

megsegítésén kívül a településen működő Iskola és óvoda támogatását is ellátjuk, tartós 

élelmiszerrel, liszttel, almával. Az óvodásoknak gyereknapon a szeretetszolgálat sellyei 

mozgó játszóháza okozott önfeledt, vidám perceket. A csoport kis létszámú, de jól 

szervezett. A segítésnyújtás a közösség szellemiségének alapja. Szociálisan érzékeny és 

összetartó polgárai tudtunk lenni a településnek, és a helyi társadalomnak. 2014-ben 

kibővítettük tevékenységünket. Az ellátási területükön kívül eső Gerde nevű faluban élő 

és segítséget kérő családot is gondozunk már, rendszeres adományok biztosításával. Az 

összegyűjtött adományokat még karácsony előtt eljuttatjuk a rászoruló családoknak. 

 

BONYHÁD  
A csoportunk munkája egész évben folyamatos. A tavalyi évről elmondható, hogy 

növekszik az egyedülállók, s az először segítséget kérők száma. Emellett megnövekedett 

azon apák száma, akiket egyedül hagytak gyermekükkel. Hetente 2 órában osztottunk 

ruhaneműt. Patronálják a helyi katolikus óvodát. Jó kapcsolatot ápolunk a Családsegítő 

Központ munkatársaival. Egész évben támogatjuk a kisegítő, speciális tagozatos diákokat 

és a fogyatékkal élő, szociális munkát végző embereket. 2014-ben rendszeresen 

végeztünk vérnyomás-mérést, beteglátogatást. Havi rendszerességgel tartunk máltai 

szentmisét, de emellett többen járunk másnapokon is misére. Többször részt veszünk a 

Szent Mónika-i találkozókon, mivel a csoport tagjai vagyunk. Összességében 

elmondható, hogy lehetőségeinkhez mérten élelmiszerrel és ruhával támogatjuk a 

lakosságot. 

 

DUNAFÖLDVÁR 
Csoportunk az MMSz célkitűzését tartja szem előtt, ennek fényében dolgozunk évek óta: 

A rászorulók segítése és a hit védelme. Az elmúlt évben 2 alkalommal osztottunk 

élelmiszer csomagot kb. 670 fő részére. Ezt megelőzte az Adni öröm! akció, valamint az 

Erzsébet napi bál, amelyen a vendégek bőkezűen adakoztak. A szomszédos településre is 

szállítunk: Előszállás, Daruszentmiklós, Nagykarácsony, Bölcske, Madocsa, Solt. 

Ruhaneműt 6 alkalommal osztottunk, esetenként 100 fő részére. Bébi ételt két 

alkalommal kaptunk a központi raktárból, ezt a védőnők segítségével gyorsan 

kiosztottuk. Szeptemberben tanszer utalványt kaptak a gyerekek: 130.000 Ft értékben. A 

német testvérvárostól kapott dobozos játékokat karácsony és húsvét előtt osztjuk ki. 

Rászorulóknak tűzifát adtunk családonként 5 mázsát. Gyógyászati segédeszközöket is 

adtunk kölcsön igény szerint folyamatosan. Az Országos Gyermek Néptánc Találkozó 

résztvevőit étkezettük. Mikulás csomag összeállítását vállaltuk (2600 db). Átutazóban 30 

Déváról érkező gyereket láttunk vendégül. Mária út zarándokait szállásoltuk el, vacsorát 

és reggelit kaptak. 3 fő. Advent harmadik vasárnapján zsíros kenyeret, forralt bort és teát 

osztottunk a megemlékezésen. Sport tevékenységünk: 3-1-2 meridián torna heti 4 

alkalommal. Lelki programok: Csíksomlyói búcsún voltunk 15-en, Pilisszántón 5-en, 

rendszeresen járunk Alsószentivánra. Niederaibachi testvérszervezetünk látott vendégül 

bennünket és a szomszédos települése Wört a.d. Isar- amely Mária kegyhely- egy 
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emlékezetes szent misén vettünk részt. Színházban voltuk Budapesten a RAM 

Colosseumban, ahol a Fergeteges c. táncjátékot láttuk. 

 

EGYHÁZASKOZÁR  
2014. év legemlékezetesebb pillanatait a Csángóföldi-misszió ideje alatt szereztük. 

Utazásunk célja: segélyszállítmány Csángóföldre. Célcsoport: kedvezményezett 

községeinek Magyarházaiban tanuló Moldvai Csángó-magyar gyermekek, a következő 

falvak: Pusztina (Pustiana), Magyarfalu (Arini), Lábnyik (Vladnic), valamint a 

Csíkszeredában működő Székely Károly Líceumban tanuló moldvai csángó-magyar 

gyermekek. Ajándékainkat nagyon boldogan, örömmel fogadták el, nem győzték 

köszönni, mert ott ilyen luxusra, mint a csoki, nem jut. A tanár nénik is nagy örömmel 

fogadták a sok-sok hasznos dolgot, főleg az iskolaszereknek és a digitális 

vérnyomásmérőnek örültek, amiből csak ez az egy van az egész faluban, és nagy szükség 

van rá. A szivattyúnak is örültek nagyon, mivel korábban egy másik faluból kellett hívni 

egy személyt, hogy a szennyvizet kiszívassák, nem kevés pénzért. Ezennel ez a dolog is 

megoldódott, így könnyebb lesz az élet e téren is. Utazásunk során még felkerestünk egy 

gyermekekből álló ének-tánc csoportot, elsőstől a 6. osztályosokig járnak oda. Csodálatos 

jó hanggal megáldott gyermekeket hallgattunk meg. Nagy szerénységüket megmutatták: 

éppen nem volt áram, nem tudták a magnót hallgatni, amin volt a tánchoz a zene. 

Kérdezem: „Hát most mi lesz? Hazamentek?” – „Ááá, dehogy!” - ők énekeltek 

maguknak és arra táncoltak! Nem keserednek ők el semmin, megbékélnek minden 

nehézséggel és mennek előre!  

 

Csángó népszokások előadás 

Természetesen a sok édesség kiosztása itt sem maradt el, félénken fogadtak mindent - 

nincsenek hozzászokva, hiszen kell a pénz a létszükségletek ellátására.  

 

FONYÓD  
Tavalyi évünk kevésbé volt mozgalmas, mint a tavaly előtti. De a legfontosabb dolog, 

hogy hivatalosan is megalakult a fonyódi csoport. 2014-ben több alakalommal előfordult, 

hogy szinte családgondozói munkát végeztünk. Ennek eredményeként adósságkezeléssel 

sikerült egy családot kimenteni a végrehajtás alól. Egy másik családnak úgy segítettünk, 

hogy megfelelő módon összeismertettük a közösségi pszichiátriai ellátás gondozójával 

így hozzájutott a megfelelő szakmai segítséghez. Egy önkéntesünk egészév során 
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látogatott egy idős rászoruló hölgyet. Több családnak tudtunk segíteni tartós használati 

tárgyakkal is, egy alkalommal pedig tűzifát tudtunk szerezni. (A tűzifa kérdése eddig 

minden évben szembe jött velünk kb. 3-4 családnál). Sikerült megszervezni a 

ruhaadományok osztását és befogadását és végre felépült egy rendszer, ami valóban tudja 

kezelni ezeket az adományokat. (Minden hónap 1. és 3. péntekén délelőtt gyűjtjük, 

délután pedig osztjuk a ruhaadományokat.) A Húsvétkor a plébánián összegyűlt 

adományok kiosztásában segítettünk Neumajer Zoltán atyának. Májusban volt egy 

nagyobb megmozdulásunk, ahol a gyereknap lebonyolításában segítettünk a táskai 

óvodában az óvó néniknek. Egyik önkéntesünk babzsákokat készített a gyermekek 

számára és a Játszóbuszt is sikerült megszervezni erre a napra. 

 

MAGYARSZÉK  
A magyarszéki csoport 2008-ban alakult. Az eltelt 7 év alatt sikerült megismerni a 

hátrányos helyzetben lévő embereket. Sajnos egyre növekszik létszámuk. A csoport 

alapvetően élelmiszerosztással és ruhaadománnyal tud segíteni a rászoruló családoknak. 

Körülbelül kéthavonta tartunk ruhaosztást. Természetesen, ha valakinek időközben is 

szüksége van valamire, s raktáron van, akkor azonnal segítünk. A helyiségük nem olyan 

nagy, hogy hetente nyitva tudjanak tartani. Erzsébet napkor megtartásra került a már 

hagyománnyá vált ünnepi Máltai Szentmise, kenyérszenteléssel egybekötve. A községbe 

ebben az évben új plébános érkezett, de csak a plébánia felújítása után költözhet be. A 

csoport a plébános úrral jó kapcsolatot ápol. 2014-ben is részt vettek az Adni öröm! 

akcióban, mely révén rengeteg családnak tudunk élelmiszer csomagot osztani Karácsony 

előtt. 

 

MARCALI  
A Marcali Csoport az intézménnyel és a marcali civil szervezetekkel szoros kapcsolatban 

áll. Segítenek a fogyatékkal élő felnőtteknek és gyerekeknek, rendezvények 

lebonyolításában, Mikuláskor, Húsvétkor. A gyerekeknek ünnepkor ajándékkal 

kedveskedünk, és házi süteménnyel vendégül látjuk őket. A civil szervezetek vetélkedőin 

való részvétel és más rendezvényeiken is szívesen részt veszünk. Főbb tevékenységeink: 

Spar akció, élelmiszergyűjtés, annak szétosztása, ruhaadomány átadása és kiosztása egész 

évben, beteglátogatás, segítségnyújtás a rászoruló embereken. Egy kiemelt történet: 

Marcaliban egy anyuka egyedül neveli 3 kiskorú gyermekét. Nehéz anyagi helyzetben 

élnek, az anyuka nem tud elmenni dolgozni, mert a 2 ovis gyermeke állandóan beteg, így 

a havi jövedelmük csak a családi pótlék. Önkormányzati bérlakásban élnek, több hónapja 

el vannak maradva a rezsi nagy részével, csak a villanyt, gázt fizeti. Felkeresett és 

ruhaadományokkal segítettünk a családnak, Mikulás csomagot kaptak a gyerekek. A Spar 

akció révén tartós élelmiszerrel is támogatjuk a családot. 2015-ös évben is végig kísérjük 

életüket és amiben tudunk segítünk nekik. Az anyuka könnyes szemekkel köszönte meg 

nekem a sok szép ruhát és a Mikulás csomagokat, mert nem telt volna ajándékra a 

gyerekeknek. 

 

MESZTEGNYŐ  
Minden év újabb és újabb feladat elé állít mindnyájunkat. Karcsi elvesztése nagy 

próbatételt jelentett a tavalyi esztendőben, de a régió erős csapata, munkatársai átvezették 

a Régiót a szakadékon. Nagy lelki muníciót kaptunk Rómában II. János Pál és XXIII. 

János pápáink szentté avatásán, ahol milliós tömegben összetalálkoztunk máltai 

testvéreinkkel, s együtt imádkozhattunk. Minden évben megrendezésre kerül a 

hagyománnyá vált rétes fesztivál, ahol a mesztegnyői csoport is kivette részét a 

feladatokból. 2014-ben lehetőségünk nyílt, hogy több időt töltsünk a Spar áruházban. A 
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tavalyi év vége is szomorúságot rejtett magában, hiszen Ibolya nénit is elvesztettük. 

Mindketten nagyon hiányoznak, de igyekszünk az ő példájukat követve a ránk bízott 

embereken segíteni.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesztegnyői csoport - almaosztás 

MOHÁCS  
Adományozás, tanítás, gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, bútorok elfogadása és 

rászorulókhoz juttatása, straubingi kapcsolat ápolása - ezek az állandó feladataink. 

Vannak aktuális tevékenységeink is, pl. farsangi időszakban jelmezeket lehet kölcsönözni 

nálunk, vagy busójáráskor máltai csoportunk tagjai templomot őriztek. Legtöbb munkát a 

csoportnak a ruhaosztás adja. Mohácson kívül 19 faluba vittünk, ill. adtunk ruháinkból. 

Összesen több, mint 600 banános doboznyi ruhát osztottunk vidéken, és még minden 

hétfőn  

Mohácson a Máltai Házban osztunk ruhát és éhezőknek élelmiszert. Alkalmanként 

vidékre is viszünk élelmiszert krízishelyzetben lévő családoknak. Kórház számára sok 

takarót, ágyneműt, játékot, adományoztunk. Karácsonykor 500 család várta élelmiszer és 

játék adományunkat. Cipősdoboz akciót hirdettünk 2 iskolában és a straubingiak is két 

iskolában. Straubingiakkal Siklósnagyfaluban ajándékoztuk meg az iskolás és óvodás 

gyerekeket, december 20-án.  

Gyermekfoglalkozások – Mohács 
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PÉCSVÁRAD  
Csoportunk szolgálata Pécsvárad és környékére terjed ki. Tevékenységi körünk sokrétű, 

de elsősorban eseti segítségnyújtás jellemzi. Ugyanakkor szolgálati tennivalóink a 

korábbi időkhöz képest lecsökkentek, köszönhetően más karitatív szervezetek 

megjelenésének. Csoportunk taglétszáma a 2014. évben nem változott, önkénteseinkkel 

együtt 20 fő. Adományozóink továbbra is a helyi lakosság, a Polgármesteri Hivatal, 

valamint helyi vállalkozók. Egész évben folyamatosan gyűjtöttünk adományokat. A volt 

iskolában, a Polgármesteri Hivatal révén raktár helyiséghez jutottunk. Továbbá egy 4x6 

m-es fűtött helyiséget is biztosít az Önkormányzat a téli időszakban. Téli 

segélyezéseinket itt bonyolítjuk le. Az év folyamán ruhaneművel, lábbelivel támogattuk a 

rászorultakat. A helyi gyermekorvossal, illetve az ő közvetítésével a védőnők révén 

gyermektápszert juttatunk el a hátrányos helyzetben lévő gyermekek részére. A 

karácsonyi csomagosztás a Családsegítő Szolgálat koordinálásával került lebonyolításra. 

Karácsonykor 80 db élelmiszercsomag került kiosztásra. A csoport lelki megújulását a 

vasárnapi és az ünnepnapi szentmisék jelentik. Az elmúlt év elképzelései valóra váltak. 

2015-ben bővíteni kívánjuk az élelmiszeradományok nagyságát, a háztartási kisgépek, 

bútorok és egyéb használati tárgyak számát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Cipős doboz” ajándékozás 
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PÉCS  
Az MMSz Pécsi Csoportja a legnagyobb létszámú a régióban, jelenleg 111 rendes tagot 

számlál. Szerteágazó munkánkat részlegek formájában végezzük. Havonta mutat be 

nekünk máltai szentmisét Pio atya az Irgalmasok templomában. Zarándoklatra 2014-ben 

háromszor is mentünk: Homokkomáromba, Budapestre és a pécsi Havi-hegyre. Az elmúlt 

években mintegy 40 fővel bővült tagságunk, kik között sok a fiatal ember. A 

hagyományos éves Garden Party rendezvényünk idén Egészségnap formájában került 

lebonyolításra. 

 

Részlegeink munkája a 2014. évben: 

 

Járóbeteg szakellátás 

Az elmúlt évben is folytatta tevékenységét orvosi rendelőnk 10 szakterületen, 16 

önkéntesként dolgozó orvossal, asszisztenssel. 2970 fő beteget láttak el, nagyon keresett 

volt a belgyógyászat ( 793 fő ) bőrgyógyászat ( 288 fő ) , orthopédia ( 758 fő ), 

ideggyógyászat. ( 431 fő ) nőgyógyászat ( 101 fő ), rheumatológia ( 317 ) . 

Az OEP-finanszírozásból fedezzük 1 főbérét és a működés költségeit. Influenza 

védőoltásban 27 beteg részesült. 

 
Telefonos információ szolgálat 

16 önkéntes végzi hétfőtől –péntekig 3 órás váltásokban. Nagyon megbízhatóan 

dolgoznak, az időszakos akciókban is mindig részt vesznek. 

2014 évben 2178 órát szolgáltak, 600 Ft-os órabért számolva 1.306.800 Ft eszmei értékű 

munkával járultak hozzá a Szeretetszolgálat tevékenységéhez. 

