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Tisztelt Képviselő-testület!

1. A Képviselő-testület 90/2008.(III.05.) sz. határozatával a Magyarországi Cigányokért Köz-
alapítvány részére - megszerzési díj fizetése nélkül – biztosította a Bp. IX. Üllői út 115/a. fszt. IV. sz.  
alatti 207,36 m2 alapterületű nem lakás célú helyiséget, a bérbeadástól számított 10 éves időtartamra,  
az akkor hatályos 7/2006.(III.10.) sz. rendelet 24.§(1) bekezdésben meghatározott bérleti díj fizetése 
mellett. A helyiségbérleti szerződést a Közalapítvány 2008. április 14-én megkötötte az önkormány-
zattal. 
A Magyar Köztársaság Kormánya 1071/2011.(III.23.) Korm. határozata alapján a Magyarországi Ci-
gányokért Közalapítvány megszüntetését kezdeményezte a közfeladat más szervezeti keretek között  
történő hatékonyabb ellátása érdekében. A határozat alapján a megszűnt Közalapítvány feladatait – 
ideértve a Közalapítvány megszűnésekor fennálló kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogai-
nak érvényesítését is – a Wekerle Sándor Alapkezelő látja el. 

A KIM Wekerle Sándor Alapkezelő a mellékelt kérelmet nyújtotta be a Magyarországi Cigányokért  
Közalapítvány (továbbiakban: MACIKA) által bérelt Üllői út 115/a. fszt. IV. sz. alatti helyiség további  
bérlésére. 
A Macika iratai jelenleg is az említett ingatlanban vannak és feladatait az Alapkezelő veszi át, ezért  
szeretnék megtartani a MACIKA által bérelt helyiséget.

A Wekerle Sándor Alapkezelő alapfeladata a különböző területekhez tartozó pályázatkezelési tevé-
kenységek ellátása az alábbi területeken:

− társadalmi esélyegyenlőséget, felzárkózást segítő intézkedések
− egyházi
− nemzetiségi, kisebbségi
− civil
− oktatási, szociális és ifjúsági
− nemzeti, nemzetpolitikai
− Európai Uniós támogatások

.
Az Alapkezelőnek a közigazgatási és igazságügyi miniszter által megjelölt fejezeti kezelésű előirány-
zatok pályázati vagy más úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzé-
sével kapcsolatos feladatok ellátása az alaptevékenysége. A kiírások között található normatív jellegű,  
ösztöndíjszerű és pályázati alapú kiírása, miáltal lefedi a pályázási formák teljes spektrumát.

Kérelmező elképzelése szerint kedvező döntés esetén megoldott lenne az Alapkezelő részére a MACI-
KA által megkezdett tevékenység továbbvitele.

Az Önkormányzat a helyiség után jelenleg havi 36.288,-Ft közös költséget, valamint 1.634,-Ft kezelé-
si díjat (FV Kft.), összesen 37.922,-Ft-ot fizet. Ennek alapján javasoljuk, hogy a helyiségre fizetendő 
bérleti díj mértékét 38.000,-Ft/hó+ÁFA összegben állapítsa meg a Képviselő-testület. A közös költség 
esetleges emelése, illetőleg az FV Kft. kezelési díjának változása miatt javasoljuk továbbá, hogy a bér-
leti díj minden évben igazodjon az Önkormányzatot terhelő költségekhez.

2. A Református Gyülekezet a mellékelt kérelemmel élt a József Attila Lakótelepen helyiség-
bérlésre a református egyház gyülekezeti tevékenységének folytatására. A Református Gyülekezet táv-
lati célja egy református templom megépítése.

1974 óta nincs a József Attila Lakótelepen református templom, ennek ellenére a Gyülekezet változó 
helyszíneken folytatta gyülekezeti tevékenységét.
Ezek közül az alábbiak a legfontosabbak:
- Interneten keresztül és személyesen a szenvedélybetegek megkeresése, és számukra megfelelő terá 
   pia kidolgozása,  



- Gyermekek részére hitoktatás tartása, baba-mama kör szervezése, misztérium játékok,   
- Heti rendszerességgel előadás tartása  "Hogyan lehetsz keresztény és magyar?" témakörben, 
- Egyházzenei énekkar szervezése, működtetése,
- Magyar néptánc technikai képzés fiataloknak, idősebbeknek,  
- Tudományos diák- és felnőtt önképző kör működtetése a magyar kultúra vizsgálatára,
-  Ún. "Túr de flanc", azaz szerencsésebb helyekről származó használt ruha-, és más (pl. élelmiszer)  
természetbeni segélyek osztása,
- Időseket, betegeteket látogató diakónusi szolgálat létrehozása.

