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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

07 Székesfehérvári Törvényszék

0 7 0 1 6 7 9     2 0 1 6
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

07 Székesfehérvári Törvényszék 2 0 1 6

2 4 5 8 Kulcs

Deák F. utca

80

    

0 7 0 1 6 7 9     

0 9 P k 6 3 2 6 5  2 0 0 1 0 6

1 8 4 9 2 5 0 1 1 0 7

Dóka Mariana

Kulcs 2 0 1 7 0 5 1 5
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

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

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

7 637 7 905

1 255 1 255

6 382 6 650

1 243 1 799

34 34

1 209 1 765

8 880 9 704

7 835 9 137

1 000 1 000

5 861 6 848

842 -203

132 1 492

686 269

686 269

359 298

8 880 9 704
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, 
  alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

741 4 417 741 4 417

3 670 1 815 3 670 1 815

3 609 1 753 3 609 1 753

3 670 1 815 741 4 417 4 411 6 232

3 670 1 753 3 670 1 753

1 205 1 511 301 2 247 1 506 3 758

558 127 139 697 127

383 194 96 475 479 669

646 186 64 60 710 246

36 9 45

2 828 2 018 609 2 782 3 437 4 800

2 828 2 018 2 828 2 018

842 -203 132 1 635 974 1 432

143 143

842 -203 132 1 492 974 1 289
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

250 500 250 500

400 350 400 350

490 490

389 417 389 417
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PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2 4 5 8 Kulcs

Deák F. utca

80

    

0 9 P k 6 3 2 6 5  2 0 0 1 0 6

0 7 0 1 6 7 9     

1 8 4 9 2 5 0 1 1 0 7

Dóka Mariana

Közművelődés, képzés

A múzeális intézményekről

Nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.évi CXL tv.

Családok, egészséges és bármilyen fogyatékkal élő ember

500
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Programokban nyújtott szolg 335 832

Mozgásukban korl. tám. 499 112

Önkéntesek elismerése, ajándékok 131 135

965 1 079

965 1 079
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

4 411 6 232

389 417

490

3 532 5 815

3 437 4 800

697 127

2 828 2 018

974 1 289

35 35
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

NEA pályázat

Emberi erőforrás Minisztériuma

2016.03.01-2017.03.30

500

417

252

500

126

126

248

500
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

"Közelebb hozzuk a Világot"

Kulcs Község Önkormányzata

2016.01.01-2016.12.31

350

350

350

350

350

350
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

SZJA 1%

2016

417

417

417

417

417
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Rendezvény szervezés

Meiser Ferroste Kft

2016

50

50

50

50

50

50
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Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:
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PK-242
PK-142-02 Szöveges beszámoló

A Carpe diem 2016.év beszám.pdf



A Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány 2016.évi szakmai beszámolója.

Az alapítványunk 2016.-évben ünnepelte a megalapításának és működésének 15.évfordulóját. Az
elmúlt évek eredményei , jól tükrözi k azt az elkötelezettséget és töretlen felelősségvállalást,melyet
az alapítvány létrehozásánál  megfogalmaztunk és felvállaltunk.

Alapítványunk közhasznú minősítéssel rendelkezik,  5 fős kuratóriummal ,3 fős felügyelőbizottsággal
és 35 fő önkéntes segítővel dolgozik.

Az Alapítvány működési területe Kulcs község és a környező Mezőföldi kistérség

A  NEA .pályázat segítségével  napi 2 órában alkalmazni tudtunk egy irodai adminisztrációs
munkatársat,aki  nagy mértékben segítette munkánkat és munkaviszonyát az alapítvány saját
forrásából  még 1 hónappal  meghosszabbította.

A beszámoló időszakában Kulcson a Rákóczi út 151 . szám alatt működtetjük a Nap Háza & Hold

Udvara  Rekreációs Központot,mely helyet ad a rekreációs programjainknak-egészséges és bármely
okból hátrányos helyzetű emberek részére.

