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Elérhetőség 
 
 

 Levélcím:  4400 Nyíregyháza, Ungvár-sétány 5. 10/39 

 

 Ügyfélfogadás Iroda:  4400 Nyíregyháza, Ungvár-sétány 29. 

 

 E-mail:  hseegyesulet@citromail.hu 

 

 Honlap:  http://hse.fw.hu 

 
 
 

Elnökség telefon elérhetőségei: 
 

 Tóthné Bacskai Edit 06/70 553-9440 
 Tóth Sándorné 06/70 933-8633 
 Boros Zoltánné 06/30 441-1286 
 Czivik Jánosné 06/30 354-7454 
 Enyedi-Simó Annamária 06/30 274-7460 
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EmlékezésEmlékezésEmlékezésEmlékezés 

  
"Kit ıriz a szívünk 
Nem hal meg soha 

Kit lelkünkkel látunk 
Sosem megy el, 

Amíg fülünkben cseng 
Tisztán még a hangja 

Egy óvó szempár, 
Fentrıl minket figyel" 

  
 

 
 

Emlékezzünk BENCSIK BALÁBENCSIK BALÁBENCSIK BALÁBENCSIK BALÁZZZZSSSSRARARARA 2011. január 5.-én elment 

örökre! Az egyesület minden tagja nevében ıszinte részvétünket 

szeretnénk kifejezni Édesanyjának, aki 20. éven át ápolta, 

gondozta, mindent megtett gyermekéért, gyógyulásáért. 

A jó Isten elhívta magához az angyalok közzé! Emlékét megırizzük 

szívünkben mindörökké! 
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Kedves Szülőtársaink, Támogatóink! 

 
Az egyesület elnöksége nevében kívánunk erőt, egészséget, boldogságot, és 
sok sikert az Új Év alkalmából minden Szülőtársunknak, Támogatónknak.  
 

„Fészkeld be magad Isten karjába, 
ha megbántottnak, magányosnak és kitaszítottnak érzed magad, 

engedd, hogy Ő végtelen erejével és szeretetével elringasson,       
megvigasztaljon és megnyugtasson” 

 

BOLDOG ÚJ ÉVET 
KÍVÁNUNK! 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Kedves tagtársaink! 
 

Mielőtt elkezdeném összefoglalni a 2010. év eseményeit, szeretnék egy új 

szolgáltatást, a Gurulót bemutatni. Kerekes székek javításával, átalakításával 

foglalkozik, és ez nagyon fontos, hiszen mindig bajban vagyunk, és nem tudjuk 

hová forduljunk. 
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Bemutatkozó levél 

Az Észak Alföldi Regionális Guruló Mőhely nevében köszöntöm Önt. Szeretném pár 

szóval bemutatni a mőhelyünket. 2010 december 14.-én nyitottunk Nyíregyházán abból a 

célból, hogy egy hiányt pótoljunk itt Szabolcs - Szatmár - Bereg megyében. Mechanikus és 

elektromos kerekes székek javítását, átalakítását , szervizelését végezzük el valamint sport 

eszközök gyártását szeretnénk személyre szabottan, individuálisan megvalósítani. 

 
Mőhelyünk fı tevékenységi körei a következık: 

 
1. Kerekesszék általános karbantartás 

2. Fertıtlenítés 
3. Átvizsgálás 

4.Kerékcentírozás 
5. Gumicsere 

6. Biztonsági öv cseréje, javítása, igény szerinti átalakítása 
7. Elektromos javítások 

8. Egyedi eszközök gyártása 
9. Üléshuzat csere 

10 Intézményeknek átalánydíjas javítások, szervizelések 
11 segédeszközök kölcsönzése eladása 

Célunk a kerekes székek javításával, egyéni igények igazításával segíteni a fogyatékkal élı 
emberek életkörülményeinek javítását. 

Elérhetıségeink a következık: 

 Postacím:  4400. Nyíregyháza, Dózsa György út 47. 
 Tel:  06-42-220-124 
 Mobil:  06-20-928 9564 
 E-mail:  szabo.sandor@merek.hu 
 További információ:  http://gurulo.hu 
 
Kérem, keressenek és megoldást találunk közösen problémáira! 
 