A Gyülekezet képviselője az Önkormányzat tulajdonában lévő, 2009. októbere óta üresen álló Bp. IX. 
Toronyház u. 3/B. fszt. VI. sz. alatti, 59,6 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség haszná-
latára vonatkozóan nyújtott be kérelmet. Az Önkormányzat a helyiség után jelenleg havi 5.960,-Ft kö-
zös költséget, valamint 1.634,-Ft kezelési díjat (FV Kft.), összesen 7.596,-Ft-ot fizet. Ennek alapján ja-
vasoljuk, hogy a helyiségre fizetendő bérleti díj mértékét 8.000,-Ft/hó+ÁFA összegben állapítsa meg a 
Képviselő-testület. A közös költség esetleges emelése, illetőleg az FV Kft. kezelési díjának változása 
miatt javasoljuk továbbá, hogy a bérleti díj minden évben igazodjon az Önkormányzatot terhelő költ-
ségekhez.

3.  A Képviselő-testület  323/2005.(IX.06.)  sz.  határozatával  úgy döntött,  hogy a Dzsumbuj 
Egyesület  Ferencvárosi  Tanoda  tevékenységét  közérdekűvé  minősíti  és  tevékenysége  céljára 
határozott időre szólóan, 2015. november 30-ig megszerzési díj fizetése nélkül, az FB Kft. kezelési 
díjának megfelelő bérleti díj megfizetése mellett biztosítja a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő Bp. IX. Tűzoltó u. 33/A. fszt. II. sz. alatti 90 m2 alapterületű helyiséget.
A  Közért  Egyesület helyiség  bérlet  iránti  kérelmet  nyújtott  be  az  Önkormányzathoz,  miszerint  a 
Ferencvárosi Tanoda által használt Budapest, IX. Tűzoltó u. 33/A fszt. II. szám alatt található helyiség 
átadását kéri az Egyesület részére. Kérelméhez mellékelte a Ferencvárosi Tanoda támogató levelét,  
melyben a Tanoda képviselői nyilatkoznak, hogy a Közért Egyesület kérelmének kedvező elbírálása 
esetén lemondanak tárgyi helyiség bérleti jogáról.

Az Önkormányzat a helyiség után jelenleg havi 2.356,-Ft kezelési díjat (FV Kft.) fizet. Ennek alapján 
javasoljuk, hogy a helyiségre fizetendő bérleti díj mértékét 2.500,-Ft/hó+ÁFA összegben állapítsa meg 
a Képviselő-testület. Az FV Kft. kezelési díjának változása miatt javasoljuk továbbá, hogy a bérleti díj 
minden évben igazodjon az Önkormányzatot terhelő költségekhez.

A Közért Egyesület fő tevékenysége:
-  A  Középső  Ferencvárosban  és  környékén  élő  emberek  életminőségének  javítása,  közösségi 
tevékenységek támogatása, közösségi tér létrehozása, fenntartása.
- Civil Műhely létrehozása.
- Ifjúsági információs pont létrehozása.

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elide-
genítésére és megszerzésére vonatkozó 7/2006.(III.10.) sz. rendelet 21.§ (1) bekezdése értelmében:

„Pályázat nélkül adható bérbe helyiség:
a) az önkormányzat által alapított közalapítványoknak, gazdasági társaságoknak, a kiemelten közhasz-
nú tevékenységet  folytató  szervezeteknek a Képviselőtestület  minősített  többséggel  hozott  döntése 
alapján,
b) a Gazdasági Bizottság döntése alapján, ha a tevékenység folytatását a Képviselőtestület minősített 
többséggel közérdekűnek nyilvánítja.”

Fentiek alapján kérem, hogy a közérdekűvé nyilvánítás valamint a szervezetek helyiségkérelme ügyé-
ben dönteni szíveskedjenek.

Budapest, 2011. december 1.
Formanek Gyula s.k.

alpolgármester                                                  



Határozati javaslat I.