Különös figyelmet fordítunk a SM /Sclerosis  Multiplex betegek és hozzátartozói k az Autista és
családtagjaik, valamint a szegénységben élő családokra és idősemberekre.

A Nap Háza rekreációs központban lehetőségünk van ismeretterjesztő előadásokra, kézműves és
kreatív foglalkozásokra, helyet adunk tréningek, családi, baráti rendezvények megtartására .

Igény esetén 10 fő részére szállást is biztosítani tudunk. Minden a tevékenységünkből  eredő
bevételt az ingatlan fejlesztésére fordítottunk.  A teljesség igénye nélkül ,mint pl.a külső területen a
víz,villany vezetésének bővítése, a nyári ház megépíttetése,részben a már meglévő /adományban
kapott anyagokból/  a kivitelezési munkák költségeinek ½ részét a partner szervezett fizette. Ezen
kívül egy régi tervünket is sikerült megvalósítani az emeleten egy raktár helyet alakítottunk ki a
lépcsőfeljáró tetején,így megoldódott a tiszta textíliák elhelyezése  az emeleten.

Sajnálatos, hogy az épület csak részben akadálymentes, így mozgásukban korlátozott kerekes székes
betegeket nem tudunk több napos rekreációs programjainkra fogadni,mert a szállás lehetősége az
emeleten található. Keressük a megoldási lehetőségeket, hogy a 3,6m magasságot le tudjuk
küzdeni,de egy lift megépítéséhez 8-10millió Ft-ra lenne szükségünk. A szeptemberi
rendezvényünkön indítottuk el a jótékonysági  akciónkat,mely a lift beépítésének  az önrészéhez kell.
„ Segíts a feljutásban”

Az udvar lehetőséget ad nagyobb szabadtéri rendezvényekre, ami családok,baráti társaságok
találkozási színtere is egyben. A településünk kulturális  központja is lehetne,de ennek érdekében
még komoly feladatokat  kell végeznünk.. Rendezvényeink a mentális,és fizikai erőnlét segítségén túl
közösség építési feladatokat is ellát,mely a három éves működés alatt jól mutatja a visszatérő
érdeklődők és a hozzájuk csatlakozók létszámát. Átlagosan rendezvényeinken 60-80 fő  van jelen.

Már 5éves a Nordic-walking  gyalogló klubunk  12 fő részvételével hetente 2 alkalommal
/hétfő,csütörtök/ tartunk gyaloglást .



A klubtagok nem fizetnek tagsági díjat az alapítvány biztosítja számukra a helyiséget és eszközök
használatát,előadások és rekreációs programok szervezését, valamint egy pozitív életszemléletet
sugalló közösségi életet,melyhez bárki bekapcsolódhat és részese lehet.

Állandó részvételünk és feladat vállalásunk szűkebb és tágabb közösségünkben:
Alapítványunk továbbra is 1 fő részvételével  vesz részt a Települési stratégia kidolgozásában ,mely
Kulcs község 5 éves munkáját és fejlődését segíti elő.

Nyolcadik éve tagja vagyunk a Mezőföldi  Híd Kistérségi Egyesületnek, 1 fővel a vezetőség munkáját
segítjük. Így,mint civil szervezet részt tudunk vállalni a térség fejlesztésében a pályázati ötletek és
pályázatok bírálásában .Valamint rátekintéssel lehetünk a szomszéd települések fejlődésére és az
együttműködési lehetőségeire.

Programjaink: Május 1.-én Falunap, 7.alkalommal Jótékonysági süteményvásár „ Édes mustra” az
idei évben a Gyermeknap megrendezéséhez gyűjtöttük a süteményért kapott pénzt.Az adomány
gyűjtéséhez .32 fő sütőasszony ajánlotta fel süteményét az értékesítésnél 3fő önkéntes dolgozott.

