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Egyesületünk köszönetét szeretné kifejezni Dr. Göncz Árpádnénak, 

Zsuzsa néninek a „Kézenfogva” Alapítvány Elnök Asszonyának, hogy hitt és 

hisz bennünk! 2003.-ban szervezetünk Zsuzsa néni tanácsára alakult meg 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében, hogy képviselje a halmozottan sérültek és 

családjaik érdekeit. 

 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni megalakulásunk óta állandó 

támogatóinknak, akik nagyon sokat segítettek és segítenek szervezetünknek 

tanácsokkal, adományokkal, támogatásukkal. 

 
Köszönjük  

• a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatnak 
• a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
• a „Kézenfogva” Alapítványnak 
• a Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének 
• az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének 
• a Bagaméry-Szalay ügyvédi Irodának, Dr. Bagaméry-Szalay Róbert 

ügyvéd úrnak 
• a Kamilliánus Egyháznak 
• a Debrecen-Nyíregyházi Egyház megyei Karitásznak 
• a Bárczi Gusztáv Általános Iskolának 
• a Balkányi Szociális Gondozási Központnak 
• Marjánné Rinyu Ilonának, 
• a Jégkirálynı Cukrászdának 
• a Nyírség Könyvtár Alapítványnak 
Köszönjük minden magánszemélynek, akik 2003-tól önkéntes munkájukkal, 
adományaikkal, segítettek, és segítenek minket. 

 
Köszönetünket és hálánkat szeretnénk kifejezni Pályázati Támogatóinknak. 

Támogatásukkal, bizalmukkal egyesületünk programjait sikeresen meg tudtuk 

valósítani. 
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Pályázati támogatást és bizalmat kaptunk 2003-tól 2008-ig  

 
• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális, Egészségügyi, 

Lakásügyi és Idısügyi Bizottságától 
• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlésének Sport Bizottságától 
• Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlıségi Minisztériumtól 
• NCA Észak-Alföldi Régiótól (mőködési) 
• Belügyminisztérium Közgazdasági Fıosztályától 
• VODAFONE Alapítványtól (két éves program) 
• MOL Rt. Új Európa Alapítványtól 
• Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosügyi Fıosztályától 
• ESZA Kht Hazai Programigazgatóságtól 
• Élelmiszerbanktól 

 
Nagyon hálásak vagyunk pályázati támogatóinknak, állandó 

támogatóinknak, hiszen óriási segítség szervezetünknek, hogy számíthattunk és 

számíthatunk segítségükre, támogatásukra. 

Köszönjük bizalmukat! 

Köszönetemet szeretném nem utolsó sorban kifejezni az elnökség minden 

volt és jelenlegi tagjának önkéntes munkájáért. Az öt év eseményei sokszor 

próbára tettek minket, de az elnökség helyt állt becsülettel. 

Meg szeretném jegyezni, hogy a köszönet azért is megilleti ıket, mert 

munkájukat minden ellenszolgáltatás nélkül végezték, és végzik. 

Köszönetemet szeretném kifejezni két külsıs önkéntes segítınknek, akik 

szaktudásukkal elısegítették az Egyesület elımenetelét. A további jövıben is jó 

munkát kívánok nekik!  

 
 

Tóthné Bacskai Edit 
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Öt éves munkánkról, eredményeinkrıl (2003.-tól – 2008.-ig) 
 
 
 
 
 

2003-ban tizenketten alapítottuk meg a Halmozottan Sérültek Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Szülıszövetségét. Nagy terveink és elképzeléseink 

voltak, úgy gondoltuk megváltjuk a halmozottan sérülteknek a világot itt a 

megyében, és elérjük nagy álmunkat: a napközi és átmeneti lakóotthon 

létrehozását. 

2003 októberében a Megyei Önkormányzat dísztermében tartottuk meg elsı 

Szülıfórumunkat, ahol 4356 db aláírást adtunk át vezetıinknek, hogy 

segítségükkel megvalósuljon az álom! A Szülıfórumon több mint 200 fı vett 

részt, a megye egész területérıl érkeztek családjaink. 

Nagy reményekkel indultunk el, a jövı felé bizakodva tekintettünk, hiszen, a 

súlyosan halmozottan sérülteknek nincs nappali ellátójuk, nincs sem átmeneti, 

sem más lakóotthonuk. 

Mi, szülık féltjük gyermekeinket, ık családban, nagy szeretetben 

nevelkednek, ha valami történik velünk hova kerülnek? Ez a kimondott és 

kimondatlan félelem kíséri életünket! Szeretnénk biztonságban tudni ıket! 

Bármennyire elfogadott állami és emberi szemszögbıl az intézet, de a 

családias otthoni meleg, a szeretet hiányzik. Az egészséges ember nem tudja 

elképzelni milyen boldogságot, szeretet nyújt a halmozottan sérült gyermek. Sok 

ember, és szakember hangosan kérdezi meg tılünk „felismeri magát? – tudja, 

hogy ön az anyja?” A halmozottan sérültek nagyon sok mindent megértenek a 

világból, sajnos válaszolni nem tudnak, és a reakciójukat is sokszor félreértik. A 

társadalmi szemlélet velük szemben sok javítani valót igényel, még ma is elítélik 

ıket, és csodabogarakként néznek rájuk, pedig ık szeretetre méltó Emberek!, 

Társadalmunk tagjai! 

