AZ ÉLET KENYERE ALAPÍTVÁNY CÉLJA
Az alapítvány célja (részlet az Alapító Okiratból):
 Szociális, karitatív tevékenység az otthontalanok segítésére, támogatására
 Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, továbbá kulturális programok szervezése
különféle generációknak.
 Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javítása
A felsorolt célokból főként az oktatás, közösségfejlesztő program valósul meg. Az
alapítvány két városban végzi munkáját, egyrészt Győrben a bejegyzés székhelyén,
másrészt főként Budapesten, amely 2002-től vált új székhellyé.
A fővárosban a XI. kerületben vagyunk jelen, amely Budapest legnagyobb lélekszámú kerülete. A 2001-es év során a kuratórium megbízásából szakemberek
készítettek részletes felmérést a kerület szociális ellátórendszeréről, sajátosságairól,
amely kiváló alapjul szolgált, hogy valódi társadalmi szükségeknek feleljünk meg, a
felmérés alapján meghatározva az elsődleges irányvonalunkat.
A teljesen, vagy részlegesen hiányzó ellátások közül kiválasztott tevékenységi
területeken kezdtük el a szociális munkát. Egyértelművé vált, hogy az alapítvány
kapacitásának, munkatársainak végzettsége alapján az idegen nyelvtanítás, közösségformálás, kulturális és– szabadidő programszervezés témakörben van igény a
segítségünkre.
Közhasznú szervezetként kedvezményes, vagy térítésmentes oktatást, továbbképzést,
fejlesztő tanfolyamokat szervezünk elsősorban olyan helyzetben lévő embereknek,
akik még, vagy már nem keresőképesek, ideiglenesen vagy tartósan munkanélküliek,
valamilyen fogyatékkal küzdenek illetve jövedelmi helyzetük miatt ilyen irányú
képzéseket nem tudnak megfizetni.
Az alapítvány önkéntes munkatársai tanári képesítésük és gyakorlatuk, valamint szociális felkészültségük alapján végzik a közösségi munkát. Több év után a programok
más társszervezetekkel, intézményekkel karöltve töltik be szerepüket. A sikeres
működés kulcsa, hogy az alapítvány biztosítja a szellemi tőkét, emberi erőforrást és
az intézmények nyújtják a helyszínt a szükséges szolgáltatások kíséretében (pl gyermekvigyázás).
Cím: 1113 Budapest, Villányi út 44. fsz. 2.

Honlap: www.eletkenyere.org

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma: 18539518-1-43
A kedvezményezett neve: ÉLET KENYERE ALAPÍTVÁNY
Tudnivalók: Ezt a nyilatkozatot tegye olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap
méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
Fontos! Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, a borítékon pontosan tüntesse fel
NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT.
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Jubileumi Koncert
Szent Margit Gimnázium Díszterme
2010. június 18.

Emlékfüzet
Korábbi és jelenlegi
kuratórium tagjai:
Tislér Károly (2000-2003)
Janice Coleman (2000-mostanáig)
Elizabeth Cullison (2000-2002)
Bazsó Eszter (2002-2006)
Larry Winckles (2002- mostanáig)
Marcella Huson (2002-2010)
Markó József (2003-2010)
Tóth Julianna (2006- mostanáig)
Tóthné Judit (2010-ben új tag)
Donáth Zsuzsanna (2010-ben új tag)

Korábbi és jelenlegi
felügyelő bizottság tagjai:
Jerry Coleman (2000-2003)
Bazsó Eszter (2000-2002)
Larry Winckles (2000-2002)
Lynette Sittig (2002-2003)
Lévainé Harman Éva (2002-2004)
Jason Smith (2003-2004)
Szőczi János (2003- mostanáig)
Izsák Hajnalka (2004-2010)
Pál Sándor (2004- mostanáig)
Ecsenyi Tamás (2010-ben új tag)

Együttműködő intézmények
Free Methodist World Missions
Wesley Egyházi Szövetség
Magyar Evangéliumi Allianz

ticipated. Later when we were alone, I
mentioned my observation to her that
there was more interest there than she
realized. . I suggested she simply invite him to go with her to church the
next Sunday. She did. He did and it
became a thing they shared often. How
God wants to answer our prayers for
our loved ones. We need to be paying
attention to the little signs and be encouraged that He is at work and to
reach out in loving trust.
Harriet Bolodor

Üdvözletek külföldről
Communication
Communication what an important part
of our life. We love to talk, talk to and
be talked too. Yet so often our deepest
aspirations of the benefits of talking
with another are hindered by not noticing the hidden messages by our inattentiveness to little signs of body language,
the look in the eye, tone of voice. We
look away at the wrong time, are multitasking or thinking ahead instead of
listening - whatever.