 
Jogi tanácsadás 

2014 évben 180 tanácsot kérő ügyfél jelent meg személyesen. Az önkéntesként dolgozó 8 

jogász kollegák 113 napon át látták el feladatukat. Legtöbb ügyfelünk nyugdíjjal 

kapcsolatosan kereste fel a jogtanácsadó szolgálatunkat, 56 esetben segítettünk. Pl. adó 

ügy 3 fő, öröklési ügy 11 fő, birtokháborítási ügy 3 fő, gyermektartásdíj 3 fő. Az ügyek 

megoszlása szerint, több mint 60 különböző ügyben segítettünk. 

 
Szociális Csoport 

A szociális csoport önkéntesei kettő területen segítik a rászoruló embereket. Nagyobb 

része a hajléktalanoknál segít ( 25 fő ). A másik csoport ( 6 fő ) szerdán de. 8,00- 10,00 a 

Janus u.6-ban fogadja az adomány ill. segítség kérőket, kedden a raktárban végzik a 

munkát. 

2014 évben 

 

41 alkalommal 212 eset, 368 felnőtt + 346 gyermek igénylőt tudtunk kiszolgálni. 

Összesen kb 3570 kg ruhával. Raktárban 648 órát A központban 168 órát A karácsonyi 

akcióban  40 órát Összesen 856 órát szolgáltunk. 856 óra x 600Ft/óra =513.600.-Ft 

eszmei értékű munkával segítettük a rászoruló embereket. 

 

Hajléktalan ellátás 

 

 Szolgáló Szeretet Háza Hajléktalanok Nappali Melegedője 

Önkénteseink igen szorosan kapcsolódnak be az intézmény munkájába, ők felelősek az 

étkeztetésért, hajvágásért, de lelki segítségnyújtást és ügyintézést is végeznek. 

 

ellátottak száma:  95 fő 

dolgozók száma: 5 fő 

önkéntesek száma:  29 fő 
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H – P 8.00 – 16.00 közt 

 

Megbecsülés Háza Krízis szálló 

ellátottak száma:  20 fő 

dolgozók száma:  5 fő 

November 01 – április 30. 

18.00 – től - reggel 8.00 – ig. 

  

  

Önkéntesek: 

25 önkéntes, hármas csoportokban, 4-4 órában készítik a zsíros kenyereket és a 

szendvicseket. 

 

Raktár 

A raktár szolgálja ki a pécsi csoport és a DDR igényeit. Nyitvatartási ideje: 

Kedd és péntek 8,00 órától – 12,00 óráig. 

 

A 2014-es évben adományozott áruk fő jellemzője: 

- ruhanemű 

- gyógyászati segédeszköz 

- bébi tápszer, tészta, alma. 

A ruhanemű adomány az elmúlt évekhez viszonyítva lényeges csökkenést mutat. Az 

átvett adományok kb. 80 %-a hagyatékból származik. Állandó hiányként főleg a 

gyerekruhák, cipők, ill. a férfiruhák jelentkezett. Problémát jelent a lábbelik hiánya. Az 

említett gondok megoldását a központ raktárából próbáljuk enyhíteni. 

A gyógyászati segédeszközök terén: szintén a központi raktár segítségét vettük igénybe. 

Keresett segédeszközök: a betegágy, tolókocsi, szoba wc, oldalrács, kapaszkodó, 

járókeret, bot és mankó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS -  2014  
1495 fő fürdött 

1584 fő mosatott 

10585 kg ruha került kimosásra 

2117 mosóprogram 

358 fő ruhapótlás 

79 fő napi étkező 

20030 fő évi étkező 

 

6000 munkaóra 

750 hajvágás 

Összteljesítmény értéke: 4.725.000 Ft. 
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S IÓFOK  
Szociális munka: 

Siófok Város Önkormányzatával, valamint a Siófok Város Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján, évente közreműködünk a 

helyi roma családok támogatását célzó programokban.  

- Ételosztás 600 000 Ft. értékben Siófok Főterén. 

- Mikuláscsomag készítés - 47 700. ft. értékben - egységes élelmiszercsomag 

kiosztásában vettünk részt. 

- Beteglátogatás a kórház gyermekosztályán Húsvétkor és az adventi időszakban. 

Ajándékozás, gitáros műsorral egybekötve. 

- Kórház jelzése alapján rászoruló betegek részére ruházatot biztosítunk. 

 

Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos munka (katasztrófa, árvíz, vihar stb): 

Belvízkárosultak részére nyújtott támogatás. 2014. szeptemberében Siófokon, a 

nagymennyiségű intenzív esőzés óriási károkat okozott Siófok legszegényebb 

településrészein, a házak egy része lakhatatlanná vált. 2 nap és 1 éjszaka enni- és 

innivalóval láttuk el a helyszínen dolgozó, mentésben résztvevő hivatásos és önkéntes 

segítőket. Ugyancsak a belvíz sújtotta településrészen élő családok számára az 

önkormányzattal együttműködve ruhaosztást szerveztünk. Kríziscsomagot állítottunk 

össze az érintett családoknak, melynek tartalma tartós élelmiszer, ásványvíz, valamint 

tisztító és fertőtlenítőszer volt. Októberben Budapestről szlovéniai zarándoklatra induló 

busz 50 fővel az M7 autópályán műszaki hibából kifolyólag kiégett. A mentesítő járat 

megérkezéséig a siófoki vasútállomás várótermében várakoztak, ahol teával és 

gyógyszerrel láttuk el őket a továbbutazásig. 

 
Burgonya adományosztás - Siófok 

 

Lelki tevékenység: 

Idősek Otthona kápolnájában az idősekkel közösen az egész év során, napi 

rendszerességgel, fogyatékos személyeket ellátó intézményünkben heti rendszerességgel. 

Önkénteseink, valamint munkatársaink számára havonta egy alkalommal a Siófok-Kiliti 

plébánián a csoport lelki vezetőjével együtt van lehetőségünk közös lelki gyakorlatra. 

 

Képzés:  

Áprilisban a helyi katasztrófavédelmi kirendeltség felkérésére általános és középiskolás 

diákok számára elsősegély-nyújtási ismeretek elméleti és gyakorlati oktatása három 

alkalommal.. 
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Egyéb: 

Nappali intézményünkbe járó fogyatékos gyermekek számára igény esetén, hétvégi vagy 

éjszakai felügyelet biztosítása szakképzett önkéntesekkel. 

MMSZ Egyesület tulajdonában lévő siófoki telek karbantartása a Magyar Tenger 

Cserkészcsapat bevonásával. 

Adventi, városi jótékonysági vásáron való részvétel minden évben 

Fogyatékos (középsúlyos, súlyos értelmi, valamint súlyosan és halmozottan sérült) 

gyermekek illetve fiatalok számára nyári tábor szervezése.  

Dévai Otthon gyermekeinek vendégül látása augusztusban. 

 

A csoportban történt máltai események, programok, akciók, adományosztás, egyéb 

Az adományosztás évközben folyamatosan történik. Programjainkat a siófoki 

intézményekkel közösen szervezzük (kirándulás, közös főzés).  

Máltai országos akciókba bekapcsolódás 

„Adni Öröm” akció keretében tartós élelmiszergyűjtés. A csoporttagok és munkatársak 

mellett a Magyar Tenger Cserkészcsapat tagjai is részt vettek az akcióban. 

 

 
Néptánc előadás - Siófok 

 

A csoport munkája, szolgáltatások 

 Kríziskezelés a helyi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel.  

 Adományok felajánlások fogadása, raktározása (folyamatosan) 

 Adományok szétosztása a rászorulók körében (folyamatosan) 

 Kórház jelzése alapján az elmúlt évben 6 alkalommal biztosítottunk ruházatot, kórházi 

osztályokon fekvő betegek számára. 

 Kórházi beteglátogatás 

 Információnyújtás, tanácsadás (folyamatosan) 

Kapcsolatok, példaértékű együttműködések: 

 Siófok Város Önkormányzata 

 Családsegítő Központ (Siófok) 

 Gyermekjóléti Szolgálat (Siófok) 

 Siófok Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

 466 sz. Magyar Tenger Cserkészcsapat 

 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége 
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SZEKSZÁRD  
Az eddig jól bevált gyakorlat szerint dolgozunk, egyre nehezebb anyagi körülmények 

között. Csoportunkban minden munkatárs azt teszi munkájában, amit legjobban tud tenni, 

amihez leginkább érzéke van. Különösen kiemelendő a szociális otthonokba, kórházba 

rendszeresen járó máltai önkénteseink tevékenysége. A raktár rendbetétele, rendszeres 

karbantartása példa értékű. Két kollégánk vállalta e feladatot, gyönyörű rendben, 

áttekinthetően tartják a készletet. Reméljük, hogy a karitatív munkát vállaló középiskolás 

fiatalok nagyban fogják segíteni munkánkat, hírnevünket viszik tovább és általuk új 

programokkal bővülhet tevékenységi körünk. Régóta kapcsolatban vagyunk a hajléktalan 

szállóval, ahová sok mindent adományozunk. A hajléktalanok közül négyet (akik nem 

egészen nincstelenek, de ott laknak télen) sikerült bevonni szolgálatunk munkájába. 

Szívesen jönnek a SPAR-ba gyűjteni, nehezebb csomagokat emelni és bármire tudjuk 

hívni őket. Persze, ők is mindenben számíthatnak ránk. 

SZENTLŐRINC  
2014-ben az adományok fogadása mellet feladatunk volt a hagyaték felszámolása, bútor 

és egyéb használati tárgyak szétosztása. Főbb tevékenységi körünk a ruha-, s élelmiszer 

adományok gyűjtése és szétosztása. Hatáskörünk a Szentlőrinci járáson kívül más 

településekre is kiterjed: Kacsóta, Csonkamindszent, Sumony, Gerok, Csobokapuszta. A 

Roma Kisebbségi Önkormányzat segítségével kétszer is adtunk ruhákat (kiemelten 

gyermekruha) a helybelieknek. Egy családnak berendeztük a házát, háztartási eszközöket 

továbbítottunk. A központi raktárból kapott adományokat folyamatosan osztjuk a 

segítséget igénylő családok körében. A tavalyi évben részt vettünk három zarándoklaton. 

Csoportunk tagjai közül sokat Rózsafüzér társulat tagok is. Nagy örömmel vettünk részt a 

25 éves évforduló ünnepségein, rendezvényein. Fájó szívvel búcsúztunk dr. Nagy Ibolya 

tiszteletbeli pécsi csoport vezetőtől.  

TAB 
A máltai csoport taglétszáma továbbra sem változott. Hetente tartunk ruhaosztást a 

lakosság felé, mely nagy népszerűségnek örvend körükben. Sajnos egyre kevesebb 

adományt kapunk, de egyre több a rászoruló. Minden hónapban egyszeri alkalommal 

gyűjtést tartunk, melyen a lelki vezető imaórát és lelki gyakorlatot tart. Csoportunk 

karácsonykor 75 csomagot (tartós élelmiszer) oszthatott szét a rászoruló nagycsaládos, 

egyedálló, idős lakosok részére. 

ZAMÁRDI 
Nagyon nagy veszteség érte csoportunkat szeretet és tisztelt csoportvezetőnk, Schrödl 

Károly csoportvezető elvesztése kapcsán. A gyászoló csoport az ő szellemében folytatja 

felelősségteljes, önkéntes munkáját. Igyekszünk megfelelni annak az imázsnak, melyet 

volt vezetőnk épített fel sok-sok éves áldozatos munkával. Hitünk erősítésével és 

rászorultak megsegítésével folytatjuk munkánkat. Tavaly is részt vettünk az Adni Öröm 

akcióban, mely révén több család karácsonyát varázsolhattuk egy kicsit szebbé. 
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INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS  

 
A Szeretetszolgálat a Dél-Dunántúli Régióban fenntartott intézmények működési 

feltételeinek javítását célzó intézkedéseket hozott 2014 évben. A beruházások 

részben az Európai Unió támogatásával, részben önerőből történtek, melyektől a 

régió vezetősége az intézményi ellátás színvonalának javulását várja a jövőben. 

Bár a fenntartás finanszírozása nem engedi meg, hogy a régió irányítása és az 

intézmények vezetői elkényelmesedjenek, a Dél-Dunántúlon működtetett Máltai 

ellátások kiegyensúlyozott, folyamatos és kiszámítható támaszt jelentenek az 

igénybevevők számára. 

 

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA  

FOGYATÉKKAL  ÉLŐK  NAPPALI  ELLÁTÁSA  ÉS  

TÁMOGATÓ  SZOLGÁLTATÁS–  MARCALI 

8700 MARCALI, TÁNCSICS U. 103. 

 
Intézményünk munkája a földrajzi vonzáskörzetben hiánypótló. 2014 évi tevékenysége 

nélkülözhetetlen a fogyatékos gyerekek, fiatalok és felnőttek integrációja 

szempontjából. 

A kiskorú fogyatékkal élő gyermekek fejlesztő oktatását-nevelését 2014-ben új 

működési engedéllyel rendelkező fejlesztő iskola keretein belül valósítottuk meg. A 

fogyatékosok nappali ellátása és a támogató szolgáltatás mellet, illetve ezekkel együtt 

szerves része lett az iskola az ellátásnak. Tizenhét iskolás korú gyermeket részesítünk 

iskolai oktatásban. A három szolgáltatás hatékony, egymást kiegészítő, egymásra épülő 

tevékenység. 

 

Működési feltételeink nem könnyűek, de a gondviselés még soha nem hagyott minket 

reményvesztett helyzetben.  

Ősszel elkezdődött az intézmény bővítése, amihez megkaptuk a Régió támogatását. 

Ugyanakkor az épületet belülről már igencsak lelaktuk. Belső festésre, esetleg 

mázolásra lesz szükség. December végére kialakítottunk egy kicsi foglalkoztató 

helyiséget (logopédia), illetve a megnövekedett munkatársi létszám miatt egy női WC-t. 

Munkánkat családias környezetben, kellemes légkörben végezzük. A munkatársak 

szeretik munkájukat, szeretik gondozottjainkat, szeretik egymást is. Jelenleg 19-en 

dolgozunk a pályakezdő fiataloktól a nyugdíjhoz közeledők korosztályig. 

Gondozottaink második otthonuknak érzik a Gondviselés Házát. Szeretnek idejárni, 

aktívan részt vesznek a foglalkozásokon, programokban, kirándulásokon. A szülők, 

hozzátartozók nagyra értékelik munkánkat, amelyet személyes találkozásaink 

alkalmával kifejezésre is juttatnak. 2014-ben sem csökkent azon családok száma, akik 

anyagi nehézségekkel (közüzemi számlák, hitel, stb.) küszködnek.  

 

2014-ben kirándulásokat szerveztünk gondozottjainknak, ahová szüleik is elkísérhették 

őket. Többször voltunk fürödni a Balatonban. Jártunk Siófokon, felnőtt 

napköziseinkkel. Egy hajóútra is meghívást kaptunk Hanyeczné Fülöp Szilviától, a 

siófoki intézmény vezetőjétől, ami felejthetetlen élményt okozott ellátottjainknak. 

Nyáron (szülők részvételével) nagy és mókás vetélkedő került megrendezésre, a jutalom 

bográcsos ebéd volt. Rendezvényeinken (ünnepek, lecsóparti, krumplipaprikás-parti, 

szülők bálja) szintén nagy létszámban jelentek meg a szülők, hozzátartozók. A 
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találkozások továbbra segítik mindennapi munkánkat. 2014-ban is kiemelkedő esemény 

volt a Karácsony megünneplése. A dolgos hétköznapok forgataga után jólesik kicsit 

megpihenni, körbenézni, hogy milyen sok embert szerethetünk, és persze az is jólesik, 

hogy bennünket is mennyi mindenki szeret.  

 

Marcaliban és környékén egyre több hajléktalan emberrel lehet találkozni, ami a 

tevékenységeink további fejlesztési irányainak átgondolásában fontos jelzés. A 

hajléktalan ellátás egyelőre nem került napirendre a Marcali Önkéntes Csoport 

tevékenységei között. 

 Együttműködésünk továbbra is fennáll a marcali Park utcai Óvodával. Gyereknapon 

2014-ben is, felnőtt gondozottaink segítségével vendégül láttuk őket. Tűzoltó-, és 

rendőrautó bemutatóival, színesedett a műsor. Keszthelyről, érkező vendégzenekar 

szórakoztatta a gyerekeket, illetve gondozottainkat. Jól együttműködünk a Nevelési 

Tanácsadóval, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének helyi csoportjával, a város által 

üzemeltetett Egyesített Szociális Intézménnyel, beleértve támogató szolgáltatásukat. Az 

ellenőrző szervek, hatóságok is jó indulattal, segítőkészen végzik munkájukat 

látogatásaik alkalmával. Eljárunk szakmai napokra, konferenciákra, továbbképzésekre, 

ahol lehetőség nyílik kapcsolatrendszerünk bővítésére. A siófoki intézménnyel évek óta 

kiváló a kapcsolatunk. Régión átnyúló kapcsolatot ápolunk a Keszthelyi Máltai 

Napközivel is. 

