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Tisz telt Tá mo ga tó ink! Ked ves Ven dé ge ink!

A ta va lyi év ről szó ló be szá mo ló mat feb ru ár 1-től kez dő dő en te -
szem meg, mi vel ak kor kap tam ki ne ve zést az igaz ga tói tiszt ség re
34 évi ön kén tes ség, ben ne 6 évi el nö ki szol gá lat után.

Mis  szi ói cél ki tű zé sem az igaz ga tói szol gá lat ra néz ve az volt és
ma rad a jö vő re néz ve is, hogy  a Lep ra mis  szi ót ne csak mű köd tes -
sem, ha nem tu da to san fej les  szem. Azt sze ret ném, ha né hány év
múl va sok em ber is mer né Magyarországon ezt a szer ve ze tet, és sok
tá mo ga tó ja len ne. Biz tos va gyok ab ban, hogy Is ten a ma gyar em be -
rek kö zül is mind több nek a tá mo ga tá sát sze ret né megnyerni. Azt
sze ret ném, hogy a Lep ra mis  szió meg be csült és tá mo ga tott jóté-
konysági szer ve zet, kül mis  szió le gyen, hi szen igen nagy a szük ség
ar ra, hogy a kül mis  szió ál dá sos gon do la tát vis  sza hoz zuk a ma gyar
em be rek tu da tá ba.

A Lep ra mis  szió te vé keny sé ge két te rü le ten zaj lik: lel ki leg és anya -
gi lag.

I. A lel ki tá mo ga tás táp lá lá sát és erő sí té sét szol gál ják a kü lön fé -
le elő adá sok és al kal mak, me lyek nek több sé ge egy há zak ban tör té -
nik. De be mu tat tuk szol gá la tun kat is ko lák ban is, nyá ri hit ta nos
gyer mek tá bor ban, idő sek otthoná-ban. Ilyen kor tá mo ga tó ink be pil -
lan tást kap nak a mis  szió te vé keny sé gé be, erő sö dik el kö te le zett sé -
gük, il let ve új tá mo ga tó kat is min dig si ke rül nyer ni. A fi a ta lok kö -
zöt ti be mu ta tás pe dig a jö vő mag ve té se, mi vel 10-20-30 év múl va
ró luk le het re mél ni, hogy a Lep ra mis  szió tá mo ga tói lesz nek. 

Ugyan csak a lel ki tá mo ga tást erő sí ti  a már 4. al ka lom mal ma gya -
rul is meg je le nő Ima fo nál cí mű ima ka la uz, mely a Nem zet kö zi Lep -
ra mis  szió ki ad vá nya, és vi lág szer te hasz nál ják a mun ka tár sak és tá -
mo ga tók. Ezt min den egyé ni támogatónk kéz be kap ta, hogy akár
imád ság ra, akár ol vas mány ként hasz nál ja na ponként. Há lá san kö -
szö nöm an nak a há rom mun ka társ nak szol gá la tát, akik kel kö zö sen
vé gez tük el a ki ad vány an gol ból va ló le for dí tá sát.  
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II. Az anya gi tá mo ga tás nö ve lé sé re néz ve szem pont ja im:
1. az ak tív  tá mo ga tók meg őr zé se és ser ken té se, 
2. új tá mo ga tók meg nye ré se és meg tar tá sa.

1. Az ak tív tá mo ga tók meg őr zé se és ser ken té se az év so rán ki kül -
dött há rom kör le vél lel  tör tént, mely ből rész le te sen meg tud ták a tá -
mo ga tók, – akár egyé ni, akár cso por tos tá mo ga tók, pl. egy há zak- ,
hogy mi lyen pro jek tek re gyűj tünk, mi re kér jük ado má nya i kat. Töb -
ben rá is ír ták az ado mány ra, hogy pl. a kí nai pro jekt re kül dik. 

Kü lön kör le vél ment ki ős  szel az egy há zak nak, mely ben a Lep ra -
mis  szió kül mis  szi ói ar cu la tá ra ke rült a hang súly, és ve lem együtt fe -
le ke ze ten ként a ku rá to ra ink is alá ír ták.

