
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2018.05.22 17:51:59

01 Fővárosi Törvényszék

0 1 0 1 1 1 5 6 1   2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

Ny.v.:2.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 09.56.40



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

1 0 7 7 Budapest

Rózsa utca

47 A 1 6

    

0 1 0 1 1 1 5 6 1   

0 9 P k 6 0 5 5 3  2 0 0 5 2  

1 8 1 8 9 5 9 1 1 4 2

Csáki Rita

Budapest 2 0 1 8 0 5 1 7

Ny.v.:2.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 09.56.40



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

363 295

363 295

2 845 2 804

726 738

2 119 2 066

3 208 3 099

2 893 2 745

4 222 2 893

-1 329 -148

315 354

315 354

3 208 3 099

Ny.v.:2.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 09.56.40



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

5 233 888 5 233 888

663 870 663 870

163 70 163 70

500 500 500 500

0 0

5 896 1 758 5 896 1 758

5 896 1 758 5 896 1 758

6 841 1 521 6 841 1 521

384 385 384 385

7 225 1 906 7 225 1 906

7 225 1 906 7 225 1 906

-1 329 -148 -1 329 -148

-1 329 -148 -1 329 -148

Ny.v.:2.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 09.56.41



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

500 500 500 500

Ny.v.:2.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 09.56.41



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1 0 7 7 Budapest

Rózsa utca

47 A 1 6

    

0 9 P k 6 0 5 5 3  2 0 0 5 2  

0 1 0 1 1 1 5 6 1   

1 8 1 8 9 5 9 1 1 4 2

Csáki Rita

Kultúrális tefékenység

1997. évi CLVI tv. 26.par

Általában gyerekek 3-10 év korosztály

673

Ny.v.:2.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 09.56.41



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

5 896 1 758

5 896 1 758

7 225 1 906

7 225 1 906

-1 329 -148

Ny.v.:2.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 09.56.41



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Ny.v.:2.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 09.56.41
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FORMIUSZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET // Szakmai  beszámoló – 2017.,  

 

 

Beszámoló 2017. 

Formiusz Színházi Egyesület 

 

Előadások: 

Érzéki matematika – állandó játszóhely: RS9 Színház 

2009-ben mutatta be színházunk a Formiusz Színházi Egyesülettel koprodukcióban 
Falussy Lilla Metadolce című darabját. Az előadás több évadon keresztül szórakoztatta a 
nagyérdeműt. 
Ismét összefogásra készültünk; Falussy, RS9 Színház és Formiusz együtt, ráadásul a rendező 
személye is (Csáki Rita) a már jól bevált fogatot erősíti.  
 
Az előadásnak otthont adó RS9 Színházzal kötött koprodukció alapjául az a 
megállapodás szolgált, hogy az RS9 Színház jutányosan biztosít próbatermet előadásunk 
számára – az Önkormányzattól kapott támogatást így ezen terembérleti díj 
kiegyenlítésére fordítottuk. Megállapodásunk értelmében az RS9 Színházban 
rendszeresen játsszuk előadásunkat, valamint az egyéb költségeket is a befogadó hely 
állja: pl. jogdíj. 

A darab főszereplője egy szívtipró Férfi, aki a budapesti éjszakában kutat alkalmi partnerek 
után. Portyázásai során azonban szerelemre talál és egy hűségesebbnél is hűségesebb, 
ragaszkodó Nőre. Mielőtt kapcsolatuk szorosabbra fűződne, eldobja magától a Nőt, élete 
szerelmét és újabb kalandokba bocsátkozik. Bőven van kiből válogatnia, hiszen egész 
holdudvart tart fenn maga körül, akik kiszolgálják vágyait: van Barátnője és Szeretője, 
alkalomadtán még volt Feleségéhez is vissza-visszatér. Mindeközben állhatatlan magatartása 
miatt a hátrahagyott Nő több alkalommal öngyilkossági kísérletet követ el, hiszen nem tudja 
feldolgozni azt, hogy a Férfi bármit megtehet, számára pedig olyannyira beszűkültek a 
lehetőségek, élete vakvágányra jutott.  Az Érzéki matematika Budapest szórakozóhelyein 
játszódik, azok között a magányos, útkereső értelmiségiek között, akik együtt járják az 
éjszakát kiállítás megnyitókon, koncerteken, színházi előadásokon és fogadásokon vesznek 
részt, hogy az életükben támadt űrt kitöltsék és elaltassák lelkiismeret furdalásukat 
megfeneklett kapcsolataik miatt. 

A szerző célja, hogy azokat a bolyongó értelmiségieket állítsa a színpadra, akik képtelenek az 
elköteleződésre, s megfogalmazza nők és férfiak vágyait a párkapcsolatok területén. Hogy 
felvesse a problémát: a férfiak vándorlása és képtelensége az elköteleződésre, lerombolhat 
bármit, amit útjában áll, legyen az szerelem, kapcsolatok, hit és hűség.  

