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„Ében Háézer…” 1 Sám 7,12

Az igazgató beszámolója a 2016. évről
Ismét mozgalmas, tartalmas, gazdag évet zárhattunk. Istennek legyen hála ezért is. Munkámról beszámolva,
2016-ban is annak egyik jelentős része a
I. a Lepramisszió tevékenységének folyamatos népszerűsítése volt.
Ez előadások tartásával, valamint sajtóbeli megnyilvánulásokon keresztül történt.
Ezek a következők voltak:


Szegeden a Kalkuttai Szent Teréz Templomban lepramissziós rendezvény, melyet a legszélesebb
ökumenikus összefogással, példás módon szerveztek meg szegedi leprafelelőseink. Utólag is
köszönet érte!




Máriaremetén a Pedagógus Otthonban képes előadás
Balatonföldváron kistérségi lepramissziós rendezvény, találkozás a lepramissziós munkacsoporttal
Dunavarsányban települési rendezvény a református templomban
a Svábhegyi Református Gyülekezetben vasárnap délelőtti istentisztelet képes előadással
egybekötve
az Árpádföldi Református Gyülekezetben vasárnap délelőtti istentisztelet, képes előadással
egybekötve
Bp-en a Deák Téri Evangélikus Gimnázium csendesnapján képes előadás.






Hálásan köszönöm a Lepramisszió iránt elkötelezett tanároknak, papoknak, lelkészeknek a lehetőségeket. A
továbbiakban is nagy örömmel teljesítem az ország bármely részéről érkező meghívásokat.
Az írott és hangzó
bemutatására.







médiában is többször volt lehetőség az év során

a Lepramisszió szolgálatának

a Keresztény Élet katolikus hetilapban,
a Keresztény Élet katolikus portálon,
illetve a Mária Rádióban,
a Baptista Rádióban,
a Mera Rádióban,
a Credo Rádióban 30-60 perces bemutatkozásokra volt lehetőség.

Ugyancsak a Lepramisszió szolgálatának ismertségét erősíti a már 10. alkalommal magyarul is megjelenő
Imafonál című imakalauz, mely a Nemzetközi Lepramisszió kiadványa, és világszerte használják a munkatársak
és támogatók. Igény alapján küldjük támogatóinknak, hogy egyénileg és közösségben minél többfelé az
országban imádkozzanak a Lepramisszió szolgálatáért. Az egyetlen nem-angol nyelvű tagország vagyunk a
Nemzetközi Lepramisszió 32 országában, ahol nemzeti nyelvre lefordítjuk az imakalauzt! Hálásan köszönöm
annak a 11 munkatársnak szolgálatát, akikkel közösen végeztük el a kiadvány angolból való lefordítását.

A Lepramisszió szolgálatának ismertségét reméljük erősíteni a honlapunkkal is: www.lepramisszio.hu. Új
honlapunk áprilisban készült el. Ezúton is hálásan köszönöm, hogy adományként készítette el valaki.
A Facebookon folyamatosan erősítjük tevékenységünket, hogy mindig „történjék valami”, és jó hatását
érezzük és látjuk ennek.