2003 
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Én és társaim úgy tartjuk, hogy egy társadalom fejlettsége az elesettekrıl 

való gondoskodás mértékébıl ítélhetı meg, ezért gondoljuk azt, hogy a 

halmozottan sérülteknek és családjaiknak is esélyt kell adni egy teljesebb 

élethez. Az egészséges társadalom ezt sok esetben nem így gondolja. 

A halmozottan sérültek 24 órás felügyeletet, sok gondoskodást, gondozást 

igényelnek. Fejlıdésükhöz a rehabilitációs fejlesztés a legfontosabb! Nagyon 

sok rehabilitációs fejlesztésre van szükségük és minden fejlesztés egyénre 

szabott. Óriási fejlıdést jelent számukra egy kéz mozdulata, egy mosoly, vagy 

hang, mellyel kifejezik magukat. 

 

 

 

2004-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat benyújtotta a 

HEFOP pályázatot egy nappali intézmény létrehozására a halmozottan 

sérülteknek, de sajnos a pályázat nem nyert, így megvalósítása elmaradt! 

Egyesületünk, a mai napig sem tudott megvalósítása érdekében elérni érdemlegesen 

semmit, mivel az üzemeltetése, fenntartása nagyon sokba kerül. A mi gyermekeink 

nem tudnak szınyegeket, kerámiákat készíteni, az állami támogatás, pedig egy 

ilyen intézmény, lakóotthon üzemeltetésére nem elég. Olyan lakóotthonok és 

nappali ellátók jönnek létre és valósulnak meg, ahol a fogyatékkal élık önellátók, 

és nem szorulnak teljesen mások segítségére. Így a nagyon súlyos halmozottan 

sérült kimarad, hiszen ıket etetni, itatni, pelenkázni kell, teljes ellátásra szorulnak. 

Reméljük a késıbbi jövıben ez fog változni, mert a súlyosan halmozottan sérültek 

gondjait és problémáit is meg kell oldani.  

2004. évben tovább kutattunk a családok után, nagyon sok segítséget kaptunk a 

„Bárczi Gusztáv Általános Iskolától, Dr. Pethı Ágnestıl a Gyermek rehabilitáció 

fıorvosától, az ÉFOÉSZ megyei szervezetétıl, valamint a Mozgáskorlátozattak 

megyei szervezetétıl. 

2004 
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Anyagi támogatást kaptunk a „Kézenfogva” Alapítványtól, a Megyei 

Önkormányzat Szociális Bizottságától, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal Szociális Bizottságától, támogató jegyeket árultunk, hogy a 

szervezetnek pénzt győjtsünk. 

Három rendezvényt valósítottunk meg. 

Elsı rendezvényünket a „Bárczi Gusztáv” Általános Iskola Kollégiumában 

rendeztük. Gyermeknap keretén belül mutatkoztunk be a többi családnak 2004 

májusában. 

 
Elsıdleges célunk volt, hogy a 

halmozottan sérülteket nevelı és 

gondozó családok felismerjék milyen 

fontos az összefogás és a közösségi 

élet! 

 

 

 

Minden fórumon, konferencián 

igyekeztünk részt venni, képviseltük a 

megyei Szülıszövetséget az ICSSZM 

civilmőhelyében, valamint a Nyírségi 

Civilház civilmőhelyében. A többi 

megyei civil szervezettekkel is 

igyekeztünk jó kapcsolatot kiépíteni! 
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A második rendezvényünket, a Családi Majálist Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatalának üdülıjében Sóstógyógyfürdın valósítottuk 

meg 2004 júliusában. Anyagi támogatást kaptunk a rendezvény megvalósítására 

a Megyei Önkormányzat Szociális bizottságától, a „Kézenfogva” Alapítványtól. 

 

Nagyon sikeres volt a rendezvény, 220 fı volt jelen. A balkányiak 

oroszlánrészt vállaltak a rendezvény megvalósításában. Nagyon finom reggelit 

és ebédet fıztek, sokat dolgoztak, hogy a családok és a résztvevık jól érezzék 

magukat. Hálás köszönet Czivik Jánosnénak és balkányi segítıinek. A terület 

elrendezésében, a szórakoztató versenyek lebonyolításában, pedig sorstársunk 

Betónia László vállalt óriási szerepet. A színvonalas táncmősort Tóth Sándorné 

(Piroska) szervezte meg. 

A harmadik  rendezvényünk a mikulás és karácsonyi ünnepségünk volt, 

amit 2004. december elsı szombatján tartottunk meg a „Bárczi Gusztáv” 

Általános Iskola ebédlıjében. 
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Igazi nagy családként voltunk együtt az év végi rendezvényünkön. A 

programra sok segítséget és támogatást kaptunk. Pályázati úton nyertünk 

támogatást a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális, 

Egészségügyi Bizottságától. 

 

Nagyon fontos a közösség a halmozottan sérülteket nevelı és gondozó 

családok életében, hiszen tele vagyunk sok keserőséggel, csalódással. Bezárt 

világban éltünk, és még sokan jelenleg is úgy élnek! Nehezen nyílik ki az ajtó, 

nehezen értjük meg, mennyire fontos a közösség és az összefogás! Igazából a 

2004. év errıl szólt, ismerkedés, barátkozás, összefogás. 

