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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 
A szervezet angol oktatásban részesítette az általa patronált fiatalokat. 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. szociális tevékenység 
 
Közhasznú tevékenység megnevezése: Szociális tevékenység 
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Rászoruló csoportok nem anyagi természetű 
támogatása, részükre nevelés, oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális 
programok szervezése, esélyegyenlőség elősegítése 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Kis jövedelműek, álláskeresők, otthontalanok, 
magányos emberek, nyugdíjasok, speciális szükséggel 
élők, gyerekek. 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 100 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

1) Közösségformáló és szemléletet alakító programjainkon két alapevet tartunk a legfontosabbnak: 
egymás tisztelete és a türelem. A támogatott személyek közösséghez tartozónak vallják magukat 
(KÖZHELYBARÁTOK), az elmagányosodás helyett aktív közösségi taggá válnak. Többen kilépnek 
segítségre szoruló, öncélú mentalitásukból és befogadó magatartással saját lehetőségeik szerint 
embertársaik mellé állnak. 

2) Lehetőségeket kínálunk, melyek közül az egyének megkeresik a számukra legmegfelelőbb 
programot és ezekben egyre aktívabb szerepet vállalnak. Ezt az alapítvány munkatársai tudatosan 
elősegítik. Eredmény, hogy passzív, „fogyasztói” hozzáállás helyett egyre többen aktív szerepet 
vállalnak. 

3) Elértük, hogy elfogadó, bátorító és türelmet gyakorló csoportlégkör alakult minden programunkban. 
Tudatos szemléletformálással pozitív, reményteljes gondolkodásmódot teremtve sok támogatott 
személy életkilátása jobbra fordul, munkavállalási esélyeik is javulnak. 

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem 
értéke 

Felhasználás célja 

oktatási anyag sokszorosítása 21 angol nyelvi oktatás 
Összesen: 21   
 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév 

támogatás, adományozás 0 0
Összesen: 0 0
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5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév 

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 0 0
Összesen: 0 0
 

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel 5 821 5 763
ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 24 35
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0
E. Normatív támogatás 0 0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 5 797 5 728
H. Összes ráfordítás (kiadás) 5 842 5 664
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 4 790 4 736
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0
K. Adózott eredmény -21 99
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0
 

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése  
 Igen Nem Értéke 

Erőforrás-ellátottság mutatói       
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  5 792
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  78
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X  0.83
Társadalmi támogatottság mutatói       
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X 0.01
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,25]  X 0.00
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 0
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8. Kiegészítő melléklet 

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

8.2. Támogatási programok bemutatása 

8.2.1. angol nyelvi oktatás a patronált fiataloknak 
 
Támogatási program elnevezése: angol nyelvi oktatás a patronált fiataloknak  
Támogató megnevezése:   
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó X 
Támogatás időtartama: tárgyév  
Támogatás összege  (1000HUF)  5,754
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 5,754
 -tárgyévben felhasznált összeg: 5,664
 -tárgyévben folyósított összeg: 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 4,736

 Dologi: 922
 Felhalmozási: 6
 Összesen: 5,664
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
2012. január 1-től  2012. december 31-ig 

 

Az alapítvány a 2012. 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 szerda délután 18:00-től 19:30-ig 

Résztvevők száma:  5 és 9 fő között, kor szerinti megoszlásban 14 és 69 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. 
A programvezető munkatárs gyakorlott nyelvtanár és lelkiismeretes felkészülése nagymértékben segíti 
a szövegértést valamint az életben a gyakorlati alkalmazást. Téma 2012-ben a János Evangéliuma. A 
csoport több alkalommal rendezett közös szabadidős programot is. 

 

2. Ingyenes ruhaosztás Táp településen  (nyilvántartási szám: Gy05) 

Programvezető munkatárs: Gerry McNamara és Katalin McNamara  

Időpont: 2012. március 24. október 19. és 20.  

Helye: Táp, Győr-Moson-Sopron Megye 

Célja: meleg ruházatot biztosítani Tápon és a környező nyolc faluban élő szükségben lévő 
családoknak. 

Programleírás: az Operation Orphan angliai segélyszervezettel és a Bennacth írországi 
segélyszervezettel együttműködve 750 nagyon jó minőségű meleg ruha (például kesztyű, sál, sapka, 
nadrág) került kiosztásra. 

 

3. Vasárnapi bibliatanulmányozás (nyilvántartási szám: Gy05) 

Programvezető munkatárs: Gerry McNamara és Katalin McNamara  

Időpont: minden vasárnap 10:30-tól 13:00-ig  

Helye: Győr, Győrújbarát és Táp kiscsoportokban magánszemélyek otthonában 

Célja: Márk evangéliumának tanulmányozása, baráti közösség 

Programleírás: a résztvevők létszáma általában 8 és 30 fő között mozog. Istent dicsőítő zenével és 
imával kezdődött a program, majd három csoportra oszlott a közösség (felnőttek, tizenévesek és 
gyermekek), ahol korcsoportjuknak megfelelő módon tanulmányozzák az evangéliumot. 
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4. Pozsonyi látogatások 

Programvezető munkatárs: Gerry McNamara és Katalin McNamara  

Időpont: 2012. év során négy alkalommal  
Célja: egy amerikai és magyar házaspár támogatása míg saját közösséget nem találnak Pozsonyban.  