Ok tó ber ben min den egyé ni tá mo ga tónk nak el küld tük a ma gyar ra
le for dí tott ké pes nap tá rat,  me lyet  a sváj ci Lep ra mis  szió ké szí tett,
és  már har ma dik al ka lom mal ad tuk ki kö zö sen  a fran ci ák kal, ola -
szok kal, bel gák kal és írek kel – ki-ki a ma ga nyel vén, igé nyes ki vi -
tel ben, és a na gyon ma gas együt tes pél dány szám mi att igen ked ve -
ző áron.

Kü lön ki eme lem a meg lé vő tá mo ga tók ser ken té sét szol gá ló har ma -
dik, ka rá csony előt ti kör le ve let és ben ne egy új don sá got, a '+1 adag'
fel hí vást. Ar ra gon dol tam, hogy a ka rá csony kö rü li mér he tet len pa -
zar lás ban, étel po csé ko lás ban nem árt azok ra gon dol ni, akik nél kü löz -
nek. A fel hí vás ban azt kér tem, hogy eg  gyel több te rí té ket he lyez zünk
a ka rá cso nyi asz tal ra, mint ha ott egy lep rás be teg ül ne. Ma gam sem
gon dol tam vol na, hogy mi lyen na gyon sok ado mány ér ke zett a fel hí -
vás ra, több mint 2 mil lió Ft ér ték ben. Kö szö nöm, hogy ilyen so kan
ven dé gel tek meg bő sé ge sen egy kép ze let be li lep rás be te get! Lát szik,
hogy ez a kez de mé nye zés ha gyo mán  nyá vá lik a jö vő ben, tá mo ga tó -
ink na gyon jól re a gál tak rá.

2. Új tá mo ga tók meg nye ré se cél já ból ki kell lép ni az ed di gi ke re -
tek ből. Új erőt csak új he lyek ről le het re mél ni. A fej lesz tés en nek ér -
de ké ben tör té nik. Kon cent ri kus kö rök kel tud nám ezt áb rá zol ni:
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az ed di gi tá mo ga tói kör kö ré egy vi szony lag ki szá mít ha tó kört
húz va a ke resz tény szel le mi sé gű kö zeg meg ke re sé se volt az el ső cé -
lom. Ezért má jus ban egy olyan szó ró la pot ké szí tet tem, amely alap -
is me re te ket ad a lep rá ról és a Lep ra mis  szi ó ról, de tu da to sít ja azt is,
hogy ez egy ke resz tény szer ve zet. 

Pün kösd kor a Ke resz tény Élet cí mű ka to li kus lap ban he lyez tük el
a Lep ramis  szió is mer te té sét fi ze tett hir de tés for má já ban. 

Jú ni us ban a Kép más ma ga zin min den elő fi ze tői szá má ba ke rült a szó -
ró lap 6 800 pél dány ban, mely re so kan küld tek szép ado mányt. 

A nyár fo lya mán nya ra ló he lye ken temp lo mok ban, egy há zi kon fe -
ren cia köz-pon tok ban, lel ki gya kor la tos há zak ban, ke resz tény köny -
ves bolt ok ban he lyez tük ki szó ró lap ja in kat. 

Szep tem ber ben az Evan gé li kus Élet cí mű he ti lap 4 250 pél dá nyá -
ban, majd a Bé ke hír nök cí mű bap tis ta lap 2 300 pél dá nyá ban volt
be fűz ve szó ró la punk. 

Ad vent ben a re for má tus Pres bi ter új ság 2 700 pél dá nyá ban szin -
tén el he lyez tük a szó ró la pot csek kel. 

A Ka to li kus Ka len dá ri um idei szá má ba fi ze tett hir de tést tet tünk a
Lep ra mis  szió elég rész le tes be mu ta tá sá val.

