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Egyesületünk 10. éves évfordulóját ünnepeltük 2013-ban 
 

 
A tíz év nagyon sok örömmel és sok csalódással telt el. Nagy reményekkel 

indultunk el, a jövő felé bizakodva tekintettünk, hiszen, a súlyosan halmozottan 

sérülteknek nincsen nappali ellátójuk, nincs sem átmeneti, sem lakóotthonuk. A 

szülő, ahogyan telik az idő aggódik, hogy mi lesz gyerekével, hova kerül, ha Ő 

már nem lesz! Sajnos ez nagy probléma még mindig fent áll! Nagyon kevés 

lehetőség adódik gyermekeink részére. Bármennyire elfogadott állami és 

emberi szemszögből az intézet, de a családias otthoni meleg környezet, a 

szeretet hiányzik. Nagyon sok szakemberrel folytattunk beszélgetéseket az évek 

alatt, és bizony, még ők sem tudják igazán, mennyi mindent felfognak és 

megértenek gyermekeink a körülöttük lévő világból! A társadalmi szemlélet, az 

esélyegyenlőség eléréséhez még nagyon sok javítani valót igényel. Reméljük, a 

következő idézettel ki tudjuk fejezni igazi érzéseinket. 

„Kell az otthon, ahol átölel a szeretet gyengéd karja. Kell a család, aki 

válaszol a mosolyodra. Kellenek a barátok, kik melletted állnak, hogy jobban 

tudj örülni a világnak. Mindig kell valaki, aki el nem taszít soha, akinek 

mindig őszinte a mosolya. Kellenek a vidáman csillogó szempárok, amelyek 

szinte csalogatják a boldogságot. Lépjél hát, mindig csak előre, gondolj 

egyfolytában a szebb jövőre! Míg van ember, ki megfogja a kezed, szíved – 

lelked addig nyugodt lehet.” 
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Sajnos nincs megoldás a nagykorúvá vált halmozottan sérültek esetleges 

kórházi elhelyezéséhez. A felnőtt osztályok egyszerűen képtelenek rendesen 

ellátni őket, sőt olyan szobákba helyezik el, ahol haldoklók vannak. Ezt átélni a 

szülőnek borzalmas trauma, hiszen állandó rettegésben van gyermeke életéért! 

Sajnos a törvény és jogszabály nem teszi lehetővé, hogy a gyermekosztályon 

lehessen elhelyezni őket, ahol ismerik és tudják kezelni betegségüket. Nagyon 

fontos lenne ennek a súlyos problémának a megoldására lehetőséget találni a 

megfelelő vezetőkkel és szakemberekkel. 

Szomorú az a tény is, hogy egy-egy jogszabály, vagy törvény módosítása 

miatt, egész életükben azt kell igazolnunk, hogy ők önálló életvitelre nem 

képesek, sem öltözködni, sem tisztálkodni, sem felülni, sem felállni, sem 

önállóan járni, sem enni, sem inni és még sorolhatnám, nem tudnak. Nagyon 

sok szülőtársunk sírva hívott fel, hogy miért csinálják ezt velünk, miért kell 

mindig bizonygatni betegségüket. Még hány orvosi igazolás kell? Reméljük, 

hogy az „E” kategóriás minősítéssel, már nem lesz a későbbiekben erre 

szükség! Ezt a kategóriát a legsúlyosabbak kapják meg.    

Sokan már 10 éve ismerjük egymást, de mindig örülünk az új arcoknak, az 

új tagoknak. Tapasztalatot cserélünk, megbeszéljük problémáinkat, bánatunkat, 

örömeinket, sikereinket. Egymástól tanulunk a legtöbbet. Fontos feladatnak 

tartjuk azt is, hogy a szülőket összefogva, gyermekeink érdekében közösen 

lépjünk fel. Bizakodjunk és reménykedjünk, hogy egyszer elérhetjük, az igazi 

esélyegyenlőséget. Reméljük a társadalom igazán megért majd minket és nem 

csodabogarakként tekint majd ránk. Gyermekeink, és mi is Emberek vagyunk, 

Társadalmunk Tagjai. 

„Az igazságot keresni, a szépséget szeretni, jót akarni és a legjobbat tenni, - 
ez az, amire hivatott az ember.” 

Mendelsohn-B.Felix 



10 

Az elmúlt 10 évről 2003-2013. röviden 

Igyekeztünk olyan pályázati kiírásokat találni, ahol a halmozottan 

sérülteknek, és családjaiknak programokat tudtunk megvalósítani. 2006. 