 

 

2005. évben tovább kerestük a lehetıségeket és a támogatókat, szoros 

kapcsolatot tartottunk a családokkal. Adományokat győjtöttünk és osztottunk ki, 

minden közeli és távoli ismerıst megkerestünk, hogy a rászoruló családoknak 

tudjunk segíteni. 

2005 áprilisában pályáztunk egy használt számítógépre. A szervezetnek 

még semmi technikai eszköze nem volt. Az elnyert számítógépet Budapestrıl 

kézben, vonattal hoztuk haza. Igyekeztünk minden konferencián, civil mőhely 

ülésein részt venni. Együttmőködési Megállapodást kötöttünk több civil 

szervezettel és az Esélyek Háza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Koordinációs 

Irodával, így a Fogyatékosügyi Kerekasztal tagjai lettünk. Bejelentkeztünk az 

országos adatbázisba. 

 

2005 áprilisában közösen pályáztunk a Halmozottan Sérültek 

Szülıszövetségével az Ifjúsági, Családügyi, Szociális, és Esélyegyenlıségi 

Minisztérium Fogyatékosügyi Fıosztály „az értelmi fogyatékos személyek 

2005 
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országos és regionális szervezeteinek támogatására” kiírt pályázatra. 

Szervezetünk 1.177.000.- Ft támogatást nyert. 

A támogatásnak köszönhetıen tudtunk egy kicsi irodát bérelni, és vásárolni 

egy hp LaserJet 3030-as nyomtató, fénymásoló gépet és két elnökségi tagunknak 

feltöltı kártyás mobiltelefont. 

 

2005. évben is három rendezvényt és egy Szülıfórumot valósítottunk meg. 

 

2005 májusában Sóstógyógyfürdın, a Tókuckóban tartottuk 

Közgyőlésünket és Családi Majális rendezvényünket. Óriási köszönet illeti meg 

a balkányiakat, Czivik Jánosnét és a szakács néniket, ık biztosították újból a 

finom ebédet. 

A mősorért köszönetünket szeretnénk kifejezni az ÉFOÉSZ támogatásának 

és zenekarának, valamint Dankó Györgynének (Alíznak) a táncmősor 

megszervezéséért. Az akadályverseny lebonyolításáért Betónia Lászlót illeti 

köszönet. 

 
2005 júniusában a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlési 

Bizottságának köszönhetıen, Állatkerti kirándulást valósíthattunk meg. A 

halmozottan sérült gyermekeknek és fiataloknak óriási élményt jelentett az 

állatok látványa. 
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2005 októberében újból Szülıfórumot tartottunk a Megyei Önkormányzat 

Dísztermében. Vendégeink voltak Kemény Péter a Fogyatékosügyi 

Fıosztályvezetı helyettes, Pordán Ákos a „Kézenfogva” Alapítvány 

ügyvezetı igazgatója és Dr. Kiss Gábor a Megyei Közgyőlés 

elnökhelyettese. A Borsod megyei Szülıszövetség részérıl is jöttek családok. 

Szomorú és elkeserítı volt hallgatni a sok panaszt. 

A Fogyatékosok Fórumának egyik rendezvényén 2005 júliusában ismertem 

meg Szulyák Eleonórát, aki diplomás ápoló, általa ismertem meg Nagy Mártát 

szociális szakembert. E két szakember lett egyesületünk külsıs munkatársa, ık 

írják a pályázatokat és koordinálják a programokat. 

2005 novemberében pályázatot nyújtottunk be a „Magas színvonalú 

egyenlı esélyeket biztosító közszolgáltatás” címő programra a 

Belügyminisztériumhoz. Egyesületünk 200.000.- Ft támogatást nyert. 

A program keretén belül 24 családnál végeztünk környezettanulmányt, 

gyógymasszırt és gondozónıt közvetítettünk ki. Vásároltunk színes nyomtatót 

és két mobil telefont az egyesület részére. 

2005. december elsı szombatján 

tartottuk meg Mikulás és Karácsonyi 

rendezvényünket. A rendezvénynek a 

„Bárczi Gusztáv” Általános Iskola 

adott otthont. A programra pályázati 

úton nyertünk támogatást 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Közgyőlésének Szociális és 

Egészségügyi Bizottságától. 
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Nagy öröm volt számunkra, hogy a rendezvényre a megye egész területérıl 

jöttek a családok halmozottan sérült gyermekeikkel és egészséges testvéreikkel. 

 
A 2005. év az elfogadás és elfogadtatás éve volt. Több egészséges gyermek 

egy-egy rendezvényen szembesült azzal a ténnyel, hogy nincs egyedül beteg 

testvérével.  

 

2006 év fordulópont volt Egyesületünk életében 

 
2006 januártól folyamatosan nyújtottunk be a pályázatokat, óriási elırelépést 

és sikert jelentett életünkben a VODAFONE Alapítvány  „szociális és 

rehabilitációs szolgáltatások biztosítása halmozottan sérültek és családjaik 

részére” program. A nyertes pályázat megvalósítási ideje 2006. február 1.-2007. 

január 31. A programra a Vodafone Alapítványtól 4.060.800.- Ft-ot nyertünk. 

A Vodafone Alapítvány nagy boldogságunkra felszerelte egyesületünket 

technikai eszközökkel két használt számítógépet kaptunk, egy nyomtatót, két 

mobiltelefont, egy Laptopot és egy digitális kamerás fényképezıgépet. 

