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jelentése
Az egyesület székhelye:
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6720 Szeged, Dugonics tér 12.
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Alapítás éve: 2002.02.10
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 2003.01.01-2003.12.31
Mérleg
Megnevezés
a.) Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi
eszközök
b) Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen
C.) Saját töke
I. Induló/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyi eredmény
alaptevékenységből
(közhasznú tev.)
V. Tárgyi eredmény
vállalkozási tevékenységből
D.) Tartalék
E.) Céltartalék
F.) Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú
kötelezettségek
II. Rövid lejáratú
kötelezettségek
Források összesen

Előző év

Tárgyév
60

60

401

60
60
60

401
401
401
60

60

341

60

401

1

Eredménykimutatás
Megnevezés
a.) ÖSSZES KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉG
I. Pénzügyileg rendezett
bevételek
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
II. Pénzbevételt nem jelentő
bevételek
B.) VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉG
6. Nem cél szerinti bevétel
7. Egyéb cél szerinti bevétel
C.) ÖSSZES BEVÉTEL
D.) VÉGLEGES
PÉNZKIADÁSAI,
ELSZÁMOLT
RÁFORDÍTÁSOK
8. Ráfordításként
érvényesíthető kiadások
9. Ráfordítást jelentő
eszközváltozás
10. Ráfordítást jelentő
elszámolások
11. Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadások
E:) TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI
EREDMÉNY
F:) NEM PÉNZBELI
REALIZÁLT EREDMÉNY
G.) ADÓZÁS ELŐTTI
EREDMÉNY
H.) ADÓFIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG
I.) TÁRGYÉVI EREDMÉNY

Előző év
60

Tárgyév
758

60

758

60

758
190
260

60

308

0

758
417

417

60

341

60

341

0

0

60

341

b) Költségvetési támogatás felhasználása:
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GYISM-től kapott támogatás

190 000 Ft

c) Cél szerinti juttatások kimutatása
Magán és jogi személyeknek az egyesület nem jutatott támogatást.
A cél szerinti juttatások kimutatása