II. A folyamatos feladatot - hiszen a Lepramisszió tevékenységének a fő célja - az anyagi támogatás
biztosítása és folyamatos fejlesztése jelenti. Amint tudják Támogatóink: a Lepramisszió kizárólag saját
gyűjtésű adományokkal gazdálkodik. Más anyagi forrásunk nincs, mint a támogatóink támogatása. Ezért
nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy szaporodjanak, és nagyon hálásnak kell lenni feléjük!
A 2016. év során készítettem el 5 éves stratégiánkat, mely elsősorban a Nemzetközi Lepramisszió felé szóló
kötelezettség. Gerincét a szervezet további fejlesztése és az adománygyűjtési tevékenység folyamatos
fejlesztése jelenti. Nagyon sok munkám volt vele. Köszönöm azoknak a szakönkénteseinknek tanácsait, akikkel
konzultálva jó meglátásaikat be lehetett a dokumentumba építeni. Köszönöm svéd, skót, holland, indiai, svájci
tagországvezető kollegáimnak, hogy a véglegesítés előtt véleményezték és ezzel a stratégiát gazdagították.
Most következik a dokumentum magyarra fordítása…
Napi szinten az anyagi támogatás biztosítása és folyamatos fejlesztése a következő módon történt:
 A régi támogatók megőrzése és serkentése az év során kiküldött 4 körlevéllel és annak
mellékleteivel januárban, májusban, szeptemberben, melyből részletesen megtudták a
támogatók, hogy milyen projektekre gyűjtünk, mire kérjük adományaikat.
 Decemberben minden egyéni támogatónkat hagyományosan elküldtük képes naptárunkat és
megkértük mindnyájukat arra, hogy terítsenek eggyel több főre karácsonykor. Ez a ’+1 adag’felhívás jelenti évről évre a legnagyobb bevételünket.
 Isten tavasszal adta azt a gondolatot, hogy a téli ’+ 1’ felhívás ellentétét: egy nyári felhívást is
próbáljunk meg. Ez lett a „fagyifelhívás”, melyben szülőket, nagyszülőket, gyermekeket arra
kértem meg, hogy a nyári szünetben néhány gombóc fagyi árával támogassák a leprabetegek
gyerekek ügyét.
 A „fagyifelhívás” egycsapásra ugyanolyan eredményt hozott a forró nyárban, mint a karácsonyi
felhívás télen. Ez nagy hálára indít, mert ettől kezdve tehát a korábbi évi 4, majd az utóbbi évek
5 felhívása helyett immár 6 felhívást is kiküldhetünk támogatóink felé. Szívesen és nagylelkűen
fogadják. Semmit nem tudunk adni hűséges és nagylelkű támogatóinknak: csak köszönetünket!
 Az új támogatók és támogatások megnyerése céljából folyamatosan kell reklámtevékenységet
végezni. Ez igen nagy felelősség, hiszen a reklám minden formája nagyon sok pénzbe kerül.
Borzasztó takarékos gazdálkodásunkban a belföldi kiadásaink legvaskosabb része a különféle
reklámtevékenységekbe fektetett közel 4 M Ft volt.
 Az elmúlt évek tapasztalata alapján nagyon bevált a napi-és hetilapokba elhelyezett fizetett
szórólapbefűzésünk. Láthatóan ez a reklámtípus a legeredményesebb a mi esetünkben. Az új
támogatóknak 2-3 héten belül küldünk köszönőlevelet, melyben azt kérjük: ha lehet,
maradjanak meg a jövőben is a Lepramisszió mellett! A köszönet mellé kapnak olvasnivalót és
apró ismeretterjesztő kiadványt is, hogy felébredjen további adakozókészségük.
2016-ban a következő hirdetési kampányokkal gyűjtöttünk újabb támogatókat és adományokat a korábbi
hűséges támogatók mellé:
 a Magyar Idők országos napilapban helyeztettük el szórólapjainkat
 Nyár elején Kaposvár minden otthonába eljuttattuk szórólapjainkat.
 Minden évben sikeres a nyári, üdülőhelyi akciónk, amikor a Balaton körül, a Velencei tónál
templomokban helyezhetjük ki szórólapjainkat.






Az országban sok olyan üzlet, intézmény van, akik kiteszik szórólapjainkat. Hálásak vagyunk
értük és nekik.
Katolikus munkatársaink a katolikus templomokba és intézményekbe juttatják el
szórólapjainkat.
Fizetett, féloldalas hirdetést jelentettünk meg a Katolikus Kalendáriumban.
Az év során két alkalommal féloldalas hirdetésünk volt a Keresztény Élet Katolikus Hetilapban.

