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Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaros ÖnkormźnyzatKépviselő-testületénęk
Humánszolgáltatási BizoÍtsága 
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előteľjesztő neve: dr. Bojsza Kĺisztina Humánszolgá|tatásiĺJgyosztá|yvezető ĺ ,, \-l l

...s2. napirend

ELoTERJEsZTÉs
a Humĺínszolgáltatási Bizottság 20 I 4. április 22-i n|ésére

T ar gy : Javaslat civil szervezetek beszám olóinak elfo gadásáľa

Előterjesztő: dr. Boj sza Kĺisztina igyosztźiyvezető
Készítette: Rókusfalvy-Bodor Geľgely HumĺínszolgáitatéĺsiÜgyosztály

A napirendet nyilvĺínos ülésen kell taĺgyalni.
A dönté s elfo gadás ah o z e gy szeru szav azaffiobb sé g sziiks é ge s.

Melléklet: 1db

Tisztelt Humánszolgáltatási Bżottság!

I. - il. Előzmények, beteľjesztés indoka

A Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdá|kodő Kft. tájékońatása alapjźn az alźlbbi civil szervezetek
hatáĺidőben megküldtéka20|3. évibeszźtmolót és 2014. évi szakmai tervet: A beszámolókat és

szakmai terveket az előterjesztés mellék|ete tartalmazza.

III. Tényállási adatok
A szervezetek által jelenleg ťlzetett bérleti díj, illetve a kedvezmény nélküli szźtmított bérleti díj
bemutatása:

Aznj típusú szerzodések esetében aszerzoďés 6. pontja aza|ábbiakattarta|mazza..

Béľlő kateles a támogatás fejében
- a honlapjón, sajtó megjelenésein az onkormányzatot támogatóként szerepeltetni.
- a legalóbb havi helyiséghasználatot igényĺő eseményelcről (fogadóóra, gyűlés, rendezvény, ta-

nácskozás, tanócsadás) a Bérbeadót tájékoztatni, meghívót küldeni.
- minden év március 15' napjáig benyújtani az adott évre vonatkozó szalcľnai tervét, amelyből

kiderül, hogł milyen eseményeket tervez az év soľán megrendezni, illetve a bérleményben mi-
lyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgáĺja Józsefváros és a józsefiárosi lakosok
érdekeit.

Név: Bérelt insatlan címe/m,: tséľleti szeződés időtaľtama:

Kótai Spoľt Egyesület
Bp., VIII. ker. Teleki tér |6.l
96m2 és 43m2

2016. december 31.

Józsefu iíro si Reformátu s Egyház-
kĺjzsés

Bp., V[I. ker. Práter u. 30-
32. /56m2

2016. december 31.

Név: béľleti díi (Ft): Számított béľleti díi (Ft):

Kótai Sport Egyesület
19.25I.- Ft/hó + AÍa
8.623.- Ftlhó + Áfa

47.000.- Ft/hó + Ata
I2.5OO.- Ft/hó + Áfa

Józsefu aľo si Refoľmátu s Egyház-
község (TaIá|kozási Pont Refor-
mátus Köz<jsség)

13.198.- Ft/hó + Afa 75.527.- Ft/}ró + Afa



- minden év mójus 31. napjáig az előző éves tevékenységéről szóló, az onkormányzat által meg-
hat ár oz ott t aľ talmú s zalcmai b e sz ámol ój ót.

- ą helyiségben az alapszabóIyóban megjelĺ;lt céIoknak megfelelően a bérbeadáskor engedélye-
zett tev ékenys é get folyamato s an folytatni.

A szalcrnai tersl és a szalcrnai beszámoló éľtékelésére és elfogadására az onkormónyzat hatáskorrel
rendelkező Bizottsága (Humánszolgókatási Bizottsóg) jogosult. Amennyiben a hatáskorrel rendel-
kező bizottság a szalcĺnai tervet és beszámolót elfogadta úgy a civil tevékenységhez kapcsolódó bér-
leti díj az ądott évre is érvényben marad.

Amennyiben a Bérlő a fenti kotelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a bérleti díj az érintett év januór
I. napjától az akkor érvényes szabályok szerint kiszómított bérleti díjnak megfelelő osszegre emel-
kedik "

A Budapest Józsefuarosi onkormáĺyzat a Jőzsefvárosi Református Egyházkozség (Ta|źĺ|kozási
Pont Refoľmiítus Kĺizösség) honlapjántámogatóként szeľepel. A Kótai Spoľt Egyesületnek nincs
honlapja.