Random moments from Győr and
Budapest

During my language study days and
time with my private tutor MS, we were
also talking in English for her benefit. We were talking about prayer, what
it means, how we do it and the content
of our deepest longings. M mentioned
how she wished she and her husband
had better communication on spiritual
things. He seemed distant on spiritual
matters and she was seeking deeper
relationship with the Lord. She longed
for him to go to church with her.

I first visited the fellowship in Győr
with an OM Group in summer 2001. I
stayed there. That small and family
fellowship was what I needed. Not long
after that we went to Zakopane for a
conference .One evening I was sitting
beside Jan after the service and we were
chatting about Győr and the kids in
Gyárváros, where I had helped with a
camp during the summer with OM.
That area was on my heart.

There was a special occasion to attend
at Christmas and I urged her to invite
him. It was my privilege to be present
when she did. As so often, I've noticed
that in times and with ones we love the
most, we don't always look at the other
person when we are talking with
them. When M mentioned the event to
her husband she was looking down.
But I was looking at him and noticed a
spark of interest come in his eyes. Then
suddenly she remembered a conflict of
their family schedules and said "Oh, we
can't because of .." He immediately
responded in the negative she had an-

She said something like this: 'Why
wouldn't you be another Mother
Theresa?” From then I visited the area,
the kids, the families in homes and
playgrounds in Gyárváros, and we held
summer camps for the families with
help of volunteers in the next five years
over there, in Győr.
From the youth.... , with Szandra, Viki,
Eszti and the Gömörys, we are talking
about each other as sisters… And we all
remember and keep in mind the Barnes
family, who with we had great time for
two years in Győr :)
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Az alapítvány motorja Tóth Júlia, aki
sok segítséget és kedvességet ad, önzetlenül!

Azt mondtam neki: Olyan helyet és
lehetőséget találtam, az ő segítségével,
ami az egész életemet megváltoztatta!
Mosolygott és nagyon örült neki.
Hát még én!:)

A karácsonyi ünnepség 2006 óta a Közhelyben kerül megrendezésre, ami minden évben fantasztikus lezárása az évnek! Ezen a rendezvényen az angolosok, illetve a kórus minden évben szerepel!

Külön köszönet az Újbudai Családsegítő szolgálatnak és Kissné Tóth Katalinnak, aki segíti és támogatja az angol
csoportot azzal, hogy termet biztosít
számunkra!
Verebiné Danka Zita
I’ve had the privilege of being a part of
the Élet Kenyere Alapítvány from its
early days. We moved to Budapest in
August of 2000, just three months after
the foundation was formed. The foundation has made a significant impact on
my life personally, as well as upon the
lives of my family members – primarily
because of the many people from Hungary and around the world that have
become our friends. We are happy to
live and work here in Budapest!

A közös műsor és éneklés felemelő!
2009 tavasza óta az Irodalmi est is helyet kapott, amin én és férjem is szerepeltünk már!
Nehéz lenne kiemelnem bármi programot is! Úgy érzem, hogy az Alapítvány
a jövőben még jobb és segítőbb tud
lenni, mert mindig vannak új ötletek és
lehetőségek, hogy eljussanak más emberhez.

We believe that people are important –
to each of us personally and to God.
Every life has value. We try to communicate this in everything that the foundation does – in its programs, services,
activities, excursions, and other special
events. It is my hope that you are able
to see this and know that the reason for
this is our underlying faith in Jesus
Christ, who gives our lives meaning and
hope.
Larry Winckles

A legjobb példa anyósom textilkiállítása amit az Alapítvány szervezett és rendezett meg 2010 januárjában.
Több oldalt tudnék megtölteni azokkal
az élményekkel, amit az Alapítványtól
kaptam! 2002 óta folyamatosan járok az
angol tanfolyamra. Sok barátot szereztem az élet minden területéről!
Pár évvel ezelőtt sikerült újra találkoznom a védőnővel, aki útján kapcsolatba
kerültem az alapítvánnyal és akkor végre elmeséltem neki, hogy mennyire jót
tett akkor velem, amikor elhívott az
előadásra. Ő nagyon meg volt lepődve.
Nem is gondolta!
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családomnak a közösség, amit az angol
órákon tapasztaltam és többre vágytunk!