évtől folyamatosan pályázunk rehabilitációs fejlesztésre. Sajnos sok 

pályázatunk kerethiány miatt nem nyert.  

2011 évtől rehabilitációs, szabadidős programjaink folytatását 

köszönhetjük a mai napig a Göncz Árpád volt Köztársasági Elnöki hivatal 

támogatásának. A támogatás nélkül egyesületünk léte veszélybe került 

volna. 

2006-2007 évben a megyére kiterjedő felmérést végeztünk a Vodafone 

Alapítvány támogatásának köszönhetően. 2010 évben komplex 

szervezetfejlesztést az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság és az Inspi-Ráció 

Egyesület végezte egyesületünknél. Új arculatot kaptunk a Nemzeti Civil 

Alapprogramnak köszönhetően! 2008 évben és 2010 évben vizsgálta 

egyesületünket a Nyíregyházi Városi Ügyészség, mindent rendben találtak 

mind a két alkalommal. 2010 októberében létrehoztuk a Halmozottan 

Sérültek Országos Érdekvédelmi Szövetségét, több szervezettel közösen. 2010 

évben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati támogatásnak 

köszönhetően 1 fő főállású munkatársat tudtunk alkalmazni.  

Az elmúlt évek alatt nyertünk pályázatot rehabilitációs fejlesztésre az 

UNITED WAY Magyarország Erőforrás Alapítványtól (2009), Az Új Európa 

Alapítványtól gyógylovaglásra (2008). 2010 évben részt vettünk a 

Vidékfejlesztési Minisztérium izzócsere programjában. 2010-2011-2012 évben 

közösen együttműködtünk a Halmozottan Sérültek Heves Megyei 
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Szülőszövetségének programjában. 2011. december 02.-án tüntetésen 

vettünk részt Budapesten a halmozottan sérült gyermekek oktatásáért. 

2005. évtől bérelünk irodát, és raktárt az adományoknak. 2007. évtől a 

bérelt irodánk a mostani helyünkön, Nyíregyházán az Ungvár-sétány 29. szám 

alatt van. A klub helyiségét 2013 februárjában felújítottuk, a falra a figurákat 

önkéntes munkában unokahúgaim festették fel. 

 

2006-2013 rehabilitációs programokat, Sport napot, szabadidős 

programokat valósítottunk meg. Megalakulásunktól gyűjtjük a használt ruha, 

cipő, bútor stb. adományokat, melyeket a hozzánk forduló családoknak 

kiosztunk. Sajnos egyre kevesebb a lehetőség és a felajánlás. 

Az elmúlt évek alatt négy Jótékonysági Bált szerveztünk. Számtalan 

konferencián, fórumon vettünk részt. Megalakulásunktól folyamatosan 

megtartjuk a két nagy rendezvényünket, a Családi Napot, és a Mikulás 

Karácsonyi rendezvényünket. Alakulásunktól ezek a programok helyszínei 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város üdülője Sóstógyógyfürdő (2004), Balkány 

(2005-2006-2007), Napkor Erdei Iskola (2008, 2009, 2010, 2012, 2013), 

Nyírbogdány Református Egyházközösség Nappali Ellátó (2011)évben voltak. 
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A Karácsonyi rendezvényünket a Bárczi Gusztáv Általános Iskolában, két 

évben a Móricz Zsigmond Általános Iskolában (2008-2009) tartottuk meg.   

Egyesületünk lehetőségeihez mérten kisebb programokat szervez, és 

klubfoglalkozásokat valósít meg. Sajnos minden programba mindenkit nem 

tudunk bevonni, a leghátrányosabb helyzetben, a megyében messzebb élők 

vannak. Igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani minden civil szervezettel, és 

rendezvényeiken is részt veszünk. 

Hálás köszönetünket fejezzük ki minden pályázati támogatónknak. A 

helyi Önkormányzatoknak, a Göncz Árpád volt Köztársasági elnöki hivatalnak 

támogatásáért. Köszönetünket fejezzük ki a „Kézenfogva” Alapítványnak a 

sok-sok segítségért, az ÉFOÉSZ megyei szervezetének segítségéért, a 

Mozgássérült Egyesület megyei szervezetének segítségéért. A Debrecen-

Nyíregyházi Egyházmegyei Karitásznak az élelmiszer adományáért, a 

Vöröskereszt Megyei szervezetének segítségéért. Köszönjük minden 

támogatónknak, magánszemélyeknek az adományokat, a segítségeket. 

