Ott volt a szeretet a teremben
Ulrich Józsefnét, a Karitász helyi vezetőjét kérdeztük a sikeres jótékonysági délutánról
Éves költségvetése mintegy a felének megfelelő összeget gyűjtött össze néhány óra alatt a
Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász
csoportja. Megérkezett a hideg tél, éppen jókor jön a tüzelőadomány a rászoruló
családok részére. Közben újabb felajánlások érkeztek…
A szombaton összegyűlt száznegyvenezer forinton túl további adományokat kapott a
Karitász, több mint ötvenezer forint értékben. Az összeg jelentős részét a Szent Bernát Idősek
Otthonának lakói ajánlották fel – tudtuk meg Ulrich Józsefnétől, aki ezúton is köszönetét
fejezi ki a segítségért. A jó hírt követően a november 23-ai jótékonysági délutánra tereljük a
szót. „Melegséget, örömet, határtalan szeretetet éreztem a teremben” – mondja az
élményekkel feltöltődve a karitatív szervezet helyi vezetője, aki egyben a rendezvény
főszervezője is volt. Elmondja, tizennégy éve működik a csoport Zircen, jótékonysági
délutánt azonban először szerveztek. A szolgáló szeretet szentje, Árpád-házi Szent Erzsébet
ünnepéhez kötött program mindenféle értelemben sikeresnek bizonyult: megtelt a Ciszterci
Látogatóközpont Gobelinterme, a közönség vastapssal jutalmazta a produkciókat, az előtérben
elhelyezett üvegperselybe pedig gyűltek az adományok. – Minden évben segítjük tüzelővel a
rászorulókat, de szerettünk volna az eddiginél is többet adni, ennek jegyében is szerveztük
meg a délutánt – mondja Ulrich Józsefné, aki a műsor végén elérzékenyülve mondott
köszönetet mindenkinek azért, hogy szebb lehet a rászoruló családok karácsonya, a tűzifa
mellett élelmiszercsomagra is jut majd az emberek jótékonyságának köszönhetően. Jézus
Krisztus születésének és feltámadásának ünnepe idején a legaktívabb a szervezet, de a helyi
vezető hangsúlyozza, egész évben tevékenykednek, segítenek a bajban. Ulrich Józsefné
visszautalt Huszár G. Lőrinc plébános atya megnyitón elhangzott gondolataira, mely szerint a
Katolikus Karitász nem tudja megszüntetni a társadalmi problémákat, ugyanakkor hozzá tud
járulni a bajok orvoslásához. Az ötletnek és megvalósításának köszönhetően ez most még
hatékonyabban sikerül, mint az eddigi években.
A jótékonysági délután folytatását illetően pedig egyértelmű a szervező álláspontja, hiszen
– vallják és teszik – Jót tenni jó!

A közönség igényes kulturális szórakoztatást kapott, vastapssal jutalmazta a produkciókat. A Zirci Városi
Vegyeskórus részéről elhangzott többek között a Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország" című dal

A jótékonysági délutánon fellépett továbbá Dobos Csanád, Kapitány Dénes, Kapitány Luca Anna,
Kapitányné Vadas G. Zsuzsa, Ulrich Anna Csenge, a Veszprém Városi Cigányzenekar és a Zirci
Rapszódia Énekegyüttes. A műsort követően teára, süteményre invitálták a vendégeket. A rendezvény
fővédnöke Mádl Dalma, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete volt. A szervezők köszönetüket
fejezik ki azoknak is, akik munkájukkal támogatták a rendezvényt: Veszprém Főegyházmegyei
Karitász, ERBA Kft., Rekord Üzletház, Nyári László, Péczi Katalin, Vajda Krisztián Kreatív Porta
Kft., „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB, s nem utolsósorban a barátok.
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