
 

 

A romániai CE Szövetség  
Projektek és közösségek 

ELİSZÓ 
 

A CE Szövetség küldetése hogy Krisztust valló, szolgáló életre segítı közösség legyen, 
az Egyház megújulása és a társadalom evangelizálása érdekében. 

A CE Szövetség alapelvei 
1. Jézus Krisztus megvallása 

2. Szolgálat 

3. Egyházhoz való hőség 

4. Közösség Isten népével 

Jövıkép 
A CE Szövetség  Krisztus-központú sokszínő közösségek családja. 

A romániai CE Szövetség a fentieket igyekszik képviselni immár több mint 24 éve és 
bátran elmondhatjuk, hogy ezekben az években rengeteget fejlıdött úgy 
infrastrukturálisan mint a programok és projektek számát, változatosságát, minıségbeli 
növekedését és kitartását illetıen is. Számos projektnek, rendezvénynek  már több mint 
15 éves múltja van, és ezekért hála a jó Istennek a kitartásért és a következetes 
munkáért, míg más projektek, rendezvények most élik a virágkorukat, és adja Isten, 
hogy még sokáig így legyen. Ugyanakkor más projektek, rendezvények most indulnak, 
most kapnak új szárnyakat, és ez is csodálatos, hisz  a folyamatos megújulásra 
szükségünk van ugyanúgy a friss szellıre, levegıztetésre is. 

Az idén egy új rendezvény veszi kezdetét, a Körzeti Képviselık Tanácsának (KKT)  
forúma, mely mindenekelıtt azt a célt szolgálná, hogy a Romániai CE Szövetség mint egy 
egységes egész hangolódjon össze a különbözı fiókok, közösségek és projektek egymás 
jobb megismerése, a közös kérdések megvitatása, valamint a közös bátorítás által. 

Erre az alkalomra készült el ez a füzetecske, amellyel elsıdleges célunk az, hogy 
bemutassuk a KKT minden résztvevıjének a CE Szövetség tevékenységeit, hogy 
mindannyian képet kapjunk arról, hogyan is állunk 2015-ben, mennyi mindenért 
adhatunk hálát, és ugyanakkor mennyi mindent hordozhatunk imáinkban ezen túl is. 

A füzet tartalmát illetıen, az elsı részben minden CE-fiók bemutathatta a projektjeit és 
közösségeit (a fiókok ábécésorrendben követik egymást:Kolozsvár, Maros, Várad és 
Zilah) ,  a második részben pedig olyan általános informáciokat közöltünk amit minden 
KKT- tagnak fontos ismernie (alapszabályzat, CE Szervezeti struktúra, valamint a jelenlegi 
stratégiai irányok). 

Köszönet a beküldött információkért, a sok csodálatos megvalósításért és ne feledjük el, 
hogy a romániai CE Szövetséget 2015-ben mi képviseljük, és egyen-egyenként mindenkin  
múlik ennek jelene és további jövıje.  
Adjon Isten erıt, bölcsességet és kitartást további munkánkhoz! 
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Projekt neve:  FÜGGİLEGES IFJÚSÁGI KONFERENCIA 

Indulás éve: 2003 

Profil:  Ifjúsági misszió 

A projekt rövid leírása: 

A kezdetekben (1999) diákokat 
összegyőjtı évenkénti találkozó 2003 óta 
igyekszik tudatosan is fıleg a tini 
korosztályt megszólítani és elérni. A Függıleges jó lehetıségnek bizonyul arra, hogy nem 
szokványosan, de/és hitelesen beszéljen a keresztény értékekrıl, a mindent megvizsgáló, 
kritikus, lázadó, de ugyanakkor lelkileg éhes és otthontalan fiataloknak.  
Elért személyek száma: 400/év. 

A kolozsvári  CE-körzet projektjei 

PROJEKTFELELİS NEVE ÉS ELÉRHETİSÉGEI: 

PITÓ ORSOLYA EMİKE 

Tel. 0757 022534, Email: fuggoprojekt@gmail.com  

A Függıleges egy vándorkonferencia, de 
nemcsak a helyszínekben változatos. A szerve-
zıcsapat igyekszik minden évben olyan köz-
ponti témát választani, mely aktuális problé-
mákat vet fel, azokra a kérdésekre összpon-
tosítva, melyek a fiatalokat foglalkoztatják.  
E témák köré épül fel a konferencia három- 
napos fıprogramja.(péntek délutántól- vasár-
nap délig). 