Programleírás: a győri struktúrát követve Istent dicsőítő zenével és imával kezdődött a program, majd 
három csoportra oszlott a közösség (felnőttek, tizenévesek és gyermekek), ahol korcsoportjuknak 
megfelelő módon tanulmányozzák az evangéliumot. A látogatás közös ünnepi ebéddel zárult. 

 

BUDAPEST – állandó programok 

1. Angol tanfolyam (nyilvántartási szám: Bp03)  
1. melléklet  (2000-ben kezdődött, folyamatosan futó program) 

Programvezető munkatársak:  

2012 téli-tavaszi szemeszter:  

2012 február, március: Janice Coleman, Tóth Júlia, Bartha Katalin 

2012 április, május: Katie Winckles, Larry Winckles és Janice Coleman  

2012 őszi-téli szemeszter: Katie Winckles, Larry Winckles és Janice Coleman  

Időpont: csütörtökönként 15 órától 16:30-ig 

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

Célja: igényes, heti egyszeri ingyenes angol nyelvoktatás kerületieknek, közösségformálással. 12 éve 
sikeres, a legnagyobb érdeklődésre számító programunk. Ez egyben az Újbudai Humánszolgáltató 
Központ leglátogatottabb programja is. 

Programleírás:  
A téli-tavaszi szemeszter 2012. február 9-től május 10-ig hetente került megrendezésre összesen 14 
alkalommal, 23 fő átlagos létszámmal, és esetenkénti látogatókkal. (Az átlagos látogatottság 7 fővel 
csökkent az elmúlt év hasonló időszakához képest. Ennek egyik oka, hogy három hölgy kismamaként 
nem tud jönni, többen pedig munkába álltak.). Az óravázlatok és a program beszámolója a jelenléti 
ívekkel együtt az 1. mellékletben található.  
Az őszi/téli szemeszter 2012. szeptember 20-tól december 13-ig került megrendezésre 12 alkalommal 
22 fő átlagos jelenlétével és esetenkénti látogatókkal (Az átlagos látogatottság 3 fővel csökkent az 
elmúlt év hasonló időszakához képest és a téli-tavaszi a szemeszterhez képest nem változott).  
A résztvevők tudásszintje kezdő, középhaladó, haladó. 2011 szeptemberben bevezetett új órafelépítés 
eredményesnek bizonyult. (az első fél órában együtt gyakorolja a csoport az általános alapismereteket, 
majd intenzív 60 perces óra kezdődik szintnek megfelelő három csoportban). Az Oxford Kiadó „New 
English File” c. tanuló szettjét használjuk. Ennek a használata eredményes, otthon is tudnak dolgozni a 
szorgalmasabb diákok. Az éves átfogó téma: „Life is Beautiful”. Témaválasztásunkkal tanulóink 
szemléletét is szeretnénk formálni.  
 
 

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

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

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

Célja: a résztvevőknek alkalmat adni az olvasási készség fejlesztésére, a kiejtés gyakorlására és 
szókincsük bővítésére. Sikerélményt adni, további nyelvgyakorlásra ösztönözni. 
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Programleírás: a 2012 téli-tavaszi szemeszterben nem voltak olvasócsoportok, mivel Larry és Katie 
Winckles az USA-ban voltak hivatalos feladatokkal.  
 
Az őszi-téli szemeszter: 2012. szeptember 20-tól december 13-ig  három csoportban működött  
1. csoport, vezető: Katie Winckles, létszáma 4 fő:   

Edith Nesbit: The Railway Children  (Oxford Bookworms 3) 
2. csoport, vezető: Janice Coleman, létszáma 4 fő:  

Agatha Christie, Woman of Mystery (Oxford Bookworms 2) 
3. csoport, vezető: Larry Winckles, létszáma 3 fő  

Alan C. McLean: Martin Luther King (Oxford Bookworms 3) 

Kiemelkedő esemény: élmény volt a diákoknak, hogy 2012. október 13-án 23 fő közösen nézték meg a 
Madách Színház előadásában megrendezett Mary Poppins c. musicalt. Ennek jelentősége a 
közösségépítés és a kultúra mellett az volt, hogy a második szemeszter témaválasztásához kapcsolódva 
(Life is beautiful) ebből a musical-ből a félév során több dalt is megtanultak angol nyelven.  

 
 

3.  Férfireggeli programsorozat (nyilvántartási szám: Bp13)  
2. melléklet  (2008-ban kezdődött, rendszeresen megrendezett program) 

Programszervező munkatársak: Larry Winckles és Tóth Péter segítők: Verebi Ákos és több önkéntes.  

Időpontok: 2012. január 21., 2012. május 5. és 2012. október 6. 