 

A helyi médiával sikerült jó kapcsolatot kialakítani. Szerepléseinkről tudósítottak a 

helyi televízióban. A megyei újsággal jó a kapcsolatunk.  

 

Igen szép és jó emlékként maradt meg a munkatársakban az ősszel megtartott Siófok-

Marcali főzőverseny, amely reményeink szerint régiós hagyománnyá növi ki magát. 

 

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA 

SORSTÁRS  TÁMOGATÓ  SZOLGÁLAT  -  DUNAFÖLDVÁR  

7020 DUNAFÖLDVÁR, DUNA U. 13. 

 

Szolgálatunk 2014-ben a jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint a vállalt 

kötelezettségeinek eleget téve teljesítette a munkáját. Ennek megfelelően a vállalt 

feladatmutatókat, a finanszírozási szerződésben rögzítettel szemben ismételten többet, 

pontosan 6898-at teljesítettünk. Továbbá igaz arra is, hogy a korábbi nem kötelező 

feladatainkat is tudtuk teljesíteni. 

 A tevékenységünkből, lehetőségeinkből adódó vállalt többletfeladat többek között a 

települési szociális intézmények segítése így pl. adományok elszállítása, elosztása, 

idősek, pszichiátriai ellátást igénylők intézménybe való költöztetése, bölcsődei, óvodás, 

iskolai, vagy éppen gimnáziumi csoportok szállítása. Az esetlegesen előforduló 

katasztrófahelyzetekben az országos központ iránymutatásának megfelelően igyekszünk 

segíteni. 

A korábbi évekhez hasonlóan a 2014-es évben is igyekeztünk minél több nem csak a napi 

munkát érintő „máltai” feladatban, eseményen részt venni, vállalni. 

Ennek megfelelően a 25 éves évforduló régiós és országos alkalmain jelen voltunk.  

Nagy öröm volt a kollégák számára, hogy elmondhatják magukról azt, hogy egy ilyen 

nagy múltú szervezet tagjai lehetnek. Fontosak ezek az alkalmak, hiszen ezek erősítik azt 

a tudatot, hogy mi is részesei vagyunk az országos szervezetnek, mi is máltai testvérek 

vagyunk. 
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Az ősszel, két alkalommal volt szerencsénk egy-egy régiós összejövetelen részt venni. 

Első ízben, Marcaliban a régióban dolgozó kollégákkal, később októberben, Pécsett a 

régiós egészségnapon.  

Mindkét esetben hasonlóan erősödött a régióban dolgozók, ezen belül a dunaföldvári 

kollégák és a csoport tagjai között is a kohézió. 

Fontos, hogy ezek az események közös nevező mentén legyenek megszervezve, ami a 

tavalyi évben sikerült is. Ez a nevező pedig az, amit számos alkalommal említünk mi 

máltai testvérek, hogy Krisztus művét nélküle nem lehet, ne is akarjuk megvalósítani. 

Magyarán, találkozásaink alapja, Ő kell, hogy legyen. Bármilyen címet is adunk 

összejöveteleinknek, hogy „főzőverseny”, „régiós egészségnap”, „Lakitelki-konferencia”, 

vagy éppen „költségvetési megbeszélés”, az origó Krisztus kell, hogy legyen. Közös 

tapasztalat volt minden alkalommal annak a felismerése, hogy cselekedeteink, 

munkásságunk során Krisztus újlenyomatát kell, hogy hagyjuk magunk után. 

A más szervezetekkel való együttműködés, illetve a települési életben való aktív részvétel 

a korábbi évekhez hasonlóan 2014-ben is jellemző volt szolgálatunkra. 

A városi rendezvényeken igyekszünk részt venni, a települési civil szervezetekkel számos 

ponton kapcsolódunk. Ennek megfelelően és elsősorban a szociális területen 

tevékenykedő csoportokkal, így alapvetően a helyi önkéntes máltai csoporttal a 

legaktívabb a közös munka.  

Előfordul azonban olyan is, hogy a Vöröskereszt keres meg minket, hogy segítsünk nekik 

adományok elszállításában.  

Mivel Dunaföldvár kistelepülés, így a tevékenységünk rendkívüli módon „szem előtt” 

van, ismernek, és ennek megfelelően keresnek is minket a legkülönbözőbb problémákkal. 

Fontos azonban az, hogy ne csak szakemberként, pontosabban ne csak „szakbarbárként” 

nyúljunk az adott problémákhoz, hanem megértsük azt, hogy ezt a feladatot egyedül nem 

tudjuk végezni, ehhez szükségünk van Jézusra, hogy közösen segíthessük a hozzánk 

bizalommal fordulókat. 

 

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT  

CSILLA  GONDVISELÉS  HÁZA  -  PÉCS  

7629 PÉCS, APAFI U. 99-101 
A Csilla Gondviselés Háza (7629 Pécs, Apafi utca 99-101) fogyatékos és hátrányos 

helyzetben lévő személyek komplex ellátására szerveződött. Ennek megvalósítása 

érdekében önálló egységként 5 intézmény működik. 

Az intézmények helye a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület szervezeti 

rendszerében 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT 
EGYESÜLET 

1125 BUDAPEST, SZARVAS GÁBOR U. 58-60. 

 
MMSz Dél-Dunántúli Régió 

7621 Pécs, Janus Pannonius u. 6. 

Csilla Gondviselés Háza 
7629 Pécs, Apafi u. 101. 1. sz. 

Székhelyintézmény 
Fogyatékosok nappali intézménye, Támogató 
Szolgálat, Szociális Konyha, Tanyagondnoki 

Szolgálat, Fejlesztő Iskola 

Szolgáló Szeretet Háza 
7621 Pécs, Janus Pannonius u. 6 

Hajléktalanok Nappali melegedője, téli 
krízisszállás 
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CSILLA GONDVISELÉS HÁZA –  PÉCS  
 

FO GYATÉKOS OK NAP PALI  INTÉZMÉNYE 30  FÉRŐHELY  

FEJ LESZTŐ ISK OLA 12  FÉRŐHELY   

TÁMOGATÓ SZOL GÁLTAT ÁS 46  FŐ RÉSZÉRE  

SZOCIÁLI S KO NYHA NAPI  40  ELLÁTOTT RÉSZÉRE  

TANYAGO ND NOKI SZ OLG ÁLAT 300  FŐ RÉSZÉRE  

A Csilla Gondviselés Háza 2014 év során az alábbi intézményeket és tevékenységi 

köröket foglalta magába: 

Fogyatékos fiatalok nappali intézménye és Fejlesztő Iskola 

ellátottak száma:  24 fő 

dolgozók száma:  7 fő 

Fejlesztő Iskola 

ellátottak száma: 6 fő 

dolgozók száma: 2 fő 

Támogató szolgálat  

ellátottak száma:  46 fő 

dolgozók száma:  7 fő 

Szociális konyha 

ellátottak száma:  79 fő 

dolgozók száma:  3 fő 

Tanyagondnoki szolgálat 

dolgozók száma:  1 fő  

Iroda  
dolgozók száma:  2 fő 

 

Általános évértékelés 

A 2014 évben a szeretetszolgálat Pécsi intézményeinek tekintetében rugalmas alternatív 

szolgáltatásokat valósítottunk meg. A tanyagondnoki szolgálat alapvető segítséget nyújt 

a szegregátumként elzárt István-aknán a közszolgáltatások eléréséhez és az alapvető 

szükségletek kielégítéséhez. A hajléktalan ellátó rendszerünket továbbra is közel száz 

rászoruló veszi igénybe napi rendszerességgel. 20, de krízishelyzet esetén akár 26-30 fő 

számára nyújtunk a téli időszakban éjszakai menedékhelyet. 

A nappali intézmény közel állandó ellátotti létszám mellett dolgozik, figyelembe véve a 

családok mindenkori igényeit. A fiatalok állapota is sokat változik, akár egy éven belül is. 

Ezeknek a feltételeknek pedig szűkülő támogatási keretek és szigorodó ellenőrzési 

szabályok mellett kell megfelelnünk. A Szeretetszolgálat intézményeibe azok a kliensek 

kérik legtöbbször a 

felvételüket, akik az 

ellátásra jogosító 

problémájuk 

mellett, szociális, 

anyagi és mentális 

problémákkal is 

küzdenek. 

Ellátottaink zöme 

ebbe a körbe 

tartozik, így 

szerteágazó és 

komplex segítséget 

kell nyújtanunk, nem csak a kliens, hanem a családja számára is.  

A tanköteles korú klienseink számára a fejlesztő iskolánkban biztosítjuk a megfelelő 

ellátást. 

A konyha 79 fő részére biztosít napi kétfogásos meleg étkezést. Állandónak mondható az 

ellátotti létszám, sokan igénylik a házias étkezést biztosító szolgáltatásunkat. A konyha 

az intézményi ellátást is biztosítja, így a sokféle speciális étrend egyénre szabottan készül 

napi rendszerességgel gondozottaink számára. 
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A támogató szolgálat meg tudta őrizni a rugalmas működését annak ellenére, hogy az 

üzemanyagárak jelentős növekedése, az egyre növekvő szállítási igényekkel együtt 

nehezítették a kérések teljesítését. Továbbra és biztosítani tudtuk a késő délutáni és 

esetenként a hétvégi szállítási feladatok ellátását is. A támogató szolgálat, mint a Csilla 

Gondviselés Háza többi intézménye zömmel súlyos, halmozott fogyatékossággal élőket 

lát el, ami különleges szakmai tudást és speciális szervezési készségeket igényel. 

Az intézményes ellátásaink mellett továbbra is működnek karitatív szolgáltatásaink. 

Szakorvosi rendelőnkben több, mint 4000 beteg fordult meg az elmúlt évben, Jogi 

tanácsot száznál több esetben kértek Jogsegélyszolgálatunktól, telefonügyeleteseink 

biztosították az információáramlást, a Szociális Csoport gondoskodott az adományok 

folyamatos elosztásáról. Számos akciót szerveztünk: szemétgyűjtést Györgytelepen, a 

SPAR áruházlánccal közösen tartós élelmiszert gyűjtöttünk, melynek eredményeként 330 

darab 8 kg-os élelmiszer csomagot osztottunk ki Karácsonykor rászoruló családoknak. 

Német és magyar adományozóink jóvoltából 600 gyermek számára tettük örömtelibbé az 

ünnepeket karácsonyi műsorral és ajándékcsomaggal. 

 

Programok 

 intézményünk a nemzetközi programokon túl a pécsi szociális és egészségügyi 

oktatási intézmények számára is elfogadott szakmai gyakorlóhely 

 nappali melegedőnk új fürdőjének és mosodájának kialakítását önerőből 

finanszíroztuk mintegy 10 millió forint értékben 

 a decemberi országos MMSZ-SPAR gyűjtőakcióban teljes létszámmal részt 

vettünk; 

 ápoltuk szakmai kapcsolatainkat, jó néhány kölcsönös szakmai látogatásra került 

sor társintézményeknél.  

 „Fordított integrációs program” keretében több alkalommal vendégül láttunk 

óvodás és kisiskolás csoportokat, akik együtt játszottak, dolgoztak a Csilla ház 

gyermekeivel és ismeretséget köthettek velük; 

 munkatársaink részt vettek a lakitelki országos máltai találkozón. 

 a 2014 év során 42 fő közfoglalkoztatottat foglalkoztattunk az intézményeinkben. 

 

 

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT CSILLA 

GONDVISELÉS HÁZA 

FOGYATÉKOSOK  NAPPALI  INTÉZMÉNYE  -  PÉCS  

7629 PÉCS, APAFI UTCA 99-101. 
 

Az intézmény alapításának dátuma:   1995. április 11. 

A működési engedély száma:    BAC/89-8/2013 

Ágazati azonosító:    S0011509 

 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében fogyatékosok nappali 

intézményének működtetése 30 fő (3-40 év közötti) részére. 

Az intézmény nyitva tart a hét minden napján 7-17 óráig. 
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Az intézmény célja 

Nappali ellátás biztosítása enyhe, középsúlyos, súlyos és halmozott fogyatékossággal élő, 

családban nevelkedő fiatalok részére a jogszabályokban meghatározott formában és 

keretek között. 

Az intézmény feladatai 2014. évben 

Az intézményben 24 fő sérült fiatal fejlesztését, gondozását és nevelését biztosítottuk 

2014. évben. Célunk, hogy a modern gyógypedagógiában ismert és alkalmazott 

módszereket dolgozóink elsajátítsák, majd alkalmazzák a szinten tartó és fejlesztő 

foglalkozásokon A csoportok kialakításánál fő szempont a sérültség mértéke, életkor, 

egyéb egyéni szükségletek. Ennek szellemében a 2014. évben így kerültek kialakításra a 

csoportok 

I. csoport (súlyos és halmozottan sérültek csoportja) 8 fő  

súlyos, halmozottan sérült 7 fő 

középsúlyos fokban sérült 1 fő  

közülük képzési kötelezett 4 fő 

II. csoport (enyhe és középsúlyos sérültek csoportja) 8 fő 

súlyos, halmozottan sérült 3 fő 

értelmileg akadályozott 5 fő 

közülük képzési kötelezett 2 fő 

III. csoport (munkaterápiás csoport) 6 fő 

értelmileg akadályozott 6 fő 

 

A súlyos és halmozott sérültek csoportjában egyénre szabott gondozási feladatok 

ellátása mellett kerül sor sérülés specifikus fejlesztésre. Ebben a csoportban elsősorban az 

érzékelés fejlesztése /látás, hallás, ízlelés, tapintás/ kontraktúrák oldása, és a nonverbális 

kommunikáció fejlesztése a fő feladat. A foglalkozás időtartamát az aktuális 

együttműködési képesség határozza meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Háztartástan foglalkozás - Pécs 

Az enyhe és középsúlyos sérültek csoportjában beszédfejlesztés, környezetismeret, 

játékra nevelés, kis és nagymozgások fejlesztése, koordináció fejlesztés, önkiszolgálás, 
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manuális és szabadidős tevékenység témakörben zajlanak a foglalkozások. Feladatunk a 

szinten tartás, egyénre szabott fejlesztés a kliensek szocializációjának segítése. Részükre 

a napi csoportfoglalkozások mellett heti három 30 perces egyéni foglalkozást tartunk. 

A munkaterápiás csoport tagjai részére fő feladat az önellátás, önkiszolgálás fejlesztése 

a kreatív műhely és tréning konyha munkafolyamataiban aktív részvétel, a hétköznapok 

eseményeiben való tájékozódás és a szabadidő hasznos eltöltésének elsajátítása. 

A foglalkozások megtartására a csoportszobákban, a tornaszobában, kondicionáló 

teremben, az ebédlőben, kézműves műhelyben, közösségi teremben az intézményhez 

tartozó téren van lehetőség kabinet rendszer alkalmazásával. 

 

Terápiás foglalkozások, szakkörök 2014. évben 

A fejlesztő foglalkozások programját a gyógypedagógus állítja össze, megtartásukban 

gyógypedagógus, a terápiás munkatárs, és külső óraadó terapeuták vesznek részt. 

Masszázs – kedvezően hat a mozgásában korlátozott kliensek fizikális és 

kedélyállapotára 

Zeneterápia – érzelmi állapot javítás ,pozitív önértékelés, sikerélmény. 

Művészet terápia – önkifejezés, esztétikai élmény , /papír ,textil,agyag, tűzzománc stb./ 

Mozgásterápia – naponta Mozgáskotta módszerrel kiscsoportos formában, egyénileg 

golyófürdő, Bobat labda, Wesco elemek stb. 

Fény és illatterápia – naponta egyénileg és csoportosan 

Etetésterápia – Bobat és Castillo Morales módszer alkalmazásával. 

Kommunikációs tréning – nonverbális jelzések – Bliss, artikulációs gyakorlatok, 

szókincs és beszédfejlesztés, vers, énektanulás 

Kutyaterápia - A terápia a fiatalok személyiségét, mozgását fejleszti, illetve önállóságra 

is nevel. A foglalkozások során játszva tanulnak, az állatokkal való kommunikációt, a 

velük való bánásmódot, szociális élethelyzeteket gyakorolnak, s a cél az, hogy minél 

jobban be tudjanak illeszkedni a társadalomba. A kutyaterápiát a Misina Természet- és 

Állatvédő Egyesület vizsgázott terápiás kutyákkal, és képzett szakmai csapattal, 

gyógypedagógussal az intézményünk gyógypedagógusaival összehangoltan tartja.  