 2014-tıl a konferencia két helyszínen  és 
kizárólag a 14-18 éves korosztályt megcélozva 
szervezıdik.   

Az idéni (2015), 17. Függıleges témája a család lesz, a tinik 
problémáikra próbálunk választ keresni, teret biztosítani arra, 
hogy  kérdéseiket föltehessék. Föl szeretnénk mutatni a mennyei 
Atyát, és átadni az örömhírt, hogy ık is Isten családjához tartoz-
hatnak.  

Alkalmazottak száma:   1 

Önkéntesek száma:   30-50 
Misszióorientáltság:  100% 
Támogatók:  
Helyi gyülekezetek, CE Szövetség, Genéziusz,  

NCSZI, Therezia Kft  

Mottó/vezérige:  

„Ha énbennem maradtok és az én beszédeim ben-
netek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és 
meglesz az nektek. Abban dicsıíttetik meg az én 
Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legye-
tek nekem tanítványaim.” Jn 15,7-8 
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A kolozsvári  CE-körzet projektjei 

Projekt neve:  VAN EGY TÉGLÁM KENYÁBAN  

Indulás éve: 2010  

Profil:         Szociális, közösségfejlesztés  

A projekt rövid leírása: 

A „Van egy téglám Kenyában” projekt ötlete 2010 ıszén 
született meg néhány fiatal egyetemista kezdeményezésére, 
miután egyikük, Halmen Balázs visszatért Kenyából, ahol 
négy hónapig önkéntes munkát végzett a Viktória-tavon 
fekvı Rusinga szigetén, egy helyi kenyai szervezetnél, a 
Sargy Community Development Groupnál. A projekt lényege 
e szervezet felkarolása és fenntartható támogatása.   

Eddigi tevékenységeink: 
2010 - elsı 4 hónapos önkénteskedés, Van egy téglám 
projekt születése és önkéntesház felépítése  

2011 - elsı munkatábor megszervezése - 16 
ember, új iskola építésének elkezdése  

2011 - Fogadj örökbe egy kenyai gyereket 
projekt elindítása  

2012 - elsı Jótékonysági Turizmus Tábor  
megszervezése - 6 résztvevı/támogató  

2013 - második munkatábor megszervezése - 4 
ember, új iskolaépület befejezése és hivatalos 
nyitóünnepsége  

2013 - özvegytámogatói program elkezdése  

2014 - kenyai iskolaigazgató elutaztatása Romániába, fundraising- körút megszervezése  

2014 - több mint 30 kecske kiosztása az özvegy nıknek  

2015 - második Jótékonysági Turizmus Tábor  megszervezése - 12 résztvevı/támogató 

Alkalmazottak száma:   1   Önkéntesek száma:   10 

Misszióorientáltság:  10% 

Támogatók: Személyes adományok téglajegyek formájában, szponzo-
rizálások cégek részérıl 

Partnerek: Blythswood, Dorcas, Genezius 

 PROJEKTFELELİS NEVE ÉS ELÉRHETİSÉGEI: 

HALMEN BALÁZS 

Tel. 0736-392529, Email: balazs_halmen@yahoo.com 
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Projekt neve:  GENÉZIUSZ TÁRSASÁG  

Indulás éve: 1994 

Profil:  Ifjúsági misszió 

A projekt rövid leírása: 

A CE Szövetséghez tartozó Genézius Társaság célkitőzései: fıként egyetemista misszió, de 

nem kizárólag: 1. diákok és fiatal felnıttek elérése az evangéliummal, közösségbe való 

bevonása, 2. olyan bibliaórák és egyéb közös tevékenységek szervezése, amelyek révén 

családias közösséggé formálódhatunk, együtt fejlıdhetünk a hitben, és megoszthatjuk min-

dennapi harciankat. 3. a fiatalok szolgálatra, hitvallásra nevelése, és 4. szolgálatra való lehe-

tıség teremtése. Elért személyek: 30 
Rendszeres tevékenységeink: 
-heti rendszerességgel bibliaórák 
(szerdánként) 

