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GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET 
A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ SEGÉLYSZERVEZETE 

Székhely: 400105 Kolozsvár, 1989. december 21/9; telefon és távmásoló: 0264-598228; 
elektronikus postafiók: unit.gondviseles@gmail.com; honlap: www.gondviseles.org 

 

 

 

Jelentés a Gondviselés Segélyszervezet elmúlt egyéves tevékenységéről 
 

Jelentésünkben segélyszervezetünk működésének lényegesebb adatait foglaljuk össze a 2014 

júniusa és 2015 májusa közötti időszakból. Áttekintő összefoglalónk kiegészítéseként szíves 

figyelmükbe ajánljuk a honlapunkon (www.gondviseles.org) található alkalmi híradásokat és 

részletes beszámolókat.  

 

 

(A.) Általános működési hírek és szervezetépítési fejlemények 

 

(I.) Az egyházi főhatósággal való együttműködés terén mérföldkőnek tartjuk az Egyházi 

Képviselő Tanács (EKT) Elnöksége és a Gondviselés Segélyszervezet képviselői által – 2015. 

március 20-án – aláírt keretszerződést, amelyet az EKT 2014. november 21-én hagyott jóvá. A 

keretszerződés célja és tárgya: a Gondviselés Segélyszervezet Magyar Unitárius Egyházon belüli 

jogállásának és küldetésének meghatározása, az egyházi hatóságokkal, kormányzó szervekkel és 

hivatalokkal való együttműködésének szabályozása, valamint az illetékes egyházi testületek általi 

felügyeletének biztosítása. Reméljük, hogy ez által is hatékonyabb lesz az együttműködés minden 

érintett egyházi tényezővel közös küldetésünk megvalósításáért! 

 

(II.) A Gondviselés Segélyszervezet 2014. évi közgyűlésének összefoglalása 

Tavalyi közgyűlésünket 2014. október 4-én Kolozsváron tartottuk, az Egyházi Képviselő 

Tanács üléstermében. A tanácskozás fő részét az anyaszervezet, valamint a – magyarországi, 

Hargita megyei és háromszéki – fiókszervezetek tevékenységének értékelése képezte. Az 

anyaszervezet pénzügyviteli jelentéseinek elfogadására a Felügyelőbizottság véleménye alapján 

került sor. Befejezésül a közgyűlés körvonalazta a Gondviselés Segélyszervezet közeljövőbeli 

működési terveit és szervezetfejlesztési tennivalóit. 

Év közben több alkalommal tartottunk kibővített elnökségi munkaülést, amelyeken 

megvitattuk a folyó szervezeti ügyeket, és meghoztuk az időszerű döntéseket. 

 

(III.) Munkatársi közösségünk 

Önkéntes munkatársi közösségünk az elmúlt években meghaladta a félszázas nagyságrendet. 

Ebbe a – szűkebb körbe – azokat számítottuk bele, akik évente legkevesebb tíz munkanapot 

szánnak a segélyszervezeti tevékenységekben való részvételre. Munkatársaink elsősorban helyi 

szinten kapcsolódnak be a fiókszervezeteink tevékenységébe, a következő gócpontjainkban: 

Székelykeresztúr és általában Udvarhelyszék, Sepsiszentgyörgy és Brassó környéke, Erdővidék, 

Kolozsvár, Budapest.  

 

(IV.) Székhelyi iroda és raktár 

Segélyszervezetünk székhelye és ügyviteli központja egyházunk kolozsvári székházában van. 

Ez év tavaszán előkészítettük a központi raktárunk átköltöztetését egy másik helyiségbe, amely a 

volt unitárius leányiskola épületének udvarán található. Az egyházi főhatóság által 

rendelkezésünkre bocsátott raktárhelyiséget úgy alakítottuk ki, hogy rászoruló személyeknek 3-4 
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szálláshelyet tudjunk ingyenesen felkínálni, amennyiben kényszerhelyzetben kell Kolozsváron 

tartózkodniuk. Elsősorban a műtéten, egészségügyi vizsgálatokon vagy kórházi kezeléseken levő 

betegek kísérőnek rövid távú elszállásolására gondolunk.  