 

Tárgyi környezet: 

3 csoportszobában csoportos foglalkozás és szabadidős tevékenység zajlik. Manuális 

tevékenységek végzésére kézműves műhely került kialakításra, testedzésre tornaterem áll 

rendelkezésre.  

Egyéni foglalkozásokhoz terápiás terem áll rendelkezésre.  

A csoportokban egy-egy fő gondozó dolgozik. A gondozók csúsztatott munkarendben 

látják el feladatukat.  

A fiatalok rendszeresen készülnek műsorral a Csilla Házban tartott szentmisékre az 

egyházi ünnepekhez kapcsolódóan. Erzsébet napon szerepeltünk, német vendégeink 

számára készültünk egy kis műsorral. Karácsonyi műsort készítettünk a szülők, 

családtagok számára.  

Az év során az intézményben hospitálók: 

1 fő szociális munkás hallgató 

1 fő gyógypedagógus hallgató 

7 fő szociális gondozó és ápoló 
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Terápiás foglalkozás - Pécs 

 

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT CSILLA 

GONDVISELÉS HÁZA 

SZOCIÁLIS  KONYHA   

7629 PÉCS, APAFI UTCA 99-101. 

 

Az intézmény bemutatása 

Az alapítás dátuma:    1995. április 11. 

A működési engedély száma:   BAC/89-8/2013  

Ágazati azonosító:    S0011509 

  
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és 

eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

Étkeztetésben részesítjük azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy 

egészségi állapota miatt nem képes az előző bekezdés szerinti étkezésről más módon 

gondoskodni. 

 

A tevékenység mérőszámai 

A szociális ebédelők éves átlag létszáma: 79 fő/nap  

Folyamatosan figyelemmel kísérjük és ellenőrizzük az alapanyagokat, a beszállítók 

engedélyeit, a használt tisztítószereket is. 

A konyhaszemélyzet 1 fő szakács végzettségű konyhai dolgozó, 1 fő szociális segítő, és 1 

fő élelmezésvezető. 
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Igény szerint készítünk különféle diétás ételeket és nehézségekkel küzdő napköziseink 

számára pépes ételt is. A konyhai munka különböző fázisaiba terápiás munkatársaink 

felügyeletével a napközis klienseink is bekapcsolódnak. 

Rendezvényeken a büfét és az étkezést a konyha munkatársai biztosítják. 

A szociális konyha nem használja ki folyamatosan a 120 fős kapacitását, az éves átlag 

létszám 79 fő. Fontosnak tartjuk, hogy megtaláljuk a rászorulókat, ehhez folyamatosan 

kapcsolatot tartunk a családsegítő szolgálattal. 

 

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT CSILLA 

GONDVISELÉS HÁZA 

TÁMOGATÓ  SZOLGÁLTATÁS  -  PÉCS  

7629 PÉCS, APAFI UTCA 99-101. 
 

Az intézmény bemutatása 

Az alapítás dátuma:   2003. január 1.  

A működési engedély száma: BAC/89-8/2013 

Ágazati azonosító:   S0011509 

 

2014.évben Támogató Szolgálatunk összesen 46 fogyatékossággal élő személynek 

nyújtott állandó segítséget. 

Támogató szolgálat klienseinek fogyatékosság szerinti megosztása: 

Mozgás:  8 

Értelmi: 24 

Autista:  5 

Halmozott:  9 

Az ellátásuk elsősorban a saját nappali intézménybe történő szállításon és az iskolába 

eljutáson kívül, orvoshoz illetve szakrendelésre kísérésben valósultak meg. Minden 

szállítás mellé személyi segítőt is biztosítottunk. 

A Támogató Szolgálat személygépkocsijai a szociális étkeztetésben is aktív szerepet 

vállalnak, eljuttatják a szociálisan rászoruló családok és személyek részére a napi meleg 

ételt. 

Számos esetben nyújtunk segítséget a fogyatékossággal élőknek abban, hogy a hivatalos 

ügyeik rugalmasabb és gyorsabb lebonyolításához a megfelelő információs segítséget 

biztosítjuk számukra. Pl: időpontok kérése, e-ügyintézés segítése, előzetes információk, 

szükséges nyomtatványok beszerzése. 

2014. évben a Támogató Szolgálat személyi segítésre 2.621 órát fordított. 
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MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT CSILLA 

GONDVISELÉS HÁZA 

TANYAGONDNOKI  SZOLGÁLAT-  PÉCS  

7629 PÉCS, APAFI UTCA 99-101. 
 

A szolgáltatás bemutatása 

Az alapítás dátuma:    2007. 

A működési engedély száma:  BAC/89-8/2013 

 

A tanyagondnoki szolgáltatás célja, hogy az István-akna területén élők esélyegyenlőségét 

biztosítsa az infrastruktúra, valamint az alapvető szociális, egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférés megkönnyítésével. A szolgáltatás megvalósulásával a gondoskodó társadalmi 

környezetben a legnehezebb életkörülmények között élők is a nem hátrányos helyzetű 

településeken lakó egyének életesélyeit megközelítve, biztonságban és méltósággal 

élhetik hétköznapjaikat.  

Az alapszolgáltatási feladatok keretén belül a tanyagondnoki szolgálat - együttműködve a 

szolgáltatásokat végző intézményekkel - segítséget nyújt az ellátottaknak, hogy képesek 

legyenek otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartására, egészségi, 

mentális állapotukból, vagy egyéb okokból származó problémáik megoldására. Az 

esélyegyenlőség biztosítása érdekében különös jelentőséggel bír a szociális jellegű 

ellátást vagy szolgáltatást igénylők megfelelő tájékoztatása. Az információs szolgáltatás 

célja, hogy a szolgáltatásokat, ellátásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az 

ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal 

kapcsolatban. 

A tanyagondnok feladata az intézmények szolgáltatásainak a lakosok felé történő 

közvetítése. Tájékoztatja az érintetteket a szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, 

családtámogatási, munkaügyi és egyéb ellátások igénylésének lehetőségeiről, részleteiről, 

valamint részletes tájékoztatást ad az intézmények elérhetőségéről, nyitvatartási 

rendjéről, a szolgáltatások köréről, jellegéről, az igénybevételük módjáról, az ellátások 

igényléséhez szükséges iratokról.  

A családsegítésben való közreműködés során a tanyagondnok, ha az ellátott életében 

olyan problémát észlel, mely szakmai jellegű és az ő szakmai kompetenciáját 

meghaladja, jelez a családsegítő szolgálat felé. A továbbiakban biztosítja a 

családgondozó ellátotthoz való eljutását, illetve szükség esetén az ellátott Családsegítő 

Központba, majd onnan lakhelyére történő szállítását.  

A program célcsoportja: 

A program célcsoportját az István-akna nevű pécsi szegregátum területén élő lakosság 

teljes egésze alkotja. A lakosság nagy része munkanélküli segélyekből, szociális 

támogatásokból él. Hiányoznak az alapvető kereskedelmi szolgáltatások, orvos – védőnői 

ellátás csak a Hősök terén, illetve Szabolcsfaluban található. A Meszesi Családsegítő 

Központ számukra nehezen megközelíthető a ritkán közlekedő buszjáratok miatt. A 

területen nem megfelelő a közbiztonság, hiányos a vezetékes ivóvízellátás, a leromlott 

állapotban lévő lakásokban a fűtést szén, fa vagy olajtüzelésű kályhákkal lehet 

biztosítani. 
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Teljesítések és a haladás felsorolása: 

1. Folyamatos családlátogatások, kapcsolatfelvétel: 

A 2014-es évben is folyamatosan működött a szolgáltatás, év végére 64 család ellátása 

valósult meg, melynek kritériumai a megkötött megállapodásokban olvashatóak.  

2. Szociális adminisztráció: 

A szolgáltatás kezdete óta foglalkozunk a szociális ügyintézésben való segítségnyújtással. 

Felvállaltuk a szociális ügyintézésekben való aktív segítségnyújtást a következő 

területeken: hivatalos okmányok beszerzése, pótlása, különféle szociális 

szolgáltatásokhoz, segélyekhez való hozzájutás elősegítése, rokkantosítási eljáráshoz 

szükséges papírok beszerzése, munkaügyi központtal kapcsolatos ügyintézések, 

képzések, munkalehetőségek felkutatása, azokra való jelentkezések segítése, a 

Családsegítő és Gyermekvédelmi Központtal, valamint az iskolákkal való kommunikáció 

segítése, erősítése.  

3. Segítségnyújtás a szociális étkeztetésben való részvételhez: 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla Gondviselés Házának már meglévő, működő 

infrastruktúrájának kihasználásával 9 család részesül térítésmentes szociális 

étkeztetésben, amelyet néhány alkalomtól eltekintve rendszeresen házhoz szállítunk 

nekik.  

4. Személyszállítás: 

A rendszeres ebédszállításon kívül a szolgálat vállalta a kórházba, orvosi ellátásra, 

hivatalos ügyek intézésére, bevásárolni induló személyek szállítását is, amelyre a ritka 

buszjárat, a magas bérletárak és a terület ellátatlansága miatt hatalmas igény mutatkozott. 

István aknán még jelenleg sincsen élelmiszerüzlet, így a napi szükséges élelmiszerek 

megvásárolása is komoly terhet ró az ott lakókra. Idén is bevásárló utakat szerveztük , így 

a hét egy – egy napján több lakót szállítottunk a célterülethez legközelebb eső 

hipermarketbe, hogy a család számára szükséges élelmiszereket megvegyék. Ezek a 

nagyobb bevásárlások az olcsóbb üzletben havi szinten akár 15.000 forint megtakarítást 

is jelentettek a családok számára. A tanyagondnoki gépkocsi összesen 19.931 km-t futott. 

A hideg beköszöntét követően folyamatos segítséget nyújtottunk a palackos gázzal fűtők 

gázpalackcseréjének megoldásában, mert erre csak a városban van lehetőség.  

5. Adományok gyűjtése és a rászorultakhoz való eljuttatása: 

A Tanyagondnoki Szolgálatnak nem törvényi kötelezettsége ugyan az adományozási 

rendszerben való részvétel, azonban a mélyszegénység és a nélkülözés ilyen mértékű 

megnyilvánulása mellett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nem mehet el csukott 

szemmel. Az év folyamán több alkalommal rendeztünk ingyenes ruhaosztást. 
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MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT SZOLGÁLÓ 

SZERETET HÁZA ÉS MEGBECSÜLÉS HÁZA 

HAJLÉKTALANOK NAPPALI MELEGEDŐJE - PÉCS  

HAJLÉKTALANOK  KRÍZISSZÁLLÓJA  -  PÉCS  

7621 PÉCS, JANUS PANNONIUS UTCA 6. 
Az intézmény bemutatása 

Az alapítás dátuma nappali melegedő:  2005. december 30. 

A működési engedély száma nappali melegedő : BAC/415-3/2014 

Az alapítás dátuma krízisszálló:   2007. augusztus 17 

A működési engedély száma krízisszálló:  BAC/415-3/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karácsonyi meleg étkeztetés - Pécs 

A Janus Pannonius u. 6. épületben a Szolgáló Szeretet Háza Hajléktalanok Nappali 

Melegedőben rendelkezésre áll egy fürdőhelyiség, egy pihenőhelyiség a saját étel 

elfogyasztására, melegítésére alkalmas konyhával, mellékhelyiséggel (WC, kézmosó), 

valamint mosodahelyiség ipari mosó- és szárítógéppel. Az irodahelyiség a teljes 

infrastrukturális háttérrel (internet elérhetőség, telefon, számítógép, fénymásoló) 

rendelkezésre áll, így lehetőség nyílik az adminisztrációs munkák elvégzésére illetve a 

kliensek ügyintézéséhez segítségnyújtás biztosítására is. Előny, hogy a nappali melegedő 

a belvárosban található, így könnyen megközelíthető. 

A mosó – fürdő helyiség mellett 2 hálóhelyiségében (2x35m
2
, ami 2x110m

3
) van 

lehetőség a pihenésre és téli krízis időszakban (november 1-április 30) 20 fő részére az 

éjszakai tartózkodásra.  

Intézményünk által nyújtott szolgáltatások az ellátási területen élő valamennyi magát 

hajléktalannak valló személyre kiterjednek és szolgáltatásaink az egyéni 

szükségletekhez igazodnak. A melegedő napi 8 órában áll a hajléktalanok rendelkezésére. 
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Naponta közel 100 hajléktalan jön be hozzánk. A munkát a törvényi előírásoknak 

megfelelő képzettségű és létszámú személyzet mellett 15 önkéntes segíti naponta. 

Naponta kb. 3 zsák péksüteményt (kakaós és diós csiga, pizza, fánk) és 25-30 kg kenyeret 

osztunk ki. A kenyérre naponta 4 kg kenőmájas vagy 4 kg parizer ill. egyéb felvágott, 3-4 

kg margarin vagy 3-4 kg zsír kerül. 

A Szeretetszolgálat által használt Janus Pannonius utca 6 szám alatti ingatlan 2013-as 

évben megkezdett felújítási munkálatai a 2014-es évben tovább folytatódtak. A felújítás 

keretében kibővült a mosoda és a fürdő is új teret kapott. 14 éves nappali melegedő 

újonnan elkészült mosoda és fürdő blokkjának átadására a Szeretetszolgálat pécsi 

csoportjának hagyományos karácsonyi szentmiséje és ünnepsége előtt került sor. 

A hagyományokhoz híven, idén karácsonykor is ünnepi ebéddel vendégeltük meg a 

hajléktalan klienseinket. Két turnusban 160 ember kapott meleg ebédet: az ő 

kívánságukra idén töltött káposzta volt a menü. Az ebéd előtt karácsonyi műsort 

hallhattak a vendégek, és utána ajándékot és tartós élelmiszer csomagot is kaptak. 

 

 

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA 

IDŐSEK  OTTHONA  -  SIÓFOK  

8600 SIÓFOK, BÉKE TÉR. 2. 

 

A 2014. év számunkra nagyon fontos és örömteli hírt hozott. A Dél-Dunántúli Régió 

2012-ben pályázatot nyújtott be az idősek otthona korszerűsítése és kapacitásnövelése 

vonatkozásában. Pályázatunk az elbírálást követően tartaléklistára került, majd 2014 

júliusában kaptunk egy értesítést, mely szerint pályázatunkat támogatásra érdemesnek 

ítélték. Mind a korszerűsítés, mind a kapacitásnövelés egyaránt kiemelt fontossággal bír 

számunkra, hiszen az épület nagyon megérett a felújításra. A beruházásnak köszönhetően 

az akadálymentesítés mellett, lehetőségünk lesz olyan szakmai célú helyiségek 

kialakítására (mentális gondozó, betegszoba, orvosi szoba, könyvtár), mellyel eddig nem 

rendelkeztünk az épület jelenlegi kialakítása miatt. Nyolc új férőhellyel szeretnénk 

bővíteni kapacitásunkat, tekintettel a várakozólistán nyilvántartott igénylők magas 

számára (Évek óta folyamatosan 30 fölött van a férőhelyre várakozók száma). Az 

újonnan kialakítandó lakószobáknak a még beépítetlen tetőtér ad majd otthont.  

Intézményünk jelenleg 40 fő időkorú számára nyújt teljes körű ellátást. A teljeskörű 

ellátás a fizikai és mentális gondozás párhuzamos, egymást kiegészítő, prevenciós célú 

szoros együttműködése. A megfelelő színvonalú testi gondozás, egyre több esetben 

ápolási tevékenységgel is kiegészül. Az időskorúak igénye, állapota és akarata 

figyelembe vételével megvalósuló foglalkoztatás, színes és tartalmas programokat nyújt 

az idősek számára. 

A Farsangot követően márciusban megünnepeltük a Nőnapot, elkezdtünk testileg és 

lelkileg ráhangolódni a húsvéti időre.  
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Közösségi alkalmak - Siófok 

Április hónap első hetében volt esedékes a mozgó urna kérelmeket benyújtani a helyi 

önkormányzathoz, hogy a mozgásukban korlátozott lakók is le tudják adni szavazatukat 

az országgyűlési választásokon. A választás zavartalanul lezajlott. Április 20. Húsvét 

vasárnapja volt. Ez alkalomból készültünk testileg és lelkileg az ünnep méltó 

megünneplésére. Ebben a hónapban látogatásunkat tettük a Siófoki Kórház 

Gyermekosztályán. Húsvét hétfőjén az otthon férfi lakói kedves locsolóverssel 

köszöntötték az otthon női lakóit és a hölgy munkatársakat.  

