2009. év

A Magyar Kolping Szövetség beszámolója
a 2009. évi közhasznú tevékenységről
(1997. évi CLVI Tv. l9.§ (3) g) pontja)

A

a

Fővárosi Bíróság I4.Pk.64.663lI0.

sz.

haározata alapján 1998. január 1-tő1 mint közhaszrtű szervezet működik.

A

Magyar Kolping Szövetség

2005. április 2-án megtartott országos ktildöttgyrilés által módosított
Alapszabály értelmében, a Fővárosi Bíróság 7.Pk.64.663lI7. sz. határozatával
2005. április

A

7 -tőlr

kiemelkedően közhaszrtű szervezetként működik.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia létrehozfa a Kolping Oktatasi és

Szociális Intézményfenntartó Szervezetet, amely szewezet részérea Magyar

Kolping Szövetség jogutódlással átadta a tiz oktatási és huszonegy szociális
intézményfenntartói

jo

gait.

A Magyar Kolping Szövetség továbbra is ellátja

alapszabályábarl, meghatánozott

köáasmú feladatait.
S zöv et s ég ünk al ap s zab áIy úb an me gfo g almazo tt kö zh as zn ú c élo k :
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Felnőttképzés és oktatás, képességfejlesáés,ismeretterjesztés

szociális tevékenység
Euroatlanti integráció elősegítése

Kulturális, sport, máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység

A meglalósítds eszközei:

.

kolping Adolf szellemiségénekátadása

a

kolping család egyesületeknek.

Megadni az egyesületeknek a szükséges üímogatást, hogy tagjaik ezáItal

is

helyt tudjanak állni kereszténykéntaz életben, a munkában,

hivaüísban, a házasságban és családban, az egyhézban, illetve a világban.

a

. A Kolping

család egyesületek katolikus tarsadalmi tanítísszerint

folytatott tevékenységeáltala kőzjőt szolgálni, valamint az egyház és a
társadalom folyamatos megúj ulásában közreműködni.

. A

magyaí kolping szövetség egy nemzetközi szervezet Hatvan

orczágban működik Kolping Szövetség.
Szövetség képviselteti magát az Európai

keresztiil folyamatosan

Nemzetközi Kolping

Unió

Észtvesziink az

folyamatában. Evente több nemzetkö zi

A Magyar Kolping

A

szervezeteiben. Ezen

Euroatlanti integráció

pr o gr arrton ve

szünk r észt.

Szövetség 2009-ig 108. helyi Kolping Család Egyesületet

hozott létre, melyek az ország egész területét lefedik. Négy körzetbe tömörülve
v

égz\ktevékenységiiket,így beszélheti,ink körzeti rendezvényekről.

A Magyar Kolping Szövetség á|tal

szervezettprogr€rmok,

nyíltak, meghirdetésre

kerülnek (honlap, újság), ezeken bárki résztvehet.

A

Magyar Kolping Szövetségnek 2009. december 31-én 911 ezeí Ft

köztartozása volt az adőhatóság felé.

A Magyar Kolping Szövetség 2009 évi
programjaiból, eseményeiről.

1. Országos Kolping Bál melyet2 évente rendezünk.

2. . Stratégiai konferencia fo\tatása

a körzetekben.

3. Nemzetkőzi foci bajnokság Balassagyarmaton az érsekvadkerti Kolping
c s al

ád szerv

ezé séb en.

S z1

ov áki áb

ó 1,

Román iáb őI, Magyaror szágr

ől, 5

csapat vetttészt.

4. . Nemzetközi ifiúsági tábor Balatonfenyvesen.
5.

Szent Jobb Körmenet.

6. Családi nyaralások

évente több százkolping családtag nyaralhatott

haüíron belül és kívül.

F;laópa Konferencia szeptemberben Pozsonyban. Az

7.

MKSZ 20 tagű

ktildöttséggel vett részt.

8. Nőkonferencia Augsburgban ebben az évbenMagyarországvolt a
díszvendég.Gacs Judit budaörsi kolpingtag nagysikení előadást tartott az
Au gsburg i E gyháv,rte gye

as

szonyainak, Ma

gy at or szágr ől

és

a magy at

Kolping Mozgalomról.

9. Ifiusági

zarándoklat Kölnbe.

Mátravereb

é ly-

S

zentkűt zar ándoklat.

1

0

1

1.Betlehemi láng Bécs.

.

l2.Kolping Katolikus Akadémia előadásai egyre népszenibbek,

és egyre több

kolping család kapcsolódik be a szeívezésbe.

Az

országos,

a kőrzeti a helyi Kolping Család

rendezvényein, valamint a

nemzetkőzi eseményeken szémiásaink szerint több ezeí fö vett részt. A
Szövetség vezető tisáségviselői közíil a Felügyelő Bizottság elnöke, az országos

világi elnök, illetve az országos egyházi elnök nem részesült juttatásban.

A

tartalmi tevékenységről szóló részletes beszámolók és elszámolások
megtekinthetők a Magyar Kolping Szövetség 1035 Budapest, Vihar u. 8. sz.
alatti székhelyén.

Budapest,2010. 05. 20.
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Kovács LászIó
világi elnök