Tisztelettel: 
 
Nyíregyháza, 2010. 12. 27. Szabó Sándor  
 Mőhelyvezetı 
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PROGRAMOK 
 

2009. év decemberében kezdtük el az UNITED WAY MAGYARORSZÁG Er ıforrás 

Alapítvány programját, amit rehabilitációs fejlesztésre nyertünk. A programot sikeresen 

fejeztük be 2010. június 15.-én. Az Erıforrás Alapítványtól 2010. május hónapban 

monitorozták a programot és mindent rendben találtak, elszámolásunkat elfogadták. 

 

 
 

2010. február 19.-én a META Klub Jótékonysági bált rendezett a Krúdy Vigadóban, a 

bál bevételébıl egyesületünket 200 ezer forinttal támogatta a META Klub. Nagyon hálásak 

vagyunk Dr. Móré Csaba Elnök Úrnak és a klub vezetıinek a támogatásért.  

 
2010. május 30.-án fejezıdött be az NCA-EA-09 

mőködési pályázati programunk. A pályázati 
támogatásnak köszönhetıen irodát, raktárt, 
kiküldetési költséget, továbbképzést, posta költséget, 
internet költséget stb. tudtunk finanszírozni. 
Elszámolásunkat elfogadták. Nagyon köszönjük a 
támogatást., óriási segítséget jelentet az egyesületnek. 

 
Az NCA-EA-10 mőködési pályázaton 500 ezer 

forintot nyertünk, ebbıl irodát, raktárt, internet 
szolgáltatást és a banki költséget tudjuk 
finanszírozni. Hálásan köszönjük a támogatást, nagy 
segítség munkánkban. 

 
 
2010. februárban pályázatot nyújtottunk be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

FOG-FOF-10 „Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei által nyújtott 

szolgáltatások támogatása” programra az ESZA Hazai Programigazgatósághoz. 

Pályázatunk támogatást nyert 3.567.200.- Ft-ot. A pályázati pénzt két részletben utalja az 
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ESZA Hazai Programigazgatóság, az elsı részlet elfogadása után kapjuk meg a második részt. 

Sajnos még eddig nem érkezett meg a pénz második fele, ami nagy gondot jelent az 

egyesületnek, hiszen saját tıkénk nagyon kevés, és a program 2011. április 30.-al 

befejezıdik. 

Egyesületünknek a program idejére lehetısége nyílt, egy fıállású programkoordinátort 

foglalkoztatni 2010. áprilistól-2011. április 30-ig. 

A programban rehabilitációs fejlesztést, Nyíregyházán, Jármiban, Balkányban, 

Geszteréden tudunk nyújtani, a program jelenleg is tart. 

A PACSI Alapítvány közremőködésével kutyaterápiás programot 2010. júniusban, és 

júliusban valósítottuk meg az ütemterv szerint, 14 fı halmozottan sérült vett részt a terápián. 

 

Sóbarlang terápiára 5 fınek tudtunk 10-10 alkalomra bérletet biztosítani a” Sóbarlang Dr. 

Vincent” Jósa András Kórház – Sóstói úti telephelyen. 

Gyógylovaglás a Fedeles Lovardában valósult meg, 5 fı vett részt a lovas terápián, errıl 

kisfilm is készült, mely hamarosan látható lesz az egyesület hon lapján (hse.fw.hu).  

A kisfilmet Vitkai Éva (Kölcsey Tv) és munkatársa készítette. 

Sajnos a súlyosan halmozottan sérült gyermekek és fiatalok nem tudnak gyógylovaglásban 

részesülni, hiszen nem tudnak megülni a ló hátán, ezért kevesen tudják igénybe venni a 

szolgáltatást. 

A pályázatba beépítettünk iskola programot, melyben lehetısége nyílik az egyesületnek, 

hogy az egészséges iskolás gyermekekkel megismertessék a fogyatékkal élı társaikat. Öt 

iskolát keressünk fel a program megvalósítása érdekében. 

Nagyon fontos, hogy az egészséges gyermekek megismerjék fogyatékos társaik napjait, 

életét, a társadalmi szemléleten sokat változtathat. Az egészséges gyermekek jobban 

megismerik, elfogadják fogyatékkal élı társaikat. Kérdıíveket és bemutató lapokat 
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készítettünk, az iskolás gyermekeknek lehetıségük van kérdezni szakembereinktıl és a 

szülıktıl. Az iskola program egyik helyszíne a Balkányi Szabolcs Vezér Oktatási Központ 5 

b osztálya volt. 

