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Kedves Szülıtársaink! 
 

Egyesületünk elnöksége köszönetét szeretné kifejezni az egyesület 

tagságának bizalmáért. Reméljük, hogy a jövıben is sikerül programokra 

pályázni, nyerni, és azokat megvalósítani. Továbbra is azon leszünk, hogy az 

egyesület fejlıdjön, hangot adjunk gondjainknak, és ismerté tegyük 

problémáinkat. Fontos a közösség, hiszen mi vagyunk a leghátrányosabb 

helyzetben.  

Egy rövid kimutatás az elmúlt évek bevételeirıl:: 
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Bevétel

 

2009. évrıl szeretnénk nektek beszámolni, ami sajnos a gazdasági válság 

miatt nem alakult túl fényesen. Nagyon kevés olyan pályázat volt kiírva, amire 

egyesületünk pályázatot nyújthatott be. 

2009. évben a két külsıs szakember segítségével Öt pályázatot nyújtottunk 

be, ebbıl év végéig 3 db pályázat nyert. Egyet elutasítottak kerethiány miatt, 

egy pályázat még függıben van!  

Egyesületünk nyert támogatást az NCA-EA-09.-es mőködési pályázaton 

2009.június 1.-tıl – 2010. május 30.-ig egymillió forintot. A Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város Szociális Bizottságától a karácsonyi rendezvényre 70 ezer 

forintot, az UNITED WAY MAGYARORSZÁG Er ıforrás Alapítványtól 
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450 ezer forintot rehabilitációs szolgáltatásokra, project koordinátor díjára, 

útiköltségre, kommunikációs költségre. Ez egy féléves project 2009. 12.15.-tıl – 

2010. 06. 15.-ig tart. Az Erıforrás Alapítvány meg fogja látogatni 

egyesületünket, és megtekinti a programot. Nagyon köszönjük a támogatást és 

a bizalmat. 

A FOG-FOF-09.-es pályázatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium év 

végén kiírta, nem tudtunk pályázni mivel utófinanszírozással írták ki. Olyan 

pályázatokat tudunk benyújtani, amit elıfinanszírozással hirdetnek meg. 

Reménykedjünk, hogy a 2010. több lehetıséget, programot hoz 

egyesületünk életébe, tapasztalatunk az, hogy a páros év mindig jobb.  

 

Programok 

2009. április 30.-án befejeződött, a FOG-FOF-08   „halmozottan sérültek és 

családjuk részére szabadidős és rehabilitációs programok biztosítása” pályázati 

programunk. 

2009.-ben a pályázatnak köszönhetően az egyesületnek lehetősége volt egy 

új számítógép, monitor és az ahhoz tartozó programok megvásárlására (2009. 

februárban). 

A klub keretén belül több program megvalósítására, kirándulásra. 

2009.január- március Színház látogatás „ A Miniszter félrelép” című darabot 

láthatták a szülőtársaink. 

Előadásokat hallgathattak meg az iroda klub helyiségében. 
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2009. március 21.-én Sárospatakra kirándulhattak a szülők gyermekeikkel, 

19 fő vett részt a kiránduláson. 

 

A megye védőnő hálózatának, Önkormányzatok, Szociális Intézmények, 

Támogató szolgálatok tájékoztatását a programról, és az egyesület munkájáról, 

önkéntes szakemberek végezték,  

Szulyák Eleonóra , és Nagy Márta. 

A záró konferenciát az Esélycentrumban tartottuk meg 2009. április 21.-én. 

 

A rehabilitációs programunkat Nyíregyházán, Jármiban és Balkányban 

valósítottuk meg. Kiváló szakemberek segítették, a programban résztvevő 

halmozottan sérült gyermekek és fiatalok gyógyulását.  

Köszönjük áldozatos munkájukat a gyógytornászoknak, 

gyógymasszőröknek, a gyógypedagógusnak és a tiflopedagógusnak. 
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A programnak köszönhetően lehetőségünk volt szórólap készíttetésére és 

terjesztésére  

Köszönjük a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak és az ESZA Hazai 

Programigazgatóságnak, hogy támogatták programjainkat, és elősegítették az 

egyesület széleskörű bemutatását. 