Dramaturgiailag a szerző ’felajánlja’ a mozaikos szerkesztésű, rövid jeleneteket, a rendezés 
pedig – nemcsak a 3 dimenziós vetített világgal, hanem a színészi játékkal is - filmes pörgésű 
történéssé varázsolja a cselekményt.  
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FORMIUSZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET // Szakmai  beszámoló – 2017.,  

 

Szereposztás: Málnai Zsuzsanna, Pelsőczy László, Kathy Zsolt, Mérai Katalin, Facskó 
Marica, Álmosd Phaedra, Kovács Éva Rebecca, Gulyás Ádám, Kassai László 
Írta: Falussy Lilla 
Zene: Gallai Péter 
Dalszöveg: „Énekek Éneke” – Csáki Rita 
Díszlet: Vadász István 
Látvány: Rstudió9 - Formiusz / Csáki - Braun 
Rendező: Csáki Rita HSD 
BEMUTATÓ IDŐPONTJA: 2016. február 28. 
További előadások 2017. évben: 01.19., 02.17., 02.26., 03.30., 04.09., 05.18. 
 

 

Szorgalmas és Rest lány – állandó játszóhely: RS9 Színház 

Az előadás óvodás kortól szólítja meg a gyermekeket, akik a két leány vándorútjának aktív 
résztvevőivé válnak a közös dalolások segítségével és velük azonosulva jutnak el a szívet 
melengető feloldásig. Kovács Éva Rebecca feldolgozásában megtartja a népmesei elemeket, 
használja azok szimbólumait, a rendező Csáki Rita egyszerű, tiszta formában, ötletes díszlet- 
és kellék - használattal állítja színpadra a mesét, melynek szereplői karakteresen ábrázolják a 
két mostohatestvér figuráját. Az előadás nagy erénye az interaktivitás, a gyermekek közösen 
énekelnek és verselnek a szereplőkkel, valamint a Mesélő, akiről az előadás végén derül csak 
ki, hogy ő valójában Tündér, a nézőkhöz intézett kérdéseivel gördíti tovább az eseményeket. 
A népmesék mindenkoron aktuális erkölcsi tanulságai finoman, az  
előadás szövetébe ágyazódva tanítja a kicsiket: a rest lány saját tapasztalatain keresztül jut el a 
felismerésig, hogy csak akkor várhat jutalmat, ha ő maga is megtanul önzetlenül adni. Aki 
segít, azt megsegítik, de ki csak kényeskedve átlép a másikon, bizony pórul jár és egyedül 
marad!  
 
Szereplők: Málnai Zsuzsanna, Kovács Éva Rebecca, Álmosd Phaedra 
Zene: Gallai Péter 
Dalszöveg: Csáki Rita 
Díszlet: E. Kottek Péter 
Színpadra alkalmazta és rendezte: Csáki Rita HSD 
Bemutató: 2014. október, RS9 Színház 
További előadások 2017-ben, repertoáron: 01.21., 02.25., 04.02., 05.07., 10.15., 12.10.  
Valamint:  
 
Előadás a Színházak éjszakája program keretén belül: 2017. szeptember 16.  

Állandó játszóhelyünkön kívül a Holdvilág Kamaraszínház adott otthont előadásunknak, 
2017-ben január 25-én és március 1-jén játszottuk előadásunkat közel teltház előtt. 

Jótékonysági előadást tartottunk 2017. április 4 – én Bliss Alapítvány növendékei és tanárai 
számára, az RS9 Színház Vallai kert termében. 
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FORMIUSZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET // Szakmai  beszámoló – 2017.,  

 

Gyermekelőadásaink, foglalkozásaink: 

Bemutatók: 

Lekváros macska meséi 
Kisiskolás korig a mese a legkedveltebb műfaj, mely életre szóló mély nyomokat hagyhat a 
gyermekekben. Korábbi tapasztalataink is ezt erősítik meg. Ezeket felhasználva ismét 
meséket dolgozunk fel dramatikus formában, hiszen a mesék a legjobb táplálékai a 
gyermekek lelkének. Ezek fejlesztik a legjobban képzeletüket. 

„Ki ne érezte már, hogy a való élet sárkányai, sötét hatalmai elöl, nem menthet meg más, mint 
a mesék csodatevői.” 

A mesék világai segítenek eligazodni mind a világban mind pedig önmagunkban, mert az élet 
alapigazságaival foglalkozik. (igazság-hazugság, gonoszság-jóság) Cselekménye és szereplői 
világosan vannak megfogalmazva. 

A mesék válogatásánál fontosnak tartjuk olyanokat kiválasztani, amelyek megfelelnek 
életkori sajátosságaiknak lehetséges időszerű problémáiknak. 