Iv. A dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasolom a beszámolók és a szakmai tervek elfogadását, valamint a kedvezményes bérleti díj fenn-
tartását tekintettel a szęwezetek szakmai munkáiĺĺľa.

V. A diĺntés célja' pénzügyi hatása

A dtjntés pénzngyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet

Tisztelt Bizottság hatásköre egyrészrő| a civil szervezetekés az onkormányzatkĺjztjtt fennálló szer-
ződésen, másrészľől a Buđapest Főváros VIII. keriilet Józsęfuaľosi onkormźnyzat Képviselő-
testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüĺjdési Szabá|yzatáĺő| sző|ő 25l20I3. (Y.27.) önkoľmanyzati
rendeletének 4. szźmí męlléklet 2.2.3 . pontj án alapul.
A Képviselő-testtilet 24812013. (VI.lg.) szám,űhatźrozatánakZ9. pontja kimondja, hogy a szakmai
terv és a szakmaí beszámoló értékeléséľe és elfogadásźra az onkormanyzathatásko.rrel rendelkező
szakmai bizottságajogosult. Amennyibenaszakmaibizottsźę a szakmai tęrvet és bęszámolót elfo-
gaďta, ugy a, Önkorman1',zatTulajdonosilBéľbeađói jogokat gyakorló bizottsága az önkormźnyzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó béľleti đíjataz adott évre is enge-
đéIyezi. Amennyiberl a szervezet a kötelezettségeinek nem tesz eleget, űEy a bérleti díj az éľintett
év janurír l. napjától visszamenőlegesen az aktuá|is forgalmi éľtéket alapul véve a 7. és 8. pont sze-
ľint kiszámított a nem civil szeľvezetekľe meghatáĺozott bérleti díjnak megfelelő összegľe emelke-
dik. Amennyiben a szakmai terve, beszámolója a|apjén bizonyított, hogy tevékenységét csak ľész-
benvégezte Jőzsefuźtos érdekében, úgy a bérleti đíj a26. pontban szabá|yozott magasabb kategóri-
ába sorolt bérleti díjra emelkeđik.

Mindezek a|apjtn kérem a Humánszolgáltatási Bizottság dĺintését a beszámolók és szakmai tervek
elfogadásĺíľól.

Határozati javaslat

l20I4 év. (IV. 22.) számiĺhumánszolgáLtatási bizottsági hatźrozat:

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dĺint, hogy



i 1. elfogadja az a|abbí civil szervezetek 2013. évről szóló szakmai beszámolój át és a 2014. évi
tevékenységéróI szőLő szakmai tervet, valamint javasolja a kedvezményes béľ1eti díj fenntaľ-. tásźi..

] a) Kótai Spoľt Egyesület (székhely: 1081 Budapest, II. Jiínos PáIpápatér 1.)
I

' b) Józsefuárosi Református Egyházkozség (Talá|kozási Pont Református Közĺisség) (székhely:
i 1089 Budapest, Kőris u. 13.)

Felelős: polgiíľmesteľ, rĺut*,u.zoĺą. éryńIís}Z.

A lakosság széles k<jrét érintő döntésęk esetén az előteľjesztó előkészítőjénekjavaslata akozzététel
módjaľa

nem indokolt hiľdetőtáblan honlapon

i A döntés végrehajtástĺt.végző szervezeti egység: HumánszolgáItatási Ügyosztáty, Kisfalu Józsefuá-
ľosi Vagyongazdálkodó Kft.

Budapest, 20|4. ápľilis 9.

l, 3oĺý /-iĺ,!,Ą
dr. Boisza Kľisztina

lůgyosztáIyvezető
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Beszámo|ó

Kotai Sport Egyesü|et 20].4 évi tevékenységérő|
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A Kótaĺ Sportegyesület, mint társadalmi szervez.et célja a rendszeres
spo rtoĺá s, testedzés Ieh etőségének biztosítása, az egyesti l et tagja in a k
nevelése, a kozösségĺ é|et kĺbontakoztatása, továbbá a nyolcadík
kerü |et szabadĺdősportjána k szervezése.