 

2009. május 30.-án fejeződött be az NCA EA 08 működésre kapott pályázati 

programunk. 

A programnak köszönhetően tudtuk finanszírozni az iroda bérleti díját, 

irodaszereket, úti költséget az egyesület ügyeinek intézésére, postaköltségek, 

bankköltségek. 

Köszönjük az ESZA-NCA támogatását, hiszen a működési pályázat 

támogatása nélkül nem tudnánk miből finanszírozni a felmerülő költségeket, az 

irodát, raktárt és a programokat. 

Az egyik ilyen programunk az adományok gyűjtése és kiosztása. A legtöbb 

adományt a Kamilliánus Egyháztól, a megyei Vöröskereszttől, valamint 

magánszemélyektől és a Nyírség Könyvtár Alapítványtól kaptuk. Főként 

használt ruhákat, ágyneműt, időnként bútort is ajánlanak fel, amit szükség 

szerint kiosztunk a családoknak. Kevés a technikai eszközök felajánlása, több 

családnak lenne szüksége mosógépre, és egyéb az élethez szükséges 

eszközökre. Reméljük a jövőben is sikerül adományokat beszerezni és kiosztani 

igény szerint. 

 

2009 augusztusában, fejeződött be az Új Európa Alapítvány MOL 

Gyermekgyógyító programja. 

Az egyesület az Élményterápiás program keretén belül gyógylovaglást 

Nyíregyházán a Fedeles Lovardában és Fülöp tanyán, Paposon 211 alkalommal 
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valósított meg. Sóbarlanterápiát 10 fő részvételével, és egy Állatkerti sétát 33 

fő részvételével tudott egyesületünk a program keretén belül megvalósítani.  

Az Új Európa Alapítványtól 2009. június 14.-én meglátogatták 

egyesületünket és Nyíregyházán a Fedeles Lovardában megnézték a 

halmozottan sérült gyermekek és fiatalok gyógylovaglását. 

 

 

Egyesületünk elnöksége és önkéntes szakemberei ellátogattak Fülöp tanyára, 

Paposra, hogy az ott résztvevı gyermekek gyógylovaglását és az állatokat 

megnézzék. Nagyon szép környezet, gyönyörőek az állatok. A súlyosan 
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halmozottan sérült gyermekek is találnak számukra érdekes figyelni valót. A kis 

borjúk és a szarvasmarhák felkeltették az érdeklıdésüket. A lovak is kíváncsian 

figyelték a tolókocsis gyermekeket. 
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Úti célunk volt még Jármi, Nagy László gyógytornász, aki a Jármiban lévı 

uszodában a gyermekeknek víziterápiát is tud biztosítani. 

 

Utunk befejezéseként meglátogattuk Király Jánost és családját Vaján. 

 

A MOL élményterápiás program befejezése az Állatkerti élményterápiás 

program volt. Az Állatkertbe a program keretén belül 33 fı látogatott el, és igen 

nagy élményt szerezve ezzel a gyermekeknek. Legnagyobb élményt, az 

akvárium és a Fókák játékos színes világa szerzett a halmozottan sérült 

gyermekeknek és fiataloknak. 
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A pályázati programok bemutatása, beszámolója után 2009.-évben több 

Konferencián, Fórumon vettünk részt. Az egyik Konferencián értesültünk a 

gondnoksággal kapcsolatos törvény módosításáról, mely 2010 májusában lép 

életbe. 

 

Polgári Törvénykönyv változásai (Magyar Közlöny 165. szám, 2009. november 20.) 

 

A változtatások 2010. májusban lépnek hatályba, melyek az alábbi halmozottan sérültet 

gondozó családokat érinti: 

• a kizáró és korlátozó gondnokság megszőnik, nincs cselekvıképtelen ember 

• elızetes jognyilatkozat: minden egészséges ember nyilatkozhat arról, hogy esetleges 

belátási képesség csökkenése (baleset, betegségbıl adódóan) esetén ki járjon el 

helyette személyi, vagyoni ügyeiben, kijelölhet valakit, hogy ki hozza meg a rá 

vonatkozó döntéseket 

• együttes döntéshozatal: a támogatott (jelenleg gondnokolt) és az általa megnevezett 

támogató (jelenleg gondnok) együtt hozzák meg a sérült/támogatott személyre 

döntéseket 

• támogatott döntéshozatal: a fogyatékkal élı személy (támogatott) kijelöli, hogy ki 

egyen a támogatója. A támogatott döntéshozatal elindítása a bíróság feladata lesz. Ha 

nincs olyan rokon, akit a fogyatékkal élı megjelöl, a bíróság hivatalból jelöl ki 

támogatót. 