 

 

 

 

 
 

Civil szervezetek marketing, kommunikációs és PR tevékenységének 

támogatására kiírt NCA pályázaton támogatást nyertünk 394.960.- Ft-ot, 

az egyesület új logójára, új arculatára és kommunikációs képzésre. A 

képzésen az elnökség tagjai és a 

szakemberek vettek részt. A programot, a Singatúra Stúdió, 

és az Inspiráció Egyesület felkérésével valósítottuk meg. 
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2010. március 13.-án Jótékonysági Bált szerveztünk a Safari Panzióban. Köszönetünket 

szeretnénk kifejezni minden kedves támogatónknak, akik részvételükkel támogatták a 

rendezvényt. A bál védnökei Dr. Göncz Árpádné a „Kézenfogva” Alapítvány Elnök 

Asszonya, és Dr. Bagaméry-Szalay Róbert ügyvéd úr volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy 

elvállalták a tisztséget. Hálás szívvel mondunk köszönet Gagna Balázsnak és zenekarának a 

fergeteges zenéért, a Napraforgó Team fiatal színészeinek a szép elıadásért. Köszönjük 

Betónia László szülıtársunknak a bővész bemutatót. Köszönjük a sok tombola felajánlást.  

 

 
 

Közös pályázati programot valósítottunk meg „a halmozottan sérült emberek 

érdekképviseleti-civil szervezetei közötti együttmőködés hálózat kialakítása” címmel a Heves 

Megyei Halmozottan Sérültek Szülıszövetségével (fıpályázó), a Sérültek, Halmozottan 

Sérültek és Segítıik Szövetségével. A program alkalmával három Konferencián vettünk 

részt, az egyik konferenciát a mi egyesületünk szervezte. Konferenciák helyszíne Eger 2010. 

április 01, Nyíregyháza 2010. április 14, és Gödöllı 2010. április 30. Célunk egy erıs 

országos érdekképviselet megalakulása. 

 
 
 

Nyíregyháza Eger Gödöll
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2010. május 13.-án tartottuk meg a Napkori Erdei Iskolában éves Közgyőlésünket, és 

Családi Majális rendezvényünket. A rendezvényen 200 fı vett részt. Hálás szívvel mondunk 

köszönet a Megyei Önkormányzatnak Seszták Oszkár elnök úrnak a támogatásért, Csatlós 

Gyöngyinek a Szabolcs Ingatlan közvetítı irodavezetıjének hogy megvendégelte a 

gyermeket és a szülıket saját készítéső vattacukorral. Hálásan köszönjük Domina 

Norbertnek a Napkori Erdei Iskola Igazgatójának, hogy helyet adott nekünk már másodszor. 

Köszönjük a megyei Vöröskeresztnek az adományokat, amit kiosztottunk.  

Hálás szívvel mondunk köszönetet a Balkányi Családsegítı Központnak a két drága 

szakács néninek, és a Czivik családnak a finom ebédért, és a sok munkáért. Nem utolsó 

sorban szeretnénk kifejezni köszönetünket az önkénteseknek, és Garai Józsefnénak, aki 

mindig meglepi a gyermekeket sajátkészítéső ajándékokkal.  

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a fellépı fiataloknak, akik kedves mősorukkal örömöt 

szereztek a résztvevıknek. Köszönjük mősorukat az ÉFOÉSZ Pacsirtáinak, a 

Magdalénium fiataljainak, Aranyszívek Klub tagjainak (Nyírmada). 

 



 - 11 - 

Elsı Nyírségi Fejlesztési Társaság és az Inspi-Ráció Egyesület „Talpraállástól az 

intézményesülésig” Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil szervezetek komplex 

szervezetfejlesztése pályázati programjának köszönhetıen egyesületünknél 

szervezetfejlesztés valósult meg 2010. május 01. – 2010. október 31. idıszakban. Az 

egyesületünk szervezetfejlesztését kiváló szakemberek vezették, nagyon sokat tanultunk és 

fejlıdtünk. Köszönjük Sváb Csillának és Zalatnay Lászlónak felelısségteljes munkájukat, 

és köszönjük, hogy a programban részt vehettünk az egyesület vezetıségével és 

szakembereivel. 