Résztvevők száma: 11 fő, 14 fő és 12 fő  

Helye:  KÖZHELY, XI. kerület 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 a programvezetők által szükségesnek látott témák felvetése: férfiak tulajdonságai (erő, kitartás, 
elszántság, szolgálni családom tagjait – Mosdótál és törölköző-, a munkához való hozzáállás, stb.) 

 

4. Kreatív hobby teadélután hölgyeknek programsorozat (nyilvántartási szám: Bp13) 
3. melléklet (2008-ban kezdődött, rendszeresen megrendezett program) 

Programszervező munkatársak: Katie Winckles segítőkkel 

Időpontok: 2012. május 25, és 2012. november 17. 

Résztvevők száma: 6 fő és 23 fő 

Helye:  KÖZHELY, XI. kerület 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 a program megtervezésekor 
mindig fontos szempont.  

Témák:  tavaszi program: a csokis tallér sütésének mesterfogásai, közös névnap és születésnap 
 őszi: „A Hálaadás Napjának Zamata – hálaadási gondolatok, ünnepi alkotások 
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5. Közhely Barátok Irodalmi Estje (nyilvántartási szám: Bp13) 
4. melléklet (2009 őszén kezdődött, rendszeresen megrendezett program) 

Programszervező munkatársak: Tóth Júlia, önkéntesek: Tóthné Gergely Judit, Kóber Ildikó 

Időpontja: 2012. március 30. péntek este 6-tól  

Téma: Humor „A vidám szív a legjobb orvosság”.  

Az est házigazdája: Kóber Ildikó 

Résztvevők száma: 28 fő 

Helye: KÖZHELY, XI. kerület Villányi út 44 

Célja: fórumot biztosítani a szépirodalom megismerésére és ezzel párhuzamosan vers, próza vagy 
novella előadására teret adni az erre vállalkozó barátainknak. A bátrabbak megmutathatják 
tehetségüket, de a félénkebbek is teljes elfogadásban és biztatásban részesülnek. 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 jó 
alkalom egymás megismerésére, beszélgetésekre, jókedvre. Tapasztalatunk szerint még legalább 2 órát 
maradnak a résztvevők, és dinamikus beszélgetések alakulnak ki. 

Március 30-án azt est tiszteletbeli “sztárvendége” Dr. Jeff Wilson volt (a Greenville College 
USA zeneprofesszora). Vidám, könnyed és ismerős dallamokkal nyitotta meg az estet: Scott 
Joplin: The Maple Leaf Rag. Az est lezárásaként Brahms: Magyar táncok c. dallama csendült 
fel Dr. Wilson és Janice Coleman zongora négykezesének előadásában, mely teljes sikert 
aratott. 

Őszi irodalmi est helyett új ötlet valósult meg: A  KÖZHELY ZENEI EST 

Programszervező munkatársak: Tóth Sándor Péter és Tóthné Gergely Judit 

Időpontja: 2012. október 19. péntek este 6-tól  

Vendégeink: A SzeRBuSz Zenekar Pécelről http://www.szerbusz-zene.eoldal.hu/  

Az est házigazdája: Tóth Sándor Péter 
Résztvevők száma: 32 fő 

Helye: KÖZHELY, XI. kerület Villányi út 44 

Programleírás: az Irodalmi est programjának frissítésére Tóth Sándor Péter új ötlettel állt elő: hívjuk 
meg őket egy koncertre. Ez könnyen sikerült is, mivel Péter tagja a SzeRBuSz zenekarnak. Másfél órán 
keresztül játszották saját szerzeményű dalaikat, megzenésített verseiket. Mivel a dalszövegek kivetítőn 
is láthatók voltak, ezért dallamaik, szövegeik jól érthetők voltak. 

Örömre, reményre, bánatban is hitre buzdítottak. Munkatársaink és barátaink lehetőséget kaptak 
fellépni a koncert elején: Donáth Zsuzsi zenetanárnő növendékeivel lépett fel, Dobos Krisztina és Larry 
Winckles gyönyörű énektehetségét mutatta meg, Mészáros László és Tóth Péter zenei tudását 
csodálhattuk és élvezhettük. 

 
6. Közhely Matiné – filmvetítés felnőtteknek és gyermekeknek (nyilvántartási szám: Bp 13) 

5. melléklet  (2007 januárjában kezdődött, rendszeresen megrendezett program) 

Programszervező munkatársak: Tóthné Gergely Judit és Tóth Péter 

Időpontok: 2012. február 18. szombat délután 3-tól 
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Résztvevők száma: 15 fő 

Helye: KÖZHELY, XI. kerület Villányi út 44 

Célja: szombat délután 3-tól családi kikapcsolódás biztosítása olyan film bemutatásával, mely időszerű, 
tanulságos és sokakat érintő témát dolgoz fel. A februári matinét mindig a Házasság Hete országos 
programhoz kapcsoljuk. Ebben az évben „A születés” c. filmdrámát vetítettük. A film után lehetőséget 
teremtünk beszélgetésre, a film által felvetett témák megvitatására. Az angol nyelvű filmek magyar 
felirattal az angol nyelv gyakorlására is kiváló alkalmat teremtenek. A „matinécorn” pattogatott 
kukorica elmaradhatatlan tartozéka a mozinak és hozzájárul a hangulat megteremtéséhez. 
 