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- úgy dönt, hogy a KIM Wekerle Sándor Alapkezelő tevékenységét közérdekűnek nyíl    vá-
nítja,
- a Gazdasági Bizottság hatáskörét eseti jelleggel elvonja és részükre a Bp. IX. Üllői út 115/A. 
fszt. IV. sz. alatti helyiségcsoportot megszerzési díj fizetése nélkül, határozott időre 2015. de-
cember 31-ig szólóan biztosítja, együttműködési megállapodás megkötése mellett,
- a bérlet díj mértékét havi 38.000,-Ft/hó+ÁFA összegben állapítja meg, továbbá úgy dönt, 
hogy amennyiben a társasház közgyűlése a közös költség emeléséről, valamint a Képviselő-
testület az FV Kft. kezelési díjának emeléséről határoz, úgy az emelést a bérleti díjban érvé-
nyesíteni kell.
- a helyiségbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő nyilatkozik a  
MACIKA által tárgyi helyiség vonatkozásában felhalmozott közüzemi díj hátralékok szolgáltatók felé  
történő megfizetéséről.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 30 nap 

Határozati javaslat II.

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- úgy dönt, hogy a Református Gyülekezet tevékenységét közérdekűnek nyilvánítja,
- a Gazdasági Bizottság hatáskörét eseti jelleggel elvonja és részükre a Bp. IX. Toronyház u. 
3/B.  fszt.  VI.  sz.  alatti  helyiségcsoportot  megszerzési  díj  fizetése  nélkül,  határozott  időre 
2015. december 31-ig szólóan biztosítja, együttműködési megállapodás megkötése mellett
- a bérlet díj mértékét havi 8.000,-Ft/hó+ÁFA összegben állapítja meg, továbbá úgy dönt, 
hogy amennyiben a társasház közgyűlése a közös költség emeléséről, valamint a Képviselő-
testület az FV Kft. kezelési díjának emeléséről határoz, úgy az emelést a bérleti díjban érvé-
nyesíteni kell.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 30 nap

Határozati javaslat III.

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
- úgy dönt, hogy a Közért Egyesület tevékenységét közérdekűnek nyilvánítja,
- a Gazdasági Bizottság hatáskörét eseti jelleggel elvonja és részükre a Bp. IX. Tűzoltó u. 
33/A. fszt. II. sz. alatti helyiségcsoportot – a helyiség megüresedését követően - megszerzési 
díj fizetése nélkül, határozott időre 2015. december 31-ig szólóan biztosítja, együttműködési 
megállapodás megkötése mellett,
- a bérlet díj mértékét havi 2.500,-Ft/hó+ÁFA összegben állapítja meg, továbbá úgy dönt, 
hogy amennyiben a Képviselő-testület az FV Kft. kezelési díjának emeléséről határoz, úgy az 
emelést a bérleti díjban érvényesíteni kell.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 30 nap a szervezetek tájékoztatására



Ferencváros Önkormányzati Képviselő Testület  részére

A Bp. Külső-Üllői Úti Református Egyházközség tevékenységi köre
különös tekintettel a közérdekűségére

Történelem és jelen….

A József Attila lakótelep mai helyén, a Mária Valéria telepen már az 
1920-as években volt egy kicsi református gyülekezet, mely összefogta a területen élő nagyon 
szegény lakosokat. Előbb csak az Üllői Úti Általános Iskolában volt  istentiszteleti helyük, majd 
nekifogtak és építettek egy barakk templomot( akkor azt mondták, hogy "neobarokk  stílusban"…)  A 
gyülekezet a terület egyetlen kulturális intézménye volt, hiszen az istentiszteletek megtartásán túl 
volt énekkaruk, keresztény olvasókörük, foglalkozások gyermekeknek és ifjaknak.

1938-ban a budapesti nagy gyülekezetek leányegyházközségeit  önállósították, így lett önálló 
egyházközség  -  önálló jogi személy lelkésszel, kántorral, harangozó-egyházfival -  a Külső-Üllői Úti 
Református Egyházközség.  Tagjai nagyon szegény emberek voltak, hiszen az ugyanekkor alakult 
pasaréti gyülekezetnek  egy év elmúltával éppen 10x annyi bevétele volt …

A háború alatt, majd utána is templomot szerettek volna építeni, s össze is gyűlt rá a pénz, 
sőt elkészültek a tervek is, melyeket most is őrzünk , de 1947-től már nem engedélyezték a templom 
felépítését -  a területen pedig néhány év múlva megépültek az első nagy házak…..

