Közhasznúsági jelentés
2006 évi Beszámoló

Az évet elég nehéz körülmények között kezdtük. A tavalyi csõtörés okozta kár helyreállítása
áthúzódott 2006-ra. A Szilfa utca 6. lakói az esküvõk hangereje miatt feljelentést tettek a Ház
ellen, ezért az ilyen rendezvényeket ebben az évben mellõznünk kellett. Ezáltal az Alapítvány
igen jelentõs bevételtõl esett el. A pályázatokat márciusban írták ki, két héten belül 25 pályázatot
kellett beadni, mert olyan rövid beadási határidõt szabtak. Az elsõ nyolcat el is utasították
forráshiány miatt.
Úgy nézett ki, hogy a Kájoni János Ferences Ház mûködése veszélybe kerül.
Szerencsére a második félévben sikerült elég sok pályázatot megnyerni, és többen úgy
gondolták, hogy fontos nekik a Ház, és adományokkal támogatták a Pasaréti Ferences
Alapítványt. Ezúton is köszönjük mindenkinek a támogatást.
A termek új típusú hasznosításáról kellett gondoskodnunk. Az elmúlt év folyamán több
tanfolyamot, vállalati tréninget tartottak a földszinti nagyteremben. Ez a fajta igénybevétel
módosította a közösségi életet és a régi, megszokott programokat.
Az elsõ félévben a Nagyító Alapítvánnyal együttmûködve fiatalok önismereti képzése folyt a
házban.
A gyerekeknek a nagyböjti készület idején kézmûves délutánt szerveztünk.
Májusban kerámia kiállítás volt, júniusban a Pasaréti Szent Antal Kórus ünnepelte fennállásának
55. évfordulóját. Kiállították a számukra kedves fényképeket és relikviákat.
Júniusban K. Jakab Viktória olajfestményeibõl összeállított kiállítást nézhettek meg az ide
látogatók.
A nyár felújítási, karbantartási munkálatokkal telt.
Elkészült az akadálymentesített bejárat, amelyre a Fõvárosi Önkormányzat Esélyegyenlõségi
Bizottságánál pályázati úton 100.000 Ft támogatást nyertünk. A Testvérkék Ferences Óvoda
befejezte a csõtörés miatti falrepedés helyreállítási munkálatait, a Gondviselés Háza a bejárat
fölötti üvegtetõt, valamint a lépcsõházat újíttatta fel.
Az augusztusi vihar nálunk is nagy károkat, és váratlan kiadásokat okozott. A biztosító 50.000
Ft-ot fizetett. Megrongálódott a tetõ, összetörtek a fehér kerti bútorok, a kerti lámpasor, és
gondoskodnunk kellett a letört ágak, kidõlt fák feldarabolásáról, elszállíttatásáról is.
Szeptemberben a régi kapubejáratot újítottuk fel. M. Kiss Katalin keramikus szép cégtáblákat
készített a régi mûanyagok helyett (amelyek feliratai már nem voltak
aktuálisak.
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Ugyancsak szeptemberben itt rendezte meg a II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat az
"Örmény gyökerek" c. kiállítást.
A Kájoni János Ferences Házban ünnepelték a Szociális Testvérek Salkaházi Sára
boldoggáavatását.
Októberben újra együtt lehettünk a tranzitus után. Október 23. tiszteletére megnyílt Daradics
Árpád Vörös történetek c. kiállítása, valamint Tömördy Viktor atya rendkívül érdekes elõadását
hallhattuk történelmünk két nagy évfordulójáról, 1456-ról és 1956-ról.
November 12-én jótékonysági elõadásokat és vásárt rendeztünk a Testvérkék Ferences Óvoda
javára.
Állandó programjaink közül szeretnénk kiemelni a baba-mama klubot. A kismamák minden
szerdán délelõtt találkoznak, változatos programokkal, beszélgetéssel telik a délelõtt.
November utolsó napján adventi koszorúkötést szerveztünk
Decemberben több hangversenynek /Parafónia zenekar, (dec. 16.) OPERA VIVA mesterkurzus
szemeszterzáró dalestje (dec. 17.) / adhattunk helyet.
Ugyancsak decemberben két lelki nap is volt a Házban.
December 9-tõl 21-ig lehetett megtekinteni Gulyás Zsolt festõmûvész Hit Krisztusban c.
kiállítását.
Fentieken kívül rendszeres programjaink: hittanórák, cserkészet, filmklub, egészségmegõrzõ
tornaórák minden korosztály számára.

Minden kedves barátunknak, jótevõnknek köszönjük, hogy anyagiakkal, munkával, imádsággal
segítették a Pasaréti Ferences Alapítványt, és ezáltal a Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia
jószolgálati, kulturális, közösségi rendezvényeit.

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
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