 

(V.) Az általános pályázati kiírásunk összegzése 

A Gondviselés Segélyszervezet évente pályázatot hirdet az egyházközségek és az 

egyháztársadalmi szervezetek által kivitelezett szeretetszolgálati, segélyezési és szociális jellegű 

tevékenységek támogatására. A pályázatok tárgya szabadon választható a célirányos tevékenységek 

közül. A 2015-re vonatkozó, legutóbbi kiírás nyomán Erdélyből és Magyarországról mindösszesen 

11 pályázat érkezett be.  A támogatásban részesült „klasszikus”, illetve egyedi pályázati programok: 

rászorulók élelmiszersegélyezése, óvodai–bölcsődei és délutáni iskolás programok szociális alapú 

támogatása, fogyatékkal élő személyek fejlesztő foglalkozásai és családtagjaik sorstársközösségi 

találkozói, iskolás gyermekek szemészeti és fogászati vizsgálatai stb.  A pályázati programok 

megvalósításához való hozzájárulásként az anyaszervezet elnöksége 14500 lejt (1 millió forint) 

támogatást ítélt meg  

 

 

(B.) A tagozatok és fiókszervezetek működésének összefoglalása 

 

(I.) A Gondviselés Segélyszervezet magyarországi tagozata 2011 óta működik (budapesti 

székhellyel). Az illetékes államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek a szervezetet önkéntes 

tevékenységet végző, közhasznú jogállású egyesületként tartják nyilván. Az taglétszám 2014. 

december 31-én 29 fő volt.  

A tagozat közgyűlése folyó év május 21-én Budapesten ülésezett. A közgyűlés elfogadta a 

2014. évi működési beszámolót, ami alapját képezi a szervezet tavalyi közhasznúsági jelentésének. 

A közgyűlés jóváhagyta a 2014. évi zárszámadást és az idei költségvetést, majd újraválasztotta az 

Elnökség tagjait: Zoltán Csaba (elnök), Léta Sándor (alelnök), dr. Bardócz-Tódor Andrásd 

(ügyvezető elnök), továbbá Kászoni József, Bánó Miklós, Abonyi György és Hegyi Hunor. A fent 

említett működési jelentés segélyszervezetünk honlapjáról letölthető. 

A tagozat szervezésében 2015. február 20-án ismét melegétel-osztásra került sor 

Pesterzsébeten, ahol nagy számban élnek nehéz körülmények között családok és egyedülálló, 

szegénysorsú emberek. A helyszín a kerületi önkormányzat tulajdonában levő Civilek Háza volt, 

ahol 200 adag babgulyást szolgáltunk fel. Az adventi adománygyűjtés eredményéből megmaradt 

tartós élelmiszert is kiosztottuk az alkalmi ebédlőbe betért rászorulóknak.  

A tagozat önkéntes munkatársai a 2014. évi karácsonyi adománygyűjtést az előző két évihez 

hasonlóan szervezték  meg, két fővárosi CBA-áruházban. A Flórián téri és a hegyvidéki bevásárló-

központokban három délután szervezett gyűjtés mintegy 602.455 forint összértékű élelmiszer, 

édesség, tisztítószerek és más természetbeni adomány felajánlását eredményezte. Mindebből 

tartalmas segélycsomagot lehetett összeállítani, amelyeket 40 rászoruló családhoz juttattunk el a 

következő településekre: Budapest, Vásárosnamény, Kocsord, Füzesgyarmat, 

Tiszabő, Hajdúszoboszló és Máriapócs. 

A karácsonyi adománygyűjtési felhívásra 130.000 Ft pénzadomány is érkezett a tagozat 

számlájára.  