A céĺkitűzések megegyeznek a többiszakág cé|kÍtűzéseĺvel, ám
hangsúlyozandó, hogy a Vlll. kerijIet be.iegyzett, és edzőtermet
ugyancsak a Vl|ĺ. kerüĺetben a Teĺekĺ téren bérlő egyesüĺet vaĺóban fe|
kívá nja vál laln í a környék szabadídősportjána k szervezését. En nek
eszkcize, hogy az egyesület nagy figyelrnet fordít a tizenéves _
gye re kelĺ,,terem be csá bítá sáľa,,, megfeleĺő motivá lá sá ra és
neve|ésére annak érdekében, hogy a gyerekek e|őszĺ}r a rendet,
fegyeĺmet tanul.!anak, rnajd a megfe|e|ő napirend, víse|kedés és
modszer kĺa|akítása után - kiváló feĺkészítést kapva . valóban profi
ö kcjlvívókká vá|hassan a k.



ľl.

Józsetváros lakosainak részvéte|e egyesü|etünkben meghaIadja a

húsz főt'

Hazaĺ versenyek:

- 57. Bocskai |stván em|ékverseny, faL3, február 5-10 , Debrecen,

induló csäpat 4 versenyző eredrł.lények két ezrlstérem és egy

harmadik heĺyezést érttjnk eľ.

- Énekes |stván Emłékverseny, 2013. február 28- márcĺus 3',

Budapest, induló csapat 1- veľsenyző, e|ső heĺyezést ért el'

Az év foĺyamán rnég az a|ábbĺversenyeken vettjnk rész:

- Tóth Ákos ernlékversen (március 9. Kóka)

- Budapest Bajnokság (áprĺlis Ig-fL)
- lll. Pap László em|ékverseny (augusztus ].-3. Hajdúszobosz|ó)

- Xll|. Testvérvárosok Kupája {szeptember 1.4-15' (i5kunh6|rc\
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Egyesü|etÜnk tevékenysége összhangban á|| a Józsefváros

civĺlprogramjával.

Míveĺ az említett céĺkitűzések megvalósítása jelentős

i dőráford ítást igényeĺ,egyestl ĺet az ĺin korrná nyzat á lta I nyújtott
segítséget kĺhaszná|ásáva I tudja te|jesítenĺ.

Nem hagyható figyelmen kívüi, hogy a terem és a bokszo|ás ĺránt

érdeklődők száma fo|yamatosan nó a kornyéken, árrl az edzésbe

csak akkor lehet tobb gyereket bevonni, ha megfe|eľő minőségű és

mennyiségű eszkoz á|| a rende|kezésre, a speciá|is ruházat és

védőfelszerelésre pedĺg a sérülések el|<erüĺése miatt

elkerri lhetetlen.

Nyí|atkozattéteĺ, hogy nem álI fenn bér|etĺ dljtartozás az

önkorrnányzattaI szemben. (|sd. 1sz' me|lék|et)

lv.



vt.

Mindazoná|taI a szervezet büszke tehetséges sporto|óĺra, 25

tagjára és 8 leigazolt versenyzőjére, azok eddigi eredmányeire

valamint az ĺtt tevékenykedő edző szakmai múltjáľa, a keze a|att

neveĺkedett profi ökolvívó sikereire'

Az egyesü|etün[< koszoni az onkormányzat áltaI nyújtott

segítséget, melyet az edzőterem korszerĹĺsítésére hasznáĺtunk fel'

A köĺtségek optimaIĺzálása érdekében, {betegség, tanu|ás Vagy

nyaralás mĺattĺ kiesés esetén nem szĺjkséges nrinden sportolónak

onálló zsákoló- és nagykesztyťit, fejvédőt biztosítani, de higiénĺaĺ

okokbó| saját fogvédőre és bandázsra már szükség van) az e|érnĺ

kívánt céĺokat {nninél több gyerek bevonása az edzésbe az utcai

,,bandázás,, helyett} és a novekvő érdeklődést mutatnak'

Kĺjszönetteĺ: Kótai Mihá|v



:łLu KFT.

- Szeretnénk az évben miné| tcibb versenyen részt venni
- Az egyest]|et kívánja vál|alni a kornyék szabadidő spoľijának a

megszervezését

Cg|ĘĺtíÍzśs: A tízenéves gyerekek régzére megfe|e|ő oktatás ĺcgyen az
okö|vívásbian.

