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1. Számviteli beszámoló 

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 

1.2. Könyvvizsgálat 
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

2. A szervezet bemutatása 

2.1. Elérhetőség 
A szervezet elérhetősége: 1113 Budapest Villányi út. 44. (levelezési cím: 1113 Bp. Ábel Jenő utca 2/a) 

Telefon: 06-1-787-2745 vagy 06-70-317-6328 

2.2. Tevékenység általában 
Az Élet Kenyere Alapítvány rövid nevén ÉKA Alapítvány közhasznú besorolású alapítvány, a Győr -
Moson-Sopron megyei Bíróság 2000.05.16-án 1160 sorszámon jegyezte be.  

Az ÉKA a Magyar Evangéliumi Szövetség tagja, de szervezeti függetlenségét megtartva működik.  

Szociális tevékenységet végez az otthontalanok, árvák szegények megsegítésére, 

Oktatás nevelési tevékenységet végez programok szervezésén keresztül 

Társadalmi esélyegyenlőség elősegítésén munkálkodik. 

 

2.3. Közhasznú tevékenység 
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az 
alábbiakban foglalható össze:  

 

 

3. A vagyon felhasználása 

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: 
 
Vagyoni helyzet alakulása 

 Változás 
Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév Értékben %-ban 

Induló tőke 1 000 1 000 0 0.00
Tőkeváltozás - 748 - 618 130 17.38
Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00
Közhasznú tevékenység eredménye 130 -21 - 151 - 116.15
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4. Költségvetési támogatások felhasználása 

4.1. Költségvetési támogatások felhasználása 
A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: 
 
Költségvetési támogatások felhasználása 

 Kapott Felhasználás  
Támogatás (1000HUF) összeg Célszerint Működési Maradvány 

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú 
felhasználására 24 24 0 0
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített 
állami pénzalap és szervei 0 0 0 0
Helyi önkormányzatok és szervei 0 0 0 0
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 0 0 0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek 
szervei 0 0 0 0
Alapító 0 0 0 0
Más forrás 0 0 0 0
Összesen: 24 24 0 0

 

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 

5.1. Bevételek 
Kapott támogatások 
Az ÉKA Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi 
táblázat: 
 
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként 

Támogató Összeg 
(1000HUF) 

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 24
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 0
Helyi önkormányzatok és szervei 0
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0
Alapító 0
Más forrás 5 709
Összesen: 5 733

 

5.2. Kiadások 
Cél szerinti juttatások 
A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat: 
 
Tárgyévben nyújtott támogatások, juttatások 
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Juttatás Összeg 
(1000HUF) 

Wesley Egyházi Szövetség támogatása 60
Összesen: 60

 

Vezető tisztségviselők juttatásai 
A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. 

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése 
Közhasznúsági cél teljesülése 
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú 
céljának megfelelően látta el. 

6. Köszönetnyilvánítás 

6.1. Köszönet a támogatóknak 
Az ÉKA Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a 
tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. 
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7. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenység különböző területeiről 
2011. január 1-től  2011. december 31-ig 

 

Az alapítvány a 2011. év folyamán Budapesten és Győrben látta el közhasznú feladatait. 

Programjaink a következők voltak: 

 

GYŐR - állandó programok 
 

1. Bibliatanulmányozás angol nyelven (nyilvántartási szám: Gy05) 
 
Programvezető munkatárs: Gerry McNamara 
 
Időpont: minden hétfő délután 14:15-től 15:45-ig 
 
Résztvevők száma:  4 és 9 fő között, kor szerinti megoszlásban 13 és 68 év között 
 
Helye: Győr, Marcalváros, az egyik résztvevő otthonában 
 
Célja: a bibliaismeret és az angol nyelvtudás együttes fejlesztése 
 
Programleírás: A bibliatanulmányozás kizárólag angol nyelven folyik. Általában alkalmanként egy 
fejezet kerül áttekintésre, és megbeszélésre. A Biblia tanulmányozása még saját anyanyelven is nehéz, 
de a programvezető munkatárs lelkiismeretes felkészülése nagymértékben segíti a szövegértést és az 
életben a gyakorlati alkalmazást. Téma 2011-ben a Zsoltárok. A csoport több alkalommal rendezett 
közös étkezést. 
  