A Gondviselés Segélyszervezet 2014. július 7–13. között rendezte meg első magyarországi 

táborát kilenc hátrányos helyzetű gyermek számára. A tábornak a Budapesti Unitárius 

Egyházközség verőce–magyarkúti Fenyőliget Vendégháza adott otthont.  A 8 és 12 év közötti 

táborozó gyermekek Budapestről és Füzesgyarmatról érkeztek, a táborvezetők pedig Erdélyből. A 

rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap – pályázati úton – 500.000 forinttal támogatta.  

 

(II.) A székelykeresztúri központunk példamutatóan működik – szerteágazó, heti 

rendszerességű foglalkozásokkal és programokkal, amelyekről a www.keresztur.gondviseles.org 

http://www.keresztur.gondviseles.org/
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honlapfelületen rendszeresen frissített híreket olvashatnak. A jelentés alábbi részeiben többször is 

visszatérünk székelykeresztúri munkatársaink egyes szakterületeken kifejtett tevékenységére. A 

székelykeresztúri központ önálló ügyvitelének és adományszervezési lehetőségének megteremtése 

érdekében 2012 elején létrehoztuk a Gondviselés Segélyszervezet Hargita megyei fiókszervezetét. 

Amint nevéből is kiderül, területi fiókszervezetünk a székelyudvarhelyi és székelykeresztúri 

unitárius egyházkörökben vállal szerepet különböző segélyezési tevékenységek – önálló vagy 

másokkal közös – megszervezésében.  

2014. november 15-én ünnepeltük meg a székelykeresztúri fiókja megalakulásának ötéves 

évfordulóját. A rendezvénynek a Berde Mózes Unitárius Gimnázium adott otthont. Az ünnepséget 

fényképkiállítás nyitotta meg 5 év képekben címmel. A köszöntő beszédek és a tevékenységi 

szakterületek összefoglaló ismertetése után kerekasztal-beszélgetésre került sor Erős család, erős 

közösség címmel. Ezzel párhuzamosan élőzenés táncház várta a gyerekeket. A rendezvényt 

kívánságlampionok eregetése zárta.  

 

(III.) A Gondviselés Segélyszervezet háromszéki fiókszervezete 2014. augusztus 8-án, majd 

szeptember 22-én tartotta alakuló közgyűlését. A Sepsiszentgyörgyön tartott alakuló ülésen 20 

személy vett részt, majd szeptember 22-én Árkoson 45 érdeklődő jelenlétében került sor a 

tevékenységi tervek körvonalazására és a fiókszervezet vezetőségének megválasztására. A 

fiókszervezet hároméves időszakra megválasztott elöljárói: Gazdag Ildikó (elnök), Erdő–B. Vilmos 

(alelnök), Buzogány–Csoma István, Czimbalmos Kozma Csaba, Demeter Zoltán, Pájer György, 

Török István (további elnökségi tagok). A közgyűlés a fiókszervezet ellenőrévé Nagy Beatricet 

választotta. A fiókszervezethez ez idáig közel félszáz személy csatlakozott,  akik lelkesen vállaltak  

szerepet a célirányos tevékenységek beindításában és a további szervezetépítésben. 

 

(IV.) 2010 őszétől Gergely Orsolya munkatársunk által szorosan együttműködünk a 

marosvásárhelyi unitárius egyházközségek Unitarcoop Alapítványával. Az 1996-ban életre 

hívott alapítvány rendszeres házi segítségnyújtást és élelmiszer-segélyezést szervez, továbbá más 

szociális–kulturális programokkal igyekszik anyagilag és lelkileg támogatni a rászoruló idős 

embereket. Az Unitarcoop Alapítvánnyal való együttműködésünk keretében 2014-ig közösen 

biztosítottuk Gagyi Réka közös munkatársunk célirányos székelykeresztúri tevékenységét. Az 

alapítvány tavalyi tevékenységéről az Unitárius Közlöny 2015. januári számában olvasható átfogó 

beszámoló.  

