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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.  A beszámoló 
elkészítéséért felelős: Somogyiné Szebeni Erika (lakcím: 1172 Budapest Algír u. 46. 
telefonszáma: 06-1-219-0576) regisztrációs száma: 138717 

2. A szervezet bemutatása 

2. 1. Elérhetőség 
A szervezet elérhetősége:  

A székhely címe: 1113 Budapest, Villányi út. 44. fszt. 2. 

Telefonszáma: 06-1-787-2745  

2. 2. Azonosító adatok 
Az ÉLET KENYERE ALAPÍTVÁNY (továbbiakban: ÉKA Alapítvány) besorolása: közhasznú 
alapítvány, a regisztrációt végző szerv neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, a szervezet 
nyilvántartási száma: 1160 bejegyzés dátuma: 2000. 05. 16. 

Az ÉKA a MEA azaz Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) – 1091 Budapest, Kálvin tér 7 – 
tagja, melyben teljes szervezeti függetlenségét megtartva működik, élvezve a MEA biztosította 
hivatalos szervek által elismert tevékenység támogatását.  

 

2. 3. Tevékenység általában 
Az ÉKA Alapítvány 2000 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az 
alábbiak:  

1. Szociális tevékenység végzése az otthontalanok, árvák, szegények megsegítésére, 
támogatására. 

2. Oktatás, nevelés szervezése az 1. pont szerinti személyek részére, különféle kulturális 
programok szervezésén keresztül. 

3. Társadalmi esélyegyenlőség elősegítése a hátrányos helyzetűek számára. 

 

2. 4. Közhasznú tevékenység 
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége – annak tartalma, volumene, jellemzői, 
körülményei – az alábbiakban foglalható össze:  

Az alapítvány a tárgyévben Budapesten és Győrben látta el közhasznú feladatait. 
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Programjaink felsorolása (részletes programleírás a 6. oldalon kezdődő Szöveges 
beszámolóban) 

1. Angol tanfolyam (nyilvántartási szám: BP03) – Budapest  

2. Angol klub (nyilvántartási szám: BP12) – Budapest 

3. Napsugár – nyári szabadidős program gyermekeknek – Győr (nyilvántartási szám: GY01) 

4. Angol klub (nyilvántartási szám:GY04) – Győr  

5. Bibliatanulmányozás angol nyelven (nyilvántartási szám:GY05) – Győr 

6. REI Regionális Oktatási Konferencia (nyilvántartási szám: BP05) – Vajta 

7. Egyéb: idősek- és betegek látogatása, alkalmi rendezvények: egynapos kirándulások, 
margitszigeti nyári est, grill partik, időszaki kóruspróbák, stb.  
 

2. 5. A szervezet vezetése 
A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető 
tisztségviselők adatai az alábbiak:  

Az alapítvány működtetői amerikai magánszemélyek.  

Vezető testülete az 5 tagú kuratóriumból és 3 tagú felügyelő bizottságból áll. 

2006. március 22-től  

Elnök: Janice Lynn Coleman, Titkár: Larry Lee Winckles 

A kuratórium tagjai: Marcella Marie Huson, Markó József, Tóth Julianna, akik az alapítványt 
önállóan képviselik. 

Az alapítvány számlavezetője a Magyar Külkereskedelmi Bank, bankszámla feletti rendelkezés 
joga: 

Janice Lynn Coleman elnök és Larry Lee Winckles titkár első helyi aláíró, Marcella Huson és 
Tóth Julianna második helyi aláíró. 

 

2. 6. Szervezeti felépítés 
A szervezet önálló részegységekre nem bontható. 

 

2. 7.  Foglalkoztatottak 
A szervezetnek 2006-ban 1 főállású alkalmazottja volt. 
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3. A vagyon felhasználása 

3. 1.  A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
A vagyon alakulását mutatja az alábbi táblázat. 
 

Megnevezés Előző év e Ft Tárgyév e Ft Változás e Ft 
Induló tőke 1 000 1 000 0
Tőkeváltozás / Eredmény 5.636 -201 5.837
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -5.837 512 6.349
Összesen  799 1.311 512

 

3. 2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához 
A vagyon 512 e Ft-tal nőtt. A növekedés abból adódik, hogy a szervezet részére nyújtott 
támogatások összege 6.299eFt volt, ez 4.385eFt-tal több, mint a megelőző évi támogatás. 

