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Az egyesület székhelye:
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Bankszámlaszám: Postabank és Takarékpénztár Rt, 11998006-06350004-10000001
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Bírósági bejegyzés száma: Pk. 60.048/2002/4, kelte 2002.05.30
Az 1997. évi CLVI törvény 19.§-a szerinti beszámoló a közhasznú Keresztény Munkásifjú
Mozgalom tevékenységéről :
a) Számviteli beszámoló:
Időszak 2002.01.01-2002.12.31
Az adatok ezer forintban értendők.
Megnevezés
Előző év
a.) ÖSSZES KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉG
1. Közhasznú célra,
működésre kapott támogatás
a.) alapítótól
b) államháztartás más
rendszerétől
2. Pályázati úton nyert
támogatás
3. Közhasznú tevékenységből
származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B.) VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉG
1. Nem cél szerinti bevétel
2. Egyéb cél szerinti bevétel
C.) ÖSSZES BEVÉTEL
D.) KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉG
KÖLTSÉGEI
E.) VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉG
KÖLTSÉGEI
1. Nem cél szerinti
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tevékenység költségei
2. Egyéb cél szerinti
tevékenység költségei
F.) ÖSSZES
TEVÉKENYSÉG
KÖLTSÉGEI
G.) ADÓZÁS ELŐTTI
EREDMÉNY
H.) ADÓFIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG
I.) TÁRGYÉVI EREDMÉNY
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b) Költségvetési támogatás felhasználása:
A mozgalom 2002-ben nem kapott költségvetési támogatást.
c) Vagyon felhasználásáról szóló kimutatás
A mozgalom 2002-ben 60000 Ft gyűlt össze a pénztárban, ezt 2002.12.19-én beraktuk a
bankba.
d) A közhasznú szervezet vezetői, tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesültek
e) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
A munkásfiatalok önálló egyesületet hozotak létre Keresztény Munkásifjú Mozgalom (KMMJOC) néven.
A CIJOC európai koordinációs találkozóján megfigyelői státuszban képviseltette magát a
mozgalom. A képviselők Szegedi Anikó és Bodó Tibor voltak.
Angol, szlovák és magyar résztvevőkkel 35 fős nemzetközi tábort szerveztünk Hejcén. A
tábor témája az angol, szlovák és magyar munkásfiatalok lehetőségeinek áttekintése,
tapasztalatok átadása volt. A táborba látogatást tett a CIJOC lelkésze, Jhon atya, aki előadást
tartott a munkásifjú mozgalom alapjairól, a barátság térképről.
A Gyulai Göndöcs Benedek Szakközépiskola tanulói számára egész évben
klubfoglalkozásokat, nyáron Hejcén 20 fős tábort szerveztünk.
Szintén 20 fő részvételével került megrendezésre zenei tábort Ásotthalmon.
Az Adriai tengerre szervezett kerékpár túrára 3 fő kerékpáron - 2 fiatal házaspár
gyermekeikkel és két kísérő autóval jutottak el.
Laudate néven a keresztény könnyűzenei találkozó szervezésében vettünk részt, amelyen
magyat és külföldi -erdélyi és szlovákiai- zenekarok léptek fel.
Munkásifjú találkozó témája a Katolikus Ifjúmunkások Országos Egyesületének 1930-1948
közötti történelmének feldolgozása volt.

Tanulmányi napunkon 25 fő vett részt Hódmezővásárhelyre a Károlyi Házban. A tanulmányi
nap témája a mozgalomban való elköteleződés volt.
Ünnepélyes keretek között került sor négy gyermek keresztelésére. A gyerekek szülei mind a
mozgalom tagjai.
Az egyik tagcsoportunk a hajléktalanok megsegítésére szervezett karácsonyi jótékonysági
koncertet.
2003. május 18.
Gyuris Csaba
KMM-JOC elnöke
s.k.