Köszönjük a Balkányiaknak, hogy megalakulásunktól folyamatosan főzik meg 

a finom ebédet a rendezvényeinken. 

Egyesületünk elnöke és elnöksége munkáját az egyesület megalakulástól 

fogva minden ellenszolgáltatás nélkül végzi. Köszönet áldozatos munkájukért. 

Hálás szívvel köszönjük meg minden önkéntes segítőnek, akik minden évben 

segítik az egyesület munkáját önzetlenül. 

Hálás szívvel köszönjük meg szakembereinknek áldozatos munkáját is! A 

pályázatokat elkészítették, a nyertes pályázatokat koordinálták, 

egyesületünk programjait megszervezték és lebonyolították, a pályázati 

programokat elszámolták. Tudásukkal, ötleteikkel gazdagították 

egyesületünk fejlődését. Számítunk rájuk a jövőben is! 
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Hálásak vagyunk minden rehabilitációs szakembereknek, akik 

munkájukkal az évek alatt segítették és segítik a halmozottan sérültek 

fejlődését. A halmozottan sérülteknek nagyon fontos a fejlesztés, az állam által 

finanszírozott fejlesztésen felül is igyekszik a szülő fejleszteni gyermekét, 

egyesületünk lehetőségeihez mérten ebben igyekszik segíteni programjával. 
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Egyesületünk 2013. évi tevékenységének rövid összefoglalása 

Tájékoztatást a tagság számára egy - egy aktuális rendezvény alkalmával is 

nyújtottunk! Főállású munkatársunk segítségével biztosítottuk az információ 

nyújtást, tájékoztatást, és segítséget igyekeztünk nyújtani a hozzánk forduló 

családoknak, ügyfeleknek! Egyesületünk bérelt irodájában zavartalan volt az 

ügyfélfogadás.  Adományokat, gyűjtöttünk magánszemélyektől és a 

Vöröskereszt Megyei Szervezetétől.  Az adományok Garai Józsefné (Icuka) 

önzetlen segítségével jutottak el a családokhoz! 

Szoros kapcsolatot tartottunk fent a megyei civil szervezetekkel, 

igyekeztünk bővíteni kapcsolatunkat más megyében működő szervezetekkel is.  

Konferenciákon, Fórumokon képviseltük az egyesület tagságát, és a 

minket érintő témában felszólalásunkkal, észrevételeinkkel jeleztük a 

problémákat!  

Egyesületünk életét, rehabilitációs, szabadidős programjainak 

megvalósítását, hálás szívvel köszönjük Göncz Árpád volt Köztársasági elnöki 

hivatalnak! 

Az adománynak köszönhetően tudtuk folytatni programjainkat! Egy - egy 

rendezvény, rehabilitációs program alkalmával örömöt, boldogságot 

szerezhettünk a halmozottan sérülteknek és családjaiknak! Támogatásuk nélkül 

egyesületünk, nem tudott volna programokat megvalósítani, és a költségeit 

fedezni. Nagyon szépen köszönjük, hogy egyesületünk munkáját érdemesnek 

találták támogatásukra! Ezúton is kívánunk munkájukhoz erőt, egészséget és 

sok sikert! 
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Pályázatok 

A korábbi évekhez hasonlóan 2013. évben is igyekeztünk pályázatokat 

benyújtani programokra, és működésre.  

7 pályázatot nyújtottunk be:  

• az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap 

Társadalmi felelősségvállalás Kollégiumához egy működési, és egy szakmai 

programra, nem nyertünk támogatást egyik pályázaton sem, 

„kerethiány”miatt.  

• Pályázatot nyújtottunk be a Norvég Civil Alaphoz szakmai programra nem 

nyertünk támogatást.  

• Pályáztunk működési költségre a Független Emberi Lehetőség Társasághoz 

nem nyertünk támogatást. Mint később kiderült ez egy meghirdetett 

pályázat volt, de nem volt alapja.  

• Pályáztunk a Fogyatékos Személyek Közalapítványához (FSZK) nem nyertünk 

támogatást.  

• Pályázatot nyújtottunk be Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságához „2013 Civil Alap”, 

80 000.- Ft támogatást nyertünk (Múzeumfalú látogatás, és Szemléletváltó 

programra) ezek a programok kis létszámmal voltak megvalósíthatók. 

