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Tájékoztató az abonyi Karitász Csoport 2016. évi tevékenységérQl

Sajtóreferens, 2017 február 15 szerda - 15:23:28

A karitász munka nem látványos, hanem egy abszolút háttérmunka, ami hiányozna, ha nem
mqködne. Karitász csoportunk számon tartja és folyamatosan térképezi fel a környéken lakó
idQs, beteg vagy szegény sorsú családjait és az egyedülálló, támaszra szorulókat
felekezeti különbség nélkül.

A teljesség igénye nélkül megpróbálom összefoglalni

csoportunk 2016 évi tevékenységét:

Január és február hónapban anyagi lehetQségeink

függvényében tqzifával segítettük a rászorulókat. Februárban a Vácott megrendezett lelki
napon 12 fQvel vettünk részt. Februárban egy igen jól sikerült Farsangi délutánon vehettek
részt a gyermekek. Volt jelmezverseny, különbféle játékok és a farsangi fánk sem
maradhatott el. A nagyböjti élelmiszergyqjtés eredményeképpen a karitász munkatársak 30 db
ajándékcsomagot állítottak össze és osztottak szét a leginkább rászorulóknak.

A

hagyományos tavaszi bál bevételét kiegészítettük és 350.000,- Ft-al járultunk hozzá a
toronyóra javításához.

Májusban az elsQáldozókat vendégeltük meg, majd minden kislány és kisfiú egy-egy
Hozsanna imakönyvet kapott ajándékba a Karitász csoporttól.

Június-július hónapban a

táborozások kerültek elQtérbe. Balatonon 11 fQ, Salgóbányán 16 fQ, Nyáregyházán 7 fQ,
Angol nyelvi tábor Kóspallagon (Kapás-Szabados Erikával) 12 fQ táborozását finanszírozta
csoportunk 825.000,- Ft értékben. A táborban részt vevQ gyerekek élményekkel telve, és új
barátságokkal tértek haza.

A nyár folyamán egy szarvasi kirándulással tettük még

emlékezetesebbé a 2016-os évet tagjaink részére.

Augusztusban a Váci EgyházmegyétQl

kapott 50.000,- Ft iskoláztatási támogatáson felül saját finanszírozásból 40 család
kapott összesen 100.000,- Ft értékben beiskolázási utalványt.

Augusztusban csoportunk több

tagja részt vett a Budapesti Szent Jobb Körmeneten. MegtisztelQ érzés volt a legelsQ sorokban
ülni, és rögtön a Szent Jobb után elsQként haladni a körmenetben. A Váci Egyházmegyei
Karitász Központtól több csomag pelenkát kaptunk, melyet szintén a rászoruló kisgyermekes
családok kaptak meg.

Szeptemberben ismét megszerveztük az IdQsek Világnapja programot, ami

szentmisével kezdQdik, majd a közösségi házban kulturális mqsorral és
szeretetvendégséggel folytatódik. Egy-egy idQseknek szóló rendezvényen 150-200 fQt látunk
vendégül.

500 láda almát kaptunk a központtól, mely egyenként 14-14 kg-os volt. EbbQl

jutott a lakásotthonokban élQknek, a Speciális Otthonnak és nagyon sok abonyi családnak. Nem
volt egyszerq az alma fogadása, mert nem csak az abonyiaknak szánt almát kellett fogadnunk,
hanem a környezQ települések karitász csoportjaiét is. Ebben nagy segítségünkre volt egyik
karitász társunk, akinek az udvarára pakolták le a kamionról, Vízner Sándor abonyi
vállalkozó irányításával. Köszönet mindeninek, aki részt vett ebben a megfeszített
munkában.

Októberben ismét megszerveztük a Karitász bált, melynek bevételét a Karácsonyi
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csomagok összeállítására fordítottuk.

Novemberben 7 fQ képviselte az abonyi csoportot a

Karitász 80. évfordulója és újjászületésének 25. évfordulója tiszteletére rendezett
ünnepségen a Szent István Bazilikában. Erzsébet napjához kapcsolódóan Erzsébet napi
kenyeret osztottunk a szentmise után. November végén összeültünk és elkészítettük a
szokásos mézeskalácsokat, melyekbQl jutott az IdQsek Karácsonyi ünnepségén megjelenteknek,
illetve a Speciális Otthonnak.

A ceglédi Toldi Ferenc Kórház csecsemQ és gyermekosztálya

részére bébi- és gyermek kötött pulcsikat és sapikat adtunk át.

Decemberben három nagy

programunk volt. ElQször az IdQsek Karácsonyi ünnepséget szerveztük meg, majd a
munkatársaink által összeállított ajándékcsomagok átadására került sor 100 család
részére. A csomagok rizst, cukrot, lisztet, tésztaféléket, margarint, krumplit, teát,
étolajat, szaloncukrot tartalmazott, valamint minden csomag mellé 1-1 fenyQfa.

Karácsony

elQtt több civil szervezet rendezett élelmiszer- és ruhagyqjtést, melynek szétosztásában
is szerepet vállaltunk. Végül egy 700 fQs Szilveszteri bállal búcsúztattuk az Óévet.
év folyamán:

- 49 fQ kapott élelmiszercsomagot,

- 28 család tqzifát,

- 19 fQ gyógyszerét

váltottuk ki, - 5 fQnek segítettünk a villanyszámla kiegyenlítésében, illetve
feltöltésében,

- 1-1 család gáz- és vízszámláját fizettük be,

és kezelésre történQ utazáshoz járultunk hozzá.

- bérletet vásároltunk,

Kb. 300 családnak tudtunk segítséget

nyújtani azáltal, hogy lejárathoz közeli élelmiszeradomány kapunk bizonyos idQközönként.
Arról sem feledkezzünk meg, hogy milyen sokan keresnek meg bennünket felajánlásaikkal
(ruha, bútor, játék, egyéb használati tárgyak), és még ennél is többen vannak, akik
mindezen felajánlásokra rászorulnak. Településünk lakossága közel 15000 fQs. Egy ilyen
nagy településen igen nagy a rászorulók aránya, és egyre több lesz.
tudunk segíteni. Vannak visszatérQ és új rászorulók.

Sajnos mindenkin nem

Mindenkinek köszönjük az egész

éves támogatását, akár tárgyi, akár anyagi, akár lelki segítség volt. Továbbra is
várjuk a lakosság bárminemq felajánlását, bátorító támogatását!
Az abony.hu-nak beszámolt Csizmadia Mihályné Karitász tag.

Abony, 2017-02-12
Abony Város Önkormányzata

nevében köszönetünket fejezzük ki az Abonyi Karitász Csoport tagjainak önzetlen, áldozatos
munkájukért!
hírek:

Darányi Erika
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