Évről évre növekszik a támogatóink száma, és ez nagy hálára indít, mert a magyar lakosság együtt érző
szeretetéről tanúskodik. Mindig büszkeséggel tölt el, hogy sikerül megtalálni hívóüzeneteket, és az emberek
támogatásra méltónak találják ügyünket.
2016-ban összesen néhány híján 3 000 címről kaptunk adományt. Az év során 47 támogatás szűnt meg
halálozás vagy elköltözés miatt. Ugyanakkor 306 új támogató kapcsolódott hozzánk, tehát netto 257 új
adományozóval gazdagodtunk.
Közülük vannak, akik havi rendszerességgel, vagy évente több
alkalommal, vagy évente egy alkalommal küldenek adományt. Mindegyikért kivétel nélkül hálásak vagyunk.
Hiszen bárki, bármilyen kicsiny adománnyal is támogatja a Lepramissziót: már hozzájárult emberek életének a
megváltoztatásához! Célunk azt a sok-sok magyar embert megszólítani, akik még nem ismerték fel ennek a
szépségét. Mi pedig szeretnénk meghívni őket arra, hogy egy nemes célt, becsületes szervezetet és jó ügyet
támogathassanak adományaikkal. Ezt a célt szolgálja minden egyes reklámtevékenységünk.
Az elmúlt év során is sajnos több támogatónktól el kellett búcsúzni. Tisztelettel, szeretettel és hálával
emlékezünk rájuk, mint akiknek élete és szolgálata beleépült a Lepramisszióba, emberéletek változhattak meg
általa, és áldások terjedtek a világban. Nemegyszer a hozzátartozók megtisztelő módon a koszorúmegváltást a
Lepramisszió céljára kérik, és így fejezik ki egyetértésüket azzal az üggyel, amit elhunyt hozzátartozójuk is
támogatott életében. Szeretettel és köszönettel őrizzük elhunyt támogatóink emlékét. Isten nyugosztalja őket.

III. Anyagi helyzetünk
Hűséges támogatóink kitartó adakozása eredményeként NAGY HÁLÁRA INDÍTÓ bevétellel zártuk a 2016. évet
is. Bevételeink teljes mértékben forintról forintra gyűjtött adományokból származnak. Néhány sarokszám:
1 900 000 Ft nyitó tétellel indultunk.
Az adománybevételünk az előirányzott 33 500 000 Ft-hoz képest 6,6 %-kal magasabb: 35 700 000 Ft
lett.
Indiai és kínai projektjeinkre 21 000 000 Ft-ot állítottunk be, ennél azonban 5,5%-kal többet:
22 148 000 Ft-ot tudtunk elküldeni.
Részben emiatt a 34 500 000 kiadással tervezett helyett 5,2% kal több: 36 300 000 összkiadással zártuk
az évet.
Maradványt 1 000 000 Ft-ra irányoztunk elő, ezzel szemben 1 300 000 maradvánnyal zártunk.
Biztonsági tartaléknak évek óta kincstárjegyben tartunk 2 835 000 Ft-ot.
Pénzügyi eredményeink és a tendencia a legtömörebben így jegyezhetők meg:
az utóbbi 5 év alatt a 2012. évi 17 M Ft gyűjtött adományt 2016 végéig 35,7 M Ft-ra sikerült növelni. Ez 5
év alatt 110 %-os növekedés.
Ugyanez alatt az 5 év alatt pedig projektvállalásaink összegét 135%-kal: 9,4 M Ft-ról 22,1 M Ft-ra tudtuk
emelni!
Bevételeink 81 %-a magánszemélyektől származik, 19 %-a közösségektől: elsősorban egyházközségektől,
minden felekezetből. A reklámkampányok jelentősége éppen abban van, hogy a lakosság minél szélesebb
körébe jussunk el üzenetünkkel, és minél többüket serkentsük támogatásra.