• Pályázatot nyújtottunk be Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szociális, 

Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságához 30 000.- Ft támogatást nyertünk 

karácsonyi programunkra. 
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Programok 

Egyesületünk programjai 2013. évben 

2013. január 30.-án, 2013. február 27.-én, 2013. március 13.-án három 

Konferencián vettünk részt „Összefogás a Fogyatékos emberekkel” című 

projekt keretében a Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége 

tartotta meg. A Konferenciák helyszínei: Eger, Miskolc, és Nyíregyháza. 

Nyíregyházán 2013. március 13.-án, a konferencia befejezése után a 

Halmozottan Sérültek Országos Érdekvédelmi Szövetsége megtartotta soron 

következő elnökségi ülését. 

 

Egyesületünk 2012. évben nyert pályázatot a Nemzeti Család és 

Szociálpolitikai Intézettől „Pihenjünk Együtt Közösen” programra. A 

programot 2013. március 28.-tól – 2013. április 1.-ig valósítottuk meg Paposon 

a Fülöp tanyai Lovas panzióban. A programban 20 fő vett részt. A Húsvéti 

ünnepek körüli hagyományok, a pihenés, a kirándulás, a gyógylovaglás, a 

családias közös együttlétek nagy élmény volt a résztvevőknek. 
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2013. május 04.-én festői környezetben 350 fő részvételével rendeztük meg 

egyesületünk 10. éves évfordulóját. A halmozottan sérült gyermekek/ fiatalok és 

családtagjaik élvezhették a kikapcsolódást, a töltekezés perceit, a Harangodi Erdei 

Iskola (Napkor) területén, az egyesületünk hagyománnyá nemesült Családi 

Majálisán. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet Göncz Árpád volt Köztársasági elnöki 

hivatalnak támogatásáért, a napkori Erdőgazdák Zrt.-nek, Domina Norbert 

igazgató úrnak segítőkész támogatásáért, az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Család, Esélyteremtési Önkéntes Házának a 

kiosztott díjakért. Hálás szívvel mondunk köszönetet a Szabolcs Ingatlanközvetítő 

Iroda vezetőjének, Csatlós Gyöngyinek, hogy egész nap fáradságot nem kímélve 

osztotta a vattacukrot és a pattogatott kukoricát a résztvevőknek. Köszönetünket 

fejezzük ki a Vöröskereszt megyei szervezetének az adományokért, a finom 

ebédért, a két balkányi szakács néninek a Balkányi Családsegítő Központnak, és a 

Czivik családnak. 

Betónia Lászlónak az akadályverseny levezetéséért, Garai Józsefnénak az 

adományok kiosztásáért. 

Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki a csodálatos műsorokért a 

Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló Gondozó Otthonának műsoráért, 

a Hajdú Bihar Megyei Halmozottan Sérültek Szülőszövetségének és a Debreceni 

Immanuel Otthon McLaren Kerekesszékes Tánccsoportnak, és az édesanyáknak 

gyönyörű műsoráért. A Balkányi Református Egyházközösség Szociális és 

Gondozási Központ Fogyatékosok Nappali Ellátójának műsoráért. Nagyon szép 

előadásukat köszönjük Fekete Zsófiának, Rázsonyi Anitának, Rebenszki 

Andrásnak. 

Köszönjük a szeretet, mellyel az egyesületünk tagjait körbevették, és 

ahogyan megszólították, és örömet, boldogságot szereztek mindenkinek. 

Köszönjük minden önkéntes segítőnek áldozatos munkáját. 
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Szeretettel köszöntjük Anyák napja alkalmából az Édesanyákat, 

Dr. Göncz Árpádné Elnök Asszonyt, aki egyesületünk megalakulásától 

védnöke rendezvényeinknek. Nagy figyelmet fordít a halmozottan sérültekre 

és családjaikra. Hálásan köszönjük gondoskodó figyelmét, példamutató 

életét, munkásságát! 

 
Juhász Magda: 
Anyu ölében 

 
Jó itt télen, jó itt nyáron, nincs is jobb hely a világon. 

Itt ringatózni lehet, hallgatni szép éneket. 

Mikor vidám kedvem támad, vagy ha rám tör a búbánat, 

Oh milyen jó itt nekem, nyugalmat lel a szívem. 

Olyan meleg, olyan puha, jó az öledben anyuka. 