 
BUDAPEST – egyszeri események 2012-ben 

EEE – Együtt Egymást Erősítve (Encouragement, Experience Exchange) 
6. melléklet Vendégcsoport OHIO államból, Holland városából – nyári program 

Programszervező munkatársak: Larry és Katie Winckles, fiuk Andrew, Janice Coleman, Tóth Júlia 

Időpontok: 2012. június 24-től július 2-ig  

Résztvevők száma: a hét különböző program összesen kb. 70 főt mozgatott meg. 

Helye: KÖZHELY, XI. kerület Villányi út 44 

Célja: tapasztalatcsere és együttműködés kialakítása hosszabb távon. Cél a kölcsönös együttműködés 
kialakítása a Budapesti és a Hollandi Gyülekezet között. A Hollandi csoport hozza a programokhoz és 
eseményekhez a fiatalok lelkesedését és lendületét. Cserébe szeretnék az amerikai fiatalok megérteni, 
hogy hogyan működik egy nem tradicionális felebaráti segítő, közösségépítő modell. A budapesti 
önkéntesek és gyülekezeti tagok a rendszeres programok mellett néhány nyári programot szerveznek és 
együttműködnek a személyes kapcsolatépítésben.  
Programleírás: a csoport eligazítása két előadással és megbeszéléssel kezdődött: Izsák Norbert 
történész újságíró munkatársunk tartott összefogó áttekintést Magyarország történelméről, földrajzáról, 
turisztikai érdekességeiről és jelenlegi gazdasági helyzetéről. 

7 közösen szervezett nagy program volt: (1) Vasárnapi közösség grillpartival – 40 fő, (2) Kirándulás a 
Sas hegyre19 fő, (3) Dohány utcai Zsinagóga 8 fő, (4) Fagyis angol 42 fő, (5) Családi nap a 
Lágymányosi Öbölben 30 fő, (6) Vasárnapi közösség meglepetéssel kb 28 fő (7) Kirándulás 
Szentendrére 8 fő. Több barátunk több programon is aktív résztvevő volt és megragadta az angol 
nyelvgyakorlási lehetőséget is. 

Négy városnéző programot szerveztünk a vendégek részére, melyre két-három munkatárs kísérte el 
őket: városnéző buszkirándulás, Parlament látogatás, Gellért hegyi séta, hajókirándulás a Dunán. 

Pénteken: önkéntes munkát végeztek a közösségi célokat szolgáló ház körül, fa felületeket festettek le, 
kertészkedtek és takarítottak. (8 fő) 

Szállásukat, étkezéseiket önállóan fizették. Szállásuk a Nemzetközi Pető Intézet Hotel részlegében volt. 

 
OK - Oktatási Konferencia  (nyilvántartási szám: Bp05) 
7. melléklet (2003-tól REI néven kezdődött, évente egyszer megrendezett program) 

Programszervező munkatársak: Tóth Júlia és Katie Winckles 

Kurzusvezetők:  Tóth Sándor Péter, Larry Winckles, zenei vezetők: Janice és Jerry Coleman 

Időpont: 2012. szeptember 7-8-9. 

Résztvevők száma: 58 fő 

Helye: Calvary-Golgota Konferenciaközpont, Vajta, Zichy-kastély 
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Célja: a hétköznapok feladataitól elvonulva kellemes környezetben lehetőséget biztosítani pihenésre, 
kikapcsolódásra, testi-lelki-szellemi felüdülésre. A témaválasztás célja, hogy szemléletformáló legyen. 
Célunk, hogy a résztvevők a Szentírás alapján felismerésekre jutva kiegyensúlyozottabb életvitelt 
folytathassanak, és életminőségük változzon, jobb kapcsolatteremtő képességek alakuljanak bennük. 

Programleírás: a napirend úgy került kialakításra, hogy szabadidő, tanítás, kiscsoportos foglalkozás, 
játék és sport is helyet kapjon. Választott téma a „Falak”. Kapcsolatainkban a leggyakrabban elválasztó 
falként vannak jelen a bennünk mélyen meghúzódó bűntudat és szégyen, zavarodottság, túlzott 
engedékenység, megalkuvás, büszkeség, kétség, csüggedés, elkülönülés és helytelen prioritások. 
Egészségesebb gondolkodásmódot kell kialakítanunk ahhoz, hogy leomoljanak azok a falak, melyeket 
magunk köré építettünk. Érzések, érzelmek és megérzések helyett szilárd meggyőződésekre van 
szükségünk, arra, hogy a tévhiteinket kiigazítsuk (Róma 12:1-2) és közvetlenebbül kapcsolódjunk 
embertársainkhoz.  Larry Winckles és Tóth Péter értékes, közérthető prezentációkkal, történetekkel 
tanított, majd az előadások után kiscsoportokban lehetett beszélgetni a témáról, annak aktualitásáról az 
egyének saját életében. Rendkívül hasznos volt, hogy Gerry McNamara munkatársunk győri barátai is 
jelen voltak a hétvégén.  