IV. Projektjeink:
Tavaly három projektünk volt két országban. A legnagyobb összegű és legátfogóbb a kínai dicsingi
leprarehabilitációs projekt, melyet már egyedül finanszíroztunk az elmúlt év során. Ez gyógyítást,
rehabilitációt, fejlesztési tevékenységet, mozgássérültek rehabilitációját foglalja magában. A legjelentősebb
része pedig 30 leprahátterű gyermek oktatása. Nélkülünk ők nem járhatnának iskolába. Oktatási ösztöndíjunk
minőségi bentlakásos tanulást és családjaikra is kiterjedő gondoskodást jelent testi-lelki értelemben egyaránt.
Ezzel nemcsak a jelenben, hanem előre: a jövőben is segítünk, hiszen ezek a fiatalok egészen más eséllyel
tekinthetnek felnőttkoruk és egész életük elébe, mint különben. Isten áldja meg mindazokat a magyar
embereket, akiknek támogatásából esélytelen – talán koldulásra vagy prostitúcióra kárhoztatott – tibeti
fiatalok ambiciózus, boldog diákok lehetnek!
Másik tevékenységünk – több tagországgal közösen- az indiai Shahdara lepramissziós kórház működésének
támogatása, ahol az előző évben mi végeztünk egy komoly eszközberuházást, a műtő felújítását, új
röntgenkészülék vásárlását.
A szintén indiai, kalkuttai lepramissziós kórházban 300 szemműtét elvégzését finanszíroztuk olyan – zömmel
leprahátterű- betegeken, akik szegénységük vagy a hatalmas távolság miatt egyszerűen nem jutottak volna el
műtétre, amit pedig a vidéki szűrőkampányon szükségesnek ítéltek számukra. A kalkuttai kórház vezetői és a
betegek többször is kifejezték hálájukat visszakapott látásukért, munkaképességük és emberi méltóságuk
helyreállításáért.
Igen nagy hálára indítanak mindezek a számadatok, hiszen sok teherrel együtt élő lakosság körében történik a
gyűjtésünk itt Magyarországon, ráadásul nem helyi célra, hanem távoli földrészek távoli embereinek
megsegítésére.

V. Nemzetközi munkám
Nagyon sok erőt igényel, de a legnagyobb kiváltságnak tartom sok feladatomat és szolgálatomat a Nemzetközi
Lepramisszióban.
 Tagja vagyok a Nemzetközi Lepramisszió 4 tagú Lelki Munkabizottságának. Egynapos missziológiai
műhelyt tartottunk a Lepramisszió tagországigazgatóinak márciusban, Londonban. Ennek programját
nagyrészt én készítettem elő és felerészben vezettem.
 Szeptemberben volt a Nemzetközi Lepramisszió éves nagygyűlése Angliában, melyen Dr. Bartha
Andrea elnökünk is részt vett velem együtt. A nagygyűlés egyik napján az úrvacsorai istentiszteletet
vezettem, a másik napján pedig egy másfél órás panelt az „Egység” témáról egy másik bizottsági taggal
közösen.
 Folyamatosan tartom a kapcsolatot projektjeink vezetőivel mind Indiában, mind Kínában.
 Októberben első ízben látogattam meg a már évek óta működtetett kínai, dicsingi projektünket. Ennek
részletes bemutatására a műsorban később kerül sor.
 Még 2015-ben kaptam rá elhívást és kezdeményeztem, azóta pedig hónapról hónapra szervezek és
szerkesztek a Nemzetközi Lepramisszió legszélesebb köre számára angolnyelvű „áhítatoskönyvet”,
amit Bridge-nek kereszteltem el. Minden napra más: jelenleg aktív dolgozó és már nyugdíjas korábbi
lepramissziósok írják ebbe felkérésre a világ minden tájáról az áhítatokat. Kizárólag elektronikus úton,
tehát egy fillér költség nélkül emailen küldöm havonta szét a 32 tagországba. Eredeti célom az volt
vele, hogy minél többeket fogjon össze –„hidaljon át” - azok közül, akik valaha is a Nemzetközi
Lepramisszióhoz tartoztak, és ez a naponkénti lelki szál kösse még szorosabbra szervezetünk egységét.
Mindez úgy látszik, hogy meg is valósult.