2. Ingyenes ruhaosztás Táp településen  (nyilvántartási szám: Gy05) 
 
Programvezető munkatárs: Gerry McNamara és Katalin McNamara 
 
Időpont: 2011. december 9. első alkalommal került megrendezésre 
 
Helye: Táp, Győr-Moson-Sopron Megye 
 
Célja: meleg ruházatot biztosítani Tápon és a környező falvakban élő szükségben lévő gyermekeknek  

Programleírás: az Operation Orphan angliai segélyszervezettel együttműködve 72 pár nagyon jó 
minőségű meleg kesztyű került kiosztásra óvodás és alsó tagozatos gyermekek részére.   
 
Gerry McNamara önkéntes munkatársunk egyetemi tanulmányai és munkája miatt határozatlan ideig 
jelentősen csökkentette az alapítvány programjaiban való szerepvállalását és a vezetésre fordított 
óraszámait, ezért a program 2011-ben csak az angol nyelvű bibliatanulmányra és a Szabad Metodista 
Gyülekezet közösségformálására koncentrálódott.  
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BUDAPEST – állandó programok 

 
1. Angol tanfolyam (nyilvántartási szám: Bp03)  

1. melléklet 
Programvezető munkatársak:  

2011. téli-tavaszi szemeszter:  Katie Winckles, Larry Winckles és Janice Coleman  

2011. őszi-téli szemeszter: Katie Winckles, Larry Winckles és Janice Coleman  

Időpont: csütörtökönként 15 órától 16:30-ig 

Helye: Újbudai Humán Szolgáltató Központ, XI. ker. Bogdánffy utca 7/D 

Célja: igényes, heti egyszeri ingyenes angol nyelvoktatás kerületieknek, közösségformálással. 10 éve 
sikeres, a legnagyobb érdeklődésre számító program. 

Programleírás:  
A téli-tavaszi szemeszter 2011. január 27-től – április 21-ig hetente került megrendezésre összesen 13 
alkalommal, 30 fő átlagos tanulólétszámmal, és esetenkénti látogatókkal. (Az átlagos látogatottság 4 
fővel nőtt az elmúlt év hasonló időszakához képest). Az óravázlatok és a program beszámolója a 
jelenléti ívekkel együtt az 1. mellékletben található.  
Az őszi/téli szemeszter 2011. szeptember 22-től – december 8-ig került megrendezésre 12 alkalommal 
25 fő átlagos jelenlétével és esetenkénti látogatókkal (Az átlagos látogatottság 1 fővel nőtt az elmúlt év 
hasonló időszakához képest és 5 fővel csökkent a téli-tavaszi a szemeszterhez képest).  
A résztvevők tudásszintje kezdő, középhaladó, haladó. 2011 szeptembertől alapjában változtattunk a 
tanítás módszerén, hogy tudásszintjének megfelelő csoportban fejlődhessen mindenki. A program 
elnevezése: „Something Old, Something New”. Az első fél órában együtt kezdünk az általános 
ismeretek gyakorlásával. Ezután intenzív 60 perces óra kezdődik szintnek megfelelő három csoportban. 
Az Oxford Kiadó „New English File” c. tanulószettjét használjuk. A változtatás jelentős előrelépést 
jelent a tanulók tudásszintjében. Az újítás része, hogy a tanmenet tervezése összehangoltan történik 
Google dokumentumban, mely jelentős adminisztrációs könnyítést jelent. 
 

2. Life Bridge Angol klub/Olvasó Csoportok (nyilvántartási szám: Bp12) 
2. melléklet  

Időpont: csütörtökönként 16:45-től 17:30-ig az angol tanfolyami órák után a tanárok vezetésével 

Helye:  Újbudai Humán Szolgáltató Központ, XI. ker. Bogdánffy utca 7/D 

Célja: a résztvevőknek alkalmat adni az olvasási készség fejlesztésére, a kiejtés gyakorlására és 
szókincsük bővítésére. Sikerélményt adni, további nyelvgyakorlásra ösztönözni. 
 