 

2010. június hónapban egyesületünk tevékenységét megint vizsgálta a Nyíregyházi Városi 

Ügyészség. Az ügyészség munkánkban, tevékenységünkben nem talált hibát. Apróbb 

jegyzıkönyvi hibákra felhívta az ügyészség a figyelmünket, hogy a jövıben azokat javítsuk 

ki. Az Alapszabályt módosítsuk, hogy az egyesület közhasznúsági jelentésénél, ne a Kelet 

Magyarország legyen, hanem a Nyírségi Civilház Civil Hírnöke, mivel az egyesület 

közhasznúsági jelentését mindig ott közli le, és így törvényes! Én személy szerint örültem a 

vizsgálatnak, hiszen így tudjuk, hogy helyesen és jól dolgoztunk. Igyekezni fogunk a jövıben 

még jobban odafigyelni a hibákra.  

 

2010. augusztus hónapban az egyesület elnöksége meglátogatta az Enyedi családot, 

elnökségünk tagját. Kislányuk, Barbara is nagyon örült a vendégeknek, betegsége miatt már 

régen láttuk, nagyon örültünk a találkozásnak, igazán szép és hasznos nap volt. 

Engedjétek meg, hogy egy gondolatomat megosszam veletek. 

„A mi gyermekeink ártatlanok, mint az Angyalok, míg élünk fáj nekünk betegségük, fáj 

sokszor tehetetlenségünk. A szeretet által vezérelve megtanulunk, együtt élni a fájdalommal, 

de beletörıdni soha nem fogunk.” 
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Új közös NCA pályázati program a Halmozottan Sérültek Heves Megyei 

Szülıszövetségével (fıpályázó) „Az ernyıszervezet tartós együttmőködésének elımozdítása, 

továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása”. Az ernyıszervezet 

elımozdítása érdekében egyesületünk új felmérést végzett a halmozottan sérülteket nevelı 

családoknál Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében. A felmérı lapokat, és kérdıíveket postai 

úton küldtük ki a családokhoz. Köszönjük azoknak a családoknak a közremőködését, akik 

visszaküldték a kitöltött lapokat . Sajnos sokan nem küldték vissza a tagságból, vagy 

elfelejtették, vagy nem tartották érdemesnek kitölteni. Kedves Szülıtársaink, ha ennyire is 

képtelenek vagyunk, hogyan várjuk a problémákra a segítséget és a megoldást. Az egyesület a 

felmérésbıl összefoglalja a problémákat, gondokat, és továbbítani fogja az országos szervezet 

felé! Segíteni és harcolni a megoldásért, csak ott tudunk, ha tudjuk, hogy hol fáj! Tudom a 

szülık csalódottak, de hangot kell adni a gondoknak, még akkor is, ha nem olyan könnyő a 

célt elérni! 

 

A Lelki Egészség Világnapja alkalmából 2010. október 10.-én a Megyei 

Önkormányzat, a Megyei Egészségügyi Holding, a Sántha Kálmán Szakkórház és a 

META Klub ünnepséget szervezett, ahol elsı alkalommal adták át az Animus Anima díjakat 

azoknak, akik a hétköznapokban sokat tettek a lelki egészség védelmében. Az Animus Anima 

Bizottság döntése alapján közéleti kategóriában Pregitzer Fruzsina színmővész, média 

kategóriában a Kölcsey Televízió Életvitel címő mősora, míg civil kategóriában Tóthné 

Bacskai Edit, a Halmozottan Sérültek és Szüleiknek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

egyesületének vezetıje vehette át a díjat. 
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A Bárczi Gusztáv Általános Iskola Kollégiumában Nyíregyházán tartottuk meg az 

Országos szervezet alakuló ülését, 2010. október 13.-án. 