-imaközösség minden hétfın reggel 

Alkalmazottak száma:  0 

Önkéntesek száma:   5 

Misszióorientáltság:  100% 

Támogatók:  
Koinónia könyvkiadó, Kolozsvár-tóközi Re-
formátus Egyházközség , Blythswood Care 

  

A kolozsvári CE-körzet projektjei 

Vezérige:  

„ Arról fogja megtudni mindenki, hogy az 
én tanítványaim vagytok, ha szeretitek 
egymást.”  Jn 13,35  

JELENLEGI KAPCSOLATSZEMÉLY: 

BÁN ATTILA  

Tel. 0751 082408, email: banatti1986@yahoo.com 
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A kolozsvári CE-körzet projektjei 

Projekt neve:  KOINÓNIA KIADÓ  

Indulás éve: 1993 

Profil:  Iratmisszió 

A projekt rövid leírása: 
A Koinónia projekt célja a CE 
könvvkiadójaként, ennek értékeit, a missziót, 
egymás befogadását megjelentetni a köny-
veink által és híd-szerepben markásan jelen 
lenni a nem hívı társadalom számára. 
Célcsoport:   hívı és nem hívı, elsısorban 
erdélyi magyar olvasók. 

Rendszeres tevékenységek: 
• Könyvkiadás:  

-a CE Szövetség szellemi örökségét fémjelzı 
könyvek kiadása 

-a kortárs hitvalló evangéliumi gondolkodás 
kiadása és fordítása idegen nyelvrıl 

-olyan könyvek kiadása amelyek híd-szerepet 
tölthetnek be a tágabb közösség (erdélyi ma-
gyarság), illetve a többségi nemzet 
(románság) felé 

-igényes gyermek- és szépirodalom kiadása 

• Egyéb 

-könyvterjesztés és könyvbemutatók 
szervezése 

- A KOFFER kávézó mőködtetése, közösségi 
rendezvények szervezése ebben a térben 

Alkalmazottak száma:   8 

Önkéntesek száma:   5 

Misszióorientáltság:  80% 

Támogatók: Communitas, AFCN, HOE, 
COAH, Blythswood  

PROJEKTFELELİS NEVE ÉS ELÉRHETİSÉGEI: 

ZÁGONI BALÁZS  

Tel. 0745 583669, email: balazs_zagoni@koinonia.ro  

Mottó: „ A világ nem százszázalékos 
keresztényekbıl és százszázalékos nem 
keresztényekbıl áll. Vannak emberek (nem is 
kevesen) akik lassan megszőnnek 
keresztények lenni, noha továbbra is annak 
nevezik magukat: sokan közülük papok. És 
vannak  mások ,  a k ik  f okozatosan 
keresztényekké válnak, bár még nem nevezik 
magukat annak." C. S. Lewis 
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Projekt neve: A GOOD SHEPHERD ASSOCIATION -JÓ PÁSZTOR  EGYESÜLET  

Indulás éve:  2007 

Profil:  

Missziói tanítványképzés és lelkigondozás  

A projekt rövid leírása: 

A  CE szövetség, a Bonus Pastor Alapítvány és a Tóközi Református Egyházközség által 

alapított egyesületnek 4 projektje van: 

1. Tanítványképzı életvezetés kurzus (angol 

nyelvő formája: 'Kinship' discipling course) – ezt 

minden Krisztust követni szándékozó keresz-

tyénnek ajánljuk, legfıképpen a CE-tagoknak.  

2. Trans-Silvanus Intézet (TSI) – missziói 

munkatársképzı bibliaiskola, 2007-2012 között 

mőködött, jelenleg eredeti formáját tekintve 

befagyasztva, ehelyett mőködik a gyakorlati 

tanítványképzı életvezetés (lásd fent). 

3. Transit Missziói Társaság (TMT) – ez a pro-

jekt is jegelve van, volt TSI diákok hozták létre, 

erdélyi kül- és belmissziói munkások 

támogatására. Akkor aktiválódik újra, ha valakit 

a CE szövetség újra külmisszióba küldd. Azalatt 

virágzott, amíg Bán Alpár, a TSI végzettje 

Nepálban szolgált 2012-ben. 

