
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

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

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2019.05.31 01:35:08

01 Fővárosi Törvényszék

0 1 0 1 9 4 2 7    2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.01 11.53.11



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

1 1 2 2 Budapest

Csaba utca

5

    

0 1 0 1 9 4 2 7    

1 2 P k 6 1 2 5 3  2 0 0 4 0 0

1 8 2 5 3 6 4 3 1 4 3

Csikós András

Budapestű 2 0 1 9 0 5 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.01 11.53.11



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1 940 1 596

1 940 1 596

1 940 1 596

1 940 1 596

100 100

2 108 1 840

-268 -344

1 940 1 596

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.01 11.53.11



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. 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

- 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

- alapítótól kapott befizetés

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)

ebből: adományok

3 516 3 086 3 516 3 086

2 181 3 086 2 181 3 086

1 335 1 201 1 335 1 201

3 516 3 086 3 516 3 086

3 516 3 086 3 516 3 086

3 784 3 430 3 784 3 430

3 784 3 430 3 784 3 430

3 784 3 430 3 784 3 430

-268 -344 -268 -344

-268 -344 -268 -344

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.01 11.53.11



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. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1 600 1 200 1 600 1 200

581 586 581 586

91 99 91 99

1 201 1 201

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.01 11.53.11



PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. 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:

1 1 2 2 Budapest

Csaba utca

5

    

1 2 P k 6 1 2 5 3  2 0 0 4 0 0

0 1 0 1 9 4 2 7    

1 8 2 5 3 6 4 3 1 4 3

Csikós András

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.01 11.53.11



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.01 11.53.11



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. Adózott 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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

3 516 3 086

91 99

3 425 2 987

3 784 3 430

3 784 3 430

-268 -344

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.01 11.53.11



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

NEA-NO-18-M-1107

Nemzeti Együttműkődési Alap

2018.04.01-2019.03.31

1 200 000

684 000

1 200 000

684 000

684 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.01 11.53.11



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

VIII/249-2/2018 sz. támogatói szerződés

A Budapest XII. kerületi Hegyvidéi Önkormányzat

2018

586 000

586 000

586 000

586 000

586 000

586 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.01 11.53.11



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Cserkész táborok támogatása

A központi költségvetés 1 % átutalásából

2018

91 376

91 376

91 376

91 376

91 376

91 376

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.01 11.53.11



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442-03 Jegyzőkönyv

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.01 11.53.11



PK-442
PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

beszámolók_2018.pdf



NEA-NO-18-M számú pályázati szerződéshez tartozó beszámoló 

Projekt neve: Kisközösségi értékek 

Elnyert összeg: 1 200 000 

A Nemzeti Együttműködési Alap nagyvonalú támogatása lehetővé tette, hogy az alapítvány 

által támogatott ifjúságnevelő közösségek továbbra is gondtalanul működhessenek, 

megvalósíthassák éves programjaikat, bővíthessék a taglétszámot és az önkéntesek számát. 

Ezek a közösségek olyan programokon keresztül vonják be a fiatalokat, amelyek segítenek egy 

biztos értékrendi alap kialakításához, amelynek legfontosabb pillérei a vallásos nevelés, az 

állampolgári tudatosság, az önkéntes munka, a természet szeretete és a közösség. A pályázat 

megvalósulása alatt több mint 20 gyermek csatlakozott a közösséghez, és 8 fiatal vett részt egy 

vezetői felkészítésen, amelynek köszönhetően szeptember óta önkéntesként dolgoznak az 

alapítvány által támogatott cserkészcsapatokban. Fontos hatásnak gondoljuk, hogy minden 

évben elérünk újabb családokat, akik úgy döntenek, hogy csatlakoznak a közösséghez. Az év 

során megvalósult programok, amelyek működtetéséhez az alapítvány támogatást tudott 

nyújtani, abban segítették a gyermekeket, hogy a „játszva tanulás” módszerével minél több 

ismeretet szerezzenek. Lehetőség volt részt venni hagyományőrző napon, lelki tartalmú 

programokon, kirándulásokon és nomád táborokba is eljutottak. E programok mind azt 

szolgálják, hogy a felnövő generáció olyan szelete legyen társadalmunknak, akik számára az 

önkéntes segítségnyújtás, a keresztény hit, a hazaszeretet Alapítványunk támogatni tudta a 

közösségek által szervezett programok eszközigényeit. Ezáltal sikerült csökkenteni a 

programok részvételi díját, valamint segíteni az önkénteseknek, hogy minden kellék adott 

legyen a programok lebonyolításához. Alapítványunk úgy látja, hogy a gyermekeknek nagy 

szüksége van egy olyan iskolán kívüli közösségre, amely értékeket és célokat ad egy közösségi 

élményen keresztül. Az alapítvány a pályázati forrásokból olyan programokat tudott támogatni 

(nyári tábor, hagyományőrző nap, vezetői továbbképzés), ahol a gyermekek nem frontálisan, 

hanem a gyakorlatba ültetve, játékok és élmények kapcsán találkoztak a magyar 

hagyományokkal, a katolikus hittel és a társadalmi felelősségvállalás kérdéseivel. 