Mind ezen kam pá nyok jú ni us tól de cem ber vé gé ig ös  sze sen 423 új
ada ko zót ered mé nyez tek. Min den el ső ada ko zó 2 hé ten be lül ka pott
kö szö nő le ve let és aján dék cso ma got. Az új ada ko zók nak a ne gyed ré -
sze még 2010-ben év vé gén már má sod szor, sőt töb bük har mad szor
is kül dött ado mányt. Re mény ség gel le he tünk az iránt, hogy tar tós tá -
mo ga tók lesz nek. 

Ki emel ke dő ese mény volt az ok tó ber 10-én tar tott ren dez vé nyünk,
a Raj kó Ze ne kar jó té kony sá gi hang ver se nye. A zsú fo lá sig meg telt Bat -
thyá ny té ri Szent An na plé bá nia temp lom ban iga zi öröm ün nep volt a
vi lág hí rű együt tes mu zsi ká lá sa és a 315 000 Ft-os per sely ado mány.

A jó té kony sá gi es tek so ra re mény ség sze rint foly ta tó dik: a bőjti
idő szak ra Hű vös völ gyi Il di kót, a Ma dách Szín ház mű vész nő jét si ke -
rült meg nyer ni Reményik Sán dor – elő adó est tar tá sá ra. Ok tó ber re
pe dig Szvorák Ka ta lin ar cha i kus né pi éne kes vál lal ta el a fel ké rést
egy hang ver seny tar tá sá ra. Ad vent re az új pes ti Bap tis ta Ha rang ze ne -
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kar fo gad ta el a jó té kony sá gi est re szó ló fel ké rést, de ter ve im kö zött
még má sok is sze re pel nek. Ez azon ban már a 2011. év…

Nem zet kö zi mun ka. Feb ru ár ban a Nem zet kö zi Lep ra mis  szió át -
ala kí tá si fo lya ma tá ban az új struk tú ra bib li ai-te o ló gi ai ala po zá sát
vég ző 5 fős nem zet kö zi mun ka cso port ban va ló rész vé tel re kér tek
fel. Ez egy 3 hó na pos fel adat volt, te le fo nos-és sze mé lyes kon zul tá -
ci ók kal, mely nek ered mé nyét jú ni us ban a nem zet kö zi igaz ga tói ér -
te kez le ten kel lett is mer tet ni. Az el ké szült és jó vá ha gyott anyag a
Nem zet kö zi Lep ra mis  szió új Kül de tés nyi lat ko za tá ba ke rül be le.

Szep tem ber vé gén a Nem zet kö zi Lep ra mis  szió ve zér igaz ga tó ja,
Geoff Warne má sod szor lá to gat ta meg szer ve ze tün ket Gillian
Phillips mun ka társ kí sé re té ben. Kon zul tá ci ót tar tott a Nem ze ti Bi -
zott sá gunk kal a Nem zet kö zi Lep ra mis  szió Glo bá lis Part ner ség-át -
szer ve zé si fo lya ma tá nak kér dé se i ről, il let ve a ma gyar or szá gi misz  -
szi ónk ról. A rö vid lá to ga tás má so dik nap ján a jö vő ter ve zé sé vel és
a mis  szi ói kon cep ci ó val kap cso lat ban kon zul tál tunk.

Anya gi hely zet 2010 vé gén: Az el múlt év a ha i ti föld ren gés sel
kez dő dött, mely az egész vi lá got ada ko zás ra ser ken tet te. A ta va lyi
"Lep rá sok Vi lág nap ján" az év leg cu da rabb, élet ve szé lye sen sí kos és
hi deg  idő já rá sa volt, ami kor alig tud tak el men ni az em be rek a temp  -
lo mok ba, így sok kal ke ve seb ben ada koz tak az az nap ra meg hir de tett
temp lo mi per sely ado má nyok ba. Majd ta vas  szal a ha tal mas ha zai ár -
vi zek, ős  szel a vö rös iszap-ka taszt ró fa igé nyelt min den ki től kü lö nös
ál do zat ho za talt. Mind eze ket fi gye lem be vé ve vég te len há lás va gyok
azért, hogy a Lep ra mis  szió anya gi lag nem vis  sza esett, de nem is stag -
nált, ha nem po zi tí vum mal zárt. 