A szervezet összes bevétele 7.685e Ft, ami mellett a ráfordítások összege 7.173e Ft volt.  

 

4. Költségvetési támogatások felhasználása 

4. 1. Költségvetési támogatások bemutatása 
A szervezet pályázati úton elnyert támogatása 550 e Ft volt 2007-ben, ami 329eFt-tal haladja 
meg a megelőző évi hasonló irányú támogatás értékét. 
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4. 2. Költségvetési támogatások felhasználása 
A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: 
 
Költségvetési támogatások felhasználása 

 Kapott Felhasználás  
Támogatás (e Ft) összeg Cél szerint Működési Marad-

vány 
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú 
felhasználására 51 51 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
Más forrás 0 0

Összesen 51 51 0 0

 

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 

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

Támogató Összeg (EFt) 
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 51
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 6.248

Összesen 6.299
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Pályázati úton elnyert támogatások 
A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert támogatásait mutatja be a következő 
táblázat. 
 
 
Pályázati úton elnyert támogatások 
 

 Elnyert 
Pályázat Kiíró összeg e Ft 

 NCA Nemzeti Civil Alapprogram  Közép-magyarországi 
Regionális kollégiumának működési célú pályázata  
2006. második forduló 
2007. év 

150
400

Összesen (2006. II. Fordulóra 150 e HUF és 2007. évire 400 e 
HUF) 550

 

Tagdíjból származó bevételek 
A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált. 
 

Egyéb közhasznú bevételek 
A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: 
 
Közhasznú tevékenység egyéb bevételei 

Jogcím Összeg (e Ft) 
Konferencia szervezés bevétele (REI Vajta, 2007. március 30-április 1-ig) 426
 

Összesen 408

 

Vállalkozási tevékenység bevételei 
Az ÉKA a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

5. 2. Kiadások 
Cél szerinti juttatások 
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást 
nem nyújtott. 

 

Vezető tisztségviselők juttatásai 
Az alapítványnál egy tisztségviselő –kuratóriumi tag-  kapott munkabért, aki 2006 január 1-től az 
ÉKA főállású munkatársa. A többi kuratóriumi tag semmilyen juttatásban nem részesült.  
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Vezető tisztségviselő (kuratóriumi tag), fő állású alkalmazott munkadíja,  
 
 

Név Összeg (EFt) 
Munkabér és járulékai 1 fő részére 4.894

Összesen 4.894

 
 
 

Közhasznú tevékenység működési költségei 
A költségek, ráfordítások alakulását a következő táblázat mutatja be. 

 
 

Megnevezés Előző év eFt Tárgyév eFt Változás % 
Anyag költség 276 472 171
Igénybevett szolgáltatások 1.024 1.502 146
Egyéb szolgáltatások 714 266 37
Bérköltség 3.606 3.400 94
Egyéb személyi jellegű kiadások 310 330 106
Bérjárulékok 1.177 1.164 98
Értékcsökkenés 905 15 1,6
Egyéb ráfordítások 2 24 1200
Összesen 8.014 7.173 89

 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
Az ÉKA a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

 

5. 3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése 
Közhasznúsági cél teljesülése 
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú 
céljának megfelelően látta el. A tevékenységek részletes leírását a Szöveges Beszámoló 
tartalmazza. 
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Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenység legfőbb területeiről 

2007. január 1-től 2007. december 31-ig 
 

Az alapítvány a 2007. év folyamán Budapesten és Győrben látta el közhasznú feladatait. 

Programjaink a következők voltak: 

BUDAPEST 

 
1. Angol tanfolyam (nyilvántartási szám: BP03)  
1. melléklet 
 
Programvezető munkatársak:  

2007. téli-tavaszi szemeszter:  Katie Winckles, Jan Coleman tanár és Tóth Júlia csoportvezető 

2007. őszi-téli szemeszter:  Katie Winckles, Larry Winckles tanár, Tóth Júlia csoportvezető 

Időpont: minden csütörtökön 15 órától 16:30-ig 

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

Cél: igényes, könnyített tempójú heti egyszeri ingyenes angol nyelvoktatás kerületieknek, 
közösségformálással.  