4. Fiú Otthon (FO) projekt – ezt a nemzetközi  

Tyrannus Halls kolozsvári ágának megalakításával hoztuk létre, és egyetemista fiúk 

közös bentlakásában tanítványképzéssel foglalkozik. Ez a projekt külön alakult, ideigle-

nes vezetıbizottsággal mőködik. 

PROJEKTFELELİS NEVE ÉS ELÉRHETİSÉGEI: 

BOROS CSILLA  

Tel.  O74O 7O6854 , email: jopasztorlelkivezetes@gmail.com 

Alkalmazottak száma: 0      Önkéntesek száma:  18 

Misszióorientáltság:  100% 

Bıvebb információ: ttps://tanitvanykepzes.wordpress.com/  

Vezérige: “ 

„...tagjai vagyunk egymásnak” Ef 4, 25b 

A kolozsvári CE-körzet projektjei 
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2015-ben a nyilvántartott közösségek és tagok száma a következı: 

A kolozsvári CE-körzet közösségei 

Közösség/ 
Helység 

Tag 
KKT 

Képviselı 

Kolozsvár 32 3 
Tordatúr 1   
Kolozs körzet 33 3 

KOINI TÁBOR, HIDEGSZAMOS, 2011 

KOINI TÁBOR, HARGITA, 2013 

ÉRTELMISÉGI TÁBOR, LESI TÓ, 1993 (?) 

KOINI TÁBOR, HARGITA, 2014 

KOINI TÁBOR, HARGITA, 2014 

KOINI TÁBOR, HARGITA, 2012 

KOINI TÁBOR, 
HARGITA, 2012 
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Projekt neve:  PHILOTHEA KLUB  

Indulás éve: 1994 

Profil: Ifjúsági és gyerekmisszió 

A projekt rövid leírása: 

A Philothea Klub célja a keresztény értékek átadása a következı generációnak, a gyerekek és 

fiatalok hitre segítése. Ennek elérése érdekében több program mőködik: bibliaóra, 

gyerekklub, minitiniklub, tiniklub, vakációs programok, tematikus osztályfınöki órák, lelkigon-

dozás, nyári táborok.   

Célcsoport: fiatalok és gyerekek. Elért személyek száma évente: 800 

A marosi CE-körzet projektjei 

PROJEKTFELELİS NEVE ÉS ELÉRHETİSÉGEI: 

BELÉNYESI GABRIELLA 

Tel. 0757 022534, Email: belenyesigabriel@yahoo.com  

Rendszeres tevékenységeink: 
• Bibliaóra-   felnıtteknek 
• Filmklub-   középiskolásoknak 
• Tiniklub-    középiskolásoknak 
• Minit in i klub- 5-8 osztályos 

gyerekeknek 
• Örömhír- k lub-  1-4 os ztá lyos 

gyerekeknek 
• Németklub- kezdı és haladó, általános 

iskolás gyerekeknek 
• I s k o l a p r o j e k t -   t e m a t i k u s 

f og la lkozá sok  á l ta lános -  és 
középiskolákban 

Alkalmazottak száma:  2 

Önkéntesek száma:   16 

Misszióorientáltság:  50% 

Támogatók:  
Bonus Pastor Alapítvány, CVJM Sachsen-
Anhalt, Therezia Kft, PC House, Ei-
rene,Jugenddekanat Kronberg, külföldi 
magánszemélyek, Philothea Klub tagjai  

Vezérige: „  Ha az Úr nem építi a házat, hiába 
dolgoznak azon annak építıi. Hiába néktek 
korán felkelnetek, késın feküdnötök, fáradság-
gal szerzett kenyeret ennetek! Szerelmesének 
álmában ád eleget.”  Zsoltár 127,1-2 
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Projekt neve:  ONESIMUS  

Indulás éve: 2006 

Profil:  Szociális 

A projekt rövid leírása: 

Az ONESIMUS projekt célja a fiatalok szocia-
lizációjának (társadalomba, keresztyén közös-
ségbe való beilleszkedés) elısegítése, 
támogatása, a munkára nevelés, valamint az 
önismeret és önértékelés fejlesztése. A projekt 
célcsoportja: hátrányos helyzető fiatalok.  