Hegyvidéki Önkormányzat VIII/249-2/2018 számú támogatási szerződéséhez kapcsolódó 

beszámoló 

elnyert összeg: 586 000 

A Hegyvidéki Önkormányzat évről-évre nagyvonalú támogatásokkal segíti a 12. kerületben 

működő cserkészcsapatokat. A 2018-as évre kapott működési támogatást legnagyobb részét a 

nyári cserkésztábor szállásköltségére és útiköltségére fordítottuk. Ez a támogatás tette lehetővé, 

hogy a részt vevő gyermekek kedvezményes árat fizessenek a táborért, valamint a 

nagycsaládosoknak is komoly támogatást tudott nyújtani az alapítvány, így számukra sem 

jelentett gondot, hogy több gyermeküket is elküldjék a nyári táborba, ami a cserkész év egyik 

legfontosabb eseménye. Az év során a gyermekek hétről hétre találkoznak önkéntes 

vezetőikkel, együtt játszanak, lelki tartalmú programokon vesznek részt és olyan gyakorlati 

tudást sajátítanak el a játékok során, amely az iskolai oktatásban kevésbé kerül elő. Ezt, az év 

során megszerzett tudást hasznosíthatják a gyerekek aztán a nyári táborban. A táborban 8-10 



fős kisközösségekben kell együttműködniük, itt tanulják meg igazán azt, hogy felelősséggel 

tartoznak egy közösségért. A 2018-as nyári tábor az alsó tagozatosok számára 6 napos volt, a 

felső tagozatosaknak pedig 10 napos. A nagyobbak a Parádsasvár melletti tisztáson sátraztak, a 

kisebbek pedig Parádon, a Zöld Övezet Vendégházban laktak. A táborokban a gyerekek 

rengeteg élménnyel gazdagodnak, ugyanakkor segíti őket a rendszerességben az előre 

megtervezett napirend. Minden reggel tornával, közös imával és a cserkész szokásoknak 

megfelelően, zászlószertartással kezdtük a napot. Ezután jöttek a különböző programok, 

sportjátékok, kézműves foglalkozás, népdaltanulás, kirándulás, főzőverseny, 

akadályversenyek. stb. Minden kis csapat minden napra kapott egy feladatot, hol a mosogatásért 

voltak felelősek, hol az étkezések előkészítésében kellett segíteni vagy a táborhely 

tisztántartásában. A közös feladatok által a gyermekek megtapasztalták, hogy egy közösség 

csak akkor működik jól, ha mindenki kiveszi a közös feladatokból a részét. A kirándulásokon 

alkalmunk nyílt jobban megismerni a Mátra vidékét, önkéntes vezetőink pedig a tájegységre 

jellemző népdalokat tanítottak a gyerekeknek. Az estéket közös tábortűzzel és imával zártuk. 

A hat és tíz napos táborokban összesen kb 160 gyermek és 20 önkéntes segítő vett részt. 

1%-os felhasználásokból befolyt összeg felhasználása 

Alapítványunk célja, hogy az évről évre növekedő városmajori ifjúságnevelő közösségeknek 

biztos hátteret nyújtson a megfelelő működéshez. A támogatott cserkészközösségek és 

alapítványunk is száz százalékosan önkéntesek munkája által működik, ezért fontosnak tartjuk, 

hogy minden olyan működési és szakmai költséget fedezni tudjon az alapítvány, ami azt 

szolgálja, hogy az önkéntesek zavartalanul tudjanak munkálkodni a közösségekért. A 

városmajori cserkészközösség jelenleg 224 aktív tagot számlál, amelyből 25-en 2018 

szeptemberében csatlakoztak a csapathoz, a növekedő taglétszámhoz új önkénteseket is sikerült 

bevonni. A 2018-as évben az 1%-os felajánlásokból összegyűlt összeget a nyári cserkésztábor 

szállásköltségére fordítottuk. Fontosnak tartjuk, hogy a sok drága nyári program mellett olyan 

alternatívát tudjunk kínálni a szülőknek, amely megfizethető és a nagycsaládosok is el tudják 

küldeni több gyermeküket is. Ebben az évben tehát a tábori szállásköltség egy jelentős részét 

fedeztük ebből az összegből, így az alsó tagozatosoknak szóló, hat napos nyári táboron több 

mint 80 gyermek és 15 önkéntes segítő vehetett részt. A tábor Parádon volt, a Zöld Övezet 

Vendégházban volt a szállásunk. Minden évben választunk egy mesét a tábornak, idén a Narnia 

könyvek történeteit választottuk. A tábor mindennapjait a választott mese szerint szervezzük, a 

segítők és a gyermekek is olyan ruhákban lehetnek és olyan játékokon vesznek részt, amely 

közelebb hozza őket a meséhez. Fontosnak tartjuk, hogy ilyen játékos kereteken át mutassunk 

olyan értékeket a gyermekeknek, amelyek által fejlődhetnek. Így például a becsületesség, a 

közösségért való áldozatos munka, a kitartás. Táborainkat a katolikus értékrend szerint 

szervezzük, így a napi program része a rendszeres ima, vasárnap mise és különböző lelki 

programok. A táborok másik fontos célja, hogy a városi gyermekek harmóniába kerüljenek a 

természettel, tanuljanak a környezetvédelemről és megismerjék az országunk különböző 

tájegységeinek természeti és kulturális örökségét. Ezeknek a célkitűzéseknek sikerült is eleget 

tenni a 2018-as nyári programon is.  
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