Programleírás:  
A 2011 téli-tavaszi szemeszter 2011. január 27-től – április 21-ig három csoportban működött  

1. csoport, vezető: Katie Winckles, létszáma 6 fő: Steve Flinders: The Beautiful Game (Oxford 
Bookworms 2) 

2. csoport, vezető: Janice Coleman, létszáma 7 fő: Tim Vicary: Grace Darling  (Oxford 
Bookworms 2)  

3. csoport, vezető: Larry Winckles, létszáma 6 fő: Edith Nesbit: The Railway Children (Oxford 
Bookworms 3) 

Az őszi-téli szemeszter 2011. szeptember 22-től – december 8-ig három csoportban működött  
1. csoport, vezető: Katie Winckles, létszáma 6 fő: Arnold Bennett: Stories from the Five Towns 

(Oxford Bookworms 2) 
2. csoport, vezető: Janice Coleman, létszáma 6 fő: L.M. Montgomery: Anne of Green Gables 

(Oxford Bookworms 2)  
3. csoport, vezető: Larry Winckles, létszáma 7 fő: Doris P.Garimara: Rabbit-Proof Fence (Oxford 

Bookworms 3) 
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 3. Férfireggeli programsorozat (nyilvántartási szám: Bp13)  
3. melléklet 
Programszervező munkatársak: Larry Winckles, segítők Verebi Ákos, Tóth Péter és Scheiber Zoltán 
önkéntesek. 2008-ban kezdődött program.  

Időpontok: 2011. január 8, 2011. április 2. és 2011 október 1. 

Résztvevők száma: 15 fő, 14 fő és 12 fő  

Helye:  KÖZHELY, XI. ker. Villányi út 44 

Célja: változatos és érdekes reggeli menü mellett olyan közösséget biztosítani férfiak számára, ahol az 
őket érdeklő témákról zavartalanul beszélgethetnek és „férfias” megoldások születhetnek az élet 
különböző területein. Az angol tanfolyamra járó férfiak rendszeres résztvevői a programnak 

Témák: 1) Kik vagyunk, 2) Kétség és hit, 3) Remény 

 

4. Kreatív hobby teadélután hölgyeknek programsorozat (nyilvántartási szám: Bp13) 
4. melléklet 
Programszervező munkatársak: Katie Winckles segítőkkel 

2008-ban kezdődött program  

Időpontok: 2011. március 5, és 2011. október 22. 

Résztvevők száma: 18 fő és 25 fő 

Helye:  KÖZHELY, XI. ker. Villányi út 44 

Célja: kreatív tevékenység biztosításával olyan közösséget nyújtani hölgyek számára, ahol 
megismerkedhetnek különféle kreatív hobby technikákkal vagy sütési bemutatót tartva új recepteket 
cserélhetnek, miközben barátságok mélyülnek el egy biztonságot adó helyen. A témaválasztás, a 
beszélgetés és a kikapcsolódást biztosító légkör mindig fontos szempont a program megtervezésekor.  

Témák::  Tavaszi: színes kézimunka, éltető gondolatok (nézzétek a mező liliomait – nem aggódnak) 

 Őszi: gyöngyszem alkotások – kedves társalgások  

 
5. Közhely Barátok Irodalmi Estje (nyilvántartási szám: Bp13) 

5. melléklet 
Programszervező munkatársak: Tóth Júlia, önkéntesek: Tóthné Gergely Judit, Izsák Norbert 

2009 őszén kezdődött program, évente kétszer, tavaszi és őszi óraátállításhoz kötve 

Időpontok: 2011. március 25, péntek este 6-tól 2011. október 28. péntek este 6-tól 

Résztvevők száma: 36 és 39 fő 

Helye: KÖZHELY, XI. ker. Villányi út 44 

Célja: fórumot biztosítani a szépirodalom megismerésére és ezzel párhuzamosan vers, próza vagy 
novella előadására teret adni. A bátrabbak megmutathatják tehetségüket. Az estre minden barátunk 
meghívott és lehetőség nyílik bárki számára zeneművek vagy dalok előadására is. 
Személyiségfejlesztőnek és közösségteremtőnek látjuk a programot. Sikeres és közkedvelt program. 