A helység felÚjĺtása során kúltúrált korüimények kĺ5zĺitt edzhessenek
a gyerekek, hogy a későbbiekben eredményes sporto|ókká és a
társada ĺmunk hasznos tagjaivá vá |hassanak.

u/

Tisztelettel:

Kótai Míhály G.*
Iri',tJ\ŕ



x sz. nre||éklet

Nyilatkozat

Aíu|írott Kótaĺ Mihály a Kótai Sport Egyesű|ei e|nöke nyiĺatkozom, hogy [{1191;

díjtartozás a Józsefuárosi onkormányzattaĺ szemben nem á|l fenn.

Budapest, 20].4' :február ].8.
, ,....''].' 

ĺ'.

Kótai Mihály
, l':o j .'
'.:.-ä.x.

,{:pij*"),
íYi ĺ: ...; \ ltu\'.,1vjr;i i"i.'#,é!7
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gesiámo.ťb aTa|ä|kozási Pont ľletorľnátus Kozösség - 

)

é|etéről 2a14
A Találkozási Pont a Józsefvárosi ReÍormátus Egyhazközseg kezdeményezésével és 

.

ia*''!ám*eual jott |étrę. és szęrvezetileg a mai ňápig oda tartozik.Á Ta|á|kozásĺ Porrtl

refoňátus közösseggei aä foga|maztuk meg, hogy "'szeretnénk oýan.lstent dicsöítö

mĺssziós kÖzössésge válni, ame|yiktúlmutat onmagan vagyis áldás a komyezqtp

-- o-kman-
egŕáŕa taÉřŕozási lehďtöséget |sfennel és egymássaĺ, másrészt szeľetnénk a

xšmylzettinlĺ javára |enni, szolgálni azt a városrészt, ahol éppen vagyunk.

Je|en|eg tÖbb mint százanvannak a k<izösség |eve|ezólistáján. Heti rendszerességge|

tartunk..istentĺszteleteket vasámaponkérĺt a Grundon,2 ä|agosan harmĺnc-negyven

résztvevővel. ľ{avonta egyszer tařtunk úryacsorás lstentiszte|etet, és szintén havonta

"gý"'"' 
van lehetöség iňádságot kémi az istentiśzte|et alatt. Az istentiszteleten

räśavevör közül könjl-be|ül négy-öt fö Józsefuárosban |akik'

A kózösségen belü| három otthonokban talá|kozó t1gynevezett hazicsopoľt mtiködiŁ

"*iŕá 
bibiíatanulmányozás mellett azt a cétt is szo|gáljáK hogy. megoszthassuk a

ňáóunr é|gtét a másikka|' mély, tartós kapcso|atok épü|jenek, és hogy imádkozzunk

"gňá-é.t 
a nehézségetiĺqeń' A három csoporthoz köľül-be|Ül haĺminc fó tańozik'

Hogy megismertessÜk a hitĹinket másokkal, Alpha kuzusť szervezünk. Ę "9Y 
héj 

',.
altäírnasłacsoráva| egybe ktitött e|őadáś-soľozat, aĺnit csoportbeszélgetés köVet. Ugy

gá"J"ú"n nogy tontôš-ruľturált keretek kozÖtt, inte|lĺgensen beszélni a hitró|' és

ř"ń"tądegät aánĺ a,érdekIödóknek, hogy kérdezhessenek, kételkedhessenek,

ń"go"ďélh"ssék az elhangzottaklĺď, és az A|pha kuaus min.dgE biztosítja számunka'

r"šiel hat vendegget, egylis csopońban zaj|ott le a kurzus, lelkileg nagyon sokat adva a

résztvevóknek. A fuzus lezárását köVetóen a csoport egytitt maradt Bib|iát

tanulmányozni.

Fontosnaktartjulqhogýanyagitagistámogassukaraszorulókat,(2yapeľselypénzt
havonta egyszôrvalaň"iľyeň szociais cé|ra, rászoru|ó csa|ádok, szociá|is munkat végzó

szervezeteŔ, vagy a missziós szolgálatok megsegftéséretordítjuk

I

2
ą

www.alipont-hu
www.agund.hu
htto://alphakurals.hď



A Práter utca 30.32. a|atti uzlethe|yiség haszná|atáró|
A helyiséget 201ĺ augusztusa óta bére${lk az önkoľmányzattó|.
Osszel a Ôktóber 18.i |akogyr3|es jóvá hagyó határozata után kezdtük ela helység
haŠználható állapottivátételét: A burkolast egy kivitelezö cég végezte cĺecem-berben, a
festést es egyéb munkákat önkéntes a|apon a kózösség tagiai végezték 2012 ju,uélr
végére készü|t ěl ä hé|y.