 

 

(C.) Az egyes szakmai területeken kifejtett tevékenységek összefoglalása 

 

(I.) Szegénységi küszöb alatt élők segélyezése 
– A fent említett belső pályázati felhívásunk nyomán több egyházközség keretében zajlott a 

szociálisan rászoruló személyek segélyezése élelmiszercsomagokkal, amelyek költségeinek 

fedezéséhez segélyszervezetünk az e célra megítélt támogatásokkal járult hozzá.  

– A korábbi években kialakult együttműködés keretében 2014 adventjében, majd 2015 áprilisában 

Kolozsváron eredményes adománygyűjtést szerveztünk. A Gondviselés Segélyszervezet, a János 

Zsigmond Unitárius Kollégium, a Kolozsvári Unitárius Óvoda, a Kolozsvár–Belvárosi 

Unitárius Egyházközség és az Erdély Mentőcsoport elsősorban a diákok szüleitől és 

egyházközségi tagoktól gyűjtött adományokat. A segélycsomagok alapját a felajánlott tartós 

élelmiszerek, tisztálkodási szerek, játékok, tanszerek, téli lábbelik és más természetbeni adományok 

képezték, aminek kiegészítéseként további élelmiszereket vásároltunk. A pénzbeli kiadások 

fedezéséhez hozzájárult az Unitárius Óvoda adventi jótékonysági előadásának a perselypénze is. A 

segélycsomagok nagy részét Aranyosszéken és Kolozsváron osztottuk ki, de juttattunk azokból a 

marosi és a küküllői egyházkörök leginkább rászoruló unitárius családjaihoz is. 

– A tavaly alakult háromszéki fiókszervezet karácsonykor, majd a húsvét napokban sikeres 

adománygyűjtéseket szervezett a következő helyszíneken: Sepsiszentgyörgyön a Merkúr és a Bertis 



 4 

üzletekben, Baróton pedig Profi áruházban. Ezeken a helyeken önkéntes munkatársaink 

élelmiszereket, tisztálkodási szereket, tisztítószereket és édességeket gyűjtöttek a vásárlóktól. A két 

rendbeli adománygyűjtés nyomán kb. 20000 lej összértékű segélycsomagokat sikerült összeállítani, 

amelyeket félezernél több rászoruló személyhez vittek házhoz a munkatársaink. Emellett a Lókodi 

Kiss Rozália Ökumenikus Öregotthonnak, a kőhalmi Református Szórványkollégiumnak és a 

sepsiszentgyörgyi Koldus és királyfi szociális gyerekmenhelynek is jutott az adományokból.  

– A fenti minta alapján zajlott az adománygyűjtés a Merkúr üzletlánc két székelyudvarhelyi 

áruházában idén áprilisban is. Fiatal önkéntes munkatársaink, akik többsége az ODFIE tagja, sok 

alkalmi vásárlót késztettek adakozásra, aminek eredményeként értékes természetbeni adományok 

gyűltek össze. Az ebből készített tartalmas segélycsomagokat székelyudvarhelyi és környékbeli 

rászoruló családokhoz, magányosan élő idős személyekhez juttattuk el.  

– Tavaly karácsonykor több tehergépkocsinyi segélycsomag érkezett Udvarhelyszékre a szokásos 

németországi adományozói forrásokból. A segélyek egy részének célba juttatását a Lókodi 

Ifjúsági Alapítvány ez alkalommal is a Gondviselés Segélyszervezetre bízta. Székelykeresztúri és 

környékbeli munkatársaink, beleértve az egyházközségi elöljárókat, 30 unitárius gyülekezetben 

összesen 767 értékes segélycsomagot kézbesítettek rászoruló családoknak. 