Elért személyek száma: 56 

A marosi CE-körzet projektjei 

PROJEKTFELELİS NEVE ÉS ELÉRHETİSÉGEI: 

SZÉKELY LENKE 

Tel. 0755-146.710 , email: ce.onesimus@gmail.com  

Rendszeres tevékenységek: 
• Tematikus kiscsoportos talalkozók (I.,II., III.  

  évnek, specifikus témák évfolyamonként)  

• Mentori beszélgetések ( igény szerint) 

• Onesimus-hét a téli vakációban  

• Céglátogatások évente 1-szer  5-6 cég 

• Munkatáborok  

• Nyári munkák cégeknél a harmadéveseknek 

• Havonta speciális találozók: kirándulások, 
túrák, játékdélután, ünnepek közös meg-
ünneplése 

Alkalmazottak száma:  1 

Önkéntesek száma:   5 

Misszióorientáltság:  50% 

Támogatók: CLR Románia, pályázatok 
(Erasmus, NCSZI), Maros megyei Tanács, 
cégek, magánszemélyek 

Vezérige:„ … kérlek téged az én fiamért, kit az én 
fogságomban szültem, Onesimusért, ki egykor neked 
haszontalan volt, most pedig neked és nekem nagyon 
hasznos...’’ Filemon 10-11. 
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Projekt neve:  FOGADJ ÖRÖKBE EGY NAGYIT—ADOPT A GRANNY 

Indulás éve: 2003 

Profil:  Diakónia 

A projekt rövid leírása: 

Havi 111 olyan idıs, kevés nyugdíjjal rendelkezı, egyedülálló idıs személyek látogatása, akik 
folyamatos lelki, anyagi, élelmiszer támogatásra szorulnak. Célunk az idısek házába bevinni 
Istent és az İ Igéjét, támaszt, vigasztalást, nyújtani és meghallgatni ıket; különbözı 
ügyintézést vállalunk. Célcsoport: 65 év feletti idıs személyek. 

A marosi CE-körzet projektjei 

PROJEKTFELELİS NEVE ÉS ELÉRHETİSÉGEI: 

GYÜJTİ KATALIN 

tel:0745-146711, email: cediakonia@gmail.com  

Rendszeres tevékenységek: 
-havi élelmiszercsomag és látogatás 

-rendszeres vérnyomás és vércukorszint- 
mérés 

-bibliaolvasás/közös imádkozás 

-takarítás, festés, számlakifizetés igény 
szerint a Grannyknél 

-téli segélyezés (fa, villanyszámla 
támogatás) 

-ügyintézés kisérettel (orvos, rokon) 

-hetente csoportalkalmak  

-kirándulások 

Alkalmazottak száma:  2 

Önkéntesek száma:  4 

Misszióorientáltság:  80% 

Támogatók:  
Dorcas Aid Romania, MMSFV, Diana Spekni-
jder, CJM Mures  

Partnerkapcsolatok:  

különbözı felekezetü                                                 
egyházakkal. 

Mottó/vezérige:  
„Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és 
innom adtatok; ...mezítelen voltam, és megruháztatok; 
beteg voltam, és meglátogattatok;”  Mt.25,35-36 
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A marosi CE-körzet projektjei 

Projekt neve:  GRANNY CLUB és MOBIL CLUB  

Indulás éve: 2007 

Profil:  Diakónia 

A projekt rövid leírása: 
A Granny Club minden idıs számára nyitott, aki szeretné hallgatni az Isten Igéjét, mivel 
legfıbb célkitőzésünk az Ige hirdetése, továbbadása. A családias hangulat mellett, 
tornázunk, sütünk-fızünk, játszunk, kirándulunk. Kéthetente találkozunk, önkénteseink 
segítségével behozzuk azokat az idıseket, akik nehezen mozognak. Résztvevıink több mint 
70%-a Granny-projekt tagjai. Célcsoportunk: minden 50 év feletti személy. 