A műsor kb. 60 perc hosszú, utána tea és sós pogácsa az állandó menü. Ennek elfogyasztása is remek 
alkalom egymás megismerésére, beszélgetésekre, jókedvre. Tapasztalatunk szerint még kb. 2 órát 
maradnak a résztvevők és dinamikus beszélgetések alakulnak ki. 

Témák: Tavaszi: Remény – az est házigazdája Izsák Norbert 

 Őszi: Emberi sorsok - az est házigazdája Tóth Júlia 
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6. Közhely Matiné – filmvetítés felnőtteknek és gyermekeknek (nyilvántartási szám: Bp 13) 

6. melléklet 

Programszervező munkatársak: Tóthné Gergely Judit és Tóth Péter 

Új program: 2010 februárban kezdődött program 

Időpontok: 2011. február 19,  2011. május 14. 2011 november 19-én 

Résztvevők száma: 15 fő, 12 fő és 22 fő 

Helye: KÖZHELY, XI. ker. Villányi út 44 

Célja: szombat délután 3-tól családi kikapcsolódás biztosítása olyan film bemutatásával, mely időszerű, 
tanulságos és sokakat érintő témát dolgoz fel. A február 19-i vetítést a Házasság Hete országos 
programhoz kapcsoltuk a Csodakrumpli c. családi film vetítésével. Egy házaspár küzdelme a 
megélhetésért és a hit ereje a csodatévő Istenben. Május 14-én az Utolsó Bűnevő c. történelmi filmet 
néztük meg A november 19-i pedig A dárda hegye c. filmdrámát bemutattuk be. Öt misszionárius 
önfeláldozással megy egy öldöklő nomád dél-amerikai törzshöz, hogy elvigye a szeretet és a 
megbocsátás üzenetét. Gyermekeknek: a Sárkány és Papucs valamint a Heidi c. filmet vetítettük. A 
filmek után lehetőséget adtunk beszélgetésre. Az angol nyelvű filmek magyar felirattal az angol nyelv 
gyakorlására is kiváló alkalom. 
 
 

BUDAPEST – egyszeri események 2011-ben 
 

OK - Oktatási Konferencia  (nyilvántartási szám: Bp05) 
7. melléklet 

Elnevezése:  Sós és édes egy tányéron? Férfi és nő egyetértésben? 

Programszervező munkatársak: Tóth Júlia és Larry Winckles 

Kurzusvezetők:  Dan és Renee Runyon (USA, Spring Arbor Egyetem angol nyelvi professzora) 

Időpont: 2011. augusztus 26 és 27. 

Résztvevők száma: 33 fő 

Helye: KÖZHELY, XI. ker. Villányi út 44 

Célja: Rövid kurzus a férfi és a női nem igyekezetéről, hogy jobban megértse a másikat az „Öt  
szeretetnyelv” elvét alkalmazva (Szerző: Gary Chapman) 

Programleírás: Mivel a férfiak és nők nagyon különböző módon gondolkodnak, ezért választottunk 
különleges címet a témának: “Sós és édes egy tányéron” Dan és Renee tanítási formának a párbeszédes 
előadás formáját választották, így mindkettőjük számára velük azonos nemű tolmácsot biztosítottunk, 
hogy a hallgatók semmit se mulasszanak a párbeszédes tanításból. A Runyon házaspár valós 
életpéldáikkal és néhány videó klippel illusztrálták a lényeget. Arra is adtak időt, hogy mindenki 
elgondolkozzon saját helyzetén, hogy párokban beszélgessenek a témáról, valamint kérdezhessenek is. 
Értékes munkalapokkal segítették az eleven tanulást. Célunk volt, hogy felismeréseket téve 
kiegyensúlyozottabb életvitelt folytathassanak a hallgatók és minőségibb módon éljék meg 
kapcsolataikat az ellenkező nemmel bármilyen viszonyulásban (házastárs, gyerek-szülő, munkahelyi 
kapcsolatok, rokoni, stb. kapcsolatok). 
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Életvezetési problémákkal küzdők segítése, mentorkapcsolatok   
 
 Életvezetési tanácsadás férfiak részére: az előző évekhez hasonlóan heti rendszerességgel Larry 

Winckles 4-6 férfivel folytatott rendszeresen személyes baráti beszélgetéseket, akik 
bizalommal fordultak hozzá életvezetési kérdésekben és személyes problémákban. Barátságot 
10-12 fővel épít. Izsák Norbert 6-8 férfival tart baráti kapcsolatot, melyben támogatást nyújt 
különböző élethelyzetekben. Jerry Coleman, Tóth Péter és Joseph Tanner rendszeresen, 
személyenként 2-3 fővel találkoztak. 
 