Köz tu dott, hogy a jó té kony sá got nagy já ból az em be rek nek
ugyan az a kö re gya ko rol ja, va gyis nagy já ból ugyan azok se gí te nek
min de nütt, ahon nan fel hí vás ér ke zik. Ezért a sok hát rál ta tó kö rül -
mény mi att kü lö nö sen is fon tos volt az erő tel jes fej lesz tés, mely nél -
kül, csak a ko ráb bi tá mo ga tók ra ala poz va, vé sze sen le csök kent vol -
na éves szin ten az ado mány. 
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Az ado má nyok, va gyis anya gi  be vé te lünk a 2010-re elő irány zott -
nál év vé gé re 1 300 000 Ft-tal több, ös  sze sen 13 677 840 Ft lett. 

Az ös  szes ki adás, mely ma gá ban fog lal ja a mű kö dést, a fej lesz -
tést, min den rek lám te vé keny sé get, a ki ad vá nyo kat is, sőt az el ső íz -
ben meg je le nő igaz ga tói fél ál lás mun ka bér ét és an nak já ru lé ka it is,
az elő irány zott nál 100 000 Ft-tal ke ve sebb volt: 6 700 494 Ft. A mű -
kö dé si költ sé gek ben je len tős meg ta ka rí tást si ke rült el ér ni az ál tal,
hogy a Ma gyar Pos tá val kö tött szer ző dés alap ján kam pány jel le gű
kül de mé nye in ket je len tős ked vez mé nyű ta ri fá val, gé pi fó li ás cso -
ma go lás sal to váb bít juk tá mo ga tó ink nak. Ez zel a bo rí ték ér té két is
megspóroljuk a ked vez mé nyes ta ri fa mel lett!

Mi vel be vé te lünk több, ki adá sunk pe dig ke ve sebb lett, év vé gén
a  lep ra kórhá zak ban fo lyó mun ká ra az elő irány zott nál  még 400 000
Ft-tal töb bet, va gyis 6 400 000 Ft-ot tud tunk kül de ni. Ez a 6,4 M Ft
kö vet ke ző pro jek te ket fi nan szí roz ta: a kí nai Jünnan tar to mány
Xishuangbanna kör ze té ben 639 lep ra be teg gyó gyí tá sát és re ha bi li -
tá lá sát, a kon gói Sankuru tar to mány ban lep ra gyó gyí tás és re ha bi li -
tá lás költ sé ge it, az in di ai Miraj lep ra kór há zá ban pe dig a lep ra gyó -
gyí tás mel lett mű té ti esz kö zök be szer zé sét. Kí ni pro jek tün ket –
mely egy nagy sza bá sú fej lesz té si prog ram lep ra ügyi ré sze – 5 év re
vál lal tuk, te hát az még az el kö vet ke zen dő évek ben is foly ta tó dik. 

Évvégi ma rad vá nyunk pe dig mind ezek után is az elő irány zott nál
1 125 000 Ft-tal ma ga sabb lett. 

Kü lö nö sen is há lá ra in dí tó, hogy en  nyi vá rat lan ka taszt ró fa kö ze -
pet te tá mo ga tó ink szá ma nö ve ke dett, az ado má nyok szá ma nö ve ke -
dett, és töb bel tud tunk hoz zá já rul ni a lep ra kór há zak mű kö dé sé hez,
mint azt elő re gon dol tuk vol na. 

Az anya gi ered mé nye kért le gyen Is ten nek di cső ség, az ada ko zók -
nak pe dig há lás kö szö net!

LEPRA:LEPRA.QXD 3/1/2011 10:49 PM Oldal 6



7

Ter vek: lát szik, hogy be vált a konk rét fel hí vás, ami kor az ada ko -
zók pon to san tud ják, hogy ado má nyu kat mi re kér jük. A ka rá cso nyi
'+1 adag' fel hí vás is fel tét le nül foly ta tan dó. Be vált a szó ró lap ok új -
sá gok ba va ló ki he lye zé se, a vis  sza jel zé sek szá za lé kos arány szá ma
ezt mu tat ja. Ezt is foly tat juk: a He ti Vá lasz ban a hé ten lesz nek szó -
ró lap ja ink be fűz ve, a Nők Lap já ban né hány hé ten be lül. Más fo lyó -
irat ok ba, ma ga zi nok ba is fel tét le nül ér de mes a szó ró lap insert,  er re
szük sé ges ko mo lyan ál doz ni.

