Keresztény Munkásifjú Mozgalom 2004- es közhasznúsági
jelentése
Az egyesület székhelye:
Keresztény Munkásifjú Mozgalom (KMM-JOC)
6720 Szeged, Dugonics tér 12.
Bankszámlaszám: Erste Bank, 11998006-06350004-10000001
Adószám: 18470154-1-06
Alapítás éve: 2002
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 2004.01.01-2004.12.31
Mérlegkészítés fordulópontja: 2003. december 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
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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
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b) Költségvetési támogatás felhasználása:
NCA

200 000 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:
2004 január
Szervezetünk képviseltette magát a Nemzeti Civil Alprogram regionális elektorválasztásán.
Ebben a hónapban aktivistáink meglátogatták a szegedi Szent József plébánia csoportját. Első
alkalommal a Barátság Térkép módszerrel ismerkedtek meg a fiatalok, míg második
alkalommal játékokra majd azt követő beszélgetésre került sor.
2004 február
2004 február 19-én került sor a KMM-JOC elnökségi ülésre, ahol meghatároztuk az éves
feladatokat, és előkészültünk a CIJOC (Keresztény Munkásifjú Mozgalmak Nemzetközi
Koordinációja) 6. Világtalálkozójára. Kértük a szervezetbe való teljes jogú tagságunkat, és
elkészítettük azokat a dokumentumokat, amelyek a szervezetünket mutatják be.
2004 február 20-21-én került sor az évente megszervezésre kerülő lelkigyakorlatra, melynek
helyszíne Hódmezővásárhely volt. A program alatt a LÁSS-ÍTÉLJ-CSELEKEDJ módszerrel
beszéltünk meg több élethelyzetet.
2004 február 27-én képviseltette magát szervezetünk az NCA elektorválasztás újabb
fordulóján.
2004 március
2004 március 3-án egy közös szentmisére került sor a szegedi Szent-József plébánia
templomába, amelyen a mozgalom vezetői vettek részt. A szentmise témája a magyar
mozgalom megújítása volt.
2004 március 5-9-én látogatást tett Magyarországon Jaqueline Hocquet a CIJOC (Keresztény
Munkásifjú Mozgalmak Nemzetközi Koordinációja) európai koordinátora. Célja egyrészt az
volt, hogy felmérje, mennyire alkalmas a magyar mozgalom a szervezet teljes jogú tagságára.
Másrészt ezt az alkalmat felhasználtuk arra, hogy egy teljes hétvégén a vezetőkkel és
aktivistákkal kiértékeljük a magyar mozgalom erőforrásait lebontva a csoportok
tevékenységére és a mozgalom egészére. Megállapítottuk, hogy szükség van egy olyan
találkozóra, ahol ezek alapján kidolgozzuk a mozgalom 2-3 éves stratégiáját.
2004 május
2004 május 7-én kibővített JOC elnökségi ülésre került sor, ahol több projekt mutatkozhatott
be egymásnak: Via Stellis zenekar, „Társ-suli párkapcsolati tréning”, „Ernyő rádió” program,
„Baby-szitter képzés”.
2004 május 8-án Szegeden a mozgalom egy szentmisére hívta meg azokat, akik a keresztény
munkásokért szerettek volna imádkozni a tátra téri plébániára.
2004 május 16–én „Ez az a nap” néven nagyszabású fesztiválra került sor a szegedi Dugonics
András téren amelyen a mozgalom egy sátorba várta a fiatalokat, érdeklődőket. Itt
beszélgetésre, a mozgalom megismerésére volt lehetőség.
2004 június
2004 június 1-én Gyulay Endre püspök atyának köszönhetően a mozgalom két tagja előadást
tartott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencián. Hollai Ferenc a KIOE történetéről valamint
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a mozgalom elindulásáról, Gyuris Csaba elnök a munkáspasztorációról, munkásfiatalok
helyzetéről, a mozgalom társadalmi szerepéről tartott előadást.
2004 június 15-én képviseltettük magunkat a KIFE közgyűlésén.