Kimondottan hálásak vagyunk támogatásukért és segítségükért. 

A program keretén belül a halmozottan sérülteket nevelı családokat kutattuk 

fel a megyében, környezettanulmányokat végeztünk, ezen belül tanácsadást, 

rehabilitációs szakembereket és ápoló/gondozónıket közvetítettünk ki. A 

program megvalósítása során sikerült segítenünk egy tagunk intézményben 

történı elhelyezésében. Kapcsolatokat vettünk fel intézményekkel és 

hivatalokkal, szakembereket kerestünk. 

A program számszerősíthetı eredményei 2006. február 1.-2007. január 31.-ig: 

 
- elvégzett környezettanulmány száma: 117 család 
- fogadónapokon megjelentek száma: 344 kliens 

2006 
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- rehabilitációs szolgáltatásban részesültek: 42 kliens 
- gondozónıi szolgáltatást igénybevevık száma: 8 család 
- a rehabilitációs szakemberek által végzett munka mennyisége: 
 

• gyógytorna: 682 alkalom 
• lovaglás: 36 alkalom 
• gyógypedagógus-tiflopedagógus: 66 óra 
• masszírozás 39 óra 
• gondozónı munkaórája: 1191 óra 

 
A program megvalósításában résztvevı személyek: az egyesület elnöke, 

szociális munkás, diplomás ápoló, 4 fı gyógytornász, gyógypedagógus, 

tiflopedagógus, 3 fı ápolónı, a Fehér Bot Alapítvány gondozónıi és masszırjei, 

lovas oktató, 3 fı elnökségi tag és 12 fı önkéntes az egyesület tagságából. 

 

 
A halmozottan sérülteknek nagyon fontos a rehabilitációs fejlesztés, egy 

kézmozdulat, egy mosoly, óriási mérföldkı életükben. A Vodafone programot 

Nyíregyházán, Jármiban és Balkányban indítottuk be. Köszönjük a 
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szakemberek, gondozónık áldozatos munkáját. Köszönjük a Kölcsey Televízió 

tudósítását a programról. 

Két pályázatot nyújtottunk be az NCA Észak-Alföldi Régió mőködési 

pályázatára. Az elsı II. fordulós volt, a második a 2006. évi mőködési 

pályázatunk volt. A pályázati támogatásnak köszönhetıen továbbra is tudtuk 

bérelni az irodát az egyesületnek.  

2006 májusában Balkány Városban tartottuk meg Közgyőlésünket és 

Családi Majális rendezvényünket. A rendezvényre több mint 200-an jöttek el a 

megye területérıl. A Közgyőlés döntött arról, hogy a Halmozottan Sérültek 

Szülıszövetségével nem írjuk alá az együttmőködési szerzıdést, és év végén 

módosítjuk megyei szervezet nevét.  

 

A rendezvényért köszönetünket 

szeretnénk kifejezni Czivik 

Jánosnénak, Czivik Jánosnak és 

minden balkányi önkéntes segítınek. 

A mősorban felléptek a balkányi kis 

Tőzoltók (óvodások), az iskola 

tánccsoportja, az ÉFOÉSZ zenekara, 

Rebenszki András, halmozottan sérült 

fiatal. Nagy örömünkre, két hintó vitte 

a családokat városnézésre. Az 

ICSSZM pályázati támogatásának 

köszönhetıen sátort, valamint 

autóbuszt béreltünk a családok 

szállítására. Az akadályversenyeket 

Betónia László sorstársunk vezette. A 

rendezvényen a gyerekeket és 

fiatalokat Lulu a bohóc szórakoztatta.  
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A rendezvényen megtapasztaltuk a balkányiak vendégszeretetét, 

önzetlenségét és polgármester asszony együttérzését. 

2006. szeptember 6.-án Szülıfórumot  tartottunk a „Bárczi Gusztáv” 

Általános Iskola Kollégiumában. Vendégünk volt Claudio Puppo a 

Mozgássérültek Országos elnöke Olaszországból. A rendezvényen sok család 

kérdéseket tett fel, és a fórum alkalmával a szülık tájékozódhattak az 

Olaszországban élı sorstársaikról. 

 
 

2006 októberében a Bárczi Gusztáv Általános Iskola Kollégiumában 

szexuális felvilágosító elıadást hallhattunk Zolnai Erika szexológustól. A 

rendezvényt a Kézenfogva Alapítvány támogatta. 
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2006. november 18.-án a Fehér Bot Alapítvánnyal közösen rendeztük meg 

a kerekesszékes kosárlabda mérkızést a Móra Ferenc Általános Iskolában, 

Örökösföldön. A mérkızésen a magyar Törekvés SE Budapest és az olasz 

P.G.S. Don Bosco P.H. Zena-Volkswagen Dreams játszott. A rendezvény 

fıvédnöke Csabai Lászlóné Polgármester Asszony volt. 

Egyesületünknek nagyon fontos volt a rendezvény és nagyon örültünk a 

sikernek. 

 
2006. december 2.-án 13 órai kezdettel tartottuk meg elsı tisztségviselı 

választási Közgyőlésünket a „ Bárczi Gusztáv” Általános Iskolában. 

A Közgyőlés döntött a név módosításáról Halmozottan Sérültek Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Szülıszövetség helyett, Halmozottan Sérültek és 

Szüleiknek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete lettünk. 