 Személyes beszélgetések nők részére: Tóth Júlia 6 hölggyel tartott kapcsolatot, akikkel 
rendszeresen érzelmi-lelki problémákból keresik együtt a kiutat. Katie Winckles és Janice 
Coleman 6-8 hölggyel találkozott rendszeres támogatói, tanácsoló és életvezetési beszélgetésre.  
Többször tettek látogatást vidéken, ahol elkeseredett helyzetben lévő hölggyel ápolták a 
kapcsolatot. Margaret Tanner önkéntesként a Helyreálló csoport vezetőjeként egyénileg is 
foglalkozik a hozzá forduló nők támogatásával. 

 
 Családsegítés: Nehéz, de nagyon szép feladat kezdődött 2009 januárjában. A XI. kerületi 

Humánszolgáltató Központon keresztül talált ránk a három alsó tagozatos gyermekét nevelő 
fiatal hölgy. A csonka család segítése sokrétű, speciális és bonyolult feladat, de már konkrét 
eredményeket látunk. Pál Sándor Ede, kuratóriumunk felügyelőbizottságának tagja önként 
vállalta a teljes körű családgondozást. Szakmai tapasztalata, felkészültsége, gyakorlati 
intézkedései konkrét eredményeket hoztak a család életében és „életmentő” volt a gyerekek 
iskolaváltásainak kríziseiben valamint az anya 2011 júniusi műtétjének lebonyolításában is A 
gyülekezeti közösség összefogása, a szeretet légköre és a feltétlen elfogadás lelkileg gyógyító 
hatással van a családra. Lassú, de biztos folyamat zajlik az életükben, érzelmi stabilitást, 
kialakult kötődést tapasztalunk, és az anyának ma már rendszeres munkája van, melyet 
becsülettel és kitartóan végez. A család közösségünk fontos tagjává lett. 

 
 Idős támogatás: irodaszomszédunk 85 éves idős hölgy. Egyre több szüksége van arra, hogy 

szinte családtagként vegyük őt körül. Egészségi állapota folyamatosan romlik, ezzel 
párhuzamosan munkatársi csapatunk egyre jobban mellette áll. 

 

Egyéb megvalósult programok Budapesten (nyilvántartási szám: Bp13) 
8. melléklet 

Szabad Metodista Gyülekezet programjai (szervezetileg független és pénzügyileg önálló) 

Vezetői csoport: Larry Winckles (vezető), Janice Coleman, Tóth Péter és Tóthné G. Judit, Katie 
Winckles, Tóth Júlia, Verebi Ákos.  

Időpont: minden vasárnap délelőtt 10:30-tól 13:00 óráig 

Helye:  KÖZHELY, XI. ker. Villányi út 44 

Célja kettős: a Biblia tanulmányozása és a közösség gyakorlásának biztosítása. 

Programleírás: az alapítvány munkatársai munkájukkal a „teljes ember” segítését szeretnék elérni. 
Felismerték, hogy nagyon sok ember problémájának és elesettségének gyökere a családtagjaiktól, a 
társadalomtól és a Teremtő Istentől való elszigeteltség. Ezért lehetőséget biztosítanak arra, hogy baráti 
körükbe belépjenek azok az emberek, akik a programokon keresztül velük kapcsolatba kerülnek. Bárki 
szabad választása alapján látogathatja a Szabad Metodista Gyülekezet összejöveteleit, programjait, 
amennyiben erre spirituális igénye van. 90 perces programot biztosítunk, mely közös éneklésből és a 
Biblia tanításából tevődik össze. Külön hangsúlyt fektetünk a gyermekek Biblia oktatására, mely nem 
felekezethez kötött hittant jelent. Vasárnaponként a jelen lévő gyermekeket (6 fő) Szász Andrásné 
tanította januártól júniusig és Selmeczi Petra szeptembertől decemberig. Mindketten képzett 
gyermektanítói a Palánta Gyermek-Lélek-Mentő Alapítványnak. 
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Az ÉKA és a Szabad Metodista Gyülekezet közös programjai, kimagasló események Budapesten 
(nyilvántartási szám Bp13) 
9. melléklet 
 