– Jelentésünk megírásakor zajlik a kárpátaljai nemzettársaink segélyezését célzó pénzbeli 

adománygyűjtés, amelyet egyházunk főhatósága és segélyszervezete közösen hirdetett meg. A 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és az Ungi Református Egyházmegye illetékeseivel történt 

egyeztetés nyomán a pénzadományokat kárpátaljai gyermekek, magukra maradt idősek és más 

rászorulók étkeztetési programjaira fordítjuk. Emellett folyó év augusztusában kárpátaljai 

fiataloknak egyhetes tábort szervezünk Észak-Kelet-Magyarországon. A táboroztatással a háborús 

hangulat és a kilátástalan szociális helyzet lelki terheit kívánjuk enyhíteni a résztvevőkben.  

 

(II.) Családsegítő foglalkozások és oktató–nevelő programok 
– A székelykeresztúri központunkban gazdag programkínálat várja a szép számú érdeklődőket. A 

legalább heti rendszerességgel zajló, ilyen jellegű foglalkozások: kismamaklub (várandós és 

kisgyerekeket nevelő anyukák fejlesztő foglalkozásai), babamasszázs, angol és román nyelvű 

játékos foglalkozások, valamint néptáncoktatás óvodásoknak, logopédiai foglalkozások, várandósok 

önsegítő csoportja, szoptatás-támogató csoport, kismamatorna. A nők legkülönbözőbb korosztályát 

megszólító programunk, a Csillám bizsu klub is nagy látogatottságot élvez. A Csiri-biri torna a 

mozgás örömét a fejlesztés eszközeivel ötvözve az anya-gyerek kapcsolat mélyülését szolgálja. 

Fiókszervezetünk pillére lett a Hargita Megyei Családbarát programnak, amelynek kettős célja 

van: a figyelemkeltés a család fontosságára és a családok erősödését elősegítő programok 

szervezése. 

– Kolozsváron tavaly ősszel indítottunk útjára egy új foglalkozássorozatot közösen a János 

Zsigmond Unitárius Kollégiummal és a Kolozsvár–Belvárosi Unitárius Egyházközséggel. A 

kiscsoportos foglalkozások célja a szorongáscsökkentés és az agressziókezelés. A célcsoport I–

VII. osztályos diákok. A péntek délutánonkénti foglalkozásokat 6 szakember (pszichológusok, 

logopédusok) vezeti, és 8 önkéntes egyetemista is részt vesz azok kivitelezésében. A szakmai 

módszerek változatosak: a pszichodráma, az élménypedagógia, a relaxáció módszereit alkalmazva 

szerveződnek a tevékenységek az alábbi felépítés szerint: önismeret, kommunikáció, 

együttműködés, tolerancia-elfogadás, szorongáscsökkentés és agresszió kezelése. Közvetlenül a 

hetenkénti összejövetelek megkezdése előtt minden résztvevő (átlagosan 30 diák) meleg ebédben 

részesül.  

 

(III.) Fogyatékkal élő személyeket segítő programok  

– Székelykeresztúri munkatársaink hetente kétszer szerveznek egyéni és kiscsoportos 

foglalkozásokat családban nevelkedő súlyosan sérült gyerekeknek. A rendszeres résztvevők száma: 

8 személy.  Hisszük, hogy fontosak! programunk szerves része a szakmai tanácsadás és a szülők 

önsegítő csoportjának működtetése. 
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– Hargita megyei fiókszervezetünk tagja a Hargita megyei őrangyal programnak, mely azért 

született, hogy célirányos rendezvényekkel, közös nyaralások megszervezésével együtt 

örvendeztesse a mozgásukban akadályozott vagy más képességeikben sérült embereket az úgymond 

egészségesekkel. A program célja az, hogy különböző élethelyzetű emberek rendszeresen 

találkozhassanak, és együtt sorsközösséget alkossanak. A program keretében havi rendszerességgel 

közösségi programok kerülnek kivitelezésre Hargita megye különböző településein. A 

székelykeresztúri találkozók főszervezői a helybeli munkatársaink.  

