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Árvíz utáni helyreállítás
Júniusban folytatódott az árvíz sújtotta szerbiai és bosznia-hercegovinai településeken a
helyreállítás. A Szeretetszolgálat felmérte a szükségleteket, a helyszínekre szállította a
falszárítógépeket, gyűjtést hirdetett az árvízkárosultak javára, június végén pedig másfél
millió forint értékű tetanusz elleni oltóanyagot szállított a boszniai hatóságoknak az ottani
készletek pótlására. A helyreállítási munkákról részletes beszámoló itt.

Elismerés a mésztelepi integrációs programnak
Szociális államtitkárként első hivatalos útján a tatabányai Mésztelepen járt Czibere Károly a
szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, aki a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat integrációs programjának részleteivel ismerkedett látogatása során. A
Szeretetszolgálat 2014 februárjában nyitott közösségi házat és indította el programját
Tatabánya mésztelepi városrészében. A kezdeményezést az áramszolgáltató a hálózat
átépítésével és előre fizetős mérőórákkal segítette, közben a Szeretetszolgálat kályhákat
adott a családoknak, hogy tudjanak fűteni. További részletek…

Jótékonysági gyűjtések
Júniusban több akció keretében is szervezett jótékonysági gyűjtéseket a Szeretetszolgálat.
A Jófogás apróhirdetési oldallal közösen játékokat gyűjtött a Gyerekszigeten, az akcióba a
médiából ismert személyek is bekapcsolódtak. A Videoton FC 581.626 forinttal támogatta a
Szeretetszolgálat árvízi munkáját, és elkezdtek gyűlni a felajánlások a Máltai
Szeretetszolgálat új mentőautójára is. A gyűjtésről részletesen itt, a mentőautóhoz
kapcsolódó akcióról itt talál további részleteket.

Szent János napi ünnepi közgyűlés
Keresztelő Szent János ünnepén tartotta a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar
Delegációja évi rendes közgyűlését. A közgyűlést követő ünnepi szentmisén a Mátyás
templomban a Szövetség elnöke Kállay Ubul Tamás három jelöltet avatott a rend tagjává.
Az avatási szertartás után a Szövetség Fortuna utcai központjában a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat szervezésében a karitatív szervezet önkénteseivel és dolgozóival a
rendtagok együttesen ünnepeltek. További részletek.

Röviden
- Kerékpárokat adtak át kábítószer-betegségek megelőzésében és a rehabilitációban közreműködő szervezeteknek a
Szeretetszolgálat Batthyány téri központjában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) és a Szeretetszolgálat
együttműködése keretében 99 kerékpár jutott el szenvedélybetegséggel küzdő emberekhez. Tovább…
- Új kereskedelmi kabinetet avattak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyöngyösi Károly Róbert Kereskedelmi,
Vendéglátóipari, Közgazdasági Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola épületében. A szaktanterem a jövőben az
élelmiszer-vegyi- kozmetikai, ruházati, cipő és műszaki cikk eladó tanulók iskolai gyakorlati képzésére teremt lehetőséget.
Tovább…
- Katasztrófák helyszínén bevethető, árvíz sújtotta területeken végzendő segítő tevékenységekre felkészített önkénteseket
képez ki a várható feladatokra a Máltai Szeretetszolgálat. A felhívás részletei
- A Szeretetszolgálat a korábbi hasonló kezdeményezéseket folytatva ismét szebbé varázsolta Nyugati teret. A környezet
szépítését célzó, immár sokadik akció húsz önkéntessel indult, de a munkába bekapcsolódtak a téren pihenő hajléktalan
emberek is. Tovább…
- Tiszteletbeli máltai lovaggá és dámákká válhattak az OTP dolgozói és hozzátartozóik a pénzintézet családi napján a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat standjánál a Papp László Sportarénában. Tovább…
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