Átölellek, hozzád bújok, a füledbe titkot súgok,  

hogy szeretlek Édesanyám, ölelj, vigyázz, sokáig rám. 
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Kutyaterápiás szolgáltatást az egyesület egész évben folyamatosan 

nyújtott a halmozottan sérült gyermekeknek. A kutyaterápia is egyénileg 

alkalmazható, sajnos a mi gyermekeinknél csoportos terápia nem valósítható 

meg. 

 

Egyesületünk klubfoglalkozásai a bérelt irodában, és Balkányban 

valósultak meg 2013. ében, kilenc alkalommal. Balkányban a Református 

Egyházközség és a Baptista szeretetszolgálat Nappali Ellátottjaival közösen 

voltak a foglalkozások, a helyi szülőkkel és gyermekekkel/fiatalokkal. A 

klubfoglalkozások alkalmával beszélgettek, barátkoztak, egymásnak tanácsot 

adtak. Nagyon fontos témáról folytattak beszélgetéseket, a depresszió 

kialakulása és kezelése. Sajnos szinte mindenkit érintő téma. 

2013 Civil Alap pályázati programban elsőként a Múzeumfalú látogatást 

valósítottuk meg 2013. július 07.-én, 25 fő vett részt az élményterápiás 

programban. A program alkalmával a résztvevőknek betekintésük volt a népi 

hagyományokba, megtekinthették a régi házakat, műhelyeket. 

Megkóstolhatták a fánkot, mint régi ételkülönlegességet.  
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Egyesületünk egy kedves felajánlásnak köszönhetően a Nyírmadán élő 

tagjainknak tudott kedveskedni, hogy Harangodra a „TÉKA Táborba”egy napra 

július hónapban el tudjanak menni. A táborban kézműves foglalkozáson 

vehettek részt és közösen eltölthettek egy napot. 
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2013. augusztus 15.-én „Esélyegyenlőségi „ napot szerveztünk Verba 

Tanyán 24 fő részvételével. Az esélyegyenlőségi napon megnéztük a tanyát, 

pihentünk és beszélgettünk. A gyermekeknek/fiataloknak és a szülőknek 

egyaránt nagy élmény volt. Nagyon sok közös programra lenne szükség, hiszen 

az élményterápiás programok feltöltődést adnak minden résztvevő számára. 
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Kedves Sorstársaink! 

Sajnos 2013. évben is elvesztettünk gyermekeket, ők már a mennyországból, 

mint angyalok vigyáznak családjaikra és ránk! 

 

Búcsúzunk:  Lakatos Izabellától ,   Molnár Martintól,   Vidoven Zsolttól. 

 

Galambos Tamás halmozottan sérült fiatal versével búcsúzunk el tőlük, és egy 

idézettel melynek szerzője ismeretlen. A jó Isten vigyázzon a Mennyországban a 

drága Angyalkákra! Emléküket örökre megőrizzük! 

 

Elrabolta az Angyal Akit Szerettünk 

 

Elrabolta az angyal, akit szerettünk,  

Vele nagyon boldogak lehettünk. 

Szemünkből zápor zuhog s nem áll el, 

Miközben ő a fekete hajóval szál fel. 

Mindenki csak áll és nézi a sírt, 

Mert elment ő, aki mindent írt. 

Nem gondolta mit tett velünk, 

Hogy fájhat majd ez nekünk. 

Miért rabolsz angyal hol egy vagyon a táj, 

Nem látod, hogy mindenkinek nagyon fáj. 

Mit ér a jó szándék, lángész ész s értelem, 

Ha nem lesz egyszer jó a legfontosabb elem. 

 Galambos Tamás, 2013. 04.03 

„Addig szeress, amíg lehet, mert lehet, hogy holnap már nem leszek. 

Meghalni nem félek, csak elveszíteni téged. Szeress úgy, mint én téged, s így a 

szeretetünk sohasem érhet majd véget.”  
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2013. november 19.-én valósítottuk meg második pályázati programunkat 

a „Szemléletváltó” délutánt a Kölcsey Gimnáziumban. 

EGY DÉLUTÁN MÁS-OKKAL 

Mindannyian mások vagyunk, legyen a „másság” természetes dolog. A 

toleranciára, a másság elfogadására való nevelést már gyermekkorban el 

kellene kezdeni, amikor a gyerekek még nyitottak és előítélet-mentesek. 