– A már említett belső pályázati úton támogattuk a Székelyudvarhely környéki sérült gyerekek és 

családtagjaik önsegítő csoportját, amely havonkénti találkozóinak és alkalmi programjainak 

kivitelezésében a homoródjánosfalvi lelkészi család is meghatározó szerepet vállal. Az 

összejövetelek szervezeti–intézményi hátterét a szentegyházi Szent Gellért Alapítvány és a 

Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör biztosítják.  

– A fogyatékkal élő ifjakat és felnőtteket felkaroló Reménység Alapítvány és segélyszervezetünk 

között az elmúlt másfél évben eredményes együttműködés alakult ki. A kolozsvári székhelyű 

alapítvány 1999-ben alakult. A hetenkénti összejöveteleket tizenkét fiatal felnőtt látogatja. A 

rendszeres tevékenységek sora: különböző fejlesztő foglalkozások, kézműves munka, közös éneklés 

és imádkozás, születésnapok megünneplése, szeretetvendégségek, szórakozás. Évente többször is 

csoportos kirándulásokra kerül sor.  

 

(IV.) Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása 

– A Fiatfalvi Unitárius Egyházközség keretében évek óta eredményesen szerveznek – hetente 

kétszer – délutáni játékos oktatási foglalkozásokat, melynek célja szociálisan hátrányos helyzetű 

kisiskolások iskolai és társadalmi felzárkóztatásának elősegítése. A Homoródszentpéteri 

Unitárius Egyházközség napi rendszerességgel ebédet és délutáni programot biztosít rászoruló 

helybeli és környékbeli családok óvodás korú gyermekeinek. A Gondviselés Segélyszervezet 

mindkét programot számottevő anyagi támogatásban részesíti, a programvezetők és szervezők nagy 

része pedig önkéntes munkatársunknak számít. 

 

(V.) Rendezvények, szakmai képzések 

– A Gondviselés Segélyszervezet és az ODFIE 2014. július 7–13. között szervezte meg a 

SegédKezek kalákatábor III. kiírását. A tavalyi önkéntes munkatáborunk helyszínei az erdővidéki 

Vargyas és a szomszédos falvak, amelyekben a félszáz résztvevő (14 és 30 év közötti ifjak) 

rászoruló idős személyeknek nyújtott segítséget, illetve közösségi épületeknél kalákázott. A háztáji, 

mezőgazdasági, építkezési és más jellegű munkálatokat közösségi programok egészítették ki 

(gyermekfoglalkozások, csapatépítő tevékenységek, kirándulás, istentisztelet). Az idén júniusban is 

megszervezendő tábor célja a rászorulók közvetlen segítése, ugyanakkor a közösségi szolidaritás 

évszázados hagyományának, a kalákáknak a népszerűsítése. A tábori beszámoló honlapunkon és az 

Unitárius Közlöny 2014. augusztusi számában is olvasható.  

– Az Erdélyben ötödik alkalommal, több településen megszervezett Születés hete 

rendezvénysorozat programjai a gyermek és a család tematikája köré épültek. A székelykeresztúri 

programok szervezője segélyszervezetünk Hargita megyei fiókja volt, amely – 

partnerszervezeteivel közösen – 2015. május 4–10. között naponta várta a szép számban megjelent 

érdeklődőket.  

– Idén június 3–7. között igyekszünk bekapcsolódni a Nyitott kapuk a kolozsvári unitáriusoknál 

rendezvénysorozat szervezésébe.  

– A 2014. július 7–13. között Magyarkúton megszervezett gyermektábor alapadatait a B/I. 

fejezetben ismertettük. A részletes beszámoló honlapunkon és az Unitárius Közlöny 2014. 

szeptemberi számában is olvasható. 

 

(VI.) Természeti csapásokra való felkészülés (megelőzési, mentési és segélyezési 

programok) 



 6 

A Gondviselés Segélyszervezet működésének egyik szakterülete a természeti csapásokra 

való felkészülés – megelőzési, mentési és segélyezési programok által. Ilyenfajta tevékenységeinket 

az utóbbi négy évben az Erdély Mentőcsoporttal karöltve végeztük. Korábbi jelentéseinkben 

részletesen beszámoltunk arról a széles körű szervezetközi együttműködésről, amelyet az 

anyaországi árvízkárosultak segélyezése céljából 2010-ben hoztunk létre. A folyamat elvezetett az 

Erdély Mentőcsoport anyaszervezetének és területi fiókjainak megalakulásához (2011–2012-ben). 