LEPRAMISSZIÓ BEVÉTELEI 2010.

FAJTÁJA ÖSSZEGE % % SZÁMA

1.
református

gyülekezetektől
2 761 405 20,2%

32%

186 gyülekezet

2.
baptista

gyülekezetektől
750 545 5,5% 33 gyülekezet

3.
evangélikus

gyülekezetektől
454 370 3,3% 31 gyülekezet

4.
róm. kat. plébániai

közösségektől
329 000 2,4% 57 gyülekezet

5.
pünkösdi 

gyülekezetektől
130 600 0,95% 9 gyülekezet

6.
egyéni adakozók

adományai
7 613 930 55,7%

68%

1 121 fő
(felekezeti ho -
vatartozásukat
nem ismerjük)

7. rendezvényeink
bevétele

1 360 350 9,95%

8.
intézményektől
(nem egyházi 
intézmények)

277 640 2,0% 18 adomány

Összes adomány 2010. 13 677 840
100
%

100%
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A jó té kony sá gi ren dez vé nyek ne ves mű vé szek fel ké ré sé vel szin -
tén re mény ség re ad nak okot több cél ból: mi vel ez zel nem csak kér a
Lep ra mis  szió, ha nem ön kén tes ado má nyért mű vé szi pro duk ci ót is
nyújt  a kö zön ség nek, va la mint a Lep ra misszió meg be csült sé gét
erő sí ti, ha  is mert mű vé szek ne vé vel kö tő dik ös  sze a rek lám ban.

Na gyon szük sé ges  len ne egy hon lap, mely nek el ké szí té se igen
nagy fel adat, és a kö zel jö vő ben meg va ló sí tan dó.

Szük sé ges a le het sé ges in téz mé nyi tá mo ga tá sok ke re sé se és meg -
szer zé se, pá lyá za to kon és szpon zo ro kon ke resz tül. 

De ez zel már át is evez tünk a 2011. év Mis  szi ói Munkatervébe…

Kö szö nöm tá mo ga tó ink hű sé gét és ál do zat ho za ta lát, hi szen a
Lep ra mis  szió az ő ado má nya ik ból vég zi te vé keny sé gét.

Kö szö nöm a lel ké szek és in téz mény ve ze tők tá mo ga tá sát, akik
mo ti vál ják a rá juk bí zott kö zös sé ge ket és éb ren tart ják a kül mis  szió
szük sé ges sé gét.

Kö szö nöm a Bap tis ta-, Evan gé li kus-, és Re for má tus Egy há za kat
kép vi se lő ku rá to ra ink egész éves mun ká ját, az ülé sek jó lég kör ét és
konst ruk ti vi tá sát.

Kö szö nöm mind azon mun ka tár sak szol gá la tát, akik bár mi lyen
szak te rü le ten: pénz ügyi, nyel vi, jo gi, ad mi niszt ra tív  mun ká val hoz zá -
já rul tak a Lep ra mis  szió 2010. évi szol gá lat vég zé sé hez. Is ten áld ja meg
mind nyá ju kat!

Kö szö nöm a fi gyel met.
Riskóné Fa ze kas Már ta

igaz ga tó

(El hang zott a Lep rá sok Vi lág nap ján a Bp VII. Wes se lé nyi ut cai bap tis ta temp -
lom ban tar tott nagy gyű lé sen, 2011. ja nu ár 30-án.)

L E P R A M I S S Z I Ó
1151 Bu da pest, Alag u.3.  06-30 638 4736, risko.marta@invitel.hu

Adó szám: 18184747-1-42       Bank:11702036-20705549
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