20't3-ban a helyiséget szinte minden hétkoznap használjuk.

Kedd esténkéni az egyik hazicsoportunk ta|á|kozik az irodában. Ez a közösség részben
e|kötelezett hívőkből, részben o|yanokbó| áĺĺ, akik rnég most ismerkednek a
kereszténységgel és h itte|.

Szerda esténként az Alpha kuaus zaj|ik a oPnáterben". Erľe a keresáényseg a|apjairó|
szóló e|őadás sorozaträ a város minden részéľó| éľkeznek vendégek. zoĺz bszeą es
2013 tavaszán is megrendeztrik ezt az a|lĺalmat.

Csütörtökön a|ka|manként itt talá|kozik egy másik hazicsoportunk is.

Az esti a|ka|makon kívÜl napközben iľodaként hasmá|juk a helyet.

Az álĺandó rendezvények me||ett, egyéb krilön|eges allĺaĺmaknak is helyet az az iroda.
Kozosségépítö társas játékozások, találkozások, közos beszétgetésekhe|ye is.

E mel|ett az iroda helyet ad egy |olkészek kozött műkodő háózatnak is, ami a miénkhez
hason|ó új gyĹi|ekezetek a|apĺtásávalfog|a|kozó le|készeket f'ogja ossze. Az e|mritt egy
évben az ide járók nagyon sok bátorítast és inspirácĺót merítettek a szakmai es lelki
kozösságbö|.

Ezek me||ett a ktjrd'k mel|ett oýan csoportoknak is rendelkezésre bocsátjuk a he|yet, akik
va|ami|yen pożtív do|got képvise|nek ĺgyta|álkozik nálunk rendszeresen a Láthaĺat|an
Egyetem egy munkacsoportja, a Sófáregyesület önkéntesei, és mások.

Továbbra is hissztjk, hogy |sten szerďi a Vl|l. ken]|etet, és remé|jÜlq hogy amit Ítt végzÜnk,
azok a kis do|gok |sten szeretetének a vaĺóságát mutďják be ennek a kömyéknek. -

Az Önkormán]zat cĺvilváľos programjáva| egyetértünk, es úgy gondo|jut hogy a ken]let
rehabĺlitációjához szükség van lelki, be|ső megújulásra ĺs, sziikség van a megŁ;ub
városrészekben le|ki kozösségeke, mert a rehabĺ|itáció csak akkor lesz teljeś, ńa az
emberek maguk is gyógyuĺnak be|ső|eg, lelki|eg, és magány he|yett közösségre ta|álnat
az lsten né|kiłi reményteĺenségböl pedig lstenre. Háĺásak vagyunk azéľt, hogy a
Józsefuárositnkormányzat kedvezményesen bocsátja rendđl.kezésĺinkre a béreľt
heýiseget'

ŕi"s-20.|4' március.l4.
Kiss Sámson Endre
ReÍormátus |e|kipásztor

endresamsonkiss@gmail. com



SzakmaÍ Terv 2014
Tal'átkozási Pont Református Közösség

Á Tatátkozási Pont Református ktiziisség a Budapest.Józsefuárosi Református
Egyházközség 

',prédikátóátlomása''. 
Az itt végzett munka a Józsefvárosi gyiitekezet

presbitěriumának tudtáva|' és támogatásavat történik. Ä gyülekezet a Magyar
Református Egyhźĺ részeként műktidik.

Levelezési címe: 1085 Budapest, Salétľom utca 5.

Cétja: Látásunk, hogy otyan misszĺós közłisséggé váljunk, amely túlmutat ĺinmagán,
vagýs átdás környezete ĺzámára. Ennek szellemében szeretnénk az evangétiumot
megismertetn'i olyanokkat, akik még nem ismerik, i[letve szeretnénk |sten szeretetét
kézzet foghatóvá tennĺ azáttat, hogy a környezetiinkben étők szÜkégeire odafigyetiink.