 2011. január 15. Látogatás a Postamúzeumban. Programvezető: Verebi Ákos. Helyileg a 
Saxlehner palota ad otthont az Andrássy úton a PM-nak. 15-én 15-en voltunk, a velünk lévő 5 
gyermeknek és a felnőtteknek is nagy élményt jelentett. Többük számára a kiállított tárgyak 
személyes emlékekhez kapcsolódtak. “Nézd csak, ugyanilyen kettős billentyűn tanultam a 
Morse-jeleket az iskolában!” 

 2011. január 16. Károly Kenyába indul önkéntes munkatársnak. Programvezető: Tóth Péter. 
Károly búcsúztatója keser-édes volt. Augusztus 21-én hazatért, de csak látogatóba. Erre nem 
számítottunk. Kenyában találkozott jövendőbelijével és novemberben összeházasodtak. 

 2011. január 24. ÉKA munkatársak csapatépítő és pihenő hétvégéje a Szépalma Hotelben. 
Programvezető: Jerry Coleman Résztvevők: Jerry és Janice Coleman, Larry és Katie Winckles, 
Tóth Júlia (Budapest) Gerry McNamara és családja (Táp), Sykora család (Pozsony). 9 felnőtt, 3 
tizenéves lány és két kisfiú vett részt. Munkatársunk édesanyja, Mrs. Winckles sponzorálta a 
munkatársak pihenőjét. Pihenés mellett közösségépítő csendességek, személyiségfejlesztő 
gyakorlatok, közös játék és társasjáték segítette elő a hasznos időtöltést és a megérdemelt 
pihenést. 

 2011. február 20. születésnapok. Közösségünk minden tagját tortával ünnepeljük. Az adott 
hónapban születetteket egyszerre. A gyermekek külön ajándékot is kapnak. Nagyon jó 
közösséghez tartozást erősítő és helyes önértékelést segítő rendszeres ünnepünk. 

 2011. február 26. Vezetői csoportmunka – a tervezés komoly része a munkánknak. 
 2011. március 19. Marcie Huson mennyegzője Prestonban (UK). Az ÉKA munkatársa, volt 

kuratóriumi tagja négy év Budapesti angol tanítás, programszervezés és személyes pásztorló 
feladatok végzése után 2007 januárjában Angliába költözött. Itt találkozott férjével. Hat 
munkatársunk utazott el a gyönyörű ünnepre. 

 2011. április 24. Húsvét Ünnepe:  Júlia felemelő ének-zene (Janice), remek tanítás (Larry), 
húvéti nyuszi édességkeresés a kertben (Larry, Ákos, Gábor) és finom ebéd (Katie, Janice és a 
többiek)  

 2011. június 4-5. Diákcsoport a Spring Arbor Egyetemről - USA (22 fő) Hagyomány, hogy 
minden év júniusában egy “cross cultural team” meglátogatja a KÖZHELY-et, ahol előadással 
egybekötött ismertetőt hallgatnak meg Magyarországról, Budapestről és az Élet Kenyere 
Alapítvány munkájáról. A kapcsolat régre nyúlik vissza: a Spring Arbor Egyetemen végzett 
Katie és Larry Winckles munkatársunk. Néhány órás fizikai munkával is hozzájárulnak az 
egyetemisták az épületünk tisztántartásához. 

 2011. augusztus 21. Grill party: 22 fő sok okunk volt az ünneplésre: Larry és Katie visszatértek 
2 hónapos amerikai útjukról, Károly haza látogatott Kenyából, vendégeink: Dan and Renee 
Runyon, Paul Matthewson és Barócsi Zsuzsa Ózdról. 