A Gondviselés Segélyszervezet kezdetektől központi szerepet tölt be az Erdély Mentőcsoport 

működtetésében.  

 

 

(D.) Gazdálkodási sarokszámok 

 

Az erdélyi tagozat 2014. évi zárszámadásának két sarokszáma: összbevétel: 114.151 lej, 

összkiadás: 125.915 lej. A Magyar Unitárius Egyház központi költségvetéséből 2014-ban 40.000 

lejes támogatásban részesültünk, amit ezúton is köszönünk, akárcsak a folyó évre megítélt azonos 

összeget. További nagyobb arányú támogatások: Amerikai Egyesült Államok-beli Unitárius–

Univerzalista Nemzetközi Támogatási Alap: 9.000 USD, Bethlen Gábor Alap: 1.900.000 Ft, 

Nemzeti Együttműködés Alap (Budapest, A Magyar Nyelvért Alapítvány közvetítésével): 800.000 

Ft, Păduraru Vladimir (Homoródalmás/Bukarest): 7.200 lej; Mediterran Rom Kft. (Kolozsvár): 

5.000 lej, Geiger Kft. (Marosvásárhely, Csongvay Attila igazgató által): 1.800 lej.  

Az anyaországi tagozat bevételi forrásai 2014-ben: magánszemélyek és szervezetek 

pénzadományai (375.000 Ft), tagsági díjak (135.000 Ft), személyi jövedelemadó 1%-ának 

felajánlása (78.953 Ft), a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati úton nyújtott támogatása a 

magyarkúti gyermektáborra (500.000 Ft). Az előbbiek szerinti összbevétel: 1.088.953 Ft, a 2013. 

évi 247.300 Ft-tal szemben. A 2014. évi összkiadás értéke 701.866 Ft, míg 2013-ban 119.229 Ft. 

2014. december 31-én a tagozat vagyona 806.687 Ft volt, amely a tagozat bankszámláján 

rendelkezésre állt.   

A pénzbeli bevételek mellett értékes természetbeni adományokat is nyilvántartásba vettünk . 

A karácsonyi udvarhelyszéki segélyakciók ismertetésénél utaltunk a Lókodi Ifjúsági Alapítvány 

által közvetített németországi forrásokra, amelyekből az elmúlt év végén 16.800 lej összértékű 

tartós élelmiszert bíztak a segélyszervezetünkre további célirányos felhasználásra. Az anyaországi 

tagozat állandó támogatója kezdetektől fogva a Start Garancia Zrt., amely különféle 

természetbeni hozzájárulásokkal nagy mértékben elősegíti a tagozat költségkímélő, de eredményes 

tevékenykedését. Feltétlenül említésre méltó az egyházi főhatóság által alapított – és a Culina 

Nostra bisztrót is működtető – Konviktus Kft., amely több segélyakció alkalmával is számottevően 

hozzájárult azok eredményességéhez.   

A fentiekben összefoglalt támogatásokat és minden más ránk bízott adományt 

tevékenységünk eredményes folytatásával igyekszünk meghálálni.  Reméljük, hogy ehhez 

továbbra is számíthatunk munkatársaink lelkes együttműködésére, akiknek ez úton is 

kifejezzük köszönetünket hozzáállásukért! Szolgálatunk folytatásához a jó Isten áldását 

kérjük.   
 

 

Kolozsvár, 2015. május 26.  

 

 

A fentiek (1–6. oldal) hiteléül:  

 

Szombatfalvi József (elnök) s. k., Zoltán Csaba (alelnök) s. k., Szabó László (ügyvezető elnök) s. k. 


