BESZÁMOLÓ
a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány 2005. évi munkájáról

1. Pénzügyek
Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik az ide vonatkozó törvények és az alapító
okirat meghatározásai szerint. Az év folyamán a tavalyihoz képest is növekedett az érdeklődés
missziónk munkája iránt. A sikeres átszervezés, a munkatársi gárda, a Külmissziói Híradó
színvonala, tartalma, magyar vonatkozásai, kiváló szerkesztése egyre több ember figyelmét ragadja
meg. Ez az érdeklődés látható abból is, hogy a többi misszióval összehasonlítva támogatottságunk
nem csökkent.
2. Működés
Missziói lapunk olvasói minden lapban nyomon követhetik a Luz házaspár, Luz Ede és
felesége, Gyöngyvér ecuadori munkáját. A Luz házaspár nehéz körülmények között – a világ
szegény kétharmadához tartozó fejlődő országban – végzi hit- és ismeretterjesztő munkáját a helyi
kultúra tiszteletben tartásával. Feladatuk továbbra is a gyülekezetépítés, és nagy örömmel számoltak
be a gyülekezet számbeli növekedéséről. Jelentős gyermekmunkát végeznek. A 45-50 gyerek nagy
része szegény családból jön és szociális munkára is nagy szükség van közöttük. Vezetőképző
tanfolyamaik és gyülekezeti munkájuk célja a gyülekezet önállóságra segítése, olyan vezetőség
kialakítása, amely a polgári életben is kiáll tagjaiért. Szolgálatuk kiterjed az őshonos kecsua indián
gyülekezeti vezetőkre is.
A 2005-ös évben másik misszionáriusunk, Dr. Keszi Krisztina, aki 2005. szeptember1. óta
az Alapítvány alkalmazásában áll, is felkészült zambiai szolgálatára, ahol ő lesz az első orvos egy
klinikán, amely egy óriási körzetet, húszezer embert lát el ebben a fejlődő országban. Először nyolc
hónapos képzésen vett részt Kanadában, ahol az idegen kultúrába való beilleszkedést tanulta egy
felkészítő tanfolyamon. Majd Liverpoolban egy három hónapos oktatáson vett részt és szerzett
diplomát, mely a trópusi betegségek gyógyításához, járványok elleni védekezéshez,
menekülttáborok szervezéséhez szükséges. A vizsgák sikeres letétele után itthon készült fel 2006.
elején történő kiutazására.
Alapítványunk elnöke, Sípos Alpár Szabolcs ebben az évben a Nemzetközi Liebenzelli
Misszió konferenciáján vett részt Zambiában. Útjának célja részben Dr. Keszi Krisztina zambiai
szolgálatának előkészítése volt, részben a három évente megrendezésre kerülő nemzetközi
Liebenzelli Misszió konferenciáján való részvétel, mivel alapítványunk ennek a nemzetközi
missziói közösségnek a tagja. A résztvevők vasárnap különböző gyülekezetekben istentiszteleteken
hirdették Isten Igéjét. Az alapítvány elnöke ellátogatott a Mungwi klinikára, Dr. Keszi Krisztina

későbbi szolgálati helyére, ahol felmérte a körülményeket, és a lehetőségeket, valamint felvette a
kapcsolatot a Klinika vezetőségével.
Az Alapítvány átszervezése 2005-ben megtörtént. A Kuratórium 4 új taggal bővült. A hivatalos
bírósági bejegyzés megtörtént és ennek értelmében a kuratórium új elnöke: Sípos Alpár Szabolcs,
titkára: Keresztfalvi Béla, tagjai: Asztalos Zoltán, Bartha Éva, Budai Judit, Előd Erika (pénztáros),
Horváth Gézáné, Kosteleczki Jánosné (jegyzőkönyv-vezető) és Szikora Márk.
I. Pénzügyi összegezés 2005. december 31-én:
2004. évi pénztári maradvány: 2 891 673
2005. évi bevételek.