Május hónapban ünnepeltük helyi szinten (is) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 25 éves 

évfordulóját. Ez alkalomból időseink kis műsorral készültek. Május hónap az édesanyák 

és a gyermekek hónapja is. Ezen jeles alkalmak kapcsán készültünk időseinkkel. Anyák 

napja alkalmából a fogyatékkal élő gyerekek köszöntötték az idős otthon lakóit nagyon 

kedves, megható műsorral. Májusban tartottuk meg a gyereknapot. Az idős otthon 

lakóival kézzel készült ajándékkal és játékos vetélkedővel készültünk a fogyatékos 

gyermekek számára. 

A június hónap minden tekintetben gazdag és mozgalmas hónap volt. A rendszeres napi 

programok mellett több esemény is színesítette az itt lakók mindennapjait. 

Megemlékezést tartottunk a Trianoni békediktátum megkötésének 94. évfordulóján. 

Júniusban néhány gondozottal hajókirándulásra mentünk és ebben a hónapban kerti partit 

szerveztünk idős ellátottink számára.  

2014. július első hetében Ják környékéről érkeztek hittanos gyerekek, hogy egy kis 

műsorral színesíthessék az idős otthon lakóinak mindennapjait. Böjte Csaba testvér idén 

második alkalommal szervezte meg a Balatoni Csillagösvény tábort. A Marosszéki 

Kodály Zoltán Gyermekkórus néhány tagja látogatott el hozzánk és nagyon szép 

műsorral kedveskedtek idős lakóinknak, valamint a fogyatékkal élő gyerekeknek.  

Augusztus 14-én Budapestre utaztunk a Máltai Szeretetszolgálat 25 éves évfordulójának 

zárásaként megrendezésre kerülő szentmisére. Augusztus 13-án két lakóval és a 

Fogyatékkal élők nappali intézetének ellátottaival Székesfehérvárra mentünk egy 

egynapos kirándulásra, ahol többek között megtekintettük a Bory várat is. 
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Augusztus 20-án 4 ellátottal részt vettünk a hagyományosan e napon megtartott ünnepi 

szentmisén, melynek zárásaként lakóink tartottak kis ünnepi műsort a Szent István 

szobornál.  

Szeptember első hetében Veni Sancte ökumenikus imádkozásra gyűltünk össze.  

Szintén ebben a hónapban a Fővárosi Állatkertbe utaztunk egy a napközivel közös 

kirándulásra.  

Október 1-je hivatalosan az idősek világnapja, ezért ebből az alkalomból az egész 

hónapban róluk, velük emlékeztünk, ünnepeltünk. Október 2-án Siófok Város 

Önkormányzata az idősek világnapja alkalmából egy közös, nagy rendezvényt szervezett 

a helyi sportcsarnokban.  

Október 6-án a 13 aradi vértanúra emlékeztünk az otthon kápolnájában. Október 15-én a 

vakok és gyengénlátók interaktív kiállítást szerveztek látó embertársaik számára 

„Érzékenyítő kiállítás”címmel. Október 22-én az ’56-os eseményekre emlékeztünk az 

otthon kápolnájában. Október 27-én Puskás Antalék csángó népdalokkal, egyházi 

énekekkel, versekkel, mókás történetekkel kedveskedtek gondozottaink számára.  

November első vasárnapján, halottak napján katolikus szentmisén vettek részt a kedves 

lakók. Az ezt követő héten elkezdtünk készülni a közelgő egyházi ünnepekre, többek 

között Szent Márton napjára. November 16-án az otthon lakói közül páran részt vettünk a 

Tolerancia Napja alkalmából megrendezett eseményen. November 28-án a civilek 

vásárán a lakók által készített meleg sálakat is „árusítottuk”. Ebben a hónapban is 

meglátogattuk a Siófoki Kórház Gyermekosztályát, ahol műsorral és apró ajándékokkal 

kedveskedtünk a. kis betegeknek. 

Decemberben szentgyónást szerveztünk az idős otthon katolikus lakói számára. 

December 5-én minden lakót meglátogatott a Mikulás. Lakóink nagy szeretettel és 

lelkesedéssel fogadták.  

Karácsony előtt vendégül láttuk a napközis gyerekeket, akik betlehemi játékot adtak elő 

számunkra. Megkezdődött az adományok gyűjtése és szétosztása rászoruló családok, idős 

emberek részére. December 24-én délután közösen karácsonyoztunk az idősekkel, 

hozzátartozóikkal, valamint az idősek otthona munkatársaival.  

Tartalmas, szép évet zártunk, melyet a munkatársakon túl önkéntes segítőinknek is 

nagyon köszönünk. Igyekszünk a ránk bízottak igényeinek megfelelni. Napi 

rendszerességgel biztosítjuk a lehetőséget a test és a lélek karbantartására. A mindennapi 

közös tornába, valamint a a reggeli órákban az otthon kápolnájában szervezett közös 

imádságba bárki bekapcsolódhat. Péntekenként katolikus hittan keretében az időseknek 

és a munkatársaknak egyaránt lehetősége van a gitárral kísért közös éneklésre, valamint a 

közös beszélgetésekre. lelki gyakorlatra. 
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MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA 

FOGYATÉKKAL  ÉLŐK  NAPPALI  INTÉZMÉNYE  -  SIÓFOK  

8600 SIÓFOK BÉKE TÉR. 2. 

A nappali részlegben folyó munkát az éves foglalkoztatási terv alapján végzik az 

intézményben dolgozó szakemberek. Az éves foglalkoztatási tervet a szakmai vezető-

terápiás munkatárs készíti el, kiemelt figyelmet fordítva az integráció minél szélesebb 

körű megvalósulására. A felnőtt gondozottaink számára nyújtott gondozás-nevelés során 

fontos momentum a particípáció, a normalizációs elv szem előtt tartása. A keresztyéni 

értékrend közvetítése gondozottaink és családjuk felé, valamint a néphagyományok és a 

jeles napok bemutatása. Intézményi nevelésük- gondozásuk során a napirendbe építve 

valósítjuk meg a munka-szabadidő és a pihenés helyes arányát. Az elmúlt év eseményei 

az alább felsorolt szempontok alapján a következő eseményekkel valósult meg.  

Az év elején újévköszöntőt tartottunk, a jeles napokat és a keresztényi nevelés 

fontosságát hangsúlyozva, figyelembe véve, vízkereszt napjáról emlékeztünk meg. A 

húsvéti ünnepek előtt intézményünkben az utolsó vacsorát dramatikus eszközökkel 

közösen megjelenítettük, mely ünnepség nagyon bensőséges és felemelőre sikerült. 

Augusztusban kenyérszentelő ünnepséget tartottunk az idősotthon lakóival együtt, Dr. 

Gárdonyi Máté katolikus plébános és Bozsoki –Sólyom János református lelkész 

közreműködésével. Bőjte Csaba atya által szervezett országjárás a Csillagösvény túra 

érintette Siófokot ezen belül az idősotthonban is felléptek. A rendezvényen részt vettek a 

mi fiataljaink. Közös Tolerancia napot tartottunk a református egyházközség 

rendezésében. A rendezvény a Máltai Szeretetszolgálat, a Ments-vár Alapítvány és 

Kikerics Alapítvány együttműködésével valósult meg. A rendezvény kiemelt támogatója 

volt a Kikerics alapítvány, a Ments-vár Alapítvány és a Máltai Szeretetszolgálat, valamint 

a református egyház. Közös Márton napi ünnepséget tartottunk az idősotthon lakóival a 

helyi katolikus templomban.  

Az integráció további eseményei valósultak meg az alábbi rendezvényeken, farsangi 

mulatságokat tartottunk, voltunk az idősotthonban zenés-táncos műsort adtunk.  

Jártunk Ságváron, ahol a nyugdíjas klub meghívására érkeztünk. a ságvári alsó tagozatos 

gyermekekkel közösen szerepeltünk. Csoportunk a Kesztyű című mesejátékot adta elő 

nagy sikerrel. Pesten jártunk, megtekintettük a Parlamentet, és a koronázási jelvényeket. 

Nyáron a nemzetközi strandröplabda bajnokságra kaptunk meghívást.  

A magyar strandröplabda válogatottal barátságos mérkőzést vívhattak fiataljaink.  

A Kilitiért egyesület szervezésében évente rendezésre kerülő szüreti mulatságon vettünk 

részt, ahol a társadalmi integrációs lehetőségünk, hogy épekkel együtt fellépünk. Évről- 

évre egyre színvonalasabb tánccal bizonyítjuk gondozottaink sokszínű képességeit. Az 

idén először az idősotthon gondozottai és a fejlesztő iskola gyermekei együtt léptek fel 

fiataljainkkal. 

A szülőkkel való kapcsolattartásra, az intézményben végzett szakmai munkára ad 

betekintési lehetőséget az évente kétszer megrendezésre kerülő nyílt napok. Gergő juhász 

kanala című színdarabot adtuk elő, miután a népi hagyományokkal és mesterségekkel 

hónapok óta foglalkoztunk. Nagysikerű összegzése volt a nép mesterségek, öltözködés és 

a népi élet pontosabb megismerésére irányuló projektünk lezárásaként. Gyermeknapot 

tartottunk intézményünkben, az idősotthon lakóival és a szülők bevonásával. majd közös 

hajókiránduláson vettünk részt a Pécsi és Marcali társintézményekkel. Balatonfüreden 

töltöttünk el egy szép napot városnézéssel, kisvasutazással, nagy közös ebédeléssel. 

A napközi legfontosabb ünnepélyei az Anyák és Gondviselők napja, melyen a Három 

Pillangó című mesejátékot adtuk elő. Az elmúlt év kiemelkedő eseménye volt a 25 éves a 

Máltai Szeretetszolgálat Magyarországon. A karácsonyi műsoron betlehemes játékot 
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adtunk elő, majd az ajándékosztásra került sor, ahol támogatóink jóvoltából sok szép 

ajándékot kaptunk, melyek a következő év szakmai munkáját segítik. 

 

 

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA 

TÁMOGATÓ  SZOLGÁLAT  -  SIÓFOK  

8600 SIÓFOK BÉKE TÉR. 2. 

A szolgálat a tavalyi év során 36 fő súlyosan fogyatékos személy számára nyújtott 

segítséget. Szolgáltatásunk a fogyatékos emberek szükségleteinek speciális kielégítését 

végzi, figyelembe véve az igénylő egészségi állapotát, korát, élethelyzetét, körülményeit. 

A személyszállító szolgáltatás iránti magas igény miatt, két gépkocsi áll ellátottaink 

rendelkezésére, melyből az egyik a szakmai előírásoknak megfelelően akadálymentesített. 

Gépkocsijaink az elmúlt év során összesen 75468 km-t tettek meg feladataink ellátása 

érdekében. Napi rendszerességgel végezzük a tanköteles korú ellátottaink köznevelési, 

valamint felnőtt gondozottaink szociális intézménybe történő be- és hazaszállítását. Nagy 

öröm számunkra, hogy a Régiónak köszönhetően sikerült lecserélnünk sokat használt, 

közel 300 000 km-t futott egyik gépkocsinkat, újra. 

A szolgálat a jogszabályban meghatározott kötelező formákon túl – személyi segítő 

szolgáltatás, személyszállító szolgáltatás, információs szolgáltatás – más feladatokat is 

ellát, pl: szabadidős rendezvények, programok szervezése fogyatékos gondozottaink 

számára, nehéz élethelyzetbe került fogyatékos gyermeket nevelő családok, illetve 

fogyatékkal élő gondozottak részére nyújtott adományok. Közreműködünk a nappali 

intézmény, valamint az idősek otthonában élők számára szervezett rendezvényekben, 

programokban, réészt vettünk Győrben a Máltai Sportnapon. A szolgálat segítségével 

valósul meg heti rendszerességgel az úszás, melynek a Galérius Fürdő ad otthont. Szintén 

heti rendszerességgel közreműködünk a könyvtárlátogatásban, és a C&M táncstúdió, 

fogyatékos fiataljaink számára szervezett táncóráinak látogatásában. Ezen programok 

megvalósulásában a személyis segítő és a szállítói szolgáltatás is besegít. Kapacitásunk 

függvényében személyszállító szolgáltatásunk támogatást nyújt a városban működő civil 

szervezetek, egyházak programjainak megvalósításához, ilyen pl: a gyermekek nyári 

táboroztatása.  

Feladatainkat igyekszünk az ellátotti igényeknek megfelelően, valamint az idős otthon és 

a nappali intézmény programjaival összehangoltan végezni. 

 

 

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT DÉL-DUNÁNTÚLI 

RÉGIÓ 

FEJLESZTŐ  NEVELÉST-OKTATÁST  VÉGZŐ  ISKOLA  –

PÉCS,  MARCALI,  SIÓFOK  

7629 PÉCS, APAFI U. 99-101. 

8600 SIÓFOK, HONVÉD U. 36. 

8700 MARCALI, TÁNCSICS U. 103. 

A Dél-Dunántúli régióban hiánypótló és specializált fejlesztő oktatást végző máltai 

iskolák 

a hatékonyabb működtetés érdekében 2014-ben összevonásra kerültek. Az iskola új 

működési engedéllyel, pécsi székhellyel és Marcaliban illetve Siófokon működő 

telephellyel kezdte meg a 2014/2015-ös tanévet. Az iskola átalakulása mellett regionális 

szinten nőtt az ellátottak száma 3 fővel. Az intézmény köznevelési törvényben előírt 
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MMSZ-DÉL DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KÖZPONT ,  

FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁST VÉGZŐ ISKOLA  
 

2014.  SZEPTEMBER 1-TŐL 1  INTÉZMÉNYKÉNT 3  

TELEPHELYEN FOLYIK F EJ LESZTŐ OKTATÁS .   

PÉCS ,  SZÉKHELYINTÉZM ÉNY :  SÚLY OSA N -HALMOZ OTTAN 

FOGYATÉKOS GYERMEKEK  FEJ LESZTÉSE .   

MARCALI :  FŐKÉNT AUTI ZMUS SPEK TRUM ZA VARO S 

GYEREKEK FEJ LESZTÉSE .   

S IÓF OK :  KÖZÉPS ÚLYO S É S SÚLYO SAN HALMOZ OTT AN 

SÉRÜLT GYEREKEK FEJ LE SZTÉSE .   

TANUL ÓK SZÁMA :  36  FŐ  

feltételeinek teljesítéséhez a szükséges vezetői, gyógypedagógusi, pedagógus asszisztensi 

beiskolázások megkezdődtek. A fejlesztő iskolai létszám bővítésének csak a földrajzi 

távolság, és a támogató szolgálat kapcitásainak vége szab határt. Ez részben kihívások elé 

állít minket, hiszen a szükséges ellátásokban sokan nem tudnak megfelelő 

rendszerességgel, vagy egyáltalán részt venni. Másfelől felveti az intézményi kapacitások 

bővítésének lehetőségével való foglalkozást a régióban. 

 

Összefoglaló 

 2014-ben a téli szünet utáni első tanítási nap január 6-án volt. Az első féléves munka 

értékelése, a szöveges értékelést tartalmazó értesítők megküldése a szülőknek január 24-

én megtörtént. 

A hónap végén szülői értekezletet tartottunk, ahol aktualitásokat beszéltünk meg, 

praktikus információkat osztottunk meg a szülőkkel. 

Február második hetében kezdtük el intézményegységünk dekorálását a farsang jegyében. 

28-án nagyon jó hangulatú farsangi mulatságot tartottunk a magjelent szülőkkel és 

meghívott vendégekkel. A jelmezes bemutatkozás után több állomásból álló ügyességi 

vetélkedőt szerveztünk a gyermekeknek és a szülőknek. Március hónapban az 

édesanyákat, illetve leány tanulóinkat apró nőnapi figyelmességgel leptük meg.  

Nemzeti ünnepünkön a „Margaréta” csoport saját készítésű kokárdát tűzött az 1848-as 

emlékműhöz. 

Az április második hetére – szülők társaságában - tervezett tavaszi kézművesnapot a 

gyermekek megbetegedése miatt sajnos le kellett mondanunk. 

Május 6-án 

táncos - mesés 

műsorral 

köszöntöttük 

az édesanyákat, 

majd közös 

ebéddel és jó 

hangulatú, 

kötetlen 

beszélgetéssel 

zártuk a 

programot. 