Május 28.-án szombaton Kulcs település lakóinak gyermekei  részére gyermeknapi rendezvényt
szerveztünk a Nap Háza rekreációs központban az Önkormányzat és az alapítványunk
összefogásával. Nagy sikerrel sok szülővel és sok –sok érdeklődő és aktív gyermekkel. . A
vendégeknek nem kellett semmiért fizetni.Bohócok,kézművesség,palacsinta-kürtőskalács
sütés,vetélkedők,ügyességi versenyek,triciklizés. Tűzoltó és mentőautó külső-belsőtér megismerése.
Jó hangulatú tartalmas program volt 23fő önkéntes és 83fő vendég

Június 24.-én pénteken tartottuk a második Szent Iváni szabadtéri
rendezvényünket,tűzgyújtással,grillezéssel és szabadtéri színházi programmal.68fő vendéggel és 5fő
önkéntessel

Az idei évben erre a programunkra hívtuk meg a Kárpátalján élő barátainkat,9fővel látogattak el
hozzánk. Felléptek a rendezvényen,majd kirándulni ,csónakázni vittük el a Velencei Tóhoz  és a helyi
könyvtárunkat mutattuk meg vendégeinknek. A 4napos vendégséget ,utazást az alapítványunk fizette.

Augusztus 12.-én adtunk helyet a Csillaghullás előadásnak  és az égbolt megfigyelésének. Az első
ilyen rendezvényünk nagy sikert aratott több,mint 60 főt érdekelt a szabadtéri rendezvény.

Augusztus 13.-án neveztünk a Vega lecsónkkal a lecsófesztiválra,ahol különdíjat nyertünk.

Szeptember 24.-én II„Közelebb hozzuk a világot” rendezvényt szerveztünk Venezuela és Kuba
Nagykövetséggekkel. Gazdasági,turisztikai,gasztronómiai és kulturális kavalkáddal leptük meg
a Mezőföldi Kistérség és Kulcs lakóit. Az egész napos rendezvényen 250-300 fő vett részt.     4
zenekar mutatta be vendégeink kultúráját. 3 előadással és 2 vetítéssel kerültünk közelebb az
országokhoz. Ezen a napon keresztül kóstolhattuk a távoli vidék ízeit. Miután szeptemberben van az
SM betegek nemzetközi napja meghívtunk több társ szervezetet erre a napra az alprogramunk
címe „ Zenével,tánccal az SM betegséggel szemben.”Önkéntes segítőnk száma 22fő volt.

November 18.-án „ A mi napunk”-on Köszöntöttük és köszöntük meg az egészéves segítségét az
Önkéntes segítőinknek. 38 fő volt jelen és az eddig díjazott Boldog díjasok szolgálták ki a
vendégeinket. Az idei évben is 2 főnak adtuk át a boldog díjat. 10.alkalommal adhattuk át az
alapítvány által létre hozott „Boldog díj”-at Tímár Bubu Éva kerámikus alkotását-



csodálatos,szívmelengető manócskáját egy napraforgótálba ülve. Önkénteseink száma 38fő,9fő
segítette a vendégek kiszolgálását.

December 9.én az év utolsó rendezvénye a IV.” Közös a tűzünk & közös az asztalunk” családi
szabadtéri  rendezvényünk volt Télapit vártuk a gyermekekkel és a felnőttekkel. Volt játszóház,
szabadtéri főzés /100 adag étel/ ,teázás, borozgatás,Mikuláscsomag ajándék a gyermekeknek.
Karácsonyi zene és a ház falára karácsonyi életképek kivetítése. . Látogatók száma :75fő,segítők
száma: 9fő.

Az idei évben egy hátrányos helyzetű szegény családnak adtuk rendszeres
támogatást,mellyel gyermeknevelésben kívántunk segítséget nyújtani.

Média megjelenések száma : helyi Kulcs újságban minden hónapban ,térségi lapban 18
alkalommal,hangos kocsival hirdetés 4 alkalommal .

Kulcs,2016.12.31.

Dóka Marianna

kuratóriumi vezető
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