A Közgyőlés döntött a Felügyelı Bizottság választásáról, ami titkos 

szavazással történt. 

 
A Felügyelı Bizottság tagjai: 
 

• Király János elnök 
• Szikszai Gizella tag 
• Kovács Andrásné tag 

 
Letelt a három év, az elnök és az elnökség, az Alapító Okiratban foglaltak 

szerint 3 évre volt megválasztva. 
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Az újból választás titkos szavazással történt, az egyesület elnöksége a 

választás alapján:  

 
Elnök Tóth Andrásné Bacskai Edit 
 
Elnökség: 

 Czivik Jánosné 
 Boros Zoltánné 
 Enyedi-Simó Annamária 
 Tóth Sándorné 

 
Betónia Lászlóné (Aranka) egészségi állapotára való tekintettel nem 

jelöltette magát. Az elnökségbe, helyette, Boros Zoltánné /Katika/ került. 

Köszönjük Aranka munkáját, és azt, hogy önkéntesként sokat tett az 

egyesületért, reméljük, hogy a jövıben is számíthatunk rá. 

Köszönetemet szeretném kifejezni az egyesület tagságának bizalmáért! 

 
Elmondhatjuk, hogy 2006 új fordulatot hozott az egyesület életébe! 
 
2006. év az új lehetıségek, programok éve volt 
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2007 évben folytatni tudtuk a Vodafone Alapítvány programját. Pályáztunk, 

és az Alapítvány támogatta a program további folytatását. Nagyon boldogok 

voltunk, hogy a rehabilitációs program folytatódik Nyíregyházán, Jármiban 

és Balkányban. Hálás szívvel mondunk köszönetet a Vodafone Alapítványnak 

támogatásukért. A program nagyon sikeres volt! 

A rehabilitációs fejlesztés a halmozottan sérültek életében óriási elırelépést 

jelent, az államilag finanszírozott fejlesztés kevés, és a szülı erın felül vállalja a 

fejlesztés anyagi finanszírozását. A programnak köszönhetıen az egyesület 

átvállalja a szülık anyagi terhét, a szakemberek díját.  

 
A 2007. évi Vodafone programban megvalósítottuk: 
 
Környezettanulmányt végeztünk 25 családnál 
 
Gondozónı igénybevevı 1 család 
Munkaórája: 120 óra 
 
Masszírozás 156 alkalom 
Igénybevevık száma: 6 fı 
 
Gyógytorna 196 alkalom 
Igénybevevık száma: 12 fı 
Fogadónapokon megjelentek száma: 165 fı 
 
Gyógypedagógus, tiflopedagógus 10 alkalom 
Igénybevevık száma: 1 fı 
 
Gyógylovaglás 44 alkalom 
Igénybevevık száma: 2 fı 

2007 
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A Vodafone program 2007. március 1.-tıl – 2008. február 28.-ig tartott. 
 

2007 májusában másodszor tartottuk meg a Közgyőlésünket és Családi 

Majális rendezvényünket Balkány városában. 

Köszönetemet és köszönetünket 

szeretném kifejezni Balkány Város 

Közgyőlésének, és Rinyu Ilona volt 

Polgármester Asszonynak, az anyagi 

támogatásért. 

Köszönetemet szeretném kifejezni 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Önkormányzat volt elnökének, Fülöp 

István úrnak anyagi támogatásáért. Nem utolsó sorban köszönet illeti meg újból 

a Czivik családot, minden önkéntes 

segítınket, és minden támogatónkat. 

Köszönet Braun Mária 

gyógypedagógusnak az 

akadályversenyekért, nagy öröm volt a 

gyermekeknek. 

A köszöntı után Rebenszki András 

és Medve Adrien halmozottan sérült 
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fiatal énekelt és szavalt. 

A mősor bábszínházi elıadás volt, jó volt látni az arcokon az érdeklıdést és 

az örömöt. Sok szülı megjegyezte, talán valamikor gyermekkorában látott 

bábszínházi elıadást. Sok gyermek és szülı örömére volt megint hintó, 

bejárhatták a környéket. 

 
 

2007 májusában egyesületünk új 

irodát (Nyíregyháza, Ungvár-sétány 

29.) és raktárt bérelt (Nyíregyháza, 

Korányi Frigyes u. 22), az NCA 

pályázatnak köszönhetıen. Az iroda 

két helyiségbıl áll, az egyikben a klub 

rendezvényeinket, elnökségi üléseinket, 

klub keretén belüli masszírozást 

valósítunk meg. A másik irodában 

dolgozunk, fogadjuk a családokat. 

 

 

 

Nagy változás ez az egyesület 

életében, hiszen így kulturált 

körülmények között lehetünk. Az 

adományoknak, pedig a raktárban 

tudunk helyet biztosítani, illetve a 

rászoruló családoknak ki is tudjuk 

osztani. 
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2007 júliusában a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlésének Sport 

Bizottságától nyert támogatásnak köszönhetıen Vaján jártunk. Kimondottan 

nagy öröm volt számunkra a kirándulás. Köszönetünket szeretnénk kifejezni 

Király Jánosnak és feleségének a nagyon jó szervezésért és a finom ebédért. 

Sok szép élménnyel jöttünk haza. 