Május 18-án 

családi 

hajókirándulás

on vettünk 

részt, amelyre 

nagyon sok szülő kísérte el a gyermekét. A hajózás után - szülői felajánlás jóvoltából – 

pizzát ettünk, fagylaltoztunk, majd egy rövid sétát tettünk a kikötőben. 

A hónap végén - gyermeknap alkalmából - a „Ments-Vár” Alapítvány vendégeként Lala 

bohóc látogatott el intézményünkbe. Kedves műsorát örömmel fogadták a gyermekek, 

fiatalok és felnőttek egyaránt. A programot családi vetélkedővel és közös ebéddel zártuk. 

A tanév utolsó tanítási napja június 13-a volt, 16-án tartottuk a tanévzáró - és osztályozó 

értekezletünket, mely után az év végi értékeléseket megküldtük a szülőknek. A tanév 

munkájának értékelése, a csoportok összetételének, létszámának jövő tanévre várható 

alakulásának felmérése is megtörtént. 

 

 

A 2014/15-ös tanév első tanítási napja 2014. szeptember 1. volt. A tanévkezdés 

zökkenőmentesen zajlott: megtörtént a csoportszobák előkészítése a gyermekek 

fogadására, valamint a tanmenetek, anyakönyvek, egyéni fejlesztő naplók megírása, 

ellenőrzése, a tanulók Szakértői véleményének átnézése és rendszerezése. 
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Szeptember második hetében tartottuk meg a szülői értekezletet, aktualitásokat 

beszéltünk meg, a tanévre vonatkozó praktikus információkat osztottunk meg a szülőkkel 

(többek között beszéltünk a változásokról valamint bemutattuk az összevont tanintézmény 

igazgatóját, aki megtisztelte jelenlétével az összejövetelt). 

Szeptemberben az Idősotthon lakóival, illetve a Nappali Intézmény gondozottjaival közös 

zenés tanévkezdést tartottunk. 

Szeptember 27-én egy tanulónk és két pedagógus is részt vett a városrészben 

megrendezésre került „Szüreti felvonuláson”. 

Október első hetében - a szülőkkel közös programunk a termésgyűjtő séta volt 

Október 27-én az Idősotthonba látogattunk el, ahol az Idősek napjának apropóján 

ajándékkal kedveskedtünk az otthon lakóinak. 

December 22-én tartottuk Karácsonyi ünnepségünket a szülőkkel és meghívott 

vendégeinkkel. 

A december 23-tól kezdődő téli szünet 2015. január 5-én, a szünet utáni első tanítási 

nappal ért véget. 

 

 

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET  

PÉCSI CSOPORT  

JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS  

7621 PÉCS, JANUS PANNONIUS U. 6. 
 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Önkéntes Csoportja önkéntes orvosok 

munkájával járóbeteg szakellátás nyújt a városban élők számára.  

Dr. Nagy Ibolya, az MMSZ Pécsi Csoportjának és egyben a járóbeteg szakrendelésnek is 

alapítója volt, egyszersmind örökös tiszteletbeli vezetője a csoportnak. 2014 nov. 10-én 

ezt a lankadatlan lelkesedéssel és szeretettel végzett munkát örökre átadta nekünk. 

2014 évben hosszas engedélyezési eljárás után dr. Gyuk Mária megkezdte a 

pulmonológiai szakrendelést. Így az orvosok létszáma a 2013- as évhez képest nem 

változott, 2014- ben 15 fő orvos látta el a szolgálatot.  

Asszisztenseink létszáma Lizitzky Gizella hosszas betegsége miatt egyel csökkent, így 

jelenleg 13 önkéntes segíti az orvosok munkáját. 

Jelenleg a következő 10 OEP által finanszírozott szakrendeléssel rendelkezünk: 

Belgyógyászat, Bőrgyógyászat, Szemészet, Orthopedia, Pulmonológia, Ideggyógyászat, 

Rheumatológia, Nőgyógyászat, Sebészet, Pszichiátria 

Szakember hiányában továbbra is szünetel az ultrahang, kardiológia, és urológiai 

szakrendelés. 

2014- ben 2900 beteget láttunk el. A 2013- as évhez viszonyítva a belgyógyász, 

bőrgyógyász, sebészeten kevesebb, míg az ideggyógyászaton, nőgyógyászaton, 

pszichiátrián, és rheumatológián több plusz beteg fordult elő. 

A legtöbb beteget az orthopediai szakrendelés látta el. (lásd. mellékletet) 

Influenza védőoltásban részesült 27 beteg. 
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Tárgyi feltételek: 

 Megoldódott a rendelők fűtése, sikerült a telefonközpont és az al-állomások 

kiépítése. 

 Német adományból 1000 euró értékben kórszerű EKG készüléket vettünk 

 Az újonnan beindított pulmonológiai szakrendelés működéséhez szükséges 

spirometert és vérgáz analízis készüléket vásároltunk 

 Az OEH – től kapott és pályázatból nyert pénzből gyógyszereket, 

fertőtlenítőszereket és kötszereket vásároltunk: 1.100.000 forint értékben, melyeket 

olyan rászoruló betegeknek adtunk ki, akik az orvos által felírt gyógyszereket nem 

tudták kiváltani. 

 2014- ben kiadott gyógyászati segédeszközök, betegágy 8, könyökmankó 10 db. 

 A Mohácsi Kórháztól és a Siklósi Kórháztól, német adományból 2-2, ágyat kaptunk. 

 

Jelentősebb események, rendezvények: 

 Elsősegély tanfolyam 2014.02.22-23-án ahol 23 fő érvényes vizsgát tett. 

 2014.05.28. –án a Budapesti Máltai egészségügyi szolgálat segítségével  

(Dr. Szalai László, és három rezisztens) 46 személynél részletes szemészeti 

vizsgálatot végzett, 26 fő ingyen szemüveget kapott, 29 betegnél belgyógyászati 

vizsgálat is történt. Közülük 2 főt akutan kellett ellátni, 2 főt pedig a pszichátriára 

küldtük további kezelés céljából. 

 Október 11.-én régiós Máltai Egészségnapi rendezvényen, orvosi előadások, 

Meridián tornabemutató, vérnyomásmérés és orvosi tanácsadás történt. A jól 

sikerült rendezvényen kb. 300 fő vett rész. 

 Újra felvettük illetve megújítottuk a kapcsolatot az Osteuropa Hilfe vezetőségével  

(személyes találkozással és levelezéssel). 2014 November 02.-án megköszöntük 

eddigi segítségüket, részletesen elszámoltunk 2014-ben a tőlük kapott pénzösszeg 

felhasználásról. További segítségüket kértük, hogy 2015-ben is tudjunk 

gyógyszereket, kötszereket, stb. vásárolni, és ha lehetséges a bőrgyógyászati 

szakrendelés számára Cryopen készüléket beszerezni.  

 

Feladataink: 

 Az orvosok és az önkéntesek szakmai továbbképzése, ha lehetséges pályázati pénz 

segítségével. 

 Szükséges ismételten felvenni a kapcsolatot a háziorvosokkal és a három rendelő 

intézettel (Lánc u., Uránváros, MÁV). A Keresztény orvosoknál és az Orvos 

klubban, esetleg szórólapokkal szakrendelésünket ismertetni, hogy a forgalmunkat 

és így bevételünket növelni tudjuk. 

Ezt már 2014- ben is elkezdtük, de ezt tovább kell az eddigieknél is nagyobb 

intenzitással folytatni. 

 A hiányzó szakrendelésekre fontos új kollégákat toborozni  

Köszönt illeti a Járóbeteg Szakrendelés minden orvosát, önkéntesét és dolgozóit, akik 

2014- ben is szorgalommal, áldozatos munkával segítettek feladataink megoldásában. 

Külön köszönet Dr. Sík Máriának, a járóbeteg szakellátás vezetőjének áldozatos önkéntes 

munkájáért. 
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MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT PÉCSI CSOPORT  

JOGI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT 

7621 PÉCS, JANUS PANNONIUS U. 6. 
 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Csoportjánál, 2014 évben a jogi tanácsadó 

szolgálatot 8 jogász kolléga látta el önkéntesen. Az egyik pénteki napon nem volt jogi 

tanácsadás. Nagy örömünkre 2014 áprilisban csatlakozott a Jogi tanácsadó Szolgálathoz, 

Dr. Schönberger Tünde, a NAV munkatársa ezért az elmúlt évi 7 jogász helyett , 8-an 

teljesítettek szolgálatot.  

A jogi tanácsadást d.u 17- 18 óra között látjuk el, természetesen ha több ügyfél van akkor 

18 óra után is folytatjuk a tanácsadó munkát. Csütörtöki napokon nyugdíj ügyekben és az 

ehhez kapcsolódó rokkantsági ellátás és rehabilitációs ellátás ügyekben tartunk 

tanácsadást. 

 

A Jogi Tanácsadó Szolgálatot 2014 évben 180 érdeklődő és tanácsot kérő kereste fel, és a 

jogász kollégák, összesen 113 napon át látták el önkéntesen a tanácsadást. 

 

 

MODELL PROGRAMOK , PÁLYÁZATI PROJEKTEK  

 

KOMPLEX TELEP PROGRAM -  GYULAJ ,  2014.  

 

Gyulaj társadalmi és foglalkoztatási problémái több forrásból fakadnak, és mára már 

többrétegű hátrányok jellemzik az itt élő aktív korú lakosságot. A falu erőforrásai 

túlnyomórészt mezőgazdasági és erdészeti nagyüzemek birtokába kerültek, amelyek 

elidegenedve a falutól, kizárólag az üzleti haszon megszerzésében érdekeltek, társadalmi 

felelősségvállalásuk nem tetten érhető, közösségi szempontjaik nincsenek. Gyulajon az 

1950-es években tört meg az addig szerves, belső erőforrásokra alapozott fejlődés, és 

kezdtek széttöredezni a társadalmi kohézió erővonalai. Nagyarányú elvándorlás mellett 

fokozatos elszegényedés jellemezte egyre inkább, mely folyamatot csak felerősített az 

erdő szélén élő nincstelen cigány családok beköltöztetése a faluba. Így a rendszerváltás 

idejére a gyulaji munkavállalók jelentős része került abba a helyzetbe, hogy a kényszerű 

leépítések során őket nem tartotta meg sem a termelőszövetkezetből létrejött, több ezer 

hektár szántót birtokló mezőgazdasági részvénytársaság, sem az állami tulajdonban 

maradt, szintén jelentős gyulaji területeket magáénak tudó erdészet. Ma már a termelési 

módok nem is teszik szükségessé jelentős mennyiségű munkavállaló alkalmazását, de 

sajnos a gyulaji lakosok alacsony képzettségük és hiányos munkatapasztalatuk okán 

versenyhátrányban is vannak a környező településeik lakóival szemben. Ugyanakkor a 

városi munkaerőpiacok viszonylag távol vannak Gyulajtól, a tömegközlekedés nem 

kielégítő, de hiába is lenne az, mert szerencsétlen módon a közeli városok – Dombóvár, 

Tamási – helyi munkaerőpiaca is strukturális problémákkal küzd, a munkanélküliség 

mindkét járásban viszonylag magas. Gyulajon ugyanakkor erőteljesen sűrűsödik a 

szegénység, a közösség összetartó ereje meggyengült, a szociális problémák, az egyik 

napról a másikra élés küzdelme, a reménytelenség felemésztették a néhány évtizede 

megindult társadalmi integrációs folyamatok maradékait is. 
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Focimeccs a gyulaji műfüves focipályán 

Fejlesztési aktivitás 

Két szempontot kell szem előtt tartanunk Gyulaj társadalmi-gazdasági jövőjéről 

gondolkodva. Egyrészt nincs már több időnk, nincs mire várni, most kell cselekedni, mert 

a szociális (és vele együtt a munkaerőpiaci) problémák évről-évre egyre gyorsuló módon 

súlyosbodnak, a falu rohan a semmibe. Vagyis nincs időnk kivárni, hogy majd a 

gazdasági növekedés ezt a perifériális térséget is megmozdítja, aktivizálja. Másrészt 

külső segítséget nemigen várhatunk, belső erőforrásokra kell alapozni a kilábalást.  

Gyulajon tehát helyi gazdaságfejlesztésben gondolkodunk (önkormányzat, Máltai 

Szeretetszolgálat, Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet, Gyulajért Alapítvány), annak is 

leginkább a szociális gazdasági eszközrendszerében. Termelésre próbáljuk ösztönözni a 

helyi lakosságot olyan rendszert építve, amelyik eszközökkel, szaktudással, 

tanácsadással, felvásárlással támogatni tudja pl. a helyi sertéstartás vagy 

zöldségtermesztés újraindulását. Ennek a tevékenységnek a motorja a helyi 

önkormányzat, de egyre inkább bekapcsolódik az önkormányzati és Máltai tagsággal 

működő Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet is. Két kis feldolgozóüzem épült Gyulajon 

2014-ben, amelyek 2015. elején kezdik meg működésüket: a TÁMOP-1.4.3 projekt 

keretéből egy közösségi növénytartósító üzem, mellette egy gombatermesztő ház, 

valamint a Belügyminisztérium külön támogatásából és jelentős mértékű önerőből egy 

húsfeldolgozó üzem és húsbolt. Egyik sem fog jelentős számban munkahelyeket 

teremteni, de fenntartható módon tudják majd ösztönözni a lakosságot a termelésre. 

Mivel jelentős energiákat fektetünk termékfejlesztésbe és piacok felkutatásába, így joggal 

várhatjuk, hogy a kialakított üzleti tervek valóban működni is fognak, és mindkét üzem 

legalább önfenntartó módon tud majd működni, de még inkább várható, hogy profitot 

fognak termelni.  

A gyulaji fejlesztések komplex szemléletet követnek, mivel a gazdasági lábak mellett, 

mint kiterjedt, értékteremtő kertészeti és állattartó közfoglalkoztatás, valamint az említett 

kisüzemek megépítése, erőteljes társadalmi integrációs törekvéseink is zajlanak a 

faluban. Évek óta dolgoznak Gyulajon szociális munkások, megépült és gőzerővel 

működik egy közösségi ház, a gyerekek számára pedig több fejlesztő program is beindult, 

mint pl. sport és zeneoktatás. A társadalmi alapok megerősítésével építünk tehát helyi 

gazdaságot, meggyőződésünk szerint mélyszegény környezetben ezt máshogy nem is 

lehet. 



38 

 

 
 

 
Gyerekfoglalkozások -Gyulaj 

 

KOMPLEX TELEP PROGRAM -  PÉCS ,  GYÖRGY-TELEP 2014.  

 
A TÁMOP 5.3.6-11/1 jelű komplex teleprehabilitációs pályázati programot kizárólag 

önkormányzatok adhatták be főpályázóként. Konzorciumi partnerként olyan civil 

szervezeteket nevezett meg a pályázat kiírója, akinek van telepi tapasztalata és 

rendelkezik telephellyel az adott szegregátumban. Pécsett a Györgytelep rehabilitációjára 

pályázott az alábbi konzorcium: 

 

Főpályázó: Pécs M.J Város Önkormányzata,  

Konzorciumi partnerek: Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Khetanipe Egyesület, Türr 

István Kutató és Képző Intézet, Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ. A 

projekt együttműködő partnere az Országos Roma Önkormányzat.  

 

A program időtartama az eredeti pályázat szerint 24 hónap volt, 2012. november 1. – 

2014. szeptember 30., melyet 6 hónappal, 2015. május 31-ig meghosszabbítottak.  

A projekt összköltségvetése 150.000.000 Ft, ebből a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

költségvetése 47.047.433 Ft.  

 

A szakmai program egymással összefonódó részekből áll. Alapja a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Jelenlét programjának szakmai munkája és Györgytelepen 7 éve folyó 

munka tapasztalatai.  
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A projekt keretében 5 szociális munkás dolgozik 6-6 családdal, folyamatosan segítve 

figyelemmel kísérve egyéni fejlődésüket. Kapcsolatot tartanak a többi programelem 

munkatársaival hálózatot alkotva.  

A program részei: 1. Családi mentorok hálózata, 2. Tanácsadások, 3. Klubok, 4. 

Műhelyek, 5. Akciók, 6. Oktatás, nevelés, 7. Képzés (TKKI), 8. Társadalmi integráció, 9. 

Foglalkoztatás (Munkaügyi Központ), 10. Beruházás (ERFA), 11. A szakmai munka 

minőségbiztosítása. 

