
ezek, de többre van
kell, mindkét oldalon. Sem a
sem a Reform áús Egyház nem teljesítette
még a küldetését. Sokkal többen vannak
a falakon kívül, mint belül' Almom és vá-

Úgy tííniĘ szükség volt a meýjulásľa, és
mind a mai napig szükség van ľá.

,,Hálás vagyok azért,hogy a refoĺmáció a
nép nyelvén közreadta azIgét - mondta a fő-
pásztor. - Hálás vagyok a történelem UránaĘ
hogy szeľette a katolikusokat is. A refoĺmáció
idején sokaknak kellett dönteniük aľról, hogy
a Katolikus E'gyházköľén kívül vary azonbe-
lül akarják-e a meýulást' Számos szent életű Forľás es fotó: Kaposváľi Egyházmegye

' Me1tĄulnak a Magyar Máltai
S z eľetetsz o l gál at intézményei

Öss'esen mintegy 4,5 milliárd forint euró- Soltész Miktós szólt aĺľól is, hogy apá!yá-
pai uniós támogatáśt kapnak a karitatív szeĺ- zatk1írását a kaľitatív szetvezetek megnöve-
vezetek intézměnyeik fejiesztésérą felujitására kedett feladatai is indokolták. Mint mondtą a
és eszközbesrurźé"r" J jelentette be'Soltész szeľvezetek óriási szerepet válląlnak a.szegé-
Miktós egyházynemzehségi és civil társadalmi nyek és az elesettekmindennapi ellátásában,
kapcsońtokéľt felelős állańtitkár egy, október eńellett amigľációs hullám miatt a határ mel-
30]án taľtott sajtótájékoztatón. letŁ továbbá a Közel-Keleten is se'gítenek'

A Karitatív Tanács tagszervezetei köziil a Ka- Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai szer€tet-
tolikus Kaľitrása a Magyaľ Mráltai Szeľetetszolgá- szo|gálat igyvezető alelnöke elmondta, hogy
la! a Magyar Refoľmátus Szeľetetszol8álat, a a kaľitatív szervezet a támogatásból a sátoral-
Magyar Őkumenikus Segélyszeľvezet és a Ma- jaújhelyi, a pécsi, a gyćSri, a d9rogi..ý9 1,l?t3i
gyařVöľöskeľesztegyenřénlhatszŁötvenmi]lió épületéĘ valamint a Tiszaörsön működő kö-
íóľintoĘ a Baptista Śżeretetszolgátat pedig hat- zösségi lr.ázát és táboľhelyét újít11 fel'. Az.!qY-
száznegyvenńillió foľintotnyert'az Emberi Eľő- yezétő alelnök hozzátette: ap.ályázat korábban
forrás Ěfilesztési opeľatív Piogĺam (EFOP) pá- meg nem valósítható fejlesztéseket tesz lehető-
lyźnatán'.Kétszźn-kétszázmillió forint támoga- vé a szeĺetetszolgá|at számáta. Rengeteg ta-
tástkapotta}ohannitaSegítőSzolgála!aSzent mogatást \9p"uł Ygyu'', de. azok _mindig
Lukácó Göĺögkatolikus Sżeľetetsz-olgá|at és az konkrét célra, .segĺ1ségny.űjtásra éľkez-nek,
Egységes Mafuarországslzraelita Hitkozség. ezért az adományokból és .támogatásokból-'Aiá|yázi|:on elnyeit pénzből negyvenkét nem juthat foľľás inÍrastruktuľájuk javítására.
helysżín-en valósulnak meg inÍľastľúkturátis ,,A fejlesztésre ugyanakkor nagy s.zi.ikség
beruházások: tizenkét logiútĺkai bázis és iro- van, mert bár a rendszerváltás óta soképületet
daterület, illetve haľminclisebb ľegionális iľo- kapott használatra a szervezet, ezek dtintő
da, raktárépület és helyi közponł újul meg. többségre nem arľa a célľa épült, amelyre-
Ezenkívül ä segítést szőlgarc šzállítoeszközo- a szeretetszolgálat használja" _ mutatott rá
ket és szĺímítógépeket illeťve a rakodást seýő Győri-Dani Lajos.
eszk<izöket isĎeizerezhetnek a szervezetek a Forľás:
páIyázaton elĺryert pénzből - mondta az ál- Magyarsá}laĺ
ianitittár. Szeľetetszolgálat