2004. június 19-21. között Monika Driskes Németországból az Aacheni KAJ (Katolische
Arbeit Jugend) vezetőjeként látogatatott el Magyarországra. Látogatásának célja az aacheni
csoport magyarországi látogatásának előkészítése volt.
2004 június 13-án került sor KMM-JOC tavaszi közgyűlésére. A közgyűlés döntött a CIJOC
tagságról.
Június 22-én a Szeged-Csanád Egyházmegye Tájoló köre részt vesz az egyházmegyei papi
továbbképzésen és bemutatkoznak az egyházmegye fiataljaival foglalkozó szervezetek köztük
a KMM-JOC is.
Június 26 – Július 10 Részvétel a CIJOC (Keresztény Munkásifjú Mozgalmak Nemzetközi
Koordinációja) 6. Nemzetközi Konferenciáján. A találkozó neve „Mi vagyunk a különbség”.
A találkozón a fiatalok társadalomban és egyházban való részvételének több témakörét
dolgoztuk föl. Küldöttek Gyuris Csaba elnök és Kerekes Gellért önkéntes, valamint Simó
Ferenc lelkész. A találkozón KMM-JOC a CIJOC rendes tagjává választották
2004 augusztus
Augusztusban két hétre vendégül láttuk az Aacheni KAJ csoportot. A találkozó egyik részére
Budapesten a másik részére Szegeden került sor. Budapesten elsősorban a magyar kultúrával
ismerkedtek a német és magyar fiatalok, míg Szegeden interkultúrális játékokra,
beszélgetésekre, közös feladatok megoldására került sor. A találkozó magyar felelőse
Gyurisné Hutter Katalin volt.
„Teakocsma” csoportunk egy hetes tábort szervezett a gyulai „Göndöcs Benedek
Szakközépiskolának” diákjainak. A tábor témája az emberi kapcsolatok, szerelem, barátság,
együttjárás volt.
2004 szeptember
Megalakult és havi rendszerességgel találkozott szeptember óta a KMM-JOC fejlesztői team.
Feladata a csoportnak, hogy előkészítjük a CIJOC koordinátorának látogatását Szegedre és
kidolgozza a továbbképzés programját. Megfogalmazott elsődleges cél: a KMM-JOC rövid és
hosszú távú stratégiájának megalkotása.
2004 október
Október 22-24-én továbbképzésre került sor Szeged-Mihálytelken amelyen CIJOC európai
koordinátora is részt vett. A hétvégén sikerült véglegesíteni a magyar JOC rövid és hosszú
távú stratégiáját és annak lépéseit. Ennek legfontosabb lépései, hogy javítsuk a
kommunikációt a mozgalmon belül, fogalmazzuk újra és tisztázzuk a szerepeket, majd
dolgozzunk ki egy képzési tervet, melynek elsődleges célja, hogy „élő csoportok” alkossák a
mozgalom. A program részeként lehetőség volt a Láss-Ítélj-Cselekedj módszer gyakorlására
valamint a csoportok működésének áttekintésére. A hétvégén részt vettünk a 56’-os
forradalom alkalmából rendezett koszorúzáson Szegeden.
2004 december
December 7-én Teakocsma csoportunk által szervezet lelkigyakorlatra került sor, a gyulai
Göndöcs Benedek Szakmunkás Iskolában, melyben sok önkéntes vett részt.
A közös karácsonyra Szeged-Gyálaréten került sor. Egy közös beszélgetéssel, majd misével
folytatódott a karácsony, amelyet Simó Ferenc lelkészünk szolgáltatott.
Elkészült első kiadványunk, amely tartalmazza a CIJOC Alapelveinek Nyilatkozatát, a LássÍtélj-Cselekedj módszer rövid vázlatát és a 6. Világtalálkozó kiáltványát. A kiadványt angol
nyelvből fordítattuk, saját magunk fénymásoljuk és sokszorosítjuk.
2005. április 29.
Gyuris Csaba
KMM-JOC elnöke s.k.
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