 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja működteti a családi mentorok 

hálózatát, akik a családkísérésért, a klubok, tanácsadások, akciók lebonyolításáért 

felelnek és segítik az egyéni fejlesztési programokban rögzítettek megvalósulását, így 

alapját és garanciáját jelenti a többi programelem megvalósulásának. Az egészségügyi 

szűrővizsgálatok lebonyolítása is a Szeretetszolgálat feladata. A projekt a Jelenlét Ház (e 

programban: Csillag Szolgáltató Pont) kertjének kialakításához egy féltető építésével és 

kerti játékok beszerzésével járul hozzá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keresztelő – Pécs, György-telep 

 

A program sajátosságai: 

 Az önkormányzat csak a Szeretetszolgálat szakembereivel együttműködve vállalta a 

projekt megvalósítását.  

 A projekt tervezés a Jelenlét programok tapasztalataira épített. 

 A költségvetés arányai eltérnek az országosan tapasztaltaktól a szociális munka javára. 

 Nincs menedzsment költség a programban, mert Pécs városa önerőként magára 

vállalta a szakmai vezető és a menedzsment bérköltségeit a forrás minél hatékonyabb 

felhasználása érdekében. 

 

 

A  HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA INDÍTOTT 

LAKHATÁSI ÉS INTEGRÁ CIÓS MINTAPROJEKT ,  III.  FÁZIS   

OPEN SOCIETY FOUNDATION  F INANSZÍROZÁSÁVAL  

 
A projekt harmadik fázisának fő célja a korábban elindult pécsi társadalmi befogadást 

elősegítő kezdeményezések, fejlesztések támogatása, fókuszban a 2014 augusztusában 
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elindult 3 DDOP projekt. A projekt célterületei Pécsett: Hősök tere és Györgytelep, Pécs-

Somogy Bányatelep és Rücker aknán, valamint Pécsbányatelep. 

A projekt koordinátora a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla Gondviselés Háza, Pécs.  

A projekt partner szervezetei: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kelet Fénye 

Alapítvány és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség.  

A projekt megvalósítását a Nyílt Társadalom Alapítvány támogatja,  

A projekt költségvetése: 95.041 USD  

A projekt időtartama: 18 hónap, 2014. június 1- 2015. november 30.  

 

A projekt keretében megvalósításra kerülő szakmai program:  

Közösségi szintű beavatkozás Hősök tere, Pécs-Somogy Bányatelep, Rücker-akna és 

Pécsbánya-telep hátrányos helyzetű és szegregált közösségeiben, hogy felkészüljenek a 

lakhatási körülmények javítását és kimozdítást célzó projektek tervezésére és 

megvalósítására (Dél-dunántúli Regionális Operatív Programok keretében megcélzott 

szociális városrehabilitációs és egyéb társadalmi befogadási projektek). Ezen belül: 

közösségi coaching, munkacsoportok működtetése, kis akciók, mobil játszótér kialakítása, 

közösségi munka és programok elősegítése.  

A hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának és munkaerőpiaci integrációjának 

elősegítése fogászati kezelésekkel, fogpótlásokkal, munkahelykeresés és munkába állás 

támogatása buszjeggyel és bérlettel, munkatapasztalat szerzés segítése egyszerűsített és 

közfoglalkoztatással.  

Modell biztosítása a hasonló magyar és Közép-Kelet Európai kezdeményezéseknek, 

részvétel hazai, nemzetközi konferenciákon, workshopokon, valamint szakmai kiadvány 

a társadalmi befogadást célzó pécsi projektek által alkalmazott módszerekről, 

eszközökről, elért eredményekről, kimenetekről és hatásokról.  

A DDOP projektek működésének támogatása Jelenlét típusú házak megnyitásának 

támogatásával, eszközök, anyagok, erőforrások rendelkezésre bocsájtásával, a 3 DDOP 

projektek által nem finanszírozott közösségi programok támogatása.  

 

 

LAKHATÁSI INTEGRÁCIÓT S EGÍTŐ PROJEKTEK PÉCSETT  
DDOP4.1.2/B-13-2014-0004 „Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció 

Pécsbányatelepen” 

DDOP4.1.2/B-13-2014-0005 „ Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció a Hősök 

terén” 

DDOP4.1.2/B-13-2014-0006 „Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció Pécs-

Somogy Bányatelepen és Rücker aknán” 

 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla Gondviselés Háza Pécsett az önkormányzattal és 

helyi civil szervezetekkel közösen 3 különálló, széles körű társadalmi egyeztetésen és a 

lakossággal folytatott párbeszéden alapuló komplex, területi alapú módszertanra épülő 

szakmai programot dolgozott ki Pécs városának 3 szegregált településrészének 

vonatkozásában. Az érintett településrészek: Hősök tere, Pécsbányatelep, Pécs-Somogy 

Bányatelep és Rücker akna.  

 

A 3 fejlesztési program központjában a családok állnak. A családtagok egyéni fejlődése, 

a közösség fejlődése, az önrendelkezésben való fejlődés, az infrastrukturális és 

munkaerőpiaci szolgáltatások összehangoltan, egymásra épülő módon térben és időben 

egyszerre valósulnak meg, az egyes tevékenységi területek összekapcsolódnak, az 

eredmények így megsokszorozhatók. A 3 lakhatási integrációt fejlesztő projektekben 

végzendő komplex humán szolgáltatások fejlesztési soft-programok feladatai az 

infrastrukturális fejlesztések támogatása, melyek illeszkednek Pécs város készülő 

Antiszegregációs tervéhez, annak elemeit valósítják meg.  
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Mindhárom fejlesztési projekt vezetője Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat partnerként vesz részt a fejlesztések megvalósításában.  

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat mindhárom projektbe biztosítja a szociális munkát és 

közösségfejlesztést/coaching-ot, hiszen ezeken a területeken a Györgytelepi Jelenlét Ház és 

az 2013-tól működő OSI projekt keretében komoly tapasztalatokat szerzett. Az egyes 

projektekben a helyi igényeknek és sajátosságoknak megfelelően kerültek megtervezésre a 

szolgáltatások, program elemek. Ennek megfelelően az egyes területeken eltérőek a Máltai 

Szeretetszolgálat feladatai, tevékenységei.  

 

A szociális munka és közösségfejlesztés, valamint a lakhatási mobilizációt segítő 

szolgáltatások azonos módszertan alapján működnek mindhárom célterületen, ez később 

lehetőséget ad arra, hogy az egyes területi fejlesztési programok eredményeit és hatásait 

egymással összehasonlítsuk, elemezzük, értékeljük.  

 

 

PÉCSBÁNYA-TELEP  
Projekt partnerek:  

- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - konzorcium vezetője 

- Pécsbányáért Egyesület – projekt partner  

- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - projekt partner  

A projekt időtartama: 14 hónap, 2014. augusztus 1 – 2015. szeptember 30.  

A projekt összköltségvetése: 300.000.000 Ft 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységeinek tervezett költsége: 52.465.782 Ft 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsbányán az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a 

projekt keretein belül: szociális munka, közösségépítés/coaching, lakhatási mobilizációt 

támogató tevékenységek, szakértői támogatás a projekt megvalósításához. Ezen 

szolgáltatások bázisát az OSI pályázat keretében kialakított Jelenlét Ház biztosítja 

Pécsbányatelepen.  

A szolgáltatások humánerőforrásai: 4 szociális munkás, 1 szociális koordinátor, 1 

közösségfejlesztő, 2 belső mentor, külső szakértők, munkaerőpiaci szolgáltató. Munkájukat 

a helyi hátrányos helyzetű, a fejlesztésekben érintett lakosokból álló munkacsoport segíti.  

 

 

HŐSÖK TERE  
Projekt partnerek:  

- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - konzorcium vezetője 

- Khetanipe Egyesület – projekt partner  

- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - projekt partner  

A projekt időtartama: 14 hónap, 2014. augusztus 1 – 2015. szeptember 30.  

A projekt összköltségvetése: 362.000.000 Ft 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységeinek tervezett költsége: 59.722.192 Ft 

 

A projekt keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla Gondviselés Háza, Pécs 

partnerként vesz részt, fő feladatai: szociális munka, közösségépítés/coaching, lakhatási 

mobilizációt támogató tevékenységek, egészségkísérés, baba-mama klub, játszóház, 

gyermekfelvigyázás, sportfoglalkozások, tematikus film- és fotóműhely.  

A szolgáltatások humánerőforrásai: 4 szociális munkás, 1 szociális koordinátor, 1 

közösségfejlesztő/coach, 2 belső mentor. Munkájukat külső szakértők, munkaerő-piaci 

szolgáltató mellett a helyi hátrányos helyzetű, a fejlesztésekben érintett lakosokból álló 

munkacsoport segíti.  
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Ezen szolgáltatások bázisát az OSI pályázat keretében a volt rendőrségi szolgálati lakásból 

kialakított Jelenlét Ház biztosítja.  

 

 

PÉCS-SOMOGY BÁNYATELEP ,  RÜCKER-AKNA  
Projekt partnerek:  

- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - konzorcium vezetője 

- Tegyünk Egymásért Egyesület – projekt partner  

- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - projekt partner  

A projekt időtartama: 14 hónap, 2014. augusztus 1 – 2015. szeptember 30.  

A projekt összköltségvetése: 300.000.000 Ft 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységeinek tervezett költsége: 73.101.593 Ft 

 

A projekt keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla Gondviselés Háza, Pécs 

partnerként vesz részt, fő feladatai: szociális munka, közösségépítés/coaching, lakhatási 

mobilizációt támogató tevékenységek, munkaerő-piaci tréning, továbbképzés, 

szakképzés, klubfoglalkozások (népi mesterségek, hagyományőrző) 

Tegyünk Egymásért Egyesülettel partnerségben biztosítjuk a következő klub 

foglalkozásokat: ezermester férfi klub, háztartástan, mérnökkert – közösségi kert, tízen 

túliak társasága, gólyafészek, manóvár kuckó.  

A szolgáltatások humánerőforrásai: 4 szociális munkás, 1 közösségfejlesztő/coach, 2 belső 

mentor, 1 munkaerő-piaci koordinátor, klubvezetők. Munkájukat a külső szakértők és 

munkaerő-piaci szolgáltató mellett a helyi hátrányos helyzetű, a fejlesztésekben érintett 

lakosokból álló munkacsoport segíti.  

Ezen szolgáltatások bázisát jelenleg a Pécs-Somogyban található Kodály Zoltán 

Művelődési Ház biztosítja, de törekszünk a helyi Jelenlét Ház kialakítására is. 
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REGIONÁLIS ESEMÉNYEK 

 

KÖZÖSSÉGI  PROGRAMOK 

 

I. REGIONÁLIS MÁLTAI EGÉSZSÉGNAP 

2014. október 11-én több mint 200-an vettek részt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Dél-Dunántúli Régió és a Pécsi Csoport közös szervezésében tartott első Regionális 

Máltai Egészségnapon, Pécsett. A színes program szakmai előadásokat, orvosi 

szűrővizsgálatot, egészséges étel büfét, házi kozmetikum készítő workshopot és 

meridián-torna kedvcsinálót is magába foglalt. Ez utóbbit az MMSz Dunaföldvári 

Önkéntes Csoportja és a Dunaföldvári 3-1-2 Meridiántorna Klub szervezte. A rendezvény 

jó hangulatban telt, melynek az időjárás is kedvezett. 

 
I. Máltai Regionális egészségnap - Pécs 

 

 

KATASZTRÓFAVÉDELEM,  KR ÍZISKEZELÉS   
 

2014. márciusi havazás 

Az intenzív havazás, a hóátfúvások és a balesetek miatt az autópályákon összetorlódott 

járművek utasait és az elakadt kamionok vezetőit forró teával, élelemmel, és szükség 

esetén takarókkal keresték fel a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai. A Siófoki Csoport 

önkéntesei az M7-es autópályán rekedt utasokat szolgálták ki. 

Balaton – árvíz 

 Tavaly többször is problémát okozott a Balaton magas vízállása. Erősebb széllökésekkor 

utcákat öntött el a víz, több településen is védekezésre kényszerültek. Balaton magas 
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vízállása miatt Siófokon másodfokú helyi vízkárkészültség lépett érvénybe 2014 

májusában és szeptemberében is. A Katasztrófavédelem, akivel jó kapcsolatot ápolunk 

többször is riasztotta Siófoki Csoportunk vezetőjét, hogy álljanak készenlétben szükség 

esetén. 

Dráva - árvíz 

2014 szeptember 19-én tetőzött az ár a Dráván. Kollégáink ezen a napon elindultak 

Drávaszabolcsra, hogy bekapcsolódjanak a védekezők ellátásába. A gátakon 250 árvízzel 

küzdő segítőnek osztottak teát, ásványvizet, csokoládét, energia italt, valamint a Tettye 

Forrásháztól kapott sülteket. A „tea járatokon” a pécsi csoport önkéntesei, a Csillaház 

dolgozói, a sellyei kistérség munkatársai, és a telepi közfoglalkoztatottak is teljesítettek 

szolgálatot.  

Mol terepgyakorlat- 2014. szeptember 26. 

Egy üzemanyagtelep tartályánál tűz tört ki, a füst beterítette a környéket és veszélyt 

okozott a közeli főúton is - ez volt a kezelésre váró feltételezett helyzet egy pécsi 

katasztrófavédelmi gyakorlaton, amelyen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai 

és a MECSEK krízis intervenciós csapat is részt vett. 

Október –Busz baleset 

Októberben Budapestről szlovéniai zarándoklatra induló busz 50 fővel az M7 autópályán 

műszaki hibából kifolyólag kiégett. A mentesítő járat megérkezéséig az utasok a siófoki 

vasútállomás várótermében várakoztak, ahol a siófoki csoport teával és gyógyszerrel látta 

el az embereket a továbbutazásig. 

 

 

TÁBOROZÁSOK  

I. Tatai ifjúsági tábor 
Első alkalommal rendezték meg a Máltai Szeretetszolgálat ifjúsági táborát Tatán a 

Szeretetszolgálat 25 éves évfordulója alkalmából. 2014. augusztus 7. és 14. között sok 

színes program várta az oda érkező fiatalokat. Első nap velünk volt Kozma Imre atya, aki 

megtartotta a nyitó szentmisét, majd Tata város polgármestere köszöntött bennünket, aki 

nagy szeretettel várja jövőre is a máltai ifjakat. Két nap is volt pódium beszélgetés, mely 

közül az elsőn Győri-Dani Lajos ügyvezető alelnök úr is részt vett, míg második napon 

Vecsei Miklós alelnök úr beszélgetett az önkéntességről. Volt Crux, majd Strokes 

koncert, retro buli, esti táncház, ahol még a fiúk is táncoltak, s sokat nevettünk Csenki 

Attila stand-up műsorán. A 4 nap alatt folyó röplabdás házi bajnokságon 3. helyezést 

értünk el. Utolsó este becsatlakoztunk a "Boldogság" nevű csapatba, akikkel részt vettünk 

az esti kincsvadászaton, sajnos helyezést nem értünk el, de a két órás séta által egy kis 

városnézésben volt részünk. 
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II. Mozgássérült tábor – 2014. augusztus 24- 29.  
Szeged Maty-ér Olimpiai Központ 

A II. Mozgássérült tábornak a szegedi Maty-ér Olimpiai Központ adott otthont. 

Elérkezett végre augusztus 24-e, vasárnap, mikor is sorra érkeztek a csapatok a szegedi 

kajak-kenu központba. Ezen a napon megtisztelt jelenlétével Kozma Imre atya, a 

Szeretetszolgálat elnöke, illetve Győri Dani Lajos, a Szeretetszolgálat ügyvezető 

alelnöke.  

Az idei mozgássérült tábort a régió csapatvezetői szervezték, minden napot egy régió, 

vagy összefogva más régióval bonyolított le. 

Az első nap a Nyugat-Dunántúli Régió és a Dél-Alföldi Régió szervezésében zajlott. Az 

egész napos sport nap keretein belül délelőtt csapatversenyek voltak, ahol kérdéseket 

tettek fel a Szeretetszolgálattal kapcsolatosan, de volt kincsvadászat, kirakó. Itt elhoztuk 

az első helyért járó kupát. Délután egyéni szinten mérhették fel ügyességi tudásukat a 

résztvevő mozgássérültek. Volt tekelökés, célba dobás, nyuszi vadászat.  

Kedden Ópusztaszerre kirándultunk, ahol megnéztük a Feszty körképet Ebédünket az 

ottani Szeri Csárdában fogyasztottuk el. Ezután ellátogattunk Szegedre, ahol 

betekintettünk a Dóm Múzeumba, majd sétáltunk egyet a főtéren, s indultunk vissza a 

szállás helyre. Az este folyamán fellépet az Underdog zenekar. 