 
2007 szeptemberében kezdıdött el a VODAFONE Alapítvány 

támogatottjaként egyesületünk szervezetfejlesztése. A Vodafone Alapítvány a 

Civil Társadalom Fejlıdéséért Alapítványt (CTF) kérte fel a tréningek, 

szervezeti konzultációk lebonyolításával. Igazán nagy elismerés számunkra, 

hogy a Vodafone Alapítvány a két éves közös programjaink által úgy látta, hogy 

egyesületünk érdemes a szervezetfejlesztésre. A tréning egy éves program volt. 

Elnökségünk, önkénteseink minden tagja részt vett a tréningeken. 
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2007–ben beindítottuk klubfoglalkozásainkat. 

A klub vezetésére Vasenszki 

Pálnét (Ili) kértük fel. A klub 

koordinátora Nagy Márta 

önkéntes szakemberünk. 

Vasenszkiné Ilikérıl csak 

annyit szeretnék elmondani, 

hogy testvére halmozottan 

sérült, átérzi és tudja 

nehézségeinket, gondjainkat. 

 
2007 december elsı szombatján tartottuk meg a „Bárczi Gusztáv” 

Általános Iskolában a Mikulás és Karácsonyi rendezvényünket. A rendezvényre 

nagyon sok család eljött a megyébıl és Nyíregyházáról. A Karácsonyi mősorban 

felléptek a Magdalénium fiataljai, Rebenszki András, a Nyírmadai fiatalok és 

Sırés Klaudia. 

Nagyon szép és otthonos volt a rendezvény, de kinıttük az iskola ebédlıjét, 

ezért az elkövetkezı évben nagyobb helyet kell keresnünk. Köszönjük a „Bárczi 

Gusztáv” Általános Iskola Igazgatójának, hogy négy éven át adott otthont 

nekünk és támogatott minket. 
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2007 a további fejlıdések, új tervek születésének éve. 
 

 
 

2008. év nagyon mozgalmas év volt az egyesület életében. A pályázati 

támogatásoknak köszönhetıen sok programot tudtunk megvalósítani. A 

programok még jelenleg is folynak. Ez az év köszönet és hála éve is volt, 

hiszen mint beszámolónkban le fogom írni, nagyon sok segítséget kaptunk! 

 

A klub szervezésében Jótékonysági Bált rendeztünk, az Eperjes 

Étteremben, 2008. április 12.-én.  

A rendezvény fıvédnöki tisztségére Dr. Göncz Árpádnét, Zsuzsa nénit 

kértük fel, védnökének Dr. Bagaméry-Szalay Róbert ügyvéd urat. A nagyon 

színvonalas mősorért a Napraforgó Team tehetséges fiatal színészeit illeti hálás 

köszönet. Igazán jó mősort köszönhetünk jótékonysági elıadásuknak! 

A bál hangulatát fokozta az élı zene is, hálás szívvel mondunk köszönetet 

Gagna Balásznak és zenésztársainak a fergeteges zenéért. Számítunk rájuk és a 

színészekre a jövıben is!  

A bál nagyon sikeres volt, a bevétel fennmaradó részébıl folytatni tudtuk a 

két éve folyó rehabilitációs programunkat. 

2008 
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Ezúton is köszönetünket szeretnénk kifejezni minden részt vevınek, külön 

köszönjük a balkányiaknak, Rinyu Ilonának a sok adományt, támogatást, a 

Szabolcs Ingatlan közvetítı irodának, vezetınıjének Csatlós Gyöngyinek 

segítségüket, valamint Vasenszki Pálnénak, Ilikének a szervezést. Szeretnék 

még nem utolsó sorban köszönetet mondani minden önkéntes segítınknek. 

Reméljük a jövıben is, számíthatunk támogatásukra, segítségükre. 

 

 
 

2008 májusában Verba Tanyán rendeztük meg Közgyőlésünket, és 

Családi Majális rendezvényünket. 

A rendezvény fıvédnöke Seszták Oszkár úr a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke. 

Támogatóinknak, segítıinknek, nagyon hálásak vagyunk. Hálás szívvel 

mondunk köszönetet az anyagi támogatásért, Seszták Oszkár úrnak, Tóth 

Sándorné Piroskának és Rinyu 

Ilonának. 

Köszönetünket szeretnénk 

kifejezni a Verba tanya 

tulajdonosának, Verba Sándornak és 

lányának, Szilvikének a csodálatos 

környezetért és a finom ebédért. 
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Köszönjük a Sényıi tánccsoport 

mősorát, a Magdalénium fiataljainak 

mősorát, a Nyírmadai fiataloknak 

mősorukat. Rebenszki Andrásnak a 

szép anyák napi verset. 

Köszönet illeti támogatóinkat, akik 

adományaikkal segítették a 

rendezvényünk sikerét, a Vöröskereszt megyei szervezetének, a Kamilliánus 

Egyháznak. 

A szervezésért köszönetünket szeretnénk kifejezni Tóth Sándorné 

Piroskának és Czivik Jánosné, Margitkának. Nagyon szépen köszönjük Betónia 

Lászlóné Arankának, hogy kedves kis arcával szórakoztatta a gyermekeket. 

 

 
 

2008 júniusában pályáztunk a MOL Rt. Élményterápiás programjára 

az Új Európa Alapítványhoz. A kuratórium úgy döntött, hogy támogatja 

programunkat.  