Szemléletváltó programunkat a Kölcsey Gimnázium diákjaival közösen 

valósítottuk meg egy kreatív foglalkozással egybekötve. Az egészséges fiatalok 

közösen készítettek karácsonyi képeket, tárgyakat a fogyatékkal élő 

gyermekekkel/fiatalokkal. 
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2013. december 3.-án egyesületünk irodájában a Kölcsey Gimnázium 

diákjai és a Szabolcs Ingatlan Közvetítő Iroda vezetője Csatlós Gyöngyi 

csomagolták és készítették el a mikuláscsomagokat a rendezvényre. 

 

2013. december 14.-én tartottuk meg 180 fő részvételével a Mikulás és 

Karácsonyi rendezvényünket, a „Bárczi Gusztáv” Általános Iskola ebédlőjében. 

Nagyon szép műsort hallottunk a Magdaléneum Fogyatékosok Református 

Ápoló Gondozó Otthonának lakóinak előadásában, valamint a Kölcsey 

Gimnázium tanulói előadásában. A Kölcsey Gimnázium tanulói sok – sok 

ajándékkal kedveskedtek a résztvevő családoknak. Egyesületünk szaloncukrot 

és mikuláscsomagot nyújtott a családoknak. A rendezvény nagy szeretetben 

telt el. Köszönjük támogatóinknak, hogy segítették a rendezvény sikerét, és 

boldog mosolyt csaltak a gyermekek arcára. 
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FIGYELEM! 

Kedves Szülőtársaink! 

Tájékoztatni szeretnélek Benneteket, hogy 2014 évben a Családi napunk a 

Napkori Erdőgazdák Zrt kérésére az Erdei Iskolában Domina Norbert Igazgató 

Úrral egyeztetve 2014. április 12.-én tartjuk meg Napkoron. A meghívót 

mellékelten csatolom minden Tagtársunk számára. A rendezvényünk bent a 

nagy konferenciateremben lesz, ahol már 2013.-ban is voltunk! A sűrű 

programok miatt, áprilisban tudják biztosítani nekünk a helyszint. Nagyon 

szépen köszönjük gondoskodásukat, hiszen éveken át ingyen lehetünk ott a 

festőien szép környezetben. 

 
Engedjétek meg, hogy még egy tájékoztatást az AR7EP KFT. Kovács Miklós 

úr üzletkötő kérésére egy biztosítási lehetőséget megosszak veletek 



30 

Kedves Szülők! 

 

Bizonyára Önöknek is a gyermekeik jövője a legfontosabb! 

 

- Gondoltak már arra, mi lesz 10-15-20 év múlva? 
- Mi lesz akkor gyermekeikkel, ha már Önök nem tudnak gondoskodni 

róluk? 
- Milyen lehetőség kínálkozik számukra, és azt kik, és miből fogják 

finanszírozni? 
- Biztos, hogy azt a maximumot fogják megkapni, amit Önök is szeretnének 

biztosítani? 
 

Mindez akkor már csak 

pénz 
kérdése lesz! 

 

Egy 185 éves cég partnereként, annak egyedülálló szakmai, és pénzügyi 

hátterével olyan lehetőséget kínálunk Önöknek, melynek segítségével hosszú 

távon megalapozhatják, és biztosíthatják gyermekeik jövőjét! 

 

Ne engedjék, hogy ez a lehetőség elmenjen Önök mellett! 

 

Áldozzanak bő fél órát szabadidejükből, amikor munkatársunk személyesen 

felvázolja a kínált lehetőségeket. 

________________________________________________________ 

ARTEP Kft.ARTEP Kft.ARTEP Kft.ARTEP Kft. Kovács Miklós 

4400 Nyíregyháza +3630-9553-325 
Dózsa György u. 3. II/2.                                                                                                                            



31 

Sok szeretettel ajánlom a következő idézetet 
 

 

„Egy-egy nap szinte olyan, mint a többi, 

de az emlék már a holnap poharát tölti. 

És a holnap most még csak álomvilág, 

Ám a perc itt van, mosollyal nyit rád, 

Hogy legyen erőd, legyen hited, 

Amíg utadon terhedet viszed, 

És tudj nevetni, játszani örömmel, 

Hogy a holnap szeretni jöjjön el, 

Napsugárral, esővel, szivárvánnyal, 

A szívben tűzzel, a kertben száz virággal.” 

 

A hírlevelet összeállította: Tóthné Bacskai Edit 
Szerkesztette: Molnár Gábor 
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