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M A G Y A R O R S Z Á G I  E V A N G É L I U M I  T E S T V É R K Ö Z Ö S S É G  

O L T A L O M  K A R I T A T Í V  E G Y E S Ü L E T  

W E S L E Y  J Á N O S  L E L K É S Z K É P Z Ő  F Ő I S K O L A  

 

 

„Ha a világosságban járunk…, közösségünk van egymással…”  

(1 Jn 1,7) 

 

 

Kedves Támogatóink, Barátaink, Testvéreink! 

 

 

Azért fordulok hozzátok, Önökhöz, hogy az eddigi bizalomteli kapcsolatunkra építve, és 

minden korábbi támogatást (pl. legutóbb a „cipősdoboz”) megköszönve, felvessem, ha 

segítetek nekünk, képesek leszünk segítő munkánkat tovább folytatni. 

 

Mint tudjátok, 2010-2011 óta anyagilag (és a kiszámítható működést tekintve) mind egyházi, 

mind intézményi tekintetben sajátos helyzetbe kerültünk. Azzal, hogy a magyar kormány 

alkotmánysértő módon elvette, és mindenféle megnyert per ellenére máig nem hajlandó 

visszaadni egyházi státuszunkat, intézmény fenntartói működésünk is az ellehetetlenülés 

szélére sodródott. Köztudott, hogy pusztán az alapnormatívából nem működtethető 

semmilyen átvállalt közfeladat, mi pedig legfeljebb bizonyos megszorításokkal csak erre 

számíthatunk.   

 

- Fenntartásunkban mintegy háromezer gyereket fogadunk a közoktatásban. 

- Naponta hozzávetőleg ezer ember fordul meg hajléktalan és menekült ellátásunkban. 

- Kórházat, rendelőintézetet és öt idős otthont tartunk fenn. 

- Változatlanul működik a világi szakokat is jelentő felsőoktatási képzésünk, a Wesley 

János Lelkészképző Főiskola. 

Magának az egyháznak a fenntartási gondjait azért nem sorolom feltétlenül ide, mert annak 

ellenére, hogy a kormány az egy százalékos felajánlások átutalását is megtagadja, magának a 

lelki-egyházi működésnek a fenntartását semmiképpen nem szeretném anyagilag sem rátok 

terhelni. Természetesen, aki akarja, önként ezeket a célokat is támogathatja.  

 

Bármilyen csekély, egyszeri vagy folyamatos támogatást örömmel fogadunk, legyen ez 

anyagi vagy természetbeni. Köszönjük az átadott Erzsébet utalványokat, köszönet minden 

konzervért, ruhadarabért és egyéb tárgyakért, és hálás szívvel fogadjuk anyagi 

támogatásotokat is, ahogy ezt eddig is, legutóbb pedig a menekültek ügyében tettétek. 

 

Rendszeres támogatási igények: 

 

- A hajléktalan emberek étkeztetésére (napi egy tál meleg étel, igény szerint víz, tea, 

kenyér) a forrásigény havonta kb. 4 Millió Ft. 

- Anya-gyermek otthonunk (28 fővel) havi forráshiánya kb. 1 Millió Ft.  

- Ugyancsak nagyjából 1 Millió Ft hiányzik a hajléktalanok gyermekeit is fogadó 

óvoda működtetéséből. 
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- Körülbelül ugyanilyen méretű (1 Millió Ft) forráshiánnyal működtetjük 25 férőhelyes 

menekültszállónkat.  

- A köznevelésben elért, mintegy 3000 diákunk napi háromszori étkeztetése fejenként 

kb. 1000 Ft/fő/nap. 20 tanulmányi nappal számolva ez egy gyerekre 20 000 Ft-ot, 

tanévre kivetítve 251 000 Ft/fő/tanév. 

- Központi telephelyünkön a kórház mellett, melynek 51+15 ágyából csupán 40-et 

fogadott be az OEP, a fertőtlenítő állomásunk is minden külső anyagi támogatás 

nélkül működik, napi 20-40 fős forgalommal. Egy-egy fertőtlenítés kb. 4000 Ft-ba 

kerül.  

- Felsőoktatási intézményünk, a Wesley János Lelkészképző Főiskola éveken át 

működött úgy, hogy a kormány megtagadta a szükséges támogatást. Ez ügyben 

pereink is folyamatban vannak, a forrás igény évente 300 Millió Ft lenne.  