A program 2008. szeptember 1.-tıl 2009. augusztus 31.-ig tart. Szervezetünk 

1.040.400.- Ft támogatást kapott. 

A pályázat keretén belül gyógylovaglásra, sóbarlang terápiára és Állatkerti 

programra van lehetıségünk. 
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A gyógylovaglás, sóbarlang terápia elkezdett programunk, amirıl minden 

tagunknak kiküldtük a tájékoztató levelet. A gyógylovaglást Nyíregyházán, és 

Paposon valósítjuk meg, a sóbarlang terápiát Nyíregyházán indítottuk el. Az 

Állatkerti program a nyáron fog megvalósulni. 

A gyógylovaglás jótékony hatással van a halmozottan sérült gyermekekre és 

fiatalokra. Javítja a tartását, gyógyító hatással van inkontinenciájukra. 

A sóbarlang terápia gyulladáscsökkentı, jó a hörgıkre és gyógyítja a 

nyálkahártya gyulladását. 

Nagy öröm számunkra, hogy az Új Európa Alapítvány kuratóriuma 

megtisztelte bizalmával egyesületünket. A halmozottan sérült gyermekek és 

fiatalok életében ezek a gyógyító hatások és élmények nagyon fontosak. Az 

állatokkal való érintkezés, simogatás olyan boldog érzéseket kelt bennük, amivel 

fejlıdnek, értelmük, figyelmük kitágul. A program a halmozottan sérültek 

gyógyulásához nagymértékben hozzájárul. 

2008. szeptember 11.-én a klub foglalkozás alkalmával elıadást 

hallgathattunk a Flavon termék jótékony hatásáról. 

2008. szeptember 29.-én a klub foglalkozás keretén belül a Debreceni 

MTV  TÁMASZ címő mősora készített az Egyesületünk életérıl, munkájáról 

tv felvételt. A klubfoglalkozás alkalmával a rehabilitációs fejlesztést, gondozást 

is bemutattuk. A foglalkozáson hat család vett részt, valamint a szakemberek. 

A mősort a Magyar Televízió 1-es csatornája is bemutatta. 



 - 29 -

2008. október 16.-án Ügyészségi vizsgálat volt egyesületünk felé. Az 

ügyészségi vizsgálatot egy névtelen feljelentés miatt kezdeményezték. Az 

Ügyészség két éves anyagot vizsgált át. A megvizsgált dokumentumokban 

semmi olyat nem talált, ami miatt számvevıszék felé feljelentést kellett volna 

kezdeményezni az egyesület ellen. A vizsgálat az Alapító Okiratban talált 

kifogásolni valót, amit módosítani kellett. Az Alapító Okirat módosítását 

2008. december 6.-án 13.00 órai kezdettel a Közgyőlés egyhangúlag 

megszavazta, és elfogadta. A Közgyőlést Dr. Bagaméry-Szalay Róbert ügyvéd 

úr felügyelte. Én úgy gondolom ez a vizsgálat nem vált kárunkra, így még 

pontosabban fogjuk végezni munkánkat. 

 
2008. október 18.-án özv. Bacskai Mihályné (Margit néni) egyesületünk 

pártoló tagja, az én drága Édesanyám örökre elment. 

Szeretnék egy pár sorban megemlékezni Édesanyámról, hiszen minden 

örömöt, csalódást, harcot átélt velem az egyesület megalakulása óta. Sokat 

aggódott, féltett minket! Az évek alatt, egyre több szülıtársamat megismerte és 

általuk a gyermekeket, nagyon megszerette ıket! Ezúton is meg szeretném 

köszönni, a sok segítséget és gondoskodást, szeretetet, amit nem csak 

születésemtıl, hanem az egyesület megalakulásától kaptam tıle. Nagyon 

hiányzik! 

 
2008-ban pályázatot nyújtottunk be a Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium „Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek 

támogatására” kiírt programra. A pályázatot internetes úton az ESZA Hazai 

Programigazgatósághoz kellett benyújtani. 

Nagy öröm volt számunkra, hogy pályázatunkat elfogadták, és 

programjainkat jónak találták. Teljes összegben megnyertük a megpályázott 

összeget, 3.009.490.-Ft-ot. 
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Programok: 
 

1./ Rehabilitációs szolgáltatások biztosítása halmozottan sérülteknek, 
2./ Szülıklub, szabadidıs foglalkozások, 
3./ A megye védını hálózatának és támogatószolgálatának tájékoztatása, 
     Szórólap készítése. 

 
A program keretén belül Egyesületünknek tudunk egy új számítógépet és 

monitort vásárolni. A programokat és szakembereket finanszírozni. A program 

2009. április 30.-ig tart. Nagyon hálásak vagyunk a támogatásért és a 

bizalomért.  

A rehabilitációs programot még szeptemberben beindítottuk, a 

klubfoglalkozások egész évben folyamatosan mennek. A szabadidıs 

programokat, valamint az elıadásokat is folyamatosan valósítjuk meg. 

A harmadik programunkon két szakemberünk nagy körültekintéssel 

dolgozik. 

Nagyon hálásak vagyunk a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak és az 

ESZA Hazai Programigazgatóságának támogatásáért. A rehabilitációs fejlesztés, 

a tájékoztatás a védınık, orvosok és intézmények felé óriási elırelépés 

egyesületünk életében. 

