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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 (1011 Budapest, Ponty u.
14.) az alábbi közhasznúsági jelentés keretében számol be a 2009. évi tevékenységérıl.

1. Közhasznú tevékenységekrıl szóló rövid tartalmi beszámoló

A konkrét magvalósulások 2009 évben:

Koszorúzások, megemlékezések:
2009. január 12. Gyır, Evangélikus Öregtemplom – Doni áttörés 66. évfordulóján
ökomenikus szentmise után szervezetünk is koszorúzott. 2009. március 14.-én
Dunaszerdahelyen, majd 15.-én Gyırben az 1848-as forradalom évfordulóján koszorúztunk.
A felvidéki Egyházgellén délután volt megemlékezésünk. 2009. május 24.-én Gyırben a
Hısök napján helyeztük el az emlékezés koszorúját. 2009. október 23.-án az 1956-os
Forradalom gyıri megemlékezésén koszorúztunk.
Betegek Világnapja:
Gyıri Szervezetünk szervezésében, 2009.február 7.-én a gyıri Szent Rókus templomban
megrendezett "Betegek Világnapja" eseménysorozaton vettünk részt.
Jogerısen pert nyertünk:
Egyesületünk a közel 5 éve húzódó névhasználati és szervezeti kérdésekben indított pert
II.fokon jogerısen megnyerte. A bíróság 2009. március 12.-én kelt ítéletében kimondta, hogy
a Dr.Simóka Tamás által vezetett szervezet a nemzetközi lovagrend törvényes magyarországi
szervezete
Szentföldi Zarándoklat:
Szervezetünk 4 érdemes tagja 2009. március 19-26.-áig Szentföldi zarándoklaton vett részt.

Virágvasárnapi ünnepi összejövetel:
2009. április 4.-én ünnepi összejövetelt tartottunk Budapesten a Budai Ciszterci Rend Szent
Imre Templomában tagjainknak és meghívott vendégeinknek, valamint minden érdeklıdınek.
A Szentmisét követıen baráti beszélgetés és szeretetvacsora zárta a programot. Ezen a napon
a Váci Szervezet a városi keresztúton vett részt.
Elhunyt Prof.Dr.Mojzes Imre:
Szervezetünk kiemelkedı tagja Prof.Dr.Mojzes Imre búcsúztatásán voltunk jelen 2009. április
24.-én szülıvárosában Kalocsán. 62 évet élt. Emlékét kegyelettel megırizzük.
Lovagavatás a Nemzetközi Szent György Lovagrendnél:
A Nemzetközi Szent György Lovagrend meghívására avatási szertartáson vettünk részt
Budapesten a HM Hadtörténeti Intézet dísztermében 2009. április 26-án.. Több helyi- és
országosan ismert személyiség is megjelent az eseményen.
Külföldi meghívás Pozsonyba:
Külföldi szervezeteink meghívására képviseltettük magunkat a Szlovák- és az Osztrák Szent
Lázár Lovagok Lovagavatási Ünnepségén a szlovákiai Pozsonyban 2009. május 2-án.
Nemzetközi Lovagavatásunk Karlovy Varyban (Csehország):
2009. június 12-14-én tartottuk tagfelvétellel egybekötött lovagavatási szertartásunkat a
Nemzetközi Lovagrend országainak tagjaival együtt. Jelen voltak a német-, cseh-, szlovák-,
román-, holland-, angol-, belga-, francia-, mecedón társszervezetek tagjai. Az eseményt
megtisztelte jelenlétével III.Gregorios, Jeruzsálem görög-katolikus, melkiíta pátriárka is.
Vezetıségünk egyes tagjait kitüntették, illetve elıléptették magasabb rangba.
Részvétel külföldi tagfelvétellel egybekötött lovagavatásokon:
Szervezetünk meghívás alapján részt vett 2009. augusztus 21-22.-én Mainzban (Németország)
rendezett nemzetközi tagfelvételen és ünnepségen, ahol a magyar szervezet nevében a
nemzetközi nagymesternek és a gazdasági alkancellárnak portré került átadásra, melyet
szervezetünk állami díjas festımővésznıje készített. Maaslandban (Hollandia) 2009. október
23-25-én képviseltük a szervezetünket. Potsdamban (Németország) 2009. november 20-22.-e
között 18 ország 250 képviselıje közt szervezetünk vezetıi is képviseltették magukat. Az
eseményen a nemzetközi nagymester, és a jeruzsálemi görög-katolikus pátriárka is megjelent.
Váci Mária-búcsú és körmenet:
Hagyományosan a váci szervezetünk is részt vett a Szent Sír Lovagrenddel együtt a környék
nagy Mária-kegyhelyén és zarándokhelyén megtartott búcsún 2009. szeptember 13.-án,
melyen a váci segédpüspök tartott szentmisét.

Kihelyezett vezetıségi ülések:
Vácon 2009. szeptember 25.-én tartott kihelyezett vezetıségi ülést szervezetünk, melynek
végén püspöki szentmise volt. Gyırben 2009. november 5.-én volt hasonló megbeszélés.
Névadónk ünnepe:
2009. december 12.-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.

Simóka Tamás sk.
az egyesület elnöke