 2011. szeptember 19. Látogatás Tápra – Gerry McNamara munkatársunkat és családját 
látogattuk meg otthonukban. Célunk volt a munkatársi összetartozás erősítése és kirándulás 12 
fővel. Reggel mentünk, este pedig vissza.  

 2011. október 8. 10-17 –ig. Teológiai nap a Wesley Egyházi Szövetség támogatásával. 4 fővel 
vettünk részt az előadásokon. Az Élet Kenyere Alapítvány támogató szervezete a Wesley 
Egyházi Szövetségnek. Előkészítésében Larry Winckles és Tóth Júlia vett részt, a programban 
Tóth Péter gitárszólót adott elő. Témája volt: Wesley-től a Wesley Egyházi Szövetségig 
(történelmi áttekintés és a jelenlegi tagok bemutatkozása). Janice Coleman az Oktatási 
Bizottság munkájában vesz részt önkéntesként, Larry Winckles pedig a Vezetői Bizottság és az 
Irodalmi Bizottság tagja. 
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 2011. december 16. KÖZHELY Barátok Karácsonya, angol-magyar nyelvű karácsonyi 
program: Résztvevők száma 72 fő. A terem csordultig megtelt! Programvezetők vezetők: 
Janice Coleman, Tóth Júlia, Tóth Péter, Larry Winckles. 

 

Más megvalósuló programok a KÖZHELY-ben: 

Helyreálló Csoport 
Programvezető munkatársak: Joe és Margaret Tanner 

Időpontok minden kedden és csütörtökön este 6-tól 

Célja: a csoport támogató módszerével segíteni azokat az embereket, akik életükben különböző 
problémákkal, belső és kapcsolati konfliktusokkal küzdenek, valamilyen káros szenvedély rabságából 
nem tudnak szabadulni. A helyreállás társadalmi beilleszkedésüket segíti, hozzájárul az álláskeresők 
újra munkába állásához. 
 
Programleírás: A Helyreálló Csoport a KÖZHELY termet használja és az alapítvány „égisze alatt” 
működik, ugyanakkor önszerveződő természete miatt szervezetileg teljesen önálló program, melyet a 
tagok önfenntartással működtetnek. Fontosnak látják olyan biblikus és kiegyensúlyozott programot 
biztosítani, amely segít legyőzni a lelki sérülések okozta fájdalmakat, a megrögzött káros szokásokat, és 
segít felülkerekedni azokon a területeken, ahol megfeneklett az emberek élete. A csoport a 12 lépéses 
Névtelen Alkoholisták (AA) számára készült program adaptációja, mely rendkívül hatékony segítséget 
és támogató közösséget nyújt a résztvevők számára. 
A résztvevők létszáma 2011-ben 8 és 12 fő között mozog alkalmanként. Működik a 2008-ban elkészült 
honlap: www.helyreallas.hu valamint adományok lehetővé tették, hogy a „12 lépés keresztyének 
számára’ című könyv 2009-ben házi használatra spirál kötésben elkészüljön. Külön érték, hogy a 
csoport anyagilag is önfenntartó és a csoporttagok jelentős feladatokat vállalnak a foglalkozások 
lebonyolításában (tolmácsolás, írásos anyagok lektorálása, csoportvezetés, stb.). 
 

Diridongó zenei foglalkozás 
9. melléklet 
Foglalkozásvezető: Donáth Zsuzsa zenepedagógus.  
Időpontok: hétfőn egy csoport, pénteken három csoport. 
Célja: Hat éven aluliaknak ritmus- és zenei képességfejlesztés. A lakókörnyezetünkben élő családokat 
azzal szolgáljuk, hogy átengedjük a terem használatát, hogy a kismamáknak ne kelljen gyermekeikkel a 
Marcibányi térre utazniuk.  
 
Évadzáró hangverseny 2011. június 8-án, hétfőn 19-től Donáth Zsuzsa zenetanárnő tartott évadzáró 
hangversenyt hangszeres növendékeinek. Szülők és rokonok jöttek meghallgatni a gyermekek 
fejlődését, a terem megtelt 12 vidám gyermekkel és hozzátartozóikkal. 
 