Programleírás:  
A téli-tavaszi szemeszter 2007. január 18-tól – május 3-ig hetente került megrendezésre 
összesen 15 alkalommal, 13 fő átlagos létszámmal, és esetenkénti látogatókkal (összesen 6 fő) 
(Az átlagos látogatottság 3 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 2007. szeptember 20-tól – december 13-ig került megrendezésre 12 
alkalommal 14 fő átlagos jelenlétével és esetenkénti látogatókkal (összesen 6 fő) (Az átlagos 
látogatottság 4 fővel nőtt az elmúlt év hasonló időszakához képest).  
A tanfolyamon XI. kerületi kismamák, nyugdíjasok, egyetemisták, munkahelykeresők és 
mozgássérültek (3 fő) vettek részt.  
A résztvevők tudásszintje kezdő, középhaladó, haladó, ezért a lecke leadása után három 
kiscsoportban folytatódott a gyakorlás a csoportvezetők és a tanárok vezetésével. 

 

Angol tanfolyam az Újbudai Humánszolgáltató Központ munkatársai számára  

Programvezető munkatárs:  Jan Coleman  
Időpont: szerdánként délután 15 –től 16-ig 
Helye: Újbudai Humán Szolgáltató Központ, XI. ker. Bogdánffy utca 7/D,  

Cél: a családsegítő munkatársai angol tudását felfrissíteni azIgazgatónője, Kissné Katalin 
felkérésére. 
Programleírás:  2007 . január 17-től május 3-ig szerdánként összesen 14 tanórában történt a 
tanítás átlagosan 6 fő részvételével. 
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2. Life Bridge Angol klub (nyilvántartási szám: BP12) 
2. melléklet 
 
Programvezető munkatársak: Jan Coleman  

Időpont: minden csütörtökön 16:40-től 17:30-ig 

Helye:  Humán Szolgáltató Központ, XI. Ker. Bogdánffy utca  

Célja, hogy a résztvevők angol társalgási szintjét javítsa középhaladó és haladó szinten, valamint 
gyakorlási lehetőséget biztosítson barátságos környezetben, baráti társaságban.  

Programleírás: 2007 január 18-tól május 3-ig 13 alkalommal Jan Coleman vezetésével 3-5 fő 
részvételével. Ingyenes, beszédközpontú angol nyelvű közösségi klub. 
 
A nyelvgyakorlásban fontos szerepet kap a nyelvtan ismétlése aktuális eseményekről és témákról 
való beszélgetés közben. A résztvevők nagyon különböző háttérrel rendelkeznek. Nyugdíjas, 
gyes-en lévő kismama, munkahelykereső, mozgásában korlátozott három fiatal, stb. 
 
 
 
3. REI Regionális Oktatási Konferencia (nyilvántartási szám: BP05) 

3. melléklet 

Programszervező munkatársak: Jan Coleman (Budapest), Gerry McNamara (Győr), Scott 
Dunn (Arad, Románia) 

Időpont: 2007. március 30,31, április 1, 3 nap 

Helye: Calvary-Golgota Kft. Zichy Katély, 7041 Vajta, Petőfi út 562 

Célja: intenzív bentlakásos szeminárium.  
 
Témája: A szolgálat (5 előadás hangzott el: Azért élünk, hogy szolgáljunk - saját 
lényünkkel, Isten szolgálata a családban. Isten szolgálata a munkahelyen, Isten szolgálata 
a pénzügyeidben, Istent szolgáljuk azzal, ha másoknak szolgálunk) 
 
Programleírás: Az előadók: Scott Dunn, Jan Coleman, Paula Dunn, Larry Winckles 
munkatársaink voltak. A programban 43 fő vett részt (előző évhez képest csaknem kétszer 
annyian – előző év: 23 fő), ebből megemlítendő, hogy egy otthontalan házaspár is velünk jött, 
akiknek ez a hétvége egy lépcső volt a továbblépéshez. Célja hétvégi közösségépítés, 
kikapcsolódással egybekötött életviteli tanítás. 

A megelőlegezett ráfordítás az alapítvány részéről 426.200 e Ft volt, melynek összegét a 
résztvevők teljes mértékben megfizették részvételi díjként (lásd könyvelés),  
A gyermekek (4 fő 13 éven aluli) felügyeletéről evangéliumi gyermekmunkában szakképzést 
kapott személy gondoskodott, aki folyamatos foglalkozásokon énektanítással, bibliai 
történetekkel és kézimunka-foglalkozással, játékkal gyarapította a gyermekek élményét és 
tudását. 
 