12 civil szervezettel megalakult a Halmozottan Sérültek Országos Érdekképviseleti 

Szövetsége. Elnökének Pusztaföldi Juditot választották meg. Pusztaföldi Judit egyesületünk 

tagja 2005. évtıl, kiváló szakember, nagy ismerettel, empátiával rendelkezik a halmozottan 

sérülteket és családjaikat érintı hiányosságokkal szemben. Az országos szervezet Budapesten 

fog tevékenykedni. Az alakuló ülésen a két alelnököt is megválasztották, Domán Zoltán a 

Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülıszövetségének elnöke, Tóthné Bacskai Edit a 

Halmozottan Sérültek és Szüleiknek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének elnöke. 

Az országos szervezet ügyvezetı igazgatója Kemény Péter úr lett, kiváló szakember és 

nagyon hálásak vagyunk, amiért elvállalta az Ernyıszervezet ügyvezetését. Reméljük 

közös összefogással eredményeket fogunk elérni. Nagyon fontos hogy a halmozottan sérültek 

helyzetében, és az ıket gondozó családok életében hathatós javulás legyen. Szükség van egy 

erıs érdekképviselet megteremtésére! 

 
 

2010. október 20.-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és 

Szolgáltató Holding Zrt. Dr. Kiss Zoltán Tamás vezérigazgató úr sajtótájékoztató keretén 

belül adományt nyújtott át egyesületünk részére. (Tisztítószer, ruha adomány, két fotel) 

Dr. Kiss Zoltán Tamás vezérigazgató úr országosan egyedülálló példát mutatva 

felajánlotta, hogy a halmozottan sérültek, és az ıket nevelı családok kivizsgálásait lerövidíti a 

megyében, egy elızetes lejelentés alapján. Ez óriási segítség, hiszen van úgy, hogy órákat 

várunk egy-egy leletre. Jakabné Harcsa Erzsébet ápolási igazgató felajánlotta, hogy azt is, 

megtudják szervezni, ha a szülınek nincs kire hagyni gyermekét, a rehabilitációs osztályon a 

felügyeletet megoldják. Nagyon szépen köszönjük segítséget. 
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Felszeretném, hívni Szülıtársaim figyelmét, hogy a megye területén lévı,( Kisvárda 

kivételével ) minden kórházban ez az óriási segítség igénybe vehetı. Felkérek minden 

Szülıtársamat, hogy igénylés esetén kérjük a vizsgálatokat két-három nappal elıtte 

lejelenteni.  

Hálás szívvel mondunk köszönetet szülı tásunknak Hamvainé Balogh Mariannának, 

hogy elvállalta a telefonhívások fogadását, önkéntes munkában.  

Telefonon történı lejelentés 8,00 órától 12,00 óráig lehetséges, kell hozzá a TAJ szám, 

valamint hol és mikor történik a vizsgálat. 

Hamvainé Balogh Marianna  :   06 30 627 4175 

 
 

Kisvárda 2010. október 20. A Kistérségi Szociális Szolgálat Családsegítı Szolgálata 

jelzırendszeres megbeszélésre hívta meg egyesületünket a Polgármesteri Hivatal 

nagytermébe. Egyesületünknek így alkalma nyílt bemutatkozni, Kisvárdán és térségében.  

Enyedi-Simó Annamária és Dallos Éva mutatta be egyesületünk tevékenységét és 

munkáját. Nagyon fontos, hogy minél szélesebb körben megismerjék egyesületünk 

tevékenységét, hiszen a közös összefogás, egymás segítése nagyon fontos.  

Kisvárdán és térségében Enyedi Simó Annamária a kapcsolattartó. Igazán hálásak 

vagyunk a lehetıségért, egy termet is felajánlottak találkozásokra, összejövetelekre 

Kisvárdán. 
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Mikulás és Karácsonyi rendezvényünket 2010. december 04.-én tartottuk meg a 

Bárczi Gusztáv Általános Iskola ebédlıjében. Betónia László szülıtársunk volt a Mikulás 

és a szép hótündér Betónia Timea.  

Hálásan köszönjük a támogatásokat 

• a Vela Kft-nek Lakatos Tibor ügyvezetı igazgató úrnak a kakaós csigákat, 
• a Szabolcs Ingatlan közvetítı Iroda vezetıjének Csatlós Gyöngyinek a pogácsákat, 
• a SZJA 1 %-os támogatóknak, 
• a „Kézenfogva” Alapítványnak a ruhákat, 
• a Vöröskereszt megyei szervezetének az adományokat 
• a Felicia Esküvıi Ruhaszalonnak. 
• Garai Józsefnénak a sok kis meglepetést, amit saját maga készített. 

