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A legemlékezetesebb eseményt a gyülekezet életében a júniusi Nyíracsádi tornádó 
hozta.  

Látva a hírekben milyen pusztítást végzett a vihar ezen a kistelepülésen, amely a gyü-
lekezetünkhöz közel mintegy 35 km-re van, haladéktalanul a helyszínre siettünk és 
felkerestük a viharkárokat szenvedő lakosokat.  

A forgószél legerősebben a falu végén csapott le és hozzávetőlegesen 500 házban tett 
kárt, a helyszín csatatérhez volt hasonlítható a vihar után. Ezen a részen élnek a szegé-
nyebb családok, akiknek otthonai a katasztrófában súlyosan megsérültek.  

A következő napokban 200 adag meleg ételt vittünk a viharkárosultak számára, ame-
lyet nagy örömmel fogadtak. Ez volt az első olyan alkalom, amikor helyzet miatt köz-
vetlenül az autóból kellett osztanunk az ételt. Hirdettük Isten szeretetét is és kint az 
utcán az autó mellett kérték emberek, hogy imádkozzunk értük, mert szükségük van 
rá és jöjjünk hozzájuk rendszeresen.  

Július óta ezért heti rendszerességgel Istentiszteletet tartunk egy kertben, a hideg idő 
megérkezése óta egy helyi család nyitotta meg a házát ahol 40-50 fő vesz részt az al-
kalmakon.   

A Nyíracsádi karácsonyi ünnepségen már 231db Svájcból 
érkező cipős dobozba csomagolt ajándékot oszthattunk szét, 
a munkát folytatni fogjuk.   



GYÖNGYÖSI GYÜLEKEZET 

ÜDVHADSREG SZABADEGYHÁZ MAGYARORSZÁG  

Ebben az évben a legjelentősebb változást az hozta gyülekezetünk életében, hogy megvásároltunk egy ingatlant 

Gyöngyösön. Sajnos az ingatlan nincsen használható állapotban így felújításra vár. Sikerült a felújításhoz nyernünk egy 

Európai Uniós pályázatot, ami azonban nem fedezi a felújítás összköltségét. Nagy terveink vannak az épület hasznosí-

tásával kapcsolatban. Mivel Gyöngyösön és környékén sok a rászoruló ember így szeretnénk egy napi 200 adagos nép-

konyhát üzemeltetni. Az utcai szociális ellátásba is szeretnénk ez által bekapcsolódni. Terveink között szerepel egy 3 

csoportos családi napközi beindítása is. Gyülekezetünk az elmúlt években megnövekedett, sok a gyerek, így a jelenleg 

bérelt, sajnos nem túl komfortos terem kezd egyre szűkösebbé válni. Sok a gyülekezeti szolgálat, de a szociális tevé-

kenység is, ezért egyre égetőbb az a szükség, hogy elkészüljön az új épület. Szerettük volna már ebben az évben bir-

tokba venni és használni, de ez az álom úgy néz ki, hogy csak 2013-ban válik majd valóra. 
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Jóllehet az Üdvhadsereg szolgálatának nagy részét hűséges alkalmazottak és önkéntesek   
végzik és az az ő vállukon nyugszik, a vezetésnek bizonyos része tisztjeinek feladata – ők 
olyan személyek, akiket Isten elhívott, hogy egész életüket az Ő szolgálatába állítsák az     
Üdvhadseregen belül.  
 
Mielőtt az Üdvhadsereg felszenteli és tisztté (lelkésszé) avatja őket, a kadétok (tiszti iskolában 
viselt rangjuk) két évig tanulnak teológiát, Üdvhadsereg jellegzetességeket, kapnak lelki    
képzést és végeznek gyakorlatot az Üdvhadsereg hadosztályaiban/gyülekezeteiben és        
intézményeiben.  
Ez az Üdvhadsereg formális tisztképzése. (Magyarországon részidős teológiai tanulmányokat 
folytatnak egy évig a tisztképzést megelőzően, és egy évig a felszentelést és tisztté avatást 
követően.)  
Jelenleg a teológiai tanulmányok elméleti részét a European Nazarene College Budapestre 
kihelyezett képzésének hallgatóiként végzik, a Wesley Teológiai Szövetség égisze alatt.   

Amikor a két magyar kadét elkezdte 2011. szeptemberében a budapesti tisztképzést, több 
száz kadéthoz csatlakozott a „Feltámadás hirdetői” nemzetközi évfolyamban. A két kadét 
felszentelése és tisztté avatása 2013. júniusában történik.  
 
Ez a szolgálat bővítésének lehetőségét jelenti, amiért mi hálásak vagyunk, és bízunk      
Istenben, hogy még több munkást küld az aratásba. 
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A Követelések növekedése 8 millió Ft fölé azzal függ össze, hogy az Üdvhadsereg egy intézményvezetőnek kölcsönt nyújtott a 
személyes svájci frank alapú lakásvásárlási hitelének törlesztéséhez. Ez a gesztus válaszként történt a kormány felhívására a 
munkaadók felé, hogy támogassák munkavállalóikat a magas kockázatú idegen devizás lakásvásárlási hitelekről forinthitelre 
való áttérésben azáltal, hogy átvállalják a hitelt. A munkavállaló és az Üdvhadsereg között jogilag végrehajtható visszatérítési 
megállapodás van érvényben.  