 
 
 
4. Angol filmvetítések és Társasjáték esték (nyilvántartási szám:       ) 2007-ben új programok 
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4. melléklet 
 
Programszervező munkatárs: Larry Winckles 

Időpontok  

Filmvetítések  2007. január 8, 22, február 5,19 szeptember10, október 8, november 12 

Társasjáték délutánok: 2007. január 15, 29, február 12,26 szeptember 30, október28, november 
25. 

Helye: KÖZHELY, Villányi út 44. 

Célja: közösségformálás. Lehetőséget biztosítani az azonos érdeklődésű barátainknak vidám és 
értelmes szabadidő eltöltésre. 
 
Programleírás: A bemutatott filmek angol nyelvűek angol felirattal. A résztvevők haladó angol 
nyelvtudással rendelkeznek, a filmek után kétnyelvű kérdéssorral beszélgetést kezdeményeztünk, 
hogy a beszédkészséget fejlesszük. 7 alkalommal került megrendezésre, a résztvevők száma 4 és 
nyolc fő között mozgott. 
A társasjátékkal vidám és szórakoztató szabadidős tevékenységet kínáltunk főként az angol 
tanfolyamról ellátogató barátainknak. 7 alkalommal került megrendezésre, a résztvevők száma 3 
és 9 fő között mozgott. 
 
5. Helyreálló Csoport   
5. melléklet 
 
Programszervező munkatársak: Joe és Margaret Tanner, Tóth Júlia 

Időpontok minden kedden és csütörtökön este 6-tól 

Helye: KÖZHELY, Villányi út 44. 

Célja: csoportterápiás módszerrel 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 a 
munkanélküliek újra munkába állásához. 
 
Programleírás: olyan biblikus és kiegyensúlyozott program, amely segít legyőzni a lelki 
sérülések okozta fájdalmakat, a megrögzött szokásokat, és segít felülkerekedni azokon a 
területeken, ahol megfeneklett az emberek élete. A csoportterápia a 12 lépéses Névtelen 
Alkoholisták számára készült program adaptációja, mely rendkívül hatékony segítséget és 
támogató közösséget nyújt a résztvevők számára 
A 2006 november 7-én indult csoport júniusig 12 fő részvételével csütörtökönként találkozott. A 
résztvevők orvosok, szociális és gyülekezeti munkások voltak, akiknek ez továbbképzést 
jelentett. 2007 február 8-tól kedden is indítottunk csoportot. Egy-egy csoportfoglalkozáson 
résztvevők létszáma 6 és 14 fő között mozog. Másfél év alatt 30 fő rendszeresen jelen volt, 20 fő 
pedig rövidebb-hosszabb ideig járt. 2007 folyamán Margaret Tanner és Tóth Júlia munkája 
nyomán elkészült a honlap: www.helyreallas.hu valamint Tóth Júlia lefordította a program 4 
füzetét. Külön érték, hogy a csoport önfenntartó anyagilag is és a csoporttagok jelentős 
feladatokat vállalnak a foglalkozások lebonyolításában (tolmácsolás, írásos anyagok lektorálása). 
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GYŐR  
 
6. Bibliatanulmányozás angol nyelven (nyilvántartási szám: GY05) 
 
Programvezető munkatársak: Gerry McNamara és Katalin McNamara 

Időpont: minden pénteken délután 17:15-től 18:30-ig

Helye: júnuis-ig Győr, Bisinger Setany 22, június után Győr, Ikva utca 55.  
 
Célja kettős: a bibliaismeret és az angol nyelvtudás együttes fejlesztése 

Programleírás: A résztvevők átlagos létszáma 3 és 9 fő között volt, 6 fő jelent meg átlagosan és 
rendszeresen, kor szerint 13 és 64 év között. A bibliatanulmányozás kizárólag angol nyelven 
történt. A bibliaórák keretében a résztvevők Jób könyvét tanulmányozták. Általában 
alkalmanként egy fejezet került áttekintésre, és megbeszélésre. A biblia e könyvének 
tanulmányozása még saját anyanyelven is nehéz, de a programvezető munkatársak lelkiismeretes 
felkészülése nagymértékben segítette a szövegértést és az életalkalmazást. A csoport több 
alkalommal rendezett közös étkezést. 
  