My Story!:)
2002-ben született Dalma lányom. Azt
hiszem az ő születésével kezdődött nekem az Élet Kenyere Alapítvánnyal is a
kapcsolatom, bár akkor ezt még nem
tudtam.
Születésekor a jól ismert és nem kedvelt
védőnő járt hozzám megint. Mi nem
szeretjük ezt a hölgyet, mert szakmailag
nem érzem, hogy jó és emberileg sem.
Dalma születése után meghívott a védőnő a Családsegítő Központba, az Anyatejes Világnapra!
Én nem tudtam szoptatni, de a hölgy
meghívott. Elmentem. És nem tudtam,
hogy azzal, hogy elmegyek az egész
jövőmet fogom megváltoztatni!
Az előadás után bejelentették, hogy ott
a Családsegítőben indul egy ingyenes
angol tanfolyam. És mindenkit szeretettel várnak oda! Én akkor 2002 szeptemberében kezdtem el járni az angol tanfolyamra! Kislányom akkor volt 2 hónapos, ma 8 éves!

A gyülekezetben is nagyon kedves emberekkel találkoztunk és úgy éreztük itt
jó helyen vagyunk.

When I moved to Budapest for good, it
was well that I looked up the fellowship
over there. I spent hours and hours in
the Winckles’ lounge and kitchen sharing and being counseled, where God's
love was shown to me, though I didn't
understand everything at the time.

Please pass on my greetings to everyone there and say that I have very fond
memories of my time in Győr and of
the English camps there, and that I wish
I could be there. I would love to hear
Sarah sing too.
Alvin Anderson

Az Élet Kenyere Alapítvány több, mint
egy alapítvány! Egy egyház, közösség
és család! Azt szoktam mondani, hogy
ők a második családom!

They picked me up at my job when I
was panicking from being followed to
the job and back on the same day. I
spent that night in their flat.

Dear Friends at Élet Kenyere Alapítvány,

2002-től rengeteg programon vettünk
részt, pl. 2004-ben a Margitszigeten
lévő Baseball-ozáson! Ami életem nagy
élménye volt! Vagy még 2003 őszén
Marcie Huson pappá szentelésének ünnepségén. Felejthetetlenek számomra az
angolos karácsonyok, amit eleinte az
angol csoportban ünnepeltünk énekkel
és süteménnyel.

When I was far from the Lord and
was trying to cope with the world and
in the world in England, Larry and Katie visited me and 'just' were there..
Everybody was 'just' there and I was
accepted. Larry and Katie visited me in
England also during the years, and it is
always nice to catch up with Marcie in
Garstang.. In the meantime the Winckles became like parents, who were put
by God into my life.

2005-től már a gyülekezet tagjai
is lettünk, még több programban vehettünk részt. Például a Vajta-i több napos
konferencián, kétszer is, ami hatalmas
élmény volt nekem és családomnak!
Ahogy telt az idő, az alapítvány és a
barátok egyre több mindenben segítettek részt és hívtak minket!

Már az első alkalommal tapasztaltam,
hogy mindenki nagyon kedves. Katie
Winckles, Bazsó Eszter és Lynette Sittig vezették az angoltanfolyamot abban
az időben. Rendszeresen jártam az angolra és próbáltam ott lenni minden más
rendezvényükön, például kirándulásokon.

Kirándulás Hollókőre, Tatára, Martonvásárra és sorolhatnám a rengeteg programot, amin részt tudunk venni.
Például minden évben a Múzeumok
Majálisára is szívesen megy együtt a
közösség. A női teázások és kreatív
délutánok, a filmvetítések, társasjáték
délutánok, a férfiaknak férfi reggeli és
sorolhatnám még sokáig!

Később kapcsolódtam a gyülekezethez
is 2005 nyarán. Hiányzott nekem és a
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It is with great joy that I greet you on
this 10th anniversary celebration! May
this be a day of realizing the amazing
faithfulness of our God as you remember his goodness over these past ten
years.
My fondest memories of my years
working with the Foundation are of the
people I was privileged to live and work
amongst. I remember many pleasant
hours visiting in the homes of the Colemans and Winckles, Tóth Julia, Eszti
and Lynette, Kiss Gabor, Kiss Erika,
Veribiék, Norbi and Hajnalka, McNamaraék and many, many others. I remember laughing and sharing in the
English classes. I remember working
with eager students at the Wesley Alliance training school. I learned to love
coffee by drinking jeges kávé with
many of you in the cafés of Budapest.
And sat amazed at the artistic giftings
God has given to so many of you.