Felhasználva a drámajáték eszközeit, a gyerekeket is bevonjuk egy- egy mesei szituáció 
eljátszásába (te mit tennél a helyébe, hogyan oldanád meg a helyzetet) 

Meséink egyszerre nyújtanak, nívós kellemes szórakozást a gyerekeknek, miközben 
visszatükrözik belső lelkiviláguk minden rezdülését. 

Ez különösen tanulságos lehet a nézőként jelenlévő szülőknek is a gyerekkel kapcsolatos 
lelkiprobléma megoldásában. 

Szereplők: Detre Annamária, Kovács Éva Rebecca 

Bemutató: 2017. szeptember 30. IX. ker. Börzsöny utcai Könyvtár 

 

Makrancos királylány 

-beavatószínházi előadás óvodásoknak- 

Produkciónkban nagy hangsúlyt fektetünk a látványvilágra, mindarra, amikkel a médiákban is 
találkozik már egészen kiskorától a gyerek. Minden csillog-villog. Előadásunkban pont ezen 
keresztül kívánunk rámutatni arra, hogy fantázia, kreativitás és értelem nélkül mindez üres, 
érzelemmentes, sekélyes világ. Az előadás érdekessége, hogy nemcsak a nézőközönség 
soraiban ülő gyerekeknek beavató színházi előadás ez, hanem egyik szereplőnek is. 
Egyesületünk több színészképző intézménnyel is kapcsolatban áll: (GNM Színitanoda, Főnix 
Műhely), gyakorlati helyet, lehetőséget biztosítunk hallgatóiknak, ezen előadásunkban 
nevesül Mészáros Alexandra, (Gór Nagy Mária Színitanoda) egyetemi hallgatónak. 

Alkotók: Kovács Éva Rebecca, Pelsőczy László, Mészáros Alexandra eh.  

Bemutató: 2017. május 26. Lurkóház óvoda 
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Őszikék 

-beavatószínházi előadás- 

Magyar költők versein, magyar írók prózáin, magyar népdalok dallamain keresztül 
ismertetjük meg a gyerekekkel anyanyelvünket, és azon keresztül az őket körülvevő világot. 

Alkotók: Pelsőczy László, Kovács Éva Rebecca 

Bemutató: 2017. október 16. IX. ker. Börzsöny utcai Könyvtár  

További gyerekelőadások, színházi nevelési projektek, melyek évek óta 
gazdagítják repertoárunkat: 

Okos nyúl, ravasz róka, Földsimogató, Piroska és a Farkas, Fekete tulipán, Jófonó 
Zsuzsika, Gyáva nyúl, Karácsonyi mogyoró. A felsorolt produkcióinkat meghívta már a 
Lurkóház óvoda, az Aquincum Szálloda, IX. ker. Börzsöny utcai Könyvtár, Telki óvoda, 
Német Nemzetiségi Alapítványi óvoda. 

Egyéb tevékenységek: 

Videókészítés:  

Kreatív drámaíró és színjátszótábor (RS9), Bagázs (Meseműhely-RS9) 

Videó-animáció: Magyar mátrix című előadás teljes látványát a Formiusz Színházi Egyesület 
elnöke, Csáki Rita tervezte, és kivitelezte. 

Zene, hang: Gallai Péter zeneszerző, egyesületünk oszlopos tagja évek óta készít az egyesület 
stúdiójában előadásokhoz zenéket. 2017-évben többek között a Bagázs – Meseműhely 
projekthez, valamint a Vendetta című színházi előadáshoz készített, írt zenéket, hangmérnöke 
a szintén egyesületi tag Csáki Rita volt. A zeneszerző a Formiusz kötelékén belül az RS9 
Színház Mesevarázs – drámafoglalkozás hátrányos helyzetű gyermekeknek – projektjében 
évek óta, heti rendszerességgel vesz részt, zenei korrepetitorként, zeneszerzőként, kísérőként. 

Reklám: Vidékháló reklámanyagírás, Félonline.hu promóvideó: Kemény Gabriella 

Társadalmi szerepvállalás: 

A Bliss Alapítvány számára tartott Szorgalmas és rest lány című jótékonysági előadásunkról 
már beszámoltunk, de itt is említést tennénk arról, hogy egyesületünk elsősorban szolgál. 
Előadásaink jegyárait úgy határozzuk meg, hogy bárki számára elérhető legyen. Az 
óvodákban és könyvtárakban tartott előadásaink zöme díjmentesen látogatható –pályázati 
támogatásból hozzuk létre ezen produkcióinkat, és igyekszünk úgy gazdálkodni, hogy az 
érdeklődő gyerekek szüleinek ne kelljen tárcájukhoz nyúlniuk. 

Budapest, 2018. május 22. 

        Csáki Rita, egyesületi elnök 
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