Szerda délelőtt a természet nap volt. A természet napot az Észak-Alföldi régió szervezte, 

ők lettek az elsők, míg a Dél-Dunántúli Régió a második helyet szerezte meg. Szerda 

délután megérkezett a Közép-Magyarországi Régió vezetője Morva Emília is, majd a 

Közép-Dunántúli Régió titkára, Pataki Gergely. A délutáni programot ők biztosították, 

mely során megtisztelt jelenlétével Pápa város polgármestere is. A program során a 

kipróbálhattuk a kékfestés technikáját, felöltözhettünk barokk stílusú ruhákban, melyről 

kép is készült, s ki is nyomtatták nekünk, de táncolhattunk, s konzerv dobozokat 

öltöztethettünk szép „ruhába”. Az estét a Mr. Shame zenekar koncertje zárta. 

Csütörtök délelőtt strandolás volt betervezve, de az időjárás miatt elhalasztottuk. A 

délutáni programért a Dél-Dunántúli Régió csapata felelt. De körünkbe érkezett még az 
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Észak-Magyarországi Régió vezetője, Dr. Kiss Imre is, valamint a Nyugat-Dunántúli 

Régió titkára, dr. Báthy Andrásné. A délutánt cipőfestéssel kezdtük, mely közben 

zumbázni lehetett a gördülő tánccsoporttal. Még a gördülő tánccsoport tagjai is részt 

vettek a fehér tornacipők egyedi befestésében. Nagyon szép tornacipők születtek. Majd 

elérkezett a főzőverseny, mely során erősítést kaptunk Pécsről, s Siófokról is. A kollégák 

nagyon sokat segítettek a program sikeres lebonyolításában. Minden csapat megkapta a 

saját kis egységcsomagját, bográcsát, s elkészülhettek a paprikás krumplik. legjobb 

paprikás krumplit az Észak-Magyarországi régió főzte. Második helyen a NYDR végzett, 

míg harmadik helyen a KDR. Az estét a gördülő tánccsoport fellépése, majd a búcsú buli 

zárta. 

 

 
Dél-Dunántúli Régió csapata 2014 

 
Cipőfestés 
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PÁLYAKEZDŐ  FIATALOK  TÁMOGATÁSA  

„STARTPONT” – A pécsett futó TÁMOP 1.4.1. pályázat célja a hátrányos helyzetű, 

munkanélküli emberek tartós munkába állasának, munkahelyi és társadalmi 

beilleszkedésének elősegítése, egyéni adottságokra és szükségletekre épülő, komplex 

munkaerő-piaci programon keresztül a foglalkoztatottsági szint emelése. A projekt során 

fontos a fiatal munkanélküliek és pályakezdők munkatapasztalat szerzésének támogatása. 

A program keretein belül 5 fiatal pályakezdőt kezdtünk el foglalkoztatni a Dél-Dunántúli 

Régióban 2014 márciusában. Egy-egy fő a Marcali, valamint a Siófoki intézményben 

dolgozik. Hárman Pécsett álltak alkalmazásba. A pályázat időtartama 12 hónap. 

 

 

ADOMÁNYOSZTÁS  
 

Egyre több segítségkérő levelet kapunk olyan családoktól, akik végső elkeseredésükben 

keresnek meg minket. Igyekszünk a lehetőségeink alapján segíteni, de sok olyan hitel-

hátralékos családdal kerülünk kapcsolatba, akiknek a mi segítségünk csak csepp a 

tengerben. Van 

olyan család, 

akit 

folyamatosan, 

egész évben 

támogatni 

tudunk, 

figyelünk rájuk. 

Nekik nem csak 

adományt, de 

otthoni 

segítségnyújtást is tudnak biztosítani önkénteseink. A régiós raktárból, a helyi 

felajánlóktól, és saját gyűjtéseinkből próbálunk eleget tenni a kéréseknek, így sokszor 

olyan településeknek is tudunk raktárunkból nagyobb mennyiségű adományt adni, akik a 

leghátrányosabb helyzetbe kerültek. . Kiemelkedő jelentőségű, hogy 2014. decemberében 

ADOMÁNYOSZTÁS  
Önkénteseink 2014-ben 53.800 kg élelmiszert és 

61.770 kg ruhaneműt osztottak szét, a támogatottak 

száma több mint 24 ezer fő volt. 
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21.840 kg almát osztottunk szét a régióban. A régió déli részén tevékenykedő máltai 

csoportjaink gyakran visznek nagyobb mennyiségű ruhát az ellátatlan falvakba. 

Önkénteseink közel 400 idős, egyedül élő embereket támogatnak nem csak otthonukban, 

de a kórházakban is. Az „Adni Öröm” akció keretein belül 23 üzletben gyűjtöttünk tartós 

élelmiszert, ezáltal több, mint 2000 család karácsonyát tehettük kicsit szebbé. A minden 

év végén érkező „cipős doboz” adományok révén 500 gyermek részesült ajándékban a 

szeretett ünnepén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karácsonyi élelmiszercsomag osztás   Mohácsi csoport – ruhaosztás az 

Ormánságban 
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MAGYAR  MÁLTAI  SZERETETSZOLGÁLAT  EGYESÜLET  

25  ÉVES  JUBILEUMA  PÉCSETT  
 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1989. február 4-én alakult meg, a Fővárosi Bíróság 

hivatalosan 1989. február 10-én vette nyilvántartásba. A 900 éves Szuverén Máltai 

Lovagrend magyarországi segélyszervezetének jelmondata: A hit védelme és a szegények 

szolgálata, jelképe a nyolcágú máltai kereszt, melynek ágai a nyolc evangéliumi 

boldogságot jelentik. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke Kozma Imre atya.  

 

Az elmúlt negyedszázad első éveiben megalakultak a Szeretetszolgálat önkéntes munkán 

szerveződő helyi csoportjai és területi központjai. Az ezredfordulón egy sokrétű, 200 

intézményt felölelő máltai hálózat bontakozott ki. Az utóbbi években pedig a legégetőbb 

társadalmi problémákra eddig nem ismert kezdeményezésekkel keresi a választ a 

szervezet.  

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat mindennapos tevékenysége során ételt és ruhát oszt, 

szállást kínál a fedél nélkülieknek, ügyet intéz az arra képtelen emberek helyett. Segítő 

tevékenysége mindig az emberre irányul. Ennek ékes jele, hogy a Máltai 

Szeretetszolgálat csináltatott először szemüveget hajléktalan embereknek, vezette be 

Magyarországon a jelzőrendszeres házigondozást, és nyitotta meg az ország első 

kerekesszék javító műhelyét. Programjai súlyos társadalmi problémákra keresnek 

gyakorlatias válaszokat. Így jöttek létre a cigánytelepeket és a leszakadó közösségeket 

elzáró láthatatlan falakat lebontó integrációs programok, és a nyomor felszámolására 

irányuló modellkísérletek. A máltai misszió része a társadalom megszólítása, az emberek 

bevonása a segítő programokba.  

 

A 25 évnyi szolgálatra visszaemlékezve 2014. április 11-13. között ünnepi 

rendezvénysorozatot tartott a Dél-Dunántúli Régió, melynek keretében országos szakmai 

konferencia és Máltai Emléknap került megrendezésre. Virágvasárnap zarándoklat zárta 

az ünnepi eseményeket. 

 

A konferencia témája a szociális városrehabilitáció és a telepi programok voltak, ahol 

bemutatkoztak a pécsi György-telepen zajló „Benned a létra” projekt partnerei is. A 

konferenciát dr. Páva Zsolt, Pécs MJV polgármestere nyitotta meg. 

 

A Máltai Emléknap a Pécsi Bazilikában szentmisével kezdődött, melyet dr. Udvardy 

György megyéspüspök mutatott be. Az ezt követő Emlékülésen felszólalt Kozma Imre 

atya, a MMSz alapító elnöke, Győri Dani Lajos, a MMSz ügyvezető alelnöke, és dr. Páva 

Zsolt, Pécs MJV polgármestere, a Magyar Máltai Lovagok szövetségének képviseletében 

pedig Ugron Imre ispotályos emeritus kitüntetésben részesítette a szervezet céljaiért 

dolgozó, kiemelkedő eredményeket elért önkénteseket és munkatársakat. 
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KITÜNTETETTEK  

Kitüntetés Név 

 Lovagrend, szövetség 

dr. Gengely László 

dr. Vörös Györgyné 

Szabó Jánosné 

Panyi Antalné 

Jákli Viktor 

 A negyedszázados karitatív 

munka elismerése 

Buzagitsné dr. Gyuk Mária 

Buzás György 

dr. Borbás Géza 

dr. Görcs Jenőné 

dr. Mészáros Gyula 

dr. Nagy Ibolya 

Sávay Lászlóné 

Zakariás Pálma 

A rászorulókért végzett 

áldozatos munka elismerése 

Bali György 

Barna Tiborné 

Bogyay Ferencné 

Brajda Józsefné 

Csillik Győzőné 

dr. Dravetzky Éva 

dr. Fűrész Erzsébet 

dr. Harász Tibor 

dr. Kertész Andrásné 

dr. Kött Béla 

dr. Kött Béláné dr. Szajkó Erzsébet 

dr. Nádasi Zoltánné dr. Magdics Mária Edit 

dr. Sík Mária 

dr. Varga Éva 

Eitmanné Szepesi Katalin 

Fehér Angéla 

Frank Lajos 

Gulyás Ferencné 

Győri Ferenc Tiborné 

Hamerli László 

Hanyecz Gábor 

Hanyecz Gáborné 



 

51 

 

Havasi Tiborné 

Koós Krisztina 

László Jenőné 

Lemle Béláné 

Resál Jánosné 

Scheidler Jánosné 

Schrödl Károly 

Szarka Edit 

Szeverényi Sándor 

Szilaj Imre Ádámné 

Tigelmann Csaba 

Tóth Istvánné 

Tresch Józsefné 

Vancsa Lászlóné 

 Támogatók elismerése 
Juronics Tamás  

Európa Pékség Kft. (Jagicza Gábor) 
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SIKERTÖRTÉNETEK  

„Kristóf 18. életévét ünnepelte a barcsi Gyermekotthonban. Édesanyja csak telefonon 

tudta köszönteni fiát, mivel külföldön dolgozik. Önkénteseink egy 40 szeletes torátval 

köszöntötte a fiút, kicsit pótolva a szülői szeretet és a család melegségének érzetét. A fiú 

boldogsága leírhatatlan volt.” 

Barcsi csoport 

 
„Piroska néni a településünkön élő idős hölgy. Betegsége miatt nagyon nehezen jár. 

Rendszeresen támogatjuk. Hihetetlen, hogy egy torna cipő segítségével megkönnyítettük 

élelét. A tornacipőt egyszerűen felhúzza s könnyűsége révén járása is könnyebb.” 

Bicsérdi csoport  

 

„ Az élet több területén meghurcolt, életét kilátástalannak látó hölgy elkezdett 

önkénteskedni a csoportunknál, s ez idő alatt elkezdte magát fontosnak és hasznosnak 

érezni. „  

Kaposvári csoport 

 

„ A karácsonyi csomagosztás alkalmával egy idős néninél jártunk, aki könnyek között 

suttogta : Mondja, még van valaki, aki tudja, hogy élek. Ezek azok szavak, melyek erőt 

adnak munkánkhoz.” 

Magyarszéki csoport 

 
„Pécsett egy máltai kreatív kör működik, ahol igyekszünk jobbítani, fejleszteni 

munkánkat, megosztani ötleteinket. Fogorvos végzettségű önkéntes munkatársunk 

javasolta az egyik beszélgetésen, hogy a nyári nagy melegben osszunk frissítő citromos 

vizet a járókelőknek, turistáknak. A projektnek nagy sikere lett, naponta 3-400 pohár 

limonádé fogyott el. Egy apró gesztus – az eredménye hála és öröm!” 

Pécsi csoport 

 
„ Régóta kapcsolatban állunk a hajléktalan szállóval,ahová sok mindent adományozunk. 

A hajléktalanok közül négy főt sikerült bevonni a Szeretetszolgálat tevékenységébe, s 

szívesen részt vesznek a karácsonyi élelmiszer gyűjtő akcióban.” 

Szekszárdi csoport 

 

LELKI  ÉLET  
A csoportok többsége havi rendszerességgel tart máltai szentmisét, valamint lelki 

gyakorlatot. A pécsi csoport minden hónap első szerdáján tart máltai szentmisét a pécsi 

Irgalmasok templomában, ahová minden régiós csoporttagot szeretettel várnak. 

Siófokon az Idősek Otthona kápolnájában az idősekkel közösen az egész év során, napi 

rendszerességgel, fogyatékos személyeket ellátó intézményünkben heti rendszerességgel 

tartanak lelki gyakorlatot. 

A Dél-Dunántúli Régió megbízott vezetője, valamint a Pécsi csoport és a Mesztegnyői 

csoport képviselői részt vettek a máltai zarándok csoport részeként II. János Pál pápa és 

XXIII. János pápa szentté avatásán Rómában, mely hatalmas lelki muníciót jelentett a 

résztvevők számára. 
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2014. október 04-én a hittanosok számára hittan tábort szervezetek Barcs környéki 

településen. A barcsi csoport is részt vállalt a szervezésben, mégpedig a gyerekek 

étkeztetéséért volt felelős.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máltai Szentmise 

A Dunaföldváriak így számoltak be: 2014-ben gyalogos zarándoklat indult Máriagyűdre, 

amelyen csoportjaink egyes tagjai is jelen voltak, s együtt imádkoztak hazánkért, 

egyházmegyénkért, papjainkért, családjainkért, betegeinkért. Továbbá jelen voltunk a 

Csíksomlyói búcsún is. 

2014 április 13-án a 25 éves rendezvénysorozat keretein belül a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió szervezésében, Szép Attila püspöki irodaigazgató, 

s mint az MMSz Pécsi Csoport lelki vezetője vezetésével részt vettünk a 

Homokkomáromi zarándoklaton. Az indulás Pécsről történt a régió csoportjaival együtt. 

A programok közt szerepelt a homokkomáromi kegyhely engesztelő napi liturgiájába 

való bekapcsolódás, keresztút-járás a Kisboldogasszony templom melletti domboldalon. 

A napot Szép Attila püspök szentmiséje, Szentségi körmenet, majd a kegytárgyak 

megáldása zárta. 

Az augusztus 20-i Szent Jobb Körmenetre több mikrobusszal érkeztünk a régióból. 

Felemelő érzés látni, hogy milyen sokan vagyunk együtt „máltaiak” a körmeneten, ilyen 

sok ember összetartozik, együtt gondolkodik, együtt érez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igérettétel - Pécs 
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TÁMOGATÓK: 

 

Barcsi Önkormányzat 

Bicsérdi Önkormányzat 

Bonyhádi Önkormányzat 

Dunaföldvár Város Önkormányzata 

eF-eF Kft 

Filharmónia Magyarország 

Mohács Város Önkormányzat 

Pécsi Egyházmegye 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Pécsi Sörfőzde Zrt 

Szekszárd Város Önkormányzata 

Szentlőrinci Polgármesteri Hivatal 

Zamárdi Polgármesteri Hivatal 

 

AKA Kft 

ATTIMCOM Kft 

Belden-Duna Kábel Kft 

Book Paper Kft 

Chemitát Kft. 

Csepeli és Társa Kft 

Diego Óbuda Kft 

Dufém Dunaföldvári Fémfeldolgokzó Kft. 

Földvár-Rubber Kft 

Gelfor Data Kft. 

Geo Plusz 84 Kft 

Geotechnika 84 Kft 

GOF Hungary Kft 

Hevan 7 Kft. 

IAMP Kft. 

Karanta Audit Zrt 

Kemi-Ker Kft 

Koszorú József Építési Vállalkozó 

LTV-Raching Kft 

Mancsi Kft 

Martin Bertold Kft. 

Megara Med Kft 

Meridián Kft 

Mullit Kft 

OBO Bettermann Hungary Kft 

Pharma-Vid Kft 

PK. Követeléskezelő Zrt. 

PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és 

Tároló Kft. 

Római Katolikus Egyházi 

Szeretetszolgálat XXIII. János 

Szeretetotthon 

 

 

Ropoli Oroszlán Patika Kft 

S.H.T Food Kft. 

Tegee Hungária Kft 

Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek 

Szövetsége 

V és V Kft 

Válságmenedzsment KFt 

 