2008. október végén a Mustár rádió egy félórás mősort készített és 

sugárzott egyesületünkrıl, munkájáról és a halmozottan sérültekrıl. Nagyon 

nagy öröm volt számunkra, hogy bemutathattuk munkánkat és családjainkat. 

 

2008. december 6.-án egyesületünk a Mikulás és Karácsonyi ünnepség 

alkalmával ünnepelte, megalakulásának 5. éves évfordulóját. 

Az ünnepségnek a Móricz Zsigmond Általános Iskola adott otthont. Ezúton 

is szeretnénk megköszönni Igazgató Asszonynak önzetlen támogatását és Tóth 

Sándornénak Piroskának a szervezést! Köszönetet szeretnénk mondani a 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlési Bizottságának a pályázati 
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támogatásért, és minden adózó állampolgárnak, akik az SZJA 1 %-át nekünk 

utalták. 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a balkányiaknak, Czivik Jánosnénak és a 

Jégkirálynı cukrászdának az óriási tortáért! 

Köszönet illeti a fellépı fiatalokat és gyermekeket, akik színvonalas 

elıadásukkal szórakoztatták a résztvevıket. Felléptek a Magdalénium fiataljai, 

Medve Adrien és Rebenszki András. Két fiatal (Dán Loretta és Pillér Mihály), 

spanyol tánccal kápráztatta el a közönséget a meglepetés mősorban. A 

balkányiak ajándéka volt az Öt éves évfordulónkra! A rendezvényen a Mikulás 

bácsi (Betónia László), és a 

Hókirálynı (Betónia Tímea) nagy 

örömöt okozott a gyermekeknek. Az 

iskola ebédlıjében volt megterítve, 

a finom ételt köszönjük az iskola 

szakácsainak. Nagyon köszönjük 

minden segítınknek, akik önkéntes 

munkájukkal hozzájárultak a 

rendezvény sikeréhez. 
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Az Öt éves évfordulón készült képek: Dr Bagaméry-Szalay Róbert ügyvéd 

úr, az egyesület nagy tortája, családok, a spanyol táncosok, a Magdalénium 

fiataljai és a Móricz Zsigmond Általános iskola ebédlıje látható. 
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2008. december 9.-én a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati 

programjának köszönhetıen a 24 fı látogatott el a Millenáris Parkba 

Budapestre. 

A program lehetıvé tette az autóbusz bérlését, és így a Nyírmadán élı 

tagjaink kényelmesen utazhattak fel Budapestre. Nagy élményt jelentett a részt 

vevıknek az egy napos kirándulás! 

 

 
2008. december 9.-én a Kölcsey Televízió Életvitel címő mősora 

riportfilmet készített Boros Zoltánné (Katika) kótaji szülıtársunknál. A riport 

bemutatta életüket, nehézségeiket és rávilágított a rehabilitációs fejlesztés 

fontosságára. 

A riportfilm levetítése után, mint az egyesület képviselıjét, engem is 

megkérdeztek a halmozottan sérültek életérıl, gondjairól, a rehabilitációs 

fejlesztés fontosságáról.  
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2008. december 16.-án a Nyírség Könyvtár Alapítvány karácsonyi 

ünnepségén 11 halmozottan sérült gyermeket nevelı és gondozó család vett 

részt. Betóri Józsefné az alapítvány elnök asszonya végig kíséri egyesületünk 

fejlıdését megalakulásunk óta. Nagyon sokat segített és segít nekünk. A 

halmozottan sérülteket nevelı szülıkkel nagy empátiát érez. A karácsonyt évek 

óta a mi családjainknak rendezik meg, adományt győjtenek részünkre, amit 

kiosztunk a rászoruló családoknak. Nagyon szépen köszönjük segítségüket! 

 
2008. december 20. 
 

A Mentális Egészségért Tenni Akarók Klubja, Jótékonysági Koncertet 

rendezett Nagykállóban, a Kórház Lovag Termében. A koncerten Gerendás 

Péter és a Polip Együttes lépett fel. A bevételt két szervezetnek adták át. Az 

egyik szervezet, a Nagykállói Kórház Alapítványa, a másik szervezet Dr. 

Bagaméry-Szalay Róbert ügyvéd úr javaslatára, egyesületünk volt. 

A bevételbıl egyesületünk 200.000.- Ft-ot kapott, amit rehabilitációs 

fejlesztésre fogunk fordítani. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet a META Klub  vezetıinek, hogy ránk 

szavaztak, és ilyen megható karácsonyi ajándékot kaptunk. 
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2008. december 9.-én a Kölcsey Televízió „Életvitel”  címő mősorában 

levetített filmet a rendezvényen is 

bemutatták. 

A Jótékonysági Koncerten 10 

fıvel vettünk részt. Nagy öröm volt 

számunkra, hogy Medve Adrien 

halmozottan sérült fiatal is 

felléphetett, két dalt énekelt el. 
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Ez a rendezvény igazolta az emberi szeretetet, hiszen ilyen önzetlen 

jótékonysággal még nem találkoztunk. Nagyon boldogok vagyunk! 

KÖSZÖNJÜK 

 
Elmondhatjuk, igazán a hála és köszönet éve volt 2008. 

 

Nagyon sok munka, öröm, csalódás 

volt öt év alatt. A jubileumi 

hírlevelünkben leírtuk, a fıbb 

programokat és eseményeket! Ezen 

felül, nagyