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Alapítványunk továbbra is a Taksonyi Református Missziói Egyházközség mellett, mint
kis civil szervezet működih a családok református hitéleti fejlődésének, a gyermekek
keresztény nevelésének, a környezetünkben élő református, és nem református idős
emberek segítése érdekében.

Az év elején a tavalyi éves EMMI pályázaton nyert 250.001.- Ft összegből sikerült egy
nagy nyomatató, és multi-funkciós gépet vásárolnunk, mellyel a hittanoktatásban, a
gyülekezeti élet szervezésében szükséges nyomtatványok készítésében tudunk segíteni.
A készülék azőta jól működik a különböző alkalmak szervezési- és dokumentálási
munkáiban nagy könnyebbséget biztosít a gyülekezet részére.
A támogatásról a pá|yázati elszámo|ást 20L7.03, 30-a előtt sikerült benyújtanunk,
melyet a támogató szervezet elfogadott

Az év folyamán önkénteseink folyamatosan gyűjtéseket végeztek a tervezett
templomépítés érdekében is, és továbbra is különböző feladatokat vállaltak a
gyülekezeti élet támogatása érdekében. Alapítványunk munkájában idén is 10 fő
önkéntes vett részt.
Az önkéntes segítőkkel a szabályoknak megfelelően megkötött szerződéssel működtünk
együtt - EMMI nyilvántartási szám 8942 -.

Munkájuk által továbbra is támogatást nyújtottunk a hittan oktatás során, a hetbnte
megtartásra kerülő gyermekfoglalkozásokon való részvétellel, lebonyolításában való
segítéssel. Valamint az önkénteseinkkel továbbra is a református gyülekezeti hitélet
egyéb rendezvényeinek lebonyolításában is segédkeztünk.

Állandó programokként a települési szintű Wass Albert születésének megemlékezésén
január 08-án, június 06-án a nemzeti összetartozás napján, és szeptemberben a
templomok éje rendezvényeken a szükséges eszközök szállításában, kihelyezésében,
visszaszállításában vettünk ismét részt.
A nyári gyermektáborban mint segítő kísérők szintén több önkéntes volt jelen, a
gyermekek biztonságos felügyeletét, ellátását segíwén.
A kiemelt adventi időszakban az egyedülálló idős gyülekezeti tagok, református taksonl
lakosok meglátogatásában önkénteseink közül is többen részt vettek.

A Taksonyi Adventi vásáron december közepén ismét részt vett alapíwányunk is, mely
során önkénteseink a szolgálatban az együttműködést, a kitartást is gyakorolhatták. A
vásároző érdeklődőket idén is helyben készült finom falatokkal láttuk el, és az adventi
hangulatokat idéző, saját-kezűleg, házi|ag készített fenyődíszek, csipkekészítmények is
megjelentek.
Ez időszakban is több anyagi-tárgyi támogatást kaptun[ mellyel eszközeink
gyarapodtak.



Az önkéntes munkákkal a helyi és a környékbeli református lakosság alkalmain, és
gyülekezeti összejövetelein az önkéntesek által a keresztény nevelés, a református
identitás megismerésében, és meggyökerezésében igyekszünk tevőlegesek lenni.

Célzottanyagi támogatást alapíWányunk a2Ot7-s évben nem nyújtott.

20t7.0B.25-én módosítottuk AlapíWányunk alapító okiratát, annak érdekében, hogy
megfeleljen az Űj, közhasznú szervezeti követelményeknek. Ezután azt az QBH-hoz
benyújtottuh a közhasznúsági kérelmünkkel együtt. Többszöri hiánypótlást követően
végül a hivatal a közhasznú kérelmünket elfogadta és 2017.09.07-én közhasznú
szervetté nyilvánította alapítványunkat. Így 2018-ban az adóhivatalhoz történő
bejelentkezést követően szervezetünk jogosult az adő t o/o-ának fogadására is, tehát jövő
évtől felajánlható részünkre is e támogatás.

Az Új református templomunk építése - melynek támogatását is célul tűztük ki -, az idei
évben már körvonalazódott, a tervek végleges formát öltötteh az év végére pályázat
kiírása történt a kivitelezésre. Azt reálisan láthatjuh hogy alapítványunk az anyagijavak
töredékét sem tudta összegyűjteni, de az Űr Isten munkálkodik, és más forrásból
előteremtette hozzá a szükségeseket.
Bizakodva vártuk, hogy a pályázati kiírás lezáruljon, és az építés megkezdődjön.
AlapíWányunknak továbbra is célja hogy - erőnk és eszközeink függvényében - ahol, és
amiben .lehet részt vegyünk a "Békes§ég Hóza" megvalósításában, s majd esetleg a
működés biztosításában.

" Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedíg ne tőmaszkodjáL
Minden te útaidban megísmered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat. " (Pé1.3, 5-6)

Taksony, 20IB, április 30.

ht^UF{l-r'1
Romsics |ánosné

kuratórium elnöke