 

A csodálatos mősort hálás szívvel köszönjük 

• a Magdalénium fiataljainak, a kis fiatal színészeknek a szép elıadást, 
• az Aranyszívek Klub fiataljainak (Nyírmada), 
• és Rebenszki Andrásnak szép mősorát. 

 

Köszönjük a Bárczi Gusztáv Általános Iskola Igazgatójának, hogy helyet kaptunk a 

rendezvényhez. Nagyon szépen köszönjük önkéntes segítıknek, köszönjük Czivikéknek az 

elnökségnek, hogy áldozatos munkájukkal szebbé és otthonossá varázsolták az ünnepséget. 
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A Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülıszövetsége tartotta a közös pályázati 

program elsı Konferenciáját Egerben, 2010. december 16.-án. A Konferencia fı célja az 

összefogás, az országos érdekképviselet fontossága. A Konferencián Tóth Sándorné az 

egyesület elnökhelyettese, és Dallos Éva munkatársunk vett részt.  

 
Zöld Beruházási Rendszer keretén belül támogatást kaptunk a Vidékfejlesztési 

Minisztériumtól energiatakarékos izzók cseréjére. Az egyesületen keresztül 46 család 

nyújtotta be pályázatát. Nagyon hálásak vagyunk a Szoll-Lux Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft  (4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-7) vezetıjének, Szollár Józsefnek. 

A Szoll-Lux Kft kicsomagolva, névre szólóan hozta ki az izzókat, és a régi izzók leadását 

is ı vállalta fel.  A programot 2010. december 27.-én, 28.-án, 29.-én 30.-án az egyesület bérelt 

irodájában kezdtük megvalósítani. 2011. január 3.-ra kiosztottuk.  

Jelenleg a hagyományos izzók leadásánál, a beszámoló elkészítésénél tartunk. 

Ezúton szeretném egyesületünk nevében köszönetünket kifejezni Dallos Évának a 

teljesített munkájáért. 

Hálásan köszönjük a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatását, hogy 46 család 

kicserélhette hagyományos izzóit, energiatakarékos izzókra. 
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2010 évben sok Konferencián, Fórumon, Intézmények átadásán, civil szervezetek 

programjain vettünk részt, hosszú volna felsorolni.  

2010 évben, mint a korábbi évekhez hasonlóan adományokat győjtöttünk és osztottunk ki a 

rászoruló családoknak, sok kérelmet igyekeztünk kielégíteni. Igény lenne több technikai 

eszközökre, de sajnos a felajánlások használt ruhanemők, technikai eszközöket nem nagyon 

ajánlanak fel, idınként bútort is kapunk, amit ki is osztunk, igény szerint. 

A Debrecen- Egyházmegyei Karitász 32 nyíregyházi családot támogatott 

élelmiszeradománnyal, amit egyesületünk osztott ki.  

Szeretném hangsúlyozni, hogy egyesületünk elnöksége munkáját társadalmi 

munkában végzi, ellenszolgáltatás nélkül! Ügyünk érdekében jó úton járunk, lassan 

haladunk, de bízzunk benne, hogy elıre jutunk! 

 

 

 

Erıt, egészséget, sikereket kívánok minden 

Szülıtársamnak, a Támogatóknak! 

Boldog Új Évet! 
 

 

 

Tóth Andrásné Bacskai Edit 
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Galambos Tamás verse 
 
 

KELL MÁSODSZOR BALLAGNOM 
 

Kell másodszor ballagnom 
Most tovább haladnom 

Szemembıl, hull a könny 
Mert bezárul egy könyv 

 
Öt világ, egy éjszaka 

A csapat most szétszakad 
Ildikó, Mariann, Ági néni 

Megtanítottak engem égig érni 
 

Benne bíztok hálás vagyok 
Sok barátot itt hagyok 

Bár fájni fog még ez nekem 
De most tovább kell mennem 

 
 

Nyíregyháza, 2010. 04. 05. 
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Képek az Egyesület életébıl 

2010 
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A hírlevelet összeállította: Tóthné Bacskai Edit 

szerkesztette: Molnár Gábor 

 


