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1. A Szövetség céljai:
•

•

•

Az állampolgárok körében hovatartozásra tekintet nélkül, a felebaráti irgalmas
szeretet és segíteni akarás szándékával segíteni és gyámolítani a rászorulókat. A
szegények, betegek és haldoklók emberi méltóságának megtartása mellett való
védelme és támogatása. Adományok győjtése és rászorultság elvén való
szétosztása.
A tagok (lovagok) irányítása és személyes közremőködése mellett az
egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, a hátrányos helyzető
csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, tudományos kutatás,
kulturális tevékenység és hatékony önképzés annak érdekében, hogy e célok
minél szakszerőbben tudjanak megvalósulni.
A tagok (lovagok) részére szabadidıs programok szervezése, a szakmai, a hitéleti
és emberi kapcsolatok erısítése érdekében. A keresztény hit megtartása és az
alapító lovagok szellemiségének továbbélése a szekularizálódó világunkban.

•

A Szövetség tiszteletben tartja minden ember értékét, méltóságát, egyediségét és
jogait. Szervezeti felépítésében és mőködésében biztosítja azokat a demokratikus
formákat, amelyek érvényre juttatják az alapelveket és a tagság jogainak
maradéktalan érvényesülését.

A közhasznúsági szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI.tv. 19.§. rendelkezésének értelmében a
Szent Lázár Lovagjainak Magyar Szövetsége Közhasznú Szervezet (2600 Vác, Liszt F. sétány
13. ) az alábbi közhasznúsági jelentés keretében számol be a 2008. évi tevékenységérıl.

1. Közhasznú tevékenységekrıl szóló rövid tartalmi beszámoló

A konkrét magvalósulások 2008 évben:

Betegek Világnapja:
Gyıri Szervezetünk és tagjai szervezésében, 2008.február 11.-én, Gyır-Szigeten
megrendezett "Betegek Világnapja" eseménysorozaton részt vett, és közremőködött,
Egyesületünk. A rendezvény jelentıs figyelmet, és elismerést kapott a helyi sajtóban.
Virágvasárnapi ünnepi összejövetel:
2008. március 16.-án ünnepi összejövetelt tartottunk tagjainknak és meghívott
vendégeinknek, valamint minden érdeklıdınek. A Szentmisét követıen baráti beszélgetés és
szeretetvacsora zárta a napot.
Lovagavatás a Szent Korona Lovagrendnél:
A Szent Korona Lovagrend meghívására avatási szertartáson vettünk részt Pécsett 2008.
március 31.-én. İexc.Mayer Mihály pécsi megyéspüspök társaságában baráti összejövetel
részesei lehettünk. Több helyi- és országos ismertségü személyiség is megjelent az
eseményen.
Nyáregyháza:
2008. május 6. Intenzív tárgyalásokat folytattunk Nyáregyháza polgármesterével és a
képviselı-testület tagjaival annak érdekében, hogy a település lehessen a harmadik „Szent
Lázár Község” az országban (Tiszabura és Kétpó után), melyet szervezetünk kiemelten segít
adományaival.