d) A közhasznú szervezet vezetőinek, tisztségviselőinek nyújtott támogatások.
A közhasznú szervezet vezetői, tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesültek
e) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
2003 januárjában Bite Jenõ és sok más aktivista áldozatos munkájának köszönhetően
elkészült az új KMM-JOC iroda. Ezzel befejeződött a KMM-JOC és a családpasztorációs
iroda szétválasztása.
2003 februárban egy meditációs lelkigyakorlatot szerveztünk Hódmezővásárhelyen. Ezen 12
aktivista vett részt. Ez az alkalom kitűnő lehetőséget nyújtott arra, hogy az aktivisták a
Krisztus követő életben elmélyüljenek. A lelkigyakorlatot Simo Ferenc jezsuita atya, KMMJOC lelkész vezette.
Márciusban két képviselőnk (Szegedi Anikó, Bódó Tibor) részt vett a CIJOC által szervezett
brüsszeli találkozón, ahol az EU intézményeivel lehetett megismerkedni. Az utat a CIJOC
központ finanszírozta. A program fontos volt, hogy megismerkedhessünk azokkal az EU-s
intézményekkel amelyek az ifjúsággal foglalkoznak, illetve amelyekhez pályázatokat
nyújthatunk be. Ez a program egyben a CIJOC lobi tevékenységének is tekinthető az Európai
Parlamentben. Mozgalmunk számára ez jó alkalom volt, hogy elmélyüljön a kapcsolat a
CIJOC többi tagszervezetével.
2003 márciusában egy képzést szerveztünk, melynek célja a Barátság Térképpel való
ismerkedés volt. E képzésen megoldásokat beszéltünk meg a KMM-JOC-hoz kötődő, de már
aktívan tevékenykedni nem tudó barátaink megszólítására.
A programra Hódmezővásárhelyen került sor, bentlakásos volt. 12 fő vett részt.
Ebben a hónapban, közvetlenül a képzés után látogatást tett nálunk Michael Schirmer úr, a
Renovábis-tól. A beszélgetés során jó útmutatásokat adott a KMM-JOC további fejlődése
céljából.
2003 áprilisában vendégünk volt Jacqueline Hocquet (CIJOC európai koordinátor), akivel az
õszi CIJOC konferencia részleteit beszéltük meg.
A „Teakocsma” csoport a gyulai szakközépiskolában az ott tanuló diákok számára (200 fő)
lelkigyakorlatot szervezetett.
Aktivistáink ebben a hónapban (2 fő) részt vettek Budapesten egy országos keresztény
rendezvényen, amelyre az új Budapesti Sportcsarnokba került sor. Ezen az eseményen
lehetőségünk volt egy standon bemutatni tevékenységünket. Nagyon sok fiatal érdeklődött a
Társ-suli program iránt.
2003 május első hetében 4 fő (három aktivista és egy tolmács) a francia JOC meghívásából
részt vett Párizsban a szervezet országos találkozóján.
2003. május 18-án a munka világáért felajánlott misére került sor a Szent József templomban
Szegeden. E napon megszólítottunk minden plébániát a Szeged-Csanád Egyházmegyében,
hogy a munka világáért imádkozzanak.
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Ebben a hónapban részt vettünk a Munkástanácsok Országos Szövetsége által szervezett
konferencián melynek témája a Rerum Novarum, az egyház társadalmi tanitása volt. A
konferencián felszólalt Gyulay Endre megyéspüspök, mozgalmunk tiszteletbeli tagja.
2003 május 31-en kötetlen beszélgetésen a KMM-JOC aktivisták a KMM-JOC jövőjéről
beszélgettek. Ez alkalommal számoltak be a francia útról a Párizsban járt aktivisták és
összehasonlítottuk az ottani és itthoni tapasztalatokat.
Nyári tábort szerveztünk munkásfiataloknak Hejcén (Zemplén) 2003. július 19-27. között. A
táborban a Társ-suli szervezet építő munkájába kapcsolódtunk be, illetve szabadidős
programokat szerveztünk munkásfiataloknak.
Hejcén (Zemplén) 2003. augusztusában egy hetes tábort szervezet a Teakocsma csoport az új
tagoknak, akik a gyulai Göndöcs Bendek iskolából jöttek.
Szeptemberben teakocsma csoportnak amely kéthetente szervez játékos estéket 2003
szeptemberében csoportdinamikai képzése volt, valamint a csoport működésének
szupervíziója. A csoport a 2003/2004-es évre készült fel.
Bibliodráma műhelyt indítottunk, melynek célja önkéntesek bevonása volt. A program 2003
októberében indult. Kéthetente találkozik a csoport és egy csoportfoglalkozás 3 órát tart. A
programot Szásziné Fehérváry Anikó vezeti.
A félév legfontosabb programja a CIOC VI. európai koordinációs találkozójának
megszervezése volt, amelyre 2003 október 19-26 között került sor. Egy ével a program előtt
megkezdődtek az előkészületek. A program alatt 15 fős önkéntes csapat tevékenykedett. A mi
mozgalmunk feladata volt a helyszín biztosítása, élelem, szállás, tolmácstechnika, tolmácsok
felkutatása. Mi szerveztük meg Budapesten a vendégek fogadást és kocsival felvittük a
résztvevőket, amikor elutaztak. A résztvevőknek szerveztünk egy napot, amikor Szegeddel,
egy napot, amikor az Ópusztaszeri nemzeti emlékparkkal ismerkedtek meg.
A programot Gyulay Endre megyéspüspök nyitotta meg. A megnyitón részt vett a helyi
országgyűlési képvisel és a polgármester megbízottja.
A programon 9 országból vett részt 20 fiatal és 6 lelkész. Az európai koordinációs találkozók
történetében először volt képvisel Romániából. A programra jöttek látogatók más
egyházmegyéből is.
A programon helyzetképet láttunk az európai mozgalmak életéből (fiatalok megszólítása,
csoportalakítás), reflexió volt a világiak küldetésére az Egyházon belül és átnéztük azokat a
képzéseket, képzési anyagokat, amelyeket az aktivistáknak, lelkészeknek, kísérőknek
készítünk.
A programnak nagyon jó sajtó visszhangja volt (3 tv, 1 rádió, 2 újságíró látogatott el
hozzánk.)
Egy régi önkéntesünk, aki most tért vissza a mozgalomhoz egy új csoportot elindításán
dolgozik októbertől. A csoportvezető a volt barátait hívta el, és azon dolgozik, hogy ők is új
csoportokat indítsanak el. A cél a munkásfiatalok megszólítása.
November 14-16. között Párizsban, a Semaines Sociales de france (Szociális Hetek
Franciaország) tartott egy konferenciát, a Haison de Mutualite-ban Franciországban. Ezen a
konferencián Franciaországból, Németországból, Lengyelországból, Magyarországról vett
részt mintegy 2500 képviselő. A konferencia témája pénz volt, illetve a gazdasági erőszak. Az
előadók megvilágították a pénz gazdasági, társadalmi, banki, állami, céges, családos stb.
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vonatkozását. Pénteken és szombaton délután kiscsoportos foglalkozások voltak, összesen 18.
A kiscsoportok témái többek között a következők voltak: Iszlám és a pénz, Zsidóság és a
pénz, Nők és férfiak viszonya, Zsebpénz, Pénz és az Egyház.
A találkozóra Magyarországról a KMM-JOC tagját kérték meg az ország képviselésére.
A találkozó után a KMM-JOC képviselőjét munkaebédre hívták a francia JOC irodájának
dolgozói.
Karácsony ünneplése
Közös karácsonyozásra került sor a KMM-JOC önkénteseinek részvételével decemberben. A
találkozón az el z év fontosabb eseményeire emlékeztünk meg, illetve megünnepeltük a
mozgalom eredményeit, hálát adtunk sikereinknek és bánatainknak egy közös liturgián, amit a
KMM-JOC lelkésze vezetett.
Részvétel más szervezetek programjain
A KMM-JOC aktivisták részt vettek országos programokon, ahol a szervezetet mutatták be:
• TÁJOLÓ, országos katolikus ifjúsági vezetők találkozója
• Ez az a nap civil szervezetek börzéje
• Határtalan 7Végre ifjúsági minisztérium által szervezett ifjúsági fórum
• KMM-JOC képviselteti magát az egyházmegyei katolikus ifjúsági szervezetek
képviselőinek fórumán, akik az egyházmegyei ifjúsági referens munkáját segítik.
2004. június 13.
Gyuris Csaba
KMM-JOC elnöke
s.k.
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