A Mobil Club februártól mőködik, szintén kéthetente. Ágyhozkötött idıseket látogatunk meg 
más Granny-projekt-tagokkal. ( kb. 6 fıs csapatokban,  és együtt énekelünk, Igét olvasunk, 
áhitatot tartunk. Az alkalom után a mobil csapat hagyomány szerint cukrázdába megy 
együtt. 

Alkalmazottak száma:  1 

Önkéntesek száma:    6-7 

Misszióorientáltság:  80% 

Támogatók:  
Dorcas Aid Romania, Stichting Tabitha  

PROJEKTFELELİS NEVE  ÉS ELÉRHETİSÉGEI: 

GYÜJTİ KATALIN    

tel:0745-146711, email: cediakonia@gmail.com  
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Projekt neve:  HANNAH –HOPE AND NURTURE-NURTURE AND HOPE  

Indulás éve: 2010 

Profil:  Diakónia 

A projekt rövid leírása: 
A HANNAH-projekt keretén belül találkoztunk egy kisfiúval, akit az édesanyja otthagyott a 
kórházban. A neve Rupi. Vele kezdıdött el a mi munkánk. Ezt a projektet  egy új zéland-i 
házaspár kezében, szívében helyezte a mi mennyei Atyánk: Alice és Ken Winter, akik 2010 
óta, az új zéland-i  Open Home Nemzetközi Alapítványt képviselik.  Az ık támogatásával és a 
Marosvásárhelyi CE Szövetség együttmőködésével lelkesen végezzük ezt a munkát, ami  
kiterjed a TBC Kórház gyerekosztályára és a TBC Megelızı Központ területére.  Összesen 40-

50 hátrányos helyzető és roma gyerekek 
számára nyújtunk szolgáltatásokat, akik be 
vannak utalva a megelızı osztályra vagy a 
kórházba. Ezek a gyerekek a 6 hónapos kórházi 
kezelés után, a megelızı osztályra kerülnek, 
ahol 4-5 évet is eltöltenek. Életkoruk 3-14 éves 
korig terjed. Egész évre be vannak zárva erre a 
területre, évente két vagy 3 alkalommal 
mehetnek haza, 10 napra.  A megelızı 
központ biztosítja nekik az iskoláztatást, 
kezelést és biztonságot. Mi úgy gondoljuk, 
hogy ennyi nem elég! Támogatásunkkal, 
jelenlétünkkel, szeretetünkkel, programjainkkal 
próbálunk örömet, játékot és jókedvet bevinni a 
fehér falak mögé. 

A marosi CE-körzet projektjei 

PROJEKTFELELİS NEVE ÉS ELÉRHETİSÉGEI: 

GYÜJTİ KATALIN 

tel:0745-146711, email: cediakonia@gmail.com  

Alkalmazottak száma:  1/2 

Önkéntesek száma:   5 

Misszióorientáltság:  50% 

Támogatók:  
Alice and Ken Winter (OHFI), Diana 
Speksnijder, Marcel and Esther Terlouw 
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A marosi CE-körzet projektjei 

Projekt neve:  DORCAS OTTHON   

Indulás éve: 1996 

Profil:  Szociális 

A projekt rövid leírása: 
A gyerekotthon célja az árva és félárva, valamint szociálisan hátrányos helyzető 
gyerekeknek keresztyén családi légkörben való nevelése. A gyermekek otthonban 
tartózkodásának ideje nincs korhoz kötve, képességeik szerint iskoláztatjuk ıket, szakmát 
tanulnak, minden téren támogatjuk ıket, hogy a társadalomba beilleszkedjenek, 
munkahelyet találjanak, és felnıttkorba jutva családot alapítsanak, illetve önálló életet 
folytathassanak. Jelenleg 14-en vannak. 

Rendszeres tevékenységek: 
• Születésnapok megünneplése (hálaadás) 

• Termékeink, kézimunkáink rendszeres 
kiállítása, árulása CE és egyéb rendez-
vényeken (Vásárhelyi Forgatag, Civil 
Szervezetek Vására, kézmővesek adventi 
vására (Philothea). 

• Vakációkban sütés-fızés tanulása, táborok-
ban való részvétel, kirándulások, különbözı 
munkákban való részvétel: szobafestés, ud-
var rendben tartás, szegeny családok háza-
inak a  rendbetétele, felújítása. 