A 2014-es évben veretnénk a Tatátkozásí Pontba bekapcsolódott, ott hitre jutott
embereket a tanítványság útján tovább vezetni, és Jézus Krĺsztusnak újabb ktivetőket
megnyerni.

Ennek a célnak az elérése érdekében tarŁunk istentiszteleteket, kiscsoportos
łísszejöveteleket, és otyan atkatmakat, amiken keresztÜl kívütáttók is betekinthetnek
abba, hogy mit jelent hinni.

Értékeinkl

A város szeretete
Mĺve[ |sten szereti az embereket és a városokban sok ember takit hisszük, hogy lsten
számára kütönösen is fontosok a nagy'városok, így Budapest is. Míg egy városban
tegtöbbször könnyű találkozĺli az emberĺ osvetörtség és gonoszság pétdáiva|., mi úgy
hisszĹik, ez nem ok arra, hogy elĺneneki.iłjünk a városbói' Szeretnénk értéketni mindazt',
amit a város (és ĺgy Józsefváros) ad nekĺink, és aktívan tenni azért, hogy ez a hety
éthetőbb legyen.

Befogadás
Mivel |sten a mi szeretetünket megetőzően már szeret minket, mi is hasonlóképpen
igyekzĺink befogadni a köztisségünkbe otyanokat is, akĺk még nem hĺsznek, vagy
épphogy ismerkednek a hittel.

Kegyelem
Hogyha egy mondatban kellene iĺsszefoglalnunk, hogy mirőt szót a közĺisségĹink, akkor a
következőt mondanánk: ,,Bár mi bűniisębbek vagyunk, mint valaha gondoltuk, lsten
jobban szeret minket, mint azt valaha reméttijk.'' ĺstennek ezet a nagy szeretetével
iatátkoztunk, és az lsten iránti hála motivát rninket arra, hogy az étetĺ.ińkket lstent és
másokat szolgátjuk.

onkéntesség
Az |sten ĺránti hátábót fakad az is, hogy a kís koziisségĹinknek több rnint két harmada
aktívan votgát valamit a gyĹilekezetben. HisszÜk, hogy |sten megáłdja ezt az
átdozatkész munkát.



Továbbadás
Az egész közösségünk azért tétezik, mert megtapasztattunk vatamit |stenbőt, és ezt
ner1 s.zeielnénk magunknak megtartani. Ezé* keressük a módját annak, ľ.ogy hoey-
tudjuk hitün ket intellígensen és ku tturáttan megosztani mások.ĺĺat.

Cétjaink fényében és értékeĺnk mentén a következő heti rendszerességť! atkalmakat
tervezzÜk a kiivetkező évben:

Vasárnap 11:0o óra, istentiľztelet a Corvĺn-sétány terĹiletén (a Grundon)
Kędd ĺ9:30 HŁi bźbliatanulmányozó csoport 1Práteĺ utcai heiyiségben)
Szerda 19:0o Béta bibliatanulmányozó csoport
Szerda 19:00 Hazi Bibliatanutmányozó csoport
CsÜttírtĺjk 19:00 Hazi bib|'iatanutmányozó csoport (atkatmanként a Práter utcai
hetyiśégben}

Havĺ alkatmak:
Vezetcíségi talá|'kozás
Zenekań próba

Évközĺ alkatmak:
Szolgátó csoport tatátkozása
Húsvéti és adventi kreajív (nyitott a V||t. KerĹiteti lakosok számára is)
Közösségépítő tatálkoások
Közösségépítő hétvégék
Férfi alkalom .

Atpha kurzus - tavasszat fs $szet kerül megrendezésre (Práter utcai helyiségben). 8
hétkĺizi alkalom és egy héwége
HiŁas/Páros kurzus - 7 alkatom házasoknak és házasságra készütőknek
Éwervező nap a vezetőkkel
Atkatmi szociátis akciók

AaeLőző évhez hasontóan idén is szeretnénk az áttatunk hasznátt hetyiséget
rendelkezésre bocsátani telkészek szakmai tatátkozására (új gyÜlekezeteř alapítoinak
tapasztalatcseréje), más gyülekezetek atkalmaira, oęn várvezetek csapatai sámára,
akík a maguk modján szintén környezeti.ik javát keresĺk (pt. Sófár, Láthaťattan Egyeteń).

Budapest, 2014. március 14.
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Kiss Sámson Endre
Fleformátus le|kipásäor-'- " -t
endresamsonkiss@gmail. com


