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Jót (t)enni jó: máltai akció az önkéntes mozgalom mintaprogramja

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jót (t)enni jó! programja adott keretet a 72 óra kompromisszum nélkül sajtóeseményének
Budapesten, október 10-én, a történelmi egyházak képviselõinek ? Székely János katolikus, Bogárdi Szabó István
református és Gáncs Péter evangélikus püspök ? részvételével.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2015 októberétõl minden szombaton harminc kisgyermek számára biztosít étkezést az óbudai
Kerék utcai játszótéren. A projektben önkéntesek segítik a Máltai munkáját, akik október 10-én kezdték meg a megvalósíthatósági
terv elkészítését a 72 óra kompromisszumok nélkül akció második napján.
Az idei háromnapos önkéntes akciósorozat kiemelt projektje a Máltai Szeretetszolgálat játszóterének programja, a három történelmi
keresztény egyház, a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Református Egyház az
Emberi Erõforrások Minisztériumának támogatásával valósította meg. Az óbudai játszótéren tartott sajtótájékoztatón az idei 72 órás
önkéntesség kortárs fõvédnöke, Vecsei Miklós H., a Vígszínház színésze azt mondta: ezen a három napon a fiatalok, akik barátaikkal
csapatokban vesznek részt a programokon, jól érzik magukat és mellesleg segítenek is másoknak. „Megható volt látni, hogy ember
és ember, illetve ember és a Láthatatlan kapcsolata mûködik.”
A Magyar Katolikus Egyház képviseletében dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök az önkéntesség kapcsán felidézte
gyermekkori élményét, mikor önkéntesként patronált árva gyerekeket. Kiemelte, rengeteg dolog van a társadalomban, amit nem lehet
intézményekben, struktúrákkal megvalósítani, csak emberi szívvel. Errõl szól a 72 óra önkéntesség, emberi szívek megnyílnak, és a
lelkesedés megteszi azt, amit a struktúra nem tud. „ Egy társadalomnak addig van jövõje, amíg vannak benne emberek, akik
letesznek valamit a közös asztalra. Nem azért mert megfizetik, vagy megtapsolják, hanem felelõsségtudatból és nagylelkûségbõl.”
Dr. Bogárdi Szabó István püspök, a Magyar Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke a Máltai Szeretetszolgálat játszóterén
induló program kapcsán azt mondta: „Fordítsuk meg a régi mondást, mely szerint, ami mindenkié, az senkié. A 72 óra
kompromisszumok nélkül szociális akció azt bizonyítja, hogy ami a miénk, az lehet mindenkié.” „Ezek a fiatalok, akik részt vesznek
ebben az akcióban, egyfajta honfoglalást végeznek. A jó szívnek, a segítõkészségnek a honfoglalását. Ha megfordítjuk a szlogent,
szebb lesz az országunk.”
„A nyolcéves mozgalom idén különleges összefüggésbe kerül, mikor Európa alkonyáról beszélnek. Jó látni fiatalokat, akik azt
mondják, „Itt vagyok”, kompromisszum nélkül itt vagyok. Európának éppen ezért van jövõje” - mondta Gáncs Péter, a Magyarországi
Evangélikus Egyház elnök-püspöke. Erre a „Lélek-jelenlétre” van szüksége nemcsak ennek az országnak, de Európának is. „Gyakran
halljuk, hogy a fiataloknak tanulniuk kellene az idõsebbektõl. Most a fordítottját kívánom: mi idõsebbek tanuljunk a fiataloktól, akik
sokkal könnyebben túl tudnak lépni a különbségeken. Ti adtok ökumenikus modellt nekünk felnõtteknek, akik olyan
kompromisszumokat kötünk, amelyeket talán nem kellene.”