1974-ig továbbra is a barakk templomot használta a gyülekezet évi 40-50 keresztelővel és 
ugyanennyi temetéssel, ami 4-6000 reformátusnak felel meg.  A metró építésekor felszámolták a 
templomot  és a lelkészlakást,  és a gyülekezet tagjait a Nagyvárad téri református templomhoz 
csatolták. 

1983-ban az akkori püspök, dr. Tóth Károly kezdeményezésére összeírta Ablonczy Dániel 
lelkipásztor a még fellelhető reformátusokat, és ők azt kérték, hogy lehessen önálló gyülekezetük. 
Mivel a gyülekezet egyházi  területe nem azonos a polgári kerületekkel, és a Külső-Üllői Úti 
gyülekezetnek része Kőbánya Gyárdűlő   - Kuttó, figyelembe véve az akkori politikai helyzetet is, az 
egyház  a X. kerületben vásárolt  egy lerobbant ingatlant, amelyet  nagy erőfeszítéssel , holland, 
svájci, német testvérek, amerikai magyarok stb. segítségével sikerült felújítani, s a padlástérben  egy 
szép imatermet létesíteni 1989-ben.  (Az imaház nem készült  el teljesen, ugyanis pl.csak ebben az 
évben tudtuk hőszigetelni , 10 éve tartó folyamatos munkával. Nincs megfelelő gyülekezeti termünk 
kiscsoportok számára, előadások megtartására…)  Ezen épület ma a kőbányai részt képes ellátni, az 
itt élő  kb. 1000, magát reformátusnak valló lakó számára jelent megoldást. A József Attila 
lakótelepről érthetően nem járnak át a reformátusok erre a számukra ismeretlen környékre.
 1974- 2011 között a József Attila lakótelepen nem tudtunk istentiszteleti, és gyakorlatilag 
semmilyen egyházi tevékenységet folytatni.  A mostani óvodásoknak, iskolásoknak már a szülei sem 
jártak templomba, ezért nagyon csekély az esély a hittanoktatáson keresztül  elérni a családokat. 

1990 után felismerve a változásokat és azt a tényt, hogy a lakótelepen nem épültek meg a 
nélkülözhetetlen kulturális létesítmények, a ferencvárosi területfejlesztési  tervben szerepelt  egy  kb. 
1000 nm-es kijelölt terület templom építése céljából . Sajnos 20 év alatt semmi sem történt ebben a 
kérdésben.  

2010-től  Ferencváros polgármestere, képviselő testülete,  lakótelepi  részönkormányzata 
alapvetően másképpen értékelték az egyházak és a civil szervezetek tevékenységét, mint az a korábbi 
időkben történt. 
 



2011-ben az Önkormányzat pályázati segítségével a Dési Huber Művelődési Házban kaptunk 
lehetőséget egyházi tevékenységre (2500 Ft/ óra).  Így ebben az évben már van legalább hetente egy 
alkalom, amikor néhányan a lakótelepről összejőve imádkozunk a lakótelep minden lakójáért….

2011 tavaszán, a Föld Napján a gyülekezet sátrában gyermekeket  láttunk vendégül 
csúszdával, teremtésvédelmi rajzolással.  Részt vettünk a Lakótelepi Vigasságokon is.

2011 őszén az autómentes napon szintén kint vontunk egy önálló sátorral a legfiatalabbakat 
megszólítva.

2011 adventjében együtt fogunk gyertyát gyújtani a  Csiga parkban a római katolikus 
testvérekkel, valamint az önkormányzati képviselőkkel.  Jelenleg egyébként a lakótelep központi 
parkjának legfontosabb helyén, ahol templom  (egyházi tevékenységre) és előtte szabadtéri színpad 
(önkormányzati  és civil szervezésű kulturális tevékenységre)  kellene legyen (ahogy a Bakáts téren is 
van), tehát ezen a helyen egy zöldfedeles  WC  házikó áll.  