2012-ben az aktív időbeli elhatárolások növekedését 63 millió Ft-tal 200 millió Ft-ra a 2012 novemberében a Territoriális főha-
diszállásról kapott 2013. évi szubvenció okozta. Az Eredmény kimutatás, mint a Mérleg is, jelentős növekedést mutat a Tárgy-
évi Eredményben, viszont, mint a Mérlegben, a látszólagos javulás mögött egy keményebb valós helyzet rejlik.  

A magyar államtól kapott finanszírozás hasonló szintet mutat, mint 2011-ben a 277 millió Ft-tal, viszont jelentős növekedés 
történt a Territoriális Főhadiszállástól kapott szubvencióban.  Amint fent már említettük, a növekedés a 2012 novemberében 
előre kapott 2013. évi szubvencióról van itt szó.   

A magyar államtól kapott finanszírozás hasonló szintet mutat, mint 2011-ben a 277 millió Ft-tal, viszont jelentős növekedés 
történt a Territoriális Főhadiszállástól kapott szubvencióban.  Amint fent már említettük, a növekedés a 2012 novemberében 
előre kapott 2013. évi szubvencióról van itt szó.  Az Egyéb bevételek növekedését 2011 óta (44 millió Ft értékben) egy buda-
pesti szolgálati lakás eladása okozta, amely értékkel szemben áll az új, szintén budapesti szolgálati lakás vásárlásának költsége 
áll (2012-ben 25 millió Ft, szemben a 2011. évi 2 millió Ft-tal).  

Az Anyagi jellegű költségek csökkentek 18 millióval 2012-ben annak köszönhetően, hogy 2011-ben egyszeri tető- és fűtésrend-
szer javításokat valamint a vizesedés megszüntetési munkálatokat végeztünk a Bajnok utcai épületben, amelyek 2012-ben 
nem ismétlődtek. A kiegészítő személyi jellegű költségek és a munkabérek 4,1%-os inflációkövető emelésének együttes hatása 
a munkabérköltségeket 2011-hez képest 14 millió Ft-tal megnövelte annak ellenére, hogy 2012-ben törekedtünk minden lehe-
tő alkalommal a költségek csökkentésére.  
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Ahhoz, hogy 2013-ban és az elkövetkezendő években megőrizzük a működés jelenlegi szintjét, kiegészítő adományokra lesz 
szükségünk támogatóinktól. E célból együttműködünk a Territoriális Főhadiszállással, valamint helyi és nemzetközi támoga-
tókkal, hogy legalább jelenlegi szinten biztosítsuk munkánk folyamatosságát a társadalom legszélére szorultak között.   

Az Üdvhadsereg   

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat   

A mérleg fordulónapja 2012. december 31   

    Előző év Tárgyév 2012 

A. Befektetett eszközök 1 249 972  1 319 358 

  I. Immateriális javak                0                    0 
  II. Tárgyi eszközök 1 249 972   1 319 358 

B. Forgóeszközök    186 785      289 367 

  I. Készletek               81                97 

  II. Követelések         1 197          8 164 

  III. Értékpapírok        1 910         2 625 

  IV. Pénzeszközök    183 597     278 481 

C. Aktiv időbeli elhatárolások      12 246         4 986 

  ESZKÖZÖK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 1 449 003 1 613 711 

D. Saját tőke 1 284 113 1 388 009 

  II. Tőke változás 1 254 026 1 284 113 

  IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből      30 087     103 896 

F. Kötelezettségek      27 253      25 297 

  III. Rövid lejáratú Kötelezettségek      27 253     25 297 

G. Passziv időbeli elhatárolások    137 637  200 405 

  FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 1 449 003 1 613 711 
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Az Üdvhadsereg    eFt 

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredmény kimutatása (összköltség eljárással)   

  Előző év 2011 Tárgyév 2012 

    Alaptevékenység Vállalkozási Alaptevékenység Vállalkozási 

I. Értékesités nettó árbevétele   747   1 064 

II. Aktivált saját teljesitmének értéke         

III. Egyéb bevételek   22 549   43 869 

IV. Támogatások         

  -egyházi   1 189   1 096 

  -központi kv. -i   277 097   276 822 

  -helyi önkormányzati         

  -Nemzetközi Üdvhadsereg   100 079   167 960 

  -egyéb   10 369   9 927 

V. Pénzügyi műveletek bevételei   14 865   14 014 

VI. Rendkivüli bevételek   989   989 

A. Összes bevétel   427 884   515 741 

VII. Anyagjellegű ráforditások   165 677   147 241 

VIII. Személyi jellegű ráforditások   181 217   195 313 

IX. Értékcsökkenési leirás   48 948   42 624 

X. Egyéb ráforditások   1 805   25 472 

XI. Pénzügyi műveletek ráfordításai   150   1 195 

XII. Rendkívüli ráfordítások         

B. Összes ráforditás   397 797   411 845 

C. Adózás előtti eredmény (A-B)   30 087   103 896 

I. Adófizetési kötelezettség         

D. Tárgyévi eredmény   30 087   103 896 
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