Más program   
 
Budapest-Győr találkozó
 
Programvezető munkatársak: Gerry McNamara és Katalin McNamara 

Időpont: 2007 február 24-én 11:30-tól 18:00-ig  
 
Helye: Győr, Bisinger Setany 22 
 
Célja: játékdélután, vidám közösség, kirándulás, ismerkedés 
Résztvevők száma 22 fő.  
 
 
 
****** 
Megjegyzés: Győrben: júniusig Gerry McNamara volt a munkák vezetője. Nyáron külföldön 
tartózkodott és szeptembertől egyetemi tanulmányai és munkája miatt határozatlan ideig 
jelentősen csökkentenie kellett az alapítvány programjainak vezetésére fordított vállalási 
óraszámait, ezért a programok száma is csökken 2007-ben és várhatóan 2008-ban is. 
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7. Egyéb megvalósult programok Budapesten 
 
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. Ez az alapítvány 
megalapítása óta működő alapelv. Az alapítvány egyik legfőbb támogatójától, Jerry Coleman-tól 
2006 januárjában a gyülekezet állandó helyet kapott Budapesten, a 11. kerületi Villányi út 44. 
szám alatti épületben. A terem elnevezése KÖZHELY kifejezve ezzel azt, hogy ez egy közösségi 
helyiség és bárki számára nyitott. Ez fordulópontot jelentett az alapítvány történetében is és 
lehetőséget biztosít arra, hogy rendszeres közösségi programok valósuljanak meg.  
Az alapítvány a Szabad Metodista Gyülekezettel együttműködve az alábbi rendezvényeket 
ajánlotta programjaiban résztvevő ismerőseinek és barátainak 2006-ban: 
 

 Bibliatanulmányozás férfiaknak hetente egyszer 2 fő részvételével. Larry Winckles 
rendszeres személyes baráti beszélgetéseket folytat 5 férfival, akik bizalommal fordulnak 
hozzá életvezetési kérdésekben és személyes problémákban is. Izsák Norbert 8-10 
férfival tart baráti kapcsolatot, és rendszeres beszélgetést folytatnak.  
(vezető: Larry Winckles) 
 

 Személyes lelkigondozói beszélgetések nők részére. Tóth Júlia 5 hölggyel tart rendszeres 
kapcsolatot, akikkel rendszeres a lelkigondozói beszélgetés. Katie Winckles  6-8 
hölggyel találkozik rendszeres támogatói, tanácsolói beszélgetésre. Egy hölgyet pedig 
otthonában látogat rendszeresen, akinek rehabilitációs elhelyezésre is szüksége volt. 2 
hónapig intenzív terápiában részesült a Thalassa Házban. Margaret Tanner 5 hölgyet 
tanácsol rendszeresen.  

 
 Idősek látogatása: Katie Winckles és Jan Coleman 3 idős embert látogat. 

 
 Állandóan látogathatók a vasárnap délelőtti gyülekezeti alkalmak ének-zenével, 

gyakorlati tanítással, gyermekórával, snack-kel, kávézással. Cél: közösségformálás, 
bibliatanítás, baráti együttlét. Résztvevők átlagos létszáma 12-15 fő között mozog. 
(vezetők: Izsák Norbert, Larry Winckles, Katie Winckles és Tóth Júlia)  

 
 Megszületett Izsák Berta! Az év különleges eseménye, hogy 2007 február 24-én 

megszületett Izsák Berta! Berta ünnepélyes „keresztelője” 2007 június 10-én volt. 
 

 Húsvéti Közös Ebéd és ajándékkeresés a kertben. 2007 április 8-án Húsvéti Ünnepi 
Istentisztelet után 23 fő részvételével közös ebédet szerveztünk. A sonka és tojás mellett 
sokáig folyt a délutáni beszélgetés, lazítás és fényképalbum nézegetés a Jeruzsálemi 
Húsvéti események helyszínéről. 