A gondnokság alá helyezést egy szakemberekbıl álló bizottság véleménye alapján 

lehet elindítani. Ezután a bíróság dönt a fogyatékkal élı belátási képességének 

’arányáról’. A döntést 5 évente felülvizsgálják.  

A támogatott döntéshozatal a már gondnokság alatt állókat is érintik, mert a jelenleg 

gondnokoltakat is felülvizsgálják. 
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2009. május 13.-án tartottuk éves Közgyőlésünket és Családi Majális 

rendezvényünket a Napkori Erdei Iskolában. Házi gazdáink nagy 

szeretettel fogadtak minket Támba Miklós úr a Napkori Erd ıgazdák Zrt 

Igazgatója, Domina Norbert a Napkor Erdei Iskola Igazgatója és Rotary 

Klub elnöke Dávida Gábor úr. A Rotary Klub jelképesen átadott 

egyesületünknek 70 ezer forintot, ezzel az összeggel támogattak minket, 

még a szórólap nyomdai költségének kifizetésénél. 

A rendezvényen felléptek a Sényıi Tánccsoport fiataljai, a 

Magdalénium fiataljai, az ÉFOÉSZ Pacsirtái, és egyesületünk két drága 

tagja Medve Adrien és Rebenszki András. A finom ebédet, a fánkot, a 

Balkányi szakács néniknek, Czivik családnak és a Balkányi Családsegítı 

központnak köszönhetjük.  
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2009. évtıl egyesületünk szoros kapcsolatot tart fent a Heves megyei 

Halmozottan Sérültek Szülıszövetségével és a Sérültek, Halmozottan Sérültek 

és Segítıik Szövetségével Budapest és Pest megye szervezetével. 

Elnökségünk 2009. szeptember 05.-én Poroszlón meglátogatta Domán 

Zoltán urat a Heves Megyei Halmozottan Sérültek Szülıszövetségének elnökét. 

Nagyon szép napot töltöttünk el együtt, hajókirándulásra vitt minket, és nagyon 

sok a halmozottan sérülteket érintı dolgokat beszéltük meg. Jelenleg közös 

pályázatot nyújtottunk be, nyertes pályázat esetén a három szervezet közös 

munkába kezd.  
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Egyesületünk 2009. október 10.-én Balkány Városban Jótékonysági Bált 

szervezett. A bál védnöke Pálosi László Úr Balkány Város Polgármestere és Dr. 

Göncz Árpádné a „Kézenfogva” Alapítvány Elnök Asszonya volt. A zenét 

Gagna Balázs és zenekara szolgáltatta. A mősorban felléptek fiatal énekesek és 

táncosok. A Jótékonysági Bál bevételét, ami a költségek levonása után maradt a 

Karácsonyi rendezvényünkre (mikulás csomagok, szaloncukor) fordítottuk.  
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2009. december 12.-én tartottuk meg Közgyőlésünket. A Közgyőlésen a 

tagság újból választotta az elnökséget. Ezúton is köszönjük a további bizalmat. 

A Közgyőlést végig hallgatta a Mikulás, aki a Közgyőlés után kiosztotta a 

gyermekeknek a mikulás csomagokat. A Mikulás után ebéd várta a résztvevı 

családokat. Ebéd után következett az ünnepi mősor. A Magdalénium fiataljai, 

Rebenszki András és Medve Adrien gyönyörő Karácsonyi hangulatot teremtett. 