I'm living in England apparently but I
love to visit the fellowship in Budapest
every time am visiting home and meet
up old and new friends :)
I could mention many things, but just
let this be enough for the next ten
years :)!
Love,
Józsik Gabi

My heart will be with you today as you
take time to celebrate the many wonderful things God has done in and through
the work of the Alapítvány. May he
continue to bless each of you in the
years ahead.
With joy,
Marcie Huson

Greetings
We really want to be there for the 10th
year anniversary celebration. I especially would love to be there since I was
a small part of things there 10 years ago
too. 10 years, that's exciting!!
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Üdvözletek az Angol tanfolyamról

An Afternoon at Lágymányosi Öböl

Christmas program and Literary
Evening at the Közhely

On May 12, 2009 the English class
went to the newly rebuilt park near the
Lágymányosi inlet. The inlet is located
south of the Lágymányosi Bridge. We
met at gate 1 near the parking lot. It
was spring; the weather was sunny and
calm. The leaves on the trees were
green and the flowers were budding.

In the English Class and at the Közhely
there is always something happening. I
would like to write about two things
from out of a lot of others.
The first one is the Christmas celebration. Hard-working hands decorate the
large room. When the time to start gets
near, the people arrive one after the
other. Lots of people bring cake, or
salad, or something to drink. The atmosphere is festive. The Christmas
Program begins with the welcome.
After that we sing together Christmas
carols. Somebody tells us a story about
the Christmas tree or another Christmas
story. Then we listen to the Gospel. At
the end somebody turns out the lights
while lighting a candle. The people
pass the flame from candle to candle
and say, “Merry Christmas!” These
moments are very beautiful.

The park surrounded the inlet. Several
boys rowed in their boats on the water.
The families walked with their children.
Many boys rode their bicycles. You
can ride bikes or walk around the inlet.
There was also a new playground in the
park.
Many of us brought our children and
grandchildren. The children were gay
and played happily. My grandson
threw pebbles into the water of the
inlet. My daughter came, too. She enjoyed the excursion, and since that time
she and her family have been to the
island many times. I saw an amateur
painter painting his picture on the bank
of the river.

The other event is the Literary Evening.
At that time everybody can present
what they like. We can enjoy poems,
novels, songs or short stories. We can
perform in English or Hungarian. It is
exciting preparing for the event. The
audience is grateful and the participants
are happy.

In the future there will be a pedestrian
bridge at the south end of the halfisland. Then we can make a complete
circle around the park.
Dolhay Júlia

elderly or mothers with small children
should get nowhere. And then, there is a
place, where native American teachers
teach for free, in addition, as if playing,
there is no boredom or coercion. Everyone is equally welcome, all equally
count on the help of friends.

that I went into it. It is very, very nice,
with beautiful colours, decorations and
a wonderful atmosphere.
We saw the wonders, and then the program started. It was a choir concert.
Some foreign and Hungarian choirs
took part. Many young people – nice
girls and handsome boys – sang ecclesiastical and sacred choir music. This
program was enjoyable and amusing.

I was also driven by chance here. I was
surprised. An unexpected pleasure.
I am a writer. I am a prisoner of my
own language. The Hungarian language
is full of mystery and nuance. The English language is a clear logic and practicality for me. How can I talk in this
language? Sometimes, I come to the
lessons very sadly.

Afterward we walked a lot and talked
about the church and choir concert. It
was a nice and memorable evening.
Dévényi Betty
Köszöntöm a 10 éves Alapítványt!

Katie Winckles almost all the time begins with "What a beautiful day is today!" And I believe her then, that this is
true.

Nagyon örülök, hogy ... évvel ezelőtt
Bacsó Zsuzsi felfedezte ezt a nyelvtanfolyamot.

Katie tries to pronounce difficult words
in Hungarian. Sound quite absurd in her
mouth. The two countries getting to
know each other. Nicely and patiently.
Where did I go before, I ask? And I am
glad for my fortune.
Déak Júlia

A társaság kedves, kellemes (többékevésbé még szorgalmasak is vagyunk)
Oktatóink kedvesek, türelmesek (ahány
tanítvány, annyi dialektusban beszélünk). Az órák úgy repülnek, mint a
percek, annyira lekötnek bennünket és
annyira játékosak.
Katie-től csak sikerélményt kapunk,
hiszen a „legzöldebb” házi feladat is
„excellent!”
A hangulat baráti, családias. Az ünnepségek, rendezvények kellemesek.
Köszöntöm Jan-t, Juliát, Katie-t, Larry-t
(ABC sorrendben!)

Greenville College Choir Concert
Thoughts about English Class

I like both events because we are together and our spirits become better.
Czinkota Elizabeth

To give and not ask anything for it. It is
also an investment. Great power. People
noticed.
Around the economic crisis in an impoverished country. Hard selection. The
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Last spring we were in Buda near Batthyányi Square. It was Saturday, a nice
evening. In Fő Street there is an ancient
church which was closed permanently.
So, I had never been in that church, but
I want to go. On that evening the
church was opened. I was very happy

Sok sikert és jó egészséget kívánok a 10
éves alapítvány minden tagjának.
Elizabeth Horváth
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