 
Folyamatos jelenlét: 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. Izsák Norbert 6-8 férfival 
tart baráti kapcsolatot, melyben támogatást nyújt különböző élethelyzetekben. Jerry Coleman a 
„jéghokis fiúkkal” találkozik negyedévente egy ebéd alkalmával, ahol életüket érintő kérdéseket 
beszélnek meg 2012 tavasza óta Tóth Péter 2-3 szenvedélybeteg otthontalan férfi gondját vállalva 
tanácsolja őket. Pál Sándor Ede kuratóriumunk felügyelőbizottságának tagja szakmailag 
felkészült és nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező önkéntesünk számos esetben vállalt sok 
órás munkát a váratlanul előadódó nehéz élethelyzetekkel küzdők életében.  

 
 Személyes beszélgetések nők részére: Tóth Júlia 4 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. Kóber Ildikó önkéntes feladatvállalása nagy 
segítséget jelent, mivel tanárnőként nagy tapasztalata van és főként szülők felé vállal tanácsoló 
szerepet.  

 
 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. Lassú, de biztos folyamat zajlott az életükben, érzelmi stabilitást tapasztaltunk. Az 
anyának rendszeres munkája lett, melyet becsülettel és kitartóan végez. Sajnos kötődési 
problémái és ésszerűtlen elvárásai miatt 2012 szeptemberétől egy másik közösséghez 
csatlakozott. Ezt sikernek ítéljük, hogy igénye van arra, hogy közösséghez tartozzon. A másik 
család 11 éves kislánya autista jellegű tünetekkel él. Rendszeresen van szükségük az alapítvány 
és a közösség támogatására. 

 
 Idős támogatás: irodaszomszédunk, dr. Fejérné Magdi néni, akivel szinte családtagként szerettük 

egymást súlyosan megbetegedett. 2012-ben egészségi állapota folyamatosan romlott, ezért 
sokszor álltunk mellette. Sajnos 2012. december 4-én elhunyt.  2012-ben Larry Winckles egyik 
Ábel Jenő utcai szomszédunkban lakó idős, rokkant férfi gondját vállalta fel. László Zoltán 
évtizedek óta egészségügyi problémákkal küzdő magányos férfi. Ebbe a munkába bevonta Tóth 
Pétert és Pál Sándort is. A gyakorlati segítségnyújtás során hasznos volt, hogy bekapcsolódott 
egyik alkoholbeteg otthontalan barátunk is és több munkatársunk. 
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Egyéb megvalósult programok Budapesten (nyilvántartási szám: Bp13) 

A Szabad Metodista Gyülekezet programjai (szervezetileg független és pénzügyileg önálló. 
2006 januárjától működik ezen az állandó helyen, de 2000-től folyamatosan létezik) 
8. melléklet 

Programszervező munkatársak: Larry Winckles (lelkész), Tóth Sándor Péter (segédlelkész), Janice 
Coleman (zenei vezető), Tóthné G. Judit, Katie Winckles, Tóth Júlia és Verebi Ákos.  

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

Helye:  KÖZHELY, XI. kerület Villányi út 44 

Célja kettős: a Biblia tanulmányozása és a közösség gyakorlásának biztosítása keresztyén istentisztelet 
keretében. 

Programleírás: a Szabad Metodista Gyülekezet hivatalosan nem egyház. Szervezetileg az Élet 
Kenyere Alapítvány egyik választható programja a közösség. Az alapítvány munkatársai munkájukkal a 
teljes ember segítését szeretnék elérni, szemléletük holisztikus. Felismerték, hogy nagyon sok ember 
problémájának és elesettségének gyökere a családtagjaiktól, a társadalomtól valamint a Teremtő 
Istentől való elszakadtság és 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 amennyiben erre 
spirituális igénye van. 90 perces istentisztelet ad keretet a közös Istent dicsőítő éneklésnek és a Biblia 
tanításának. Külön hangsúlyt fektetünk a gyermekek Biblia oktatására, mely nem felekezethez kötött 
hittant jelent. Vasárnaponként a jelen lévő 6 gyermek  foglalkozását januártól szeptemberig Selmeczi 
Petra, a Palánta Gyermek-Lélek-Mentő Alapítvány gyermektanítója vezette. Sajnos szeptemberben a 
Lukács család távozásával két kislányra csökkent a gyermeklétszám. Ekkor Pőcze-Wester Mariann 
tanárnő vette át a vezetés. Egyik kislány speciális nevelési igényekkel él és speciális foglalkozást 
igényel. 