 
 Kirándulás Hollókőre 2007. május 5-én 19 fő részvételével. Cél: baráti együttlét, 

könnyed program játékokkal, beszélgetés, közös étkezés. Vezetők: Larry és Katie 
Winckles 

 
 Grill Party a Wekerle-telepen 2007. május 20-án 40 fő részvételével. Külön örömünk 

volt, hogy 6 fő hajléktalan szállón élő barátunk is akik remekül érezték magukat. Cél: 
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baráti együttlét, könnyed program játékokkal, beszélgetés, közös étkezés. Vezető 
vendéglátó: Izsák Norbert és Izsák Hajnalka  

 
 Szigetszentmiklósi Gulyás Party  2007. május 26-án 32 fő részvételével Margaret és Joe 

Tanner udvarán.  Cél: baráti együttlét, beszélgetés, közös főzés és étkezés.  Itt is velünk 
volt ugyanaz a 6 fő hajléktalan szállón élő barátunk, akik a Grill Party-n is részvettek. fő. 
(vezető: Margaret és Joe Tanner.) 

 
 Spring Arbor University Cross Cultural Team (USA) 2007 június 2. 40 fős egyetemista 

csoport tett 1 napos látogatást. Délelőtt 10-től 1-ig Izsák Norbert (a HVG munkatársa) 
önkéntes felajánlással tartott nekik előadást Magyarország kulturális történelméről és 
szociográfiai helyzetéről. Ebéd után pedig a ház körüli munkában hatékony segítséget 
adtak. Három csoportban nagyon hasznos segítséget nyújtottak. 1) Grafiti eltávolítás, 
külső munkák, festés-mázolás 2) kertészkedés, udvarrendezés 3) nagytakarítás, 
pincerendezés.  

 
 Angol tanfolyam ünnepélyes nyári záró alkalma  2007 június 7-én 21 fő részvételével a 

KÖZHELYben. Vezető: Katie és Larry Winckles. Képkeretek barkácsolása, 
kézimunkázási lehetőségek mellett tartott délutáni szabadidős tevékenység jégkrém és 
süti különlegességekkel.  

 
 Jan és Jerry Coleman búcsúztatója 2007 június 16-án, szombaton. Alapítványunk 

kuratóriumának elnöke és férje 1 évre visszamentek az USA-ba ottani feladataik 
ellátására. Fiuk, David pedig főiskolás lesz, végleg elköltözött miután általános iskolai és 
középiskolai tanulmányait hazánkban végezte. Búcsúztatásukon 38 fő jelent meg, akik 
tisztelik és szeretik őket.  

 
 Közhely Könyvtár A nyár folyamán elkészült a kb 300 könyvet tartalmazó könyvtár. 

Könyvek ingyenesen kölcsönözhetők különböző témákban felnőttek és gyermekek 
számára. 

 
 Nyáron kirándulásokat szerveztünk, amelyre barátainkat és az angol tanfolyam 

résztvevőit is rendszeresen meghívtuk Programfelelősök Izsák Norbert és Tóth Júlia, 
Winckles házaspár) 
- Múzeumok éjszakája 2007 június 23 10 fő részvételével  
- Séta a Vácrátóti Arborétumban 2007 július 1 14 fő részvételével 
- Dagály Strand 2007 július 8 9 fővel 
- Dzsinkiszkán öröksége Nemzeti Múzeum 2007 július 22 17 fővel 
- Esztergom-Párkány kiránydulás, Keresztény Múzeum, Bazilika, Strand 2007 
július 22. 18 fővel 

- Csodák Palotája/Jövő háza, 2007 augusztus 12, 12 fővel 
- Mesterségek utcája 2007 augusztus 17, 4 fő 
- Budakeszi Vadaspark, 2007 augusztus 19. 10 fővel 
- Óriás plakát kiállítás 2007 szeptember 2. 8 fővel 
 

 Zene Ovi a KÖZHELY-ben. 2007 szeptember 7-tól minden héten pénteken délelőtt 9-től 
a szomszédunkban lakó zenetanárnő, Donáth Zsuzsa 2-3 csoportot vezet  2-3 éves 
gyermekek számára. Összlétszám kb 32 fő. A Zene Ovi nem az Alapítvány programja, de 
örülünk neki, hogy a termet használják és ezzel is szolgálhatjuk lakókörnyezetünket. 
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 Kirándulás Tiszakécskére: 2007. szeptember 8-9-én.  Résztvevők száma 14 fő. Cél: baráti 
együttlét, könnyed időtöltés, ismerkedés hazánkkal, beszélgetés. (vezető: Izsák Norbert, 
Kiss Gábor)  