Szent László napok:
2008. június 29-én a Szent Korona Lovagrend meghívására részt vettünk a Szent László
napok közös záróünnepségén a Bp-Kıbányai Szent László Templomban. Szentmise elıtt a
templom kórusa Gounod: Szent Cecília miséjét adta elı, a liturgia után körmenet következett
a templom körül. Ezt követıen İem.Dr.Erdı Péter bíboros-prímás Esztergom-Budapesti
érsek és a városrész elöljáróságai, országgyőlési képviselık társaságában közös fogadáson
vettünk részt.
Nyáregyháza a harmadik „Szent Lázár Közság” avatása:
2008. július 12.-én Nyáregyházán a község elején „Szent Lázár Község” táblát avattunk a
település polgármestere, elöljárósága és lakói jelenlétében. Ezzel láthatóvá is vált kötıdésünk
és elkötelezett segítségünk a település rászoruló lakóinak megsegítésére.
Virrasztás hazánkért Somogyvámoson:
A Szent Gellért Lovagrend meghívására egész napos vigíliára voltunk hivatalosak 2008.
július 19.-én. A Somogyvámos külterületén lévı restaurálás alatt álló középkori lovagi vár
romjainál İexc.Dr.Ladocsi Gáspár, a Fıegyházmegye segédpüspöke misézett. Ezt követıen
nívós kamara muzsika után csendes virrasztás következett. A különbözı lovagrendek
képviselıi, hívık, zarándokok és helyi lakosok több száz fıs gyülekezete hajnalig imádkozott
hazánkért és Mindszenty bíboros (hercegprímás) boldoggá avatásáért.
Jótékonysági koncert Abaligeten:
Egyesületünk szervezésében a Gyıri Szervezet vezetıjének és zenekarának
közremőködésével nagysikerő jótékonysági koncertet szerveztünk Abaligeten 2008.
augusztus 9.-én. Megjelent a település polgármestere, plébánosa. A táborban üdülı és a
meghirdetett versenyen kiemelkedı teljesítményt nyújtó gyerekek okleveleket és plaketteket
kaptak szervezetünk vezetıjétıl.
Szent Jobb Körmenet:
A hagyományainknak megfelelıen részt vettünk államalapító Szent István királyunk ünnepén
és a Szent Jobb Körmeneten augusztus 20.-án.
Szent István Napok Ménfıcsanakon:
Gyır Város Önkormányzata, Szent Kereszt Plébánia, Nagy Boldogasszony Plébánia,
fıszervezésében a Gyıri Szervezetünk közremőködésével részt vettünk az ünnepségsorozaton, mely több napig tartó eseménysor volt. A Bezerédy kastély parkjában egyesületünk
találkozott az érdeklıdıkkel és más egyesületek, karitatív szervezetek képviselıivel, tagjaival.
Manchester-i Káptalan:
2008. szeptember 12-14-között egyesületünk vezetıi nemzetközi meghívásnak eleget téve
részt vettek a világ Szent Lázár Lovagjainak ülésén.

Lovagavatás Máriapócson:
2008. szeptember 26-28-án tartottuk lovagavatási szertartásunkat Nemzeti
Zarándokhelyünkön Máriapócson, ahol 8 új taggal gyarapodott szervezetünk. A program
része volt a Hortobágy nevezetességeinek megtekintése, valamint a Lázár Lovasparkban
megtartott lovas parádé és a búcsúebéd. Külföldi vendégeinkkel együtt néztük meg Vay
kastélyát, Hajdúdorog görög-katolikus Templomát.
Külföldi meghívás Maastrichtba:
Külföldi szervezeteink meghívására képviseltettük magunkat a Holland Szent Lázár Lovagok
Lovagavatási Ünnepségét 2008. október 24-26.-a között. Az ünnepség a Szerváciusz
Bazilikában zajlott, ezt követte a záróünnepség, ahol számos ország szervezeti voltak jelen.
Elhunyt Dr.Juhász Imre:
Szervezetünk kiemelkedı tagja Dr.Juhász Imre búcsúztatásán voltunk jelen 2008. november
22.-én az Egyetemi Templomban. Emlékét kegyelettel ırizzük.
Névadónk ünnepe:
2008. december 13.-án tartottuk Szent Lázár feltámasztásának ünnepét az Egyetemi
Templomban. A Szentmise után ünnepi közgyőlést tartottunk, amelyet szeretetvacsora és
meghitt beszélgetések zártak.

2. Nyilatkozat
1. Az Egyesület eddig mőködése során nem részesült költségvetési támogatásban.
2. Az Egyesület eddig mőködése során a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nem
nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást.
3. Az Egyesület tisztségviselıi egyesületi munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi
munkában, legjobb képességeik és tudásuk szerint végzik.
4. Az Egyesület által elfogadott terv szerint folyt az egészségügyi-szociális munkacsoport
feladat meghatározása és végrehajtása.
5. Az Egyesület által elfogadott terv szerint folyt az adományok győjtésének megszervezése,
szignálása és a rendeltetési helyre való eljuttatása.
6. A 2008. december 31.-i záró állapot szerint a számlák és bizonylatok feldolgozása és a
számviteli eljárás után a banki egyenleg: 175.172.-HUF
7. Az Egyesületi cél megvalósítása érdekében a 2008. évben tisztán humanitárius, karitatív
célra fordított összeg: 822.033.-HUF

8. Az egyszerősített közhasznú számviteli beszámoló pozitív szaldóval zárult, annak ellenére,
hogy az esedékes tagdíjak és egyéb adományok részben áttolódtak a 2009. évre.

Simóka Tamás sk.
az egyesület elnöke