Végtelenül hálás vagyok Istennek azért, hogy ezt rám bízta, kiváltság, hogy tehetem, a legnagyobb
jutalom pedig, hogy a Bridge-et használják naponta Új-Zélandtól Bangladesig, az indiai
leprakórházakban, az európai irodákban, a londoni főirodánkban, sok ezer otthonban egyénileg, illetve
több hazai esperes is továbbítja levelező listájukon az egyházmegyék lelkészeinek.
VI. Köszönet.
Hálás szívvel köszönöm meg támogatóink megtisztelő hűségét és áldozathozatalát, új támogatóink belénk
vetett bizalmát, ügyünkkel való egyetértését. Köszönöm, hogy ilyen sokan vannak, akik olyanokat is közelinek
éreznek, akikhez pedig sem fizikailag, sem nyelvileg, sem más módon nem köti őket semmi, csak az együttérző
szeretet. Csak a szeretet tudja olyanná tenni a kínai, nepáli vagy indiai leprabeteget számunkra, mintha itt
ülne mellettünk és fognánk a kezét. Isten áldja meg minden kedves támogatónkat! Cserébe semmit nem
tudunk nekik adni, csak köszönetünket, és kívánjuk életükre Isten gazdag áldását!
Köszönöm munkatársaim hűséges szolgálatát, akik mindnyájan önkéntesek. A legnagyobb szeretettel és
elkötelezettséggel végzik munkájukat. Köszönöm fáradozásukat abban, hogy pénzügyi, jogi, adminisztratív,
technikai, nyelvi, szervezési, szervezetfejlesztési, pedagógiai, vagy bármilyen más munkával vagy alkalmi
szaksegítséggel járultak hozzá 2016-ban is a Lepramisszió szolgálatvégzéséhez. Isten áldja meg mindnyájukat!
Köszönöm azoknak a lelkipásztoroknak a támogatását minden felekezetből, akik ébren tartják közösségeikben
a Lepramisszió ügyét és adománnyal segítik tevékenységünket!
Köszönöm a leprafelelős munkatársak hűségét, akik hónapról hónapra vagy talán hétről hétre gondoskodnak
arról, hogy ott legyen egy kis persely vagy egy felhívás a Lepramisszió javára a közösség előtt!
Köszönöm elnökünk mindenben készséges szolgálatát, amivel a feladatkört ellátta. Köszönöm a Nemzeti
Bizottság tagjainak és a szakbizottságok tagjainak szolgálatát, mellyel 3 felekezet részéről végzik szervezetünk
működésének és pénzügyeinek ellenőrzését és felügyeletét.
Isten áldja meg minden kedves önkéntesünket, munkatársunkat, mindnyájunkat! Köszönöm a figyelmet.
Riskóné Fazekas Márta igazgató
(Elhangzott 2017. január 29-én, a Leprások Világnapja alkalmával tartott nagygyűlésen.)

Határozati javaslatok:
1. A Lepramisszió nagygyűlése elfogadja az igazgatónak a 2016. évről szóló beszámolóját. Isten áldását
kéri életére és további munkájára.
2. A Lepramisszió nagygyűlése Isten iránti hálával és kegyelettel emlékezik meg a 2016. év során elhunyt
támogatókról, akiknek hűsége és áldozata által sokak szenvedését enyhíthettük. Isten nyugosztalja
őket.
3. A nagygyűlés köszönetet mond az önkéntes munkatársaknak, lepramissziós felelősöknek, akik az
ország területén a maguk helyén hűségesen és hathatósan ébren tartják és gazdagítják a Lepramisszió
szolgálatvégzését. Isten áldását kéri mindnyájuk életére és kéri további szolgálatukat.