Női egészségfenntartó torna 
Foglalkozásvezető: Emhő Réka 
Időpontok: hétfőnként 17:10-18:00-ig 
 

Játékbemutató 
Kiállító: Hol nem bolt rendezésében 
Időpontok: 2011. március 21-24-ig 
 

Kommunikáció 

A programokról on-line is megtekinthető képes albumot készít Larry Winckles munkatársunk, mely 
honlapukon www.eletkenyere.org vagy a http://winckles.typepad.com/ megtalálható. Helyreálló csoport 
web oldala: www.helyreallas.hu Programjainkról a Google Group Közhely Barátok csoportos e-mail-
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ben rendszeresen értesítjük barátainkat (114 fő kap tájékoztatást). A gyülekezet honlapja 2011-ben Tóth 
Péter és Judit munkájával kezdett működni, címe: www.közhely.hu  
 

Statisztikánk 2011-ben 

Összesen kb. 160 személlyel vagyunk ismeretségben Magyarországon. Ebből munkánk kapcsán 
megközelítőleg 100 fővel rendszeres kapcsolatot tartunk, ezek közül 60-70 fő rendszeresen jelen van 
programjaink valamelyikén és hozzák barátaikat is. Munkánk Budapesten bővülő tendenciát mutat, bár 
küzdünk a munkatársak hiányával, és folyamatos túlterhelődésével. 2011-ben csatlakozott hozzánk 
Kóber Ildikó, aki pedagógusi tapasztalataival és műveltségével, szeretetével újabb lendületet adott.  

Győrben lecsökkent az önkéntesek vállalási óraszáma, ezért két programot tudunk nyújtani az 
érdeklődőknek.  

Külső kapcsolatok 
• Larry és Katie Winckles, Jerry és Janice Coleman győri, pozsonyi és angliai munkatársainkat 

rendszeresen látogatta 2011-ben is. 
• Rendszeres kapcsolat a XI. kerületi Humánszolgáltatóval. Katie Winckles, Janice Coleman és 

Tóth Júlia. 
 

Köszönetnyilvánítás: 

Az ÉKA ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátásához 2011-ben anyagi 
vagy nem anyagi segítséget nyújtott. Külön köszönet illeti Jerry Coleman-t azért, mert helyet biztosít a 
Villányi út 44-ben az irodánk működéséhez és azért, hogy a pénzügyi hátteret  Janice Coleman-nal 
együtt megteremti. Nem kevés köszönettel tartozunk azoknak az önkéntes munkatársaknak (hazaiaknak 
és külföldieknek), akik fáradtságot, időt nem kímélve tudásuk legjavát adják feladataink 
megvalósításához, akik jó összefogással, csapatmunkában fáradoznak céljaink megvalósulásáért.   

Budapesten Janice Coleman, Larry és Katie Winckles, Joe és Margaret Tanner, Tóth Péter és T. 
Gergely Judit térítés nélkül végzik odaszántan és rendszeresen a feladatokat, Tóth Júlia pedig 
főállásban. Győrben köszönet illeti Gerry és Katalin McNamarát odaadó munkájukért. A név szerint 
nem említett segítők néhány órás eseti felajánlásaiért is nagyon hálásak vagyunk. 

Határozat a közhasznúsági jelentés elfogadásáról:  

Alulírottak elismerik, hogy az alapítvány működésére vonatkozó fent leírt beszámoló tartalmát 
kézbe kapták, elolvasták, megvitatták, az a valóságnak megfelel. 

A beszámoló tartalmát a kuratórium a 2/120521 sz. határozatban elfogadta. 

 
Budapest, 2012. május 21. 
 

Janice Lynn Coleman sk.   Larry Lee Winckles sk. 
     a kuratórium elnöke          a kuratórium titkára 
             

 
Tóthné Gergely Judit sk.  Donáth Zsuzsanna sk.         Tóth Julianna sk. 
 a kuratórium tagja                        a kuratórium tagja   a kuratórium tagja 
 

A beszámolót készítették: 

 
            Somogyiné Szebeni Erika sk.              Tóth Julianna sk. 
          a PASHA-TEAM Bt munkatársa                     ÉKA  irodavezető 