 
 Szalonnasütés Szigetszentmiklóson: 2007 október 21-én 25 főr részvételével 

 
 Baba-Mama Klub 2007 otóber 30-án, november 13-én és december 13-án Izsák Hajnalka 

és Katie Winckles szervezésével a XI: kerületi Humánszolgáltatótól kaptunk előadókat, 
akik a következő témakörökben tartottak előadásts, majd kötetlen beszélgetést: Témák: 
1) Kissné Tóth Katalin Pszichopedagógus terapeuta: Beszédfejlődés- és fejlesztés, 

logopédia, beszédhibák, becézés, ismerkedés idegen nyelvekkel. 
2) Csokonáné Vizkeleti Ildikó Pszichológiai tanácsadó Visekedésbeli problémák 

kisgyermekkorban, hiszti, dackorszak, manipulálás 
3) Koltai Éva grafikusművész, gyermekkönyv illusztrátor vezetésével karácsonyi 

kézműveskedés 
A kisgyermekek angol gyermekdalokat és mondókákat tanulhattak Katie-től. 

 
 KÖZHELY Barátok Karácsonya, Angol-Magyar karácsoniy program: 2007. december 

16. Résztvevők száma 50 fő. Cél: együtt ünnepelni Jézus születésének jelentőségét 
vidám-komoly, ünnepélyes mégis kötetlen formában. Különleges színfolt volt Bosnyák 
Csilla zongoratanárnő és kollégája négykezes zeneműve valamint diákjainak előadása 
(vezető: Larry Winckles Izsák Norbert,). 

 
Külső kapcsolatok: 
 Larry és Katie Winckles Győri és Pozsonyi barátainkat rendszeresen látogatta. 2007-ben 

6 alkalommal mentek.  
 Arad, Oaza Gyermekotthon rendszeres látogatása. 2007-ben 6 alkalommal történt 

látogatás.  (vezető: Larry Winckles és Kiss Gábor) 
 
A programokról on-line is megtekinthető képes albumokat készít Larry Winckles 
munkatársunk, melyek honlapukon megtalálhatók www.eletkenyere.org vagy 
http://winckles.typepad.com/  
 
Statisztikánk 2007-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, míg Győrben önkéntesek lecsökkentett vállalási óraszáma 
miatt kevesebb programot tudunk nyújtani az érdeklődőknek.  

7. Köszönetnyilvánítás 
 

7. 1. Köszönet a támogatóknak 

Az ÉKA ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátásához a tárgyévben 
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 háttéret 
megteremti. Nem kevés köszönettel tartozunk azoknak az önkéntes munkatársaknak (hazaiaknak 
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és külföldieknek), akik fáradtságot, időt nem kímélve tudásuk legjavát adják feladataink 
megvalósulásához, akik igazán jó összefogással és csapatmunkában fáradoznak céljaink 
megvalósulásáért.   

Budapesten Jan Coleman, Larry és Katie Winckles, Joe és Margaret Tanner valamint Izsák 
Norbert  térítés nélkül végzik odaszántan és rendszeresen a feladatokat, Tóth Julianna pedig 
főállásban. Győrben köszönet illeti Gerry és Katalin McNamarát odaadó munkájukért. A név 
szerint nem említett segítők néhány órás eseti felajánlásáért is nagyon hálásak vagyunk. 

 

 

Határozat a közhasznúsági jelentés elfogadásáról:  

Alulírottak elismerjük, hogy az alapítvány működésére vonatkozó fent leírt beszámoló 
tartalmát kézbe kaptuk, elolvastuk, megvitattuk, az a valóságnak megfelel. 

A beszámoló tartalmát a  2/080319   sz. határozatban elfogadjuk. 

 

 

 

 

Janice Lynn Coleman sk.   Larry Lee Winckles sk. 
       a kuratórium elnöke         a kuratórium titkára 
             
 
 
Markó József sk.                           Tóth Julianna sk 
a kuratórium tagja                                   a kuratórium tagja 

 

 

 

 

Készítették: 

 
                   Somogyiné  Szebeni Erika sk.         Tóth Julianna sk. 
         PASHA-TEAM Könyvelő Bt munkatársa                    ÉKA  irodavezető 
 
 
 
 
 
Budapest, 2008. március 19. 
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