A mősort követte a tombola, nagy élmény volt a gyermekeknek egy-egy nyertes 

ajándék. Nagyon köszönjük a Móricz Zsigmond Általános Iskola 

Igazgatójának, hogy már második alkalommal adott otthont decemberi 

rendezvényünkhöz. 
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Kedves Szülıtársaink szeretnélek Benneteket tájékoztatni a következı 

programokról: 
 

2010. március 13.-án Jótékonysági Bált szervezünk a részvételi díj 3.500.- 

Ft/fı. A jegy árában benne van a vacsora és a mősor is. A Jótékonysági Bálon a 

zenét Gagna Balász és zenekara szolgáltatja. Nagyon köszönjük a Gagna 

családnak nagylelkőségüket, és Gagna Balázsnak a fergeteges zenét. 

A Jótékonysági Bál helyszíne: Orosi út a „SAFARI „ Panzió Csárda 

része (az elsı körforgó után jobb oldalt a város felıl). A bál kezdési 

idıpontja 18.00 óra. A jegyeket elıvételben lehet megvásárolni a helyszínen 

jegyet, nem árulunk. Tisztelettel kérem minden Szülıtársunkat, akik úgy 

gondolják, hogy eljönnek, részvételüket jelezzék nekem (Tóthné Bacskai Edit 

06 70 553 9440, vagy Borosné Kati 06 30 441 1286.) 

Mivel a vacsorára idıben le kell adni a megrendelést, kérem a Szülıket, 

hogy legkésıbb február végéig szóljanak részvételi szándékukról, és vegyék 

meg a jegyeket. Azon Szülıtársaink, akik úgy gondolják, hogy magukkal 

hozzák halmozottan sérült gyermeküket, szeretném közölni, hogy a 

gyermekért nem kell részvételi díjat fizetni. 

A bál tervezett programja: 18,00 óra kezdés (zene), Köszöntı, Mősor, 

20,00 óra vacsora, Zene, 22,00 óra Tombola és végig mulatás. A bál addig 

tart, míg lesz kedvük mulatni a résztvevıknek. Várjuk jelentkezéseteket! 

A másik rendezvényünk 2010. május 15.-én délelıtt 10,00 órai kezdettel 

lesz, a Napkori Erdei Iskolában minden Szülıtársunknak kiküldjük a 

meghívót. Itt fogjuk megtartani 2009. évrıl beszámoló Közgyőlésünket. 

Természetesen utána kezdetét veszi a Családi Majális rendezvényünk. 

Továbbá a tagdíjunkat a 2010-es évtıl 1000 Ft-ra emeltük. 

Befejezésül szeretnék minden Szülıtársunknak, családjaiknak, 

Támogatóinknak, Pártolóinknak nagyon boldog Új Évet kívánni, erıben, 

egészségben, boldogságban, szeretetben, sikerekben gazdagon. 

Tóth Andrásné Bacskai Edit 
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2010. 
ÚJ ÉVI ÁLDÁS 

 
Áldott legyen a szív, mely hordozott 
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt. 
Legyen áldott eddigi utad, 
És áldott legyen egész életed. 
Legyen áldott Benned a Fény, 
Hogy másoknak is fénye lehess. 
Legyen áldott a Nap sugara, 
És melegítse fel szívedet, 
Hogy lehess meleget adó forrás 
A szeretetre szomjasoknak. 
És legyen áldott támasz karod 
A segítségre szorulóknak. 
Legyen áldott gyógyír szavad, 
Minden hozzád fordulónak. 
Legyen áldást hozó kezed 
Azoknak, kik érte nyúlnak. 
Áldott legyen a mosolyod 
Légy vigasz a szenvedőknek. 
Légy te áldott találkozás  
Minden téged keresőnek. 
Legyen áldott immár 
Minden hibád, bűnöd, vétked. 
Hisz aki megbocsájtja 
Végtelenül szeret téged. 
Őrizzen hát ez az áldás 
Fájdalomban, szenvedésben. 
Örömödben, bánatodban, 
Bűnök közti kísértésben. 
Őrizze meg tisztaságod 
Őrizze meg kedvességed. 
Őrizzen meg Önmagadnak 
És a Téged szeretőknek. 
 
Szerzője ismeretlen 

 

 



 - 20 - 

 

 
 
 
 

 