8 077 825

Követelések:

28 038

Összes bevételek:

10 997 536

Összes kiadások:

7 150 833

Pénztári maradvány:

3 846 703

Pénzkészlet:
OTP-ben lekötött betét:

2 151 300

OTP folyószámla:

1 617 361

Pénztárban:

78 042

__________________________________
Maradvány pénzkészlet:

3 846 703
Közcélú kiadások

1.) Oktatás, lelkigondozás
a.) Konferenciák kiadásai

2 640 450

2 640 450

2.) Missziói kiadások
a.) Külmissziói Híradó kiadása
b.) Posta, telefon, tekefax, internet
c.) Ügyintézési kiadások
d.) Külmissziói támogatás

2 010 945
130 211
29 234
1 790 471

(Dr. Keszi Krisztina
fizetése és annak járulékai)
e.) Közlekedési kiadások

264 000

f.) Egyéb költségek

285 522

4 510 383

_____________________________________________________________
7 150 833

II. Működési beszámoló
Az Alapítvány a vonatkozó állami törvények és az alapító okirat útmutatása szerint végezte
közhasznú munkáját.
Állami pénzalapból vagy egyéb szervezettől Alapítványunk nem kapott támogatást.
Pályázaton nem vett részt. Működését kizárólag önkéntes adományokból tudta biztosítani.
Az Alapítvány tisztségviselői sem kaptak sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást.
Munkájukat önként, térítés nélkül végezték.
III. Közhasznú tevékenységről szóló tartami beszámoló
1.) Az SZJA 1 %-os felajánlásokból származó 18 982,- Ft összeget – mint máskor is – a
határon túl élő magyarság nyelvének és öntudatának megőrzésére fordítottuk.
Lapunkból, a Külmissziói Híradóból évente több ezer példányt küldünk egyéb
keresztyén irodalommal együtt Kárpátaljára. Azért ide juttatunk a legtöbbet, mert itt
van rá a legnagyobb szükség. Ezeket a küldeményeket nem postán, hanem
megbízható ismerőseink útján juttatjuk el Beregszászra, a Református Püspöki
Hivatalba. Onnan osztják szét szervezett úton a gyülekezetek és az érdeklődők
között. Az adomány összege az eljuttatott lapok előállítási költségeinek csak
töredékét biztosítja. Ezen kívül a Felvidékre, Erdélybe, Csehországba, Szerbiába,
Svájcba, Ausztriába és tengerentúlra, az USA-ba is küldünk példányokat lapunkból
érdeklődő magyar testvéreinknek. Ezek rendszeres küldemények.
2.) A gyermekek és az ifjúság részére szervezett alkalmakon az erkölcsi, a családi és a felelős
közösségi életre való nevelésre helyezzük a hangsúlyt.
3.) A Pedagógus Konferencián magasan kvalifikált előadók segítik a képzés sikerességét. A
konferencián szép számmal vesznek részt határon túli pedagógusok is.
4.) Az Alapítvány elnöke és munkatársai az ország különböző részein végeztek egy hetes vagy
egy napos konferencián szolgálatokat.
5.) Berekfürdőn a Református Egyház Megbékélés Házában ebben az évben két alkalommal
került megrendezésre konferencia lelkigondozóknak, februárban és novemberben.
Mindkét alkalmon népes hallgatóság gyűlt össze és jó légkörben zajlottak az
előadások és a megbeszélések. Ezeken az alkalmakon (hétfő déltől péntek délig)
számos lehetőség nyílik arra, hogy a résztvevőkkel folytatott beszélgetéseken –
csoportokban vagy négyszemközt – azokról a családi, közösségi és lelki
problémákról beszélgessünk, amelyek őket és környezetüket foglalkoztatják. Sokan
szabadulnak meg súlyos lelki terheiktől vagy új látást kapnak, és más szemmel nézik

életüket, rendezik család vagy közösségi kapcsolataikat és új látásukat
környezetüknek is továbbadják.
6.) Jó az együttműködés a Biblia Szövetséggel. Az általuk szervezett alkalmakon rendszeresen
részt veszünk és szolgálatokat végzünk.
A Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítványának 2005-ben csak közhasznú
tevékenysége volt.
A közhasznú tevékenységet megfelelőnek minősítem.
Sipos Alpár Szabolcs
a kuratórium elnöke