2011 december 17-én szombaton du. a lakótelep civil szervezetei  adventre készülő 
kézműves foglalkozást fognak tartani a Misztrál együttes részvételével. A foglalkozásról (adventi 
koszorúk, karácsonyi játékok készítése)  és a koncertről nem lehet eldönteni, hogy egyházi vagy 
önkormányzati  feladat, tevékenység, hanem egyszerre mind a kettő. Sőt hozzá kell tenni, hogy a civil  
szervezetek a harmadik szervező erő, vagyis a lakosság, a lakótelepiek érdekében példaszerű 
összefogásnak lehetünk tanúi.  Az eseményt  megfelelő hely hiányában a X. Bihari úti  (padlás) 
templomban tartjuk meg. 

A Magyar Köztársaság Alaptörvénye így kezdődik: " Isten, áldd meg a magyart!" . Európában 
a XXI. században példa nélküli, hogy egy nemzet magát kereszténynek vallja meg a Magyar Szent 
Koronának az Országházba való elhelyezésével és az Alaptörvényben a magyar keresztény egyházak 
nemzetmegtartó szolgálatának elismerésével.  

Szeretnénk, hogy a József Attila lakótelepen  -  a római katolikus, evangélikus és néhány más 
keresztény gyülekezettel együtt - az eddigieknél  hatékonyabban, minél több lakoshoz  eljutva 
hirdethessük az evangéliumot, az örömhírt: azt, hogy minden testi-lelki nyavalyánk, és ráadásul most 
súlyos eladósodásaink ellenére hívőként, de még inkább mindennapi emberként teljes bizalommal 
rábízhatjuk magunkat Isten szeretetére, Jézus Krisztus kegyelmére és a Szentlélek erejére.  Tisztában 
vagyunk azzal, hogy a lakótelepi emberek nagy részének ( akiknek nagyszülei, dédszülei nagyrészt 
vidékről és a határon túlról népesítették be a lakótelepet) alig van fogalma  arról, hogy a magyar 
nemzet ténylegesen keresztény volt és az a kultúra, amit most újra meg akarunk tanítani, keresztény 
alapú kultúra.  

Nem csak arról van szó, hogy az egyházak a lakótelepen hogyan fognak a jövőben boldogulni, 
hanem inkább arról, hogyan lehetne az Önkormányzatnak, a civil szervezeteknek és az keresztény 
egyházaknak összefogniuk, hogy együtt képesek legyünk a lakótelepieket  újra megtanítani 
közösségekben élni, egymásra figyelni, egymásért tenni, imádkozni, együtt OTTHONNÁ tenni a  Külső 
- FERENCVÁROST. 

A feladat, azaz mit szándékozunk tenni mint egyházközség?

 Szükséges az egykori templom helyett egy új templomot építeni, ahogy ez megtörtént más 
lakótelepeken: Külső- Kelenföldön, Gazdagréten, Káposztásmegyeren, Békásmegyeren, s most épül 
Soroksáron, s más helyeken. A templom nem csak egyházi, hanem közművelődési célt is szolgál, 
hiszen a feladat közös a civil szervezetekkel és az Önkormányzattal. 

 Szeretnénk, ha az Önkormányzat helyet adna az egyházi rendezvényeknek, s ez meg is 
történt, hiszen bérelhetjük a Dési Huber Művelődési Házat. (2500 Ft/ óra, megjegyzem, hogy aki 
szegény, aki devizahiteles, szenvedélybeteg, éppen válófélben van, vagy nincs állása, tehát akik közt a 
legtöbb lelki válsággal küzdő van, akikért imádkoznunk kell:  nem fizetőképesek… s erre a szolgálatra 
sehonnan sem kapunk segítséget, egyedül az önkormányzat segít, s ebben az évben segített is nem 
az egyház, hanem a rászorulók érdekében, a köz érdekében!)



   Mindenképpen szükséges, hogy egy helységünk legyen a lakótelepen és ezért gondoltam, 
hogy a görög önkormányzat volt irodahelyisége talán jó kiindulópont lehetne. Eddig nem láttam még 
a helyiséget, ezért először is szükséges lenne, hogy lehetőséget kapjak, hogy megvizsgáljam, mire 
alkalmas, milyen átalakításokat kellene elvégezni. (Új, világos ablakok, fűtés, világítás, berendezés 
-azt hiszem legalább hat számjegyű lesz a felújítás…,) Ezek után meg kell kérnem az 
egyházfőhatóságaimat,  (egyházmegye, egyházkerület)   hogy biztosítsák a forrásokat a felújításhoz és 
az üzemeltetéshez.