A Szabad Metodista Gyülekezet  programjai, kimagasló események Budapesten  

 2012 születésnapok ünneplése (rendszeres): hagyomány, hogy minden hónap harmadik 
vasárnapján születésnapokat ünnepelünk. Közösségünk minden tagját tortával köszöntjük. Az 
adott hónapban születetteket egyszerre. A gyermekek külön ajándékot is kapnak. Nagyon jó 
közösséghez tartozást erősítő és helyes önértékelést segítő rendszeres ünnepünk. 

 2012 bibliakör (rendszeres, 2010-ben kezdődött): minden kedden 5-től 6-ig a Biblia 
tanulmányozására gyűlik össze egy kis csoport, melyben 3 főtől 10 főig terjed a létszám. Ez a 
csoport 2008-ban kezdődött Jerry Coleman vezetésével először csak férfiak részére. 2012 
szeptemberében új lendületet vett mikor Tóth Sándor Péter átvette a vezetést és hölgyek is 
csatlakoznak. 

 2012. január 9. Bemerítési ünnep: két gyülekezet közös összefogással ünnepelte Isten Ildikóban  
és Fanniban végzett munkáját. Sándor (OMS) és Péter (FMC) a két gyülekezet pásztora vezette a 
alkalmat. Mindkét hölgy elmondta bizonyságtételét. Nagyszerű ünnep volt azért is, mert a 
Wesley Teológiai Szövetség két tagszervezete jött össze. 

 2012. április 9. Húsvét ünnepe:  Nagypénteken rendszeresen tart Janice Coleman nagypénteki 
megemlékezést. Jézus Kálváriájának történetét halk zenével kísérve olvassák fel a jelenlévők. 
Húsvét ünnepének házigazdája Katie Winckles, felemelő ének-zene (Janice, Péter, Laci), tanítás 
(Larry) Témája: „Húsvét mindent megváltoztat”. Vendégünk Dr. Jeff Wilson a Greenville 
College USA zeneprofesszora. Zongorajátéka emelte az ünnepet. Húvéti nyuszi édességkeresés 
a kertben (Larry, Ákos, Gábor) és finom közös ebéd.  

 2012. május 27. Pünkösd ünnepe: vendégek az OMS szolgálattól Szabados Sándor pásztor és 
gyülekezete. 44 fő ünnepelte együtt Pünkösdöt, utána szendvics-ebéddel kerti partit rendeztünk és 
lehetőség volt ismerkedésre, beszélgetésre, pihenésre. 
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 2012. június 3-4. Reménység Fesztivál: gyülekezet több tagja vett részt a Billy Graham társaság 
szervezésében megrendezett fesztiválon, ahol tömegek voltak jelen a Sportarénában. 

 2012. szeptember 8. Bemerítési ünnep: 6 fő megkeresztelkedését ünnepeltük Vajtán a Falak 
Konferencia egyik szombat délutáni programjaként. A megkeresztelkedők személyesen mondták 
el, hogy hogyan változott meg az életük és reménységgel élik tovább életüket  

 2012. december 14. KÖZHELY Barátok Karácsonya, angol-magyar nyelvű karácsonyi program: 
Résztvevők száma 68 fő. A terem csordultig megtelt! Programvezetők vezetők: Janice Coleman, 
Tóth Júlia, Tóth Péter, Larry Winckles. 

 
A Wesley Teológiai Szövetségben (WTSZ) betöltött ÉKA szerepvállalás 
9. melléklet (az ÉKA 2000-től aktív támogató tagja a Wesley Teológiai Szövetség elődjének, a Wesley 
Egyházi Szövetségnek)  

Larry Winckles és Janice Coleman szavazati joggal rendelkező Vezetői Bizottsági tagok, az 
üléseken rendszeresen megjelennek. Janice Coleman az Oktatási Bizottságban vállalt számos óra 
önkéntes feladatot. 

 
 2012. június 5. Wesley Teológiai Szövetség alakuló közgyűlése: a 2012 januártól életbe lépett 

Egyházi Törvény értelmében WESZ egyházi szövetségként nem működhet tovább, ezért az 
egyesületté formálás feltételeinek eleget téve az alapító tagok új belépő tagokkal kibővített ülést 
tartottak a Magyarországi Metodista Egyház központi épületében. A jogi és törvényi 
elvárásoknak megfelelő lépéseket megtették. Az Élet Kenyere Alapítvány támogató szervezete 
volt a Wesley Egyházi Szövetségnek. Ezután is aktív szerepet fog vállalni a WTSZ-ben. Janice 
Coleman az Oktatási Bizottság munkájában vesz részt önkéntesként, Larry Winckles pedig a 
Vezetői Bizottság és az Irodalmi Bizottság tagja. 

 2012. október 13. 9:30-tól 16:00 –ig. Teológiai nap a Wesley Teológiai Szövetség támogatásával. 
Témája „A misszió teológiája”. 40 fő volt jelen. A nap szervezésében Tóth Péter vezetői 
feladatokat vállalt és a zenei feladatokat Péter vezetésével Dobos Krisztina és Mészáros László 
végezte nagy sikerrel. 