• Karácsony megünneplése a gyerekek 
hozzátartozóival (rokonok, tanárok, osztály-
fınökök, a Dorcas Otthon volt lakói). Célunk 
az örömhír átadása. 

• Együttmőködés a CE Szövetségben mőködı 
különbözı projektekkel: Onesimus,      
Philothea, Hannah, Kenya  

Alkalmazottak száma:   4 

Önkéntesek száma:   4 

Misszióorientáltság  80% 

Támogatók: Tabitha, Nieuwkoop, 5 Bread 2 Fish, VSO, Christ 
Life Ministy, Beilen church, Riehen-i gyülekezet 

PROJEKTFELELİS NEVE ÉS ELÉRHETİSÉGEI: 

HALMEN MÁRIA 

Tel:0751-114186 , email: halmenhugi@yahoo.com 

Vezérige:  

 „ Minden oldalról körülfogtál,  

  kezedet rajtam tartod."    Zsoltárok 139,5 
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Projekt neve:  BASILEA  

Indulás éve: 1995 

Profil:   Kereskedelem  

A projekt rövid leírása: 

A CE Basilea KFT a Marosvásárhelyi CE szövetség tulajdona, célkitőzése a projektek pénzügyi 

támogatása. 1995 ben kezdıdött az elsı üzletünkkel. Kövesdi Attila volt az ügyvezetı, 2011-

tıl Szabó István vette át a vezetést. Jelenleg a városban négy bérelt helyiségben van 

üzletünk, a Hegyi Lajos utcai CE-székhelyen, valamint a Sinaia utcában van raktárfelületünk 

is. A székhelyen biciklijavító-mőhelyünk is van. Az árut nagy részben Németországból, vala-

mint Hollandiából kapjuk, használt cipık, ruhák, háztartási berendezések, építkezési anyagok, 

valamint bútorok. Alkalmazottak száma: 15. 

A marosi CE-körzet projektjei 

PROJEKTFELELİS NEVE ÉS ELÉRHETİSÉGEI: 

SZABÓ ISTVÁN 

Tel. 0745-652655, Email: dorcasms@yahoo.com  

Vezérige:  

          „ Mindeddig megsegített minket az Úr!"  

                         1 Samuel 7,12”   
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Projekt neve:  ABANDON PREVENTION  

Indulás éve: 1996 

Profil:  Szociális 

A projekt rövid leírása: 

Abandon Prevention projekt 1996 ban kezdıdött 10 
család havi rendszeres támogatásaval. Kilenc év 
alatt változott a családok száma bizonyos kritériu-
mok miatt. 

A projekt célkitőzése: a  hátrányos családi helyzetben levı gyerekek nevelése-tanítása a saját 
családi környezetükben. 

A támogatás formája: rendszeres élelmezés, ruha, cipı, tanfelszerelés, tisztítószerek, táboroz-
tatás, lakásfelújítás, -fejlesztés. 

Holland és amerikai önkéntesekkel minden nyáron egy családi ház javítását végeztük el,     
ebben a munkában részt vettek a Dorkas-otthon fiataljai is, szakmai nevelés céllal.  

Ebben az évben két csoport amerikai (két gyülekezet) jön lakásfelújítást végezni július utolsó 
hetében. Backamadaras faluban Simon és Bereczki család házait javítjuk ki, teraszokat 
építünk. A tavaly a Székely család házát javítottuk fel, lásd itt a képválogatást. 

A marosi CE-körzet projektjei 

Alkalmazottak száma:  1 

Önkéntesek száma:   évente 6-9 

Misszióorientáltság:  50% 

Támogatók: 5 Kenyér 2 Hal Alapítvány , Stichting “Nieuwkoop helpt Oost-Europa” , Pro-
ject “Help een Kind”,SAM Hjalp SE, önkéntes építı csoport egy amerikai baptista gyülekezet-
bıl. 

PROJEKTFELELİS NEVE ÉS ELÉRHETİSÉGEI: 

SZABÓ ISTVÁN 

Tel. 0745-652655, Email: dorcasms@yahoo.com  