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma évek óta támogatja a 72 óra kompromisszum nélkül mozgalmat. Idén elsõsorban azt, hogy
minél többekhez eljuttathassák a 72 óra üzenetét. Rétvári Bence parlamenti államtitkár véleménye szerint a kezdeményezés arra
indít, hogy üzenjünk hadat a közönynek. Az önzéssel szemben kiemelte, hogy, önmagát legyõzve az ember másokért tud tenni. „Ez a
rendezvény olyan társadalmi csoportokat hoz össze, akik más körülmények között nem is találkoznának. Megtapasztalják, hogy
gondoskodnak róluk, és hogy jó gondoskodni másokról. Az önkéntesség olyan értéket tud teremteni, ami semmi mással nem
pótolható.”- mondta az államtitkár.
Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat, csak kis dolgokat tehetünk nagy szeretettel. Teréz anya híres mondatával szólt a
fiatalokhoz Fülöp Attila nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes-államtitkár. A 72 óra önkéntesség lehetõséget
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ad arra, hogy felfedezhessék, a kis dolgok legalább annyira fontosak a kis dolgok, mintha nagyobb fába vágnák a fejszét. „Fontos,
hogy a fiatalok megtanulják, hogy az ember ne csak magát lássa, hanem lássa a szomszédját, a közösséget, a többieket, és hogy a
nekik való segítség természetes legyen. Ennek megmutatására fontos, hogy legyenek egyházak, és egyházi kötõdésû civil
szervezetek. Ez a 72 óra kompromisszum nélkül egy emberi természetbõl fakadó, nem pedig egy erõltetett program.”
Budapest Fõpolgármesteri Hivatala 2015-ben arra törekedett, hogy a fõvárosi résztvevõk reprezentálják az lakosságát. „A
rászorulókért nagyon sokat tesznek az önkéntesek, ami hozzájárul, hogy nyitottságot tanuljanak a fiatalok” – emelte ki
Szalay-Bobrovniczky Alexandra fõpolgármester-helyettes. 57 csoport 586 résztvevõje végez önkéntes szolgálatot a fõvárosban
ebben a három napban. A fõpolgármester azzal zárta köszöntõjét, hogy bízik abban, hogy ez nemcsak három nap lesz, hanem 365.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat részérõl Morva Emília, a Közép-Magyarországi Régió régióvezetõje ismertette a Jót (t)enni jó
projektet, és kiemelte: nagyon fontos, hogy az egyházak és az állam képviselõi figyelmet fordítanak a kiemelt programra, ám az igazi
erejét az a 30 önkéntes adja, aki ebben a három napban együtt munkálkodik azon, hogy ez a szociális kezdeményezés
kibontakozhasson.
A pénteki nap során az önkéntesek, akik kifejezetten a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál kívánták letölteni a 72 órát,
megismerkedtek a szervezet munkájával és elõkészítették a szombati nap játékait, feladatait, valamint kialakították a helyszínt.
Szombaton játszóházzal, kalandparkkal, közös fõzéssel, majd közös étkezéssel várták a gyerekeket.
A Jót (t)enni jó program célja, hogy a környékbeli rászorulók számára étkezést és közös foglalkozást biztosítson. Mint a 72 óra
kompromisszum nélkül akció szervezõi elmondták, éppen ez a kettõs cél, azaz a szociális és fejlesztõ célkitûzés tette a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat programját kiemelt projektté idén a három napos szociális akcióban.

72 óra: 40 000 fiatal, 150 településen, 2000 közhasznú projekt
Idén nyolcadik alkalommal végeznek fiatalok 72 órán keresztül csoportokban és egyénileg önkéntes munkát. A közösségi szolgálat
során játszóterek felújításában, intézmények környezetének rendezésében, erdõtakarításban, szociális feladatokban, kulturális
mûsorok szervezésében segédkeztek. A 72 óra kompromisszum nélkül Németországból indult 2002-ben. 2010-ben Ausztria, Svájc,
Szlovákia, Bosznia-Hercegovina, Szlovénia és Magyarország, 2012 óta Csehország is bekapcsolódott az akcióba. A közösségi
szolgálat 2010 óta több mint 40 ezer fiatalt mozgatott meg országszerte, akik közel 150 településen, csaknem kétezer közhasznú
projektet hajtottak végre. (Magyar Kurír)
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