 
Más megvalósuló programok a KÖZHELY-ben: 
10. melléklet 

 
Helyreálló Csoport (2006 októberétől folyamatosan működik) 

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 2012-ben alkalmanként 10-16 fő volt. 2008-tól működik a honlap: 
www.helyreallas.hu Külön érték, hogy a csoport anyagilag is önfenntartó és a csoporttagok jelentős 
feladatokat vállalnak a foglalkozások lebonyolításában (tolmácsolás, írásos anyagok lektorálása, 
csoportvezetés, stb.). 
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Diridongó zenei foglalkozás (2007 tavaszától folyamatosan működik) 

Foglalkozásvezető: Donáth Zsuzsi 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.  
 
Évzáró hangverseny 2012. június 8-án, hétfőn 19-től Donáth Zsuzsi 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 (2009-től folyamatosan működik) 

Foglalkozásvezető: Emhő Réka 
Időpontok: hétfőnként 16:30-17:30-ig 
Célja: egészségfenntartó mozgás, résztvevők átlagos létszáma 4 fő 
 
 Gyöngyöző Műhely (2012-ben kezdődött program) 

Foglalkozásvezető: Pőcze-Wester Marianna  
Időpontok: szombatonként délután 3-tól 6-ig az előre meghirdetett időpontokban kb kéthavonta 
Célja: fejlesztő szabadidős programot biztosítani azok számára, akik szívesen foglalkoznak 
gyöngyfűzéssel. Emellett a foglalkozás a közösségformáló szerepet is betölti. 
 
 
Más helyszínen megvalósult programok: 
11. melléklet 

Az Élet Kenyere Alapítvány munkatársai aktív közéleti szerepvállalásával több rendezvényben és 
programban is részt vettek vagy maguk rendezték.  
 

1) Rendezvény megnevezése: „Újbuda női szemmel” című fotókiállítás 
Szervezője: a Jól-lét Közhasznú Alapítvány 
Időpontok: A Három Hét Galériában (Bartók Béla út 37) 2012. március 8-tól április 14-ig. 
Az Allee Bevásárló Központban (Váli utca) 2012. május 3-tól 30-ig. 
Helyszínek: A fotókiállítás két helyen került megrendezésre:  
Programleírás: A Jól-Lét Alapítvány társadalmunk szemléletformálását célzó kezdeményezése alapján 
meghirdették az „Újbuda női szemmel” Fotópályázatot, melyre Tóthné Gergely Judit önkéntesünk 
több fotóval is pályázott és néhány közülük nyert. Az ő pályamunkái is kiállításra kerültek, őt kísérte el 
sok barátunk a megnyitókra és a kiállításra. 

 
2) Rendezvény megnevezése: V. InternetVersFesztivál  http://www.netversfeszt.hu/  

Időpontja: 2012. április 12-13-14.  
Helyszíne: FMH , Budapest Fehérvári út 47. 
Programleírás: Tóth Sándor Péter önkéntesünk egyik hobbija a zenélés, versek megzenésítése. Az 
InternetVersFesztiválon Péter több megzenésített versét adta elő. Aktív szerepvállalását támogatva és 
biztatva őt alapítványuktól 10 fő kísérte el Pétert a fesztiválra.  
 

3) Rendezvény megnevezése: könyvbemutató Izsák Norbert: A lélek titkai c. könyve 
Időpontja: 2012. június 7.  
Helyszíne: Református Ráday Kollégium IX.ker. Ráday utca 28. 
Programleírás: Izsák Norbert alapítványunk és gyülekezetünk sokat dolgozó önkéntesének könyve a 
Harmat Kiadó gondozásában jelent meg. Első könyve 2011-ben jelent meg Vallomások címmel, majd 
2012-ben két könyve: a fent bemutatott „A lélek titkai”, majd 2012 decemberében az  „Autokeirikus 
pasztorálpszichológia”. 
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4) Rendezvény megnevezése: Magyarok Világtalálkozója 
Időpontja: 2012. július 7.  
Helyszíne: Budapest Sportaréna 
Programleírás: Kóber Ildikó magyar-történelem szakos tanárnő munkatársunk önkéntesként 
dolgozott, a Winckles házaspár, Tóth Péter és Tóthné Gergely Judit pedig résztvevőként volt jelen. 
 

5) Rendezvény megnevezése: Free Methodist (Szabad Metodista) regionális munkatársi hétvége  
Időpontja: 2012. november 22-24. 
Helyszíne: Hotel Szépalma, Szépalmapuszta 
Programleírás: a Free Methodist szervezet képviseletében Jerry Coleman Európai Területi Igazgató 
megszervezte a Free Methodist és az ÉKA vezetőinek pihenéssel egybekötött munkatársi hétvégéjét. A 
költségeket az Free Methodist szervezet fedezte, mely elismerést és erkölcsi megbecsülést jelentett az 
Alapítvány valamit a Szabad Metodista Gyülekezet munkatársai számára. A rendezvény alatt együtt 
ünnepeltük a „American Thanksgiving” ünnepét. 
 