 Tekintettel arra, hogy az egyház feladata: eljuttatni Istennek jelenlétét az emberek szívébe 
mindenképpen az emberek érdekét, közérdekét szolgálja, s mivel erre régi típusú forrást (egyházadó) 
nem vehetünk igénybe, mert megszűnt, más (pl. vállalkozásból, kuruzslásból, stb. származó ) saját 
forrásunk sincs, tehát az önkormányzattól kell kérnünk, hogy  az eddigi pályázati segítség mellett a 
felújítandó bérleményt jelképes összegért bocsássa rendelkezésünkre, hogy közös művelődési 
feladatainkat elvégezhessük.  

Ha nincs mód az épületrész használatba vételére, maradunk a Dési Huber Művelődési 
Házban…, s várunk egy jobb megoldásra, valamint igyekszünk eljutni az emberekhez. 
Mit lehet csinálni egy felújított irodányi helyiségben ?

- Első sorban helye kell legyen a lakótelepiekért való szüntelen imádkozásnak. 
- A homlokzaton mindenki tudtára adhatjuk, hogy a református egyházközség megkezdte újra 

szolgálatát és aki szeretné, hogy imádkozzanak érte, vagy aki másokért szeretne közösségben 
imádkozni, az megteheti, szeretettel várjunk minden héten. 

- Hétköznap és vasárnap istentiszteletet, imaórát tarthatunk, amelyet akár felvételről 
közvetíthet a  9Ker TV.

- A lelkészt lelkigondozási kérdésekben adott időben el lehet érni. Ez lehetőséget adhat a 
lakóknak arra, hogy  a máshol fel nem tehető kérdéseiket elmondhassák. 

- Lelkészi hivatal működtetése: keresztelési,házasságkötési és temetési szolgálatok 
bejelentése, nyilvántartás, levéltár, könyvtár, hivatalos órák. 

- Egy diplomás közmunkást megbízunk azzal, hogy készítsen címlistát mindazokról, akik az 
egyházon keresztül kapcsolódnak a lakótelepi közösséghez. Ezen levelezési módszerrel a lelkész e-
mailon is segíthet  lelki kérdésekre válaszolva, valamint honlapon keresztül is tarthatunk kapcsolatot. 
A civil szervezetekkel, kultúrházzal, önkormányzattal  együtt közös adatbázis hozható létre a közös 
rendezvények szervezéséhez, különösen a szabadtéri nyári komolyzenei, népzenei és egyházzenei 
rendezvények terén. 

- Interneten keresztül és személyesen el lehet érni a szenvedélybetegeket, hogy számukra 
megfelelő terápiát ajánljunk.  

- Gyermekek részére hitoktatást (baba-mama körtől kezdve) tarthatunk. Különös tekintettel a 
misztérium játékokra.  Sajnos a jelenlegi iskolai rendszer lehetőségek erre nem kellően alkalmasak. 

- Hetente előadást tarthatunk, pl. a "Hogyan lehetsz keresztény és magyar?" témakörben. 
- Egyházzenei énekkart működtethetünk.
- Ha alkalmas lenne a terem, magyar néptánc technikai képzést adhatunk a fiataloknak, 

idősebbeknek, hogy bármilyen táncházban otthonosan érezzék magunkat.  
- Tudományos diák- és felnőtt önképző kör működhet a magyar kultúra vizsgálatára.
- Ún. "Túr de flanc", azaz szerencsésebb helyekről származó használt ruha-, és más (pl. 

élelmiszer)  segélyek osztása. 
- Időseket , betegeteket látogató diakónusi szolgálat

Hát, egy ekkora helységben ennél több közérdekű, közhasznú feladatot ellátni nem nagyon lehet, 
hiszen csak a kulturális feladatokról volt eddig szó, amiben az egyház együtt működhet  a civil és 
önkormányzati szervezetekkel.  Nem volt szó az egészségügyi, a szociális és oktatási-nevelési, 
társadalmi együttműködési lehetőségekről. 

                                                                            Tisztelettel: Bereczky Zoltán   
                                                                                          református lelkész