Egyszeri adományt igénylő gondjaink: 

 

-  A „Dankó utcai Fűtött Utca” Hajléktalan ellátó centrum, éjjeli menedékhely, nappali 

melegedő fűtését működtető kazán cseréje szükséges. A több mint 20 éves készülék 

bármikor feladhatja a szolgálatot (napi több száz ember melegedését veszélyezteti. 

Forrásigény: 21,5M egyszeri összeg. 

- Elkerülhetetlen az abaújkéri többcélú oktatási intézmény iskolabusz beszerzése. 

Használt 50 fős iskolabuszra volna szükség, mert a korábbi elromlott, jelenleg 

forráshiány miatt költséges bérleti konstrukcióban működik a tanulók szállítása a 

környékről, ahol nincsen megfelelő helyközi közlekedés. Forrásigény: 10,1M 

egyszeri összeg. 

- Szükséges a menekültszállás (Dankó u. 9.) bővítése, ellátás biztosítása  a nagyon 

szűkös terek miatt. Forrásigény: 24,1M egyszeri összeg. 

-  A nyíregyházi idősek otthonának bővítése is fontos lenne a tetőtér beépítése és egyéb 

átalakítások segítségével. Jelenleg 16 férőhelyes, 30 újabb férőhely kialakítására 

volna lehetőségünk, tetőtér beépítés és egyéb átalakítások segítségével, jelenleg csak 

4 ágyas szobák vannak, de nagy igény volna kisebb szobákra és házaspárok 

elhelyezésére is. Forrásigény: 22,9M egyszeri összeg földszinti bővítés, 61,5M 

egyszeri összeg tetőtér beépítés, átalakítás.  

- Lift a nyíregyházi idősek otthonához, a tetőtér beépítés miatt kötelező elem. 

Forrásigény: 10,1M egyszeri összeg 

-  Nyíregyházán közösségi teret kellene kialakítanunk (a korábbiból lett az idősotthon 

ebédlője), gyermekfoglalkoztatásokhoz, egyházi programokhoz és lelkészi iroda 

kialakítása is ebben az épületben. Forrásigény: 31,3M egyszeri összeg 

- Szükséges a Wesley János Lelkészképző Főiskola akadálymentesítése (jelenleg még 

nincsen működő lift, emelők nem állnak rendelkezésre). Két lift és két emelő 

szükséges két épületben. Forrásigény: liftA. 8,2M, liftB. 10M/db, EmelőA: 4,1M 

EmelőB: 4,9M (LiftB a napokban egy nagyvonalú felajánlásból elkészült. Hálás 

köszönet érte, az üzembe helyezés folyamatban van.) 

-  A Wesley János Lelkészképző Főiskola új épületének befejezési munkálatai késnek. 

Forráshiány miatt (2010-2011-ben a kormány elvonta az ehhez szükséges pályázati 

pénzt) azóta szerkezetkész állapotban áll az új épület. Forrásigény: 190M egyszeri 

összeg. 

Tudom, hogy így az egészet látva, riasztóan soknak tűnik Nektek (nekünk is) ez az anyagi 

teher. Hadd mondjam azonban, hogy már egy kisdiák vagy egy hajléktalan egyszeri 

étkeztetésére szánt 500-1000 Ft egyszeri átutalása is érzékelhetően csökkenti anyagi 

gondjainkat, a felajánlóban pedig azt az érzést keltheti, hogy ténylegesen segített. 
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Segítsetek, hogy segíthessünk!  

 

Számlaszámaink (közleményben jelöljétek meg, hogy mire szánjátok): 

 

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség: K&H Bank 10400140-00026233-00000008 

Oltalom Karitatív Egyesület: K&H Bank 10400140-00026699-00000006 

Wesley János Lelkészképző Főiskola: OTP Bank 11708001-20562292 

 

Aki külföldről vagy más módon pl. Paypal-lal szeretné küldeni a támogatását, az jelezze 

(onodiistvan@wjlf.hu; ivanyigabor@wjlf.hu), és megadjuk a megfelelő adatokat. 

 

Természetbeni adományokat, mint eddig is, a Dankó u. 11. szám alatti portánkon 

készségesen és köszönettel fogadjuk. 

 

Mindenkinek boldog év végi ünnepeket (hanuka, advent, karácsony, szilveszter) és új évet 

kívánok sok szeretettel, és hálás köszönettel minden jóságotokért.  

 

 

Budapest, 2018. december 5. 

 

 

Iványi Gábor 

elnök 
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