6) Rendezvény megnevezése: László Zoltán naiv festő festménykiállítása 
Időpontja: 2012. november 27 – 2013. január 31-ig 
Helyszíne: Ulysses Hungarian Language School Budapest, XI. Bertalan L. utca 17. 
Programleírás: Larry Winckles ötlete alapján és szervezési munkájával került megrendezésre László 
Zoltán naiv festő kiállítása. Intézményes keretek között soha nem tanult festeni. A festő munkái 
évtizedeken át rejtve voltak saját szobájában. Nehéz körülmények között élt és alkotott. Munkáit több 
más festő alkotásával együtt az FMH állította ki először 2007-ben. László Zoltánt évek óta ismerték 
munkatársaink, utcán rendszeresen beszélgettek vele, mivel a szomszéd házban élt. 2012. júniusától 
rendszeresen kezdte látogatni az alapítvány programjait. Nagy örömére szolgált Larry Winckles 
munkatársunknak és minden alapítványi munkatársunknak, hogy ezen a kiállításon sokan láthatták 
munkáit. Sajnos ez volt életének utolsó éve, így munkáinak utolsó kiállítási lehetősége.  
 

7) Rendezvény megnevezése: Bethesda Est Szakmai Fórum  
Időpontja: a tanév folyamán minden hónap utolsó péntekén este 6-tól 8-ig 
Helyszíne: MRE Bethesda Gyermekkórház 
Programleírás: az IHS Alapítvány szervezésében 14 éve folyamatosan működő szakmai műhely és 
szakmai csoport. Ez a fórum kapcsolódási pontot teremt a segítő foglalkozású, keresztyén szellemben 
dolgozó egészségügyiek és azon kívül, de emberek segítésével foglalkozó szakemberek számára. 
Orvosok, pszichológusok, pszichiáterek, szociális munkások, lelkészek, lelkigondozók és ápolónők 
vesznek részt benne rendszeresen. Az átlagos létszám 30 fő. Előadások, fórumbeszélgetések, 
vitafórumok váltják egymást. Tóth Julianna ÉKA munkatárs alapító tag és állandó tagja a 
munkacsoportnak. Szakmai fejlődését ez a csoport folyamatosan biztosítja. 
 
Kommunikáció 
12 melléklet 

A programokról on-line is megtekinthető képes albumot készít Larry Winckles munkatársunk, mely a 
http://winckles.typepad.com/ megtalálható. Tevékenységeinkről és programjainkról honlapukon 
rendszeresen beszámolunk: www.eletkenyere.org A Helyreálló csoport web oldala: www.helyreallas.hu 
Programjainkról csoportos e-mail-ben rendszeresen értesítjük barátainkat (118 fő kap tájékoztatást). 
2012 szeptemberében a MailChimp program segítségével új kommunikácós csatorna használatát 
kezdtük el. Ez a hatékonyabb program váltotta fel a korábban évekig használt a Közhely Barátok 
Google Group segítségével kiküldött értesítéseket. 
 
 A gyülekezet honlapja 2011-ben Tóth Péter és Judit munkájával kezdett működni, címe: 
www.közhely.hu. 2012-ben Kóber Ildikó az a segítőnk, aki rendszeresen karbantartja az oldalt.  
 
2012-ben 1000 példányban elkészült 2013-ra a KÖZHELY első kártyanaptára. Az alapítványról és a 
KÖZHELYről is tartalmaz információt. Minden munkatársunk és barátunk kapott belőle, melyet 
továbbadhat. Ezzel is igyekszünk ismertebbé tenni munkánkat és tudatni az emberekkel azt a 
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lehetőséget, melyet mi tudunk nyújtani alapítványként és közösségként. Nyomtatott formában két 
kiadványunk jelent meg 2012-ben: A KÖZHELY INFO, mely az első félévben kétszer, szeptemberben 
egyszer ad előzetes ismertetést a tervezett programokról. Az infot elektronikusan is közzé tesszük. A 
másik a KÖZHELY PROGRAMOK, melyet a közösségi terem bejárata fölé kívülről látható módon 
függesztünk ki, belül pedig a hirdető táblára tűzzük.  
 

Statisztikánk 2012-ben 

Összesen kb. 170 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 2012-ben is. 
• Rendszeres kapcsolat a XI. kerületi Humánszolgáltató Központtal. Katie Winckles, Janice 

Coleman és Tóth Júlia. 
 

Köszönetnyilvánítás: 

Az Élet Kenyere Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátásához 
2012-ben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.  

Külön köszönet illeti Jerry Coleman-t és feleségét, Janice Coleman-t azért, hogy irodánk működéséhez 
a pénzügyi hátteret adományokon keresztül megteremtik. Köszönet azért is, hogy helyet biztosítanak a 
Villányi út 44-ben a KÖZHELY működésének is. 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 dolgozik. Köszönet illeti Győrben és Tápon 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 .................... sz. határozatban elfogadta. 
 
Budapest, 2013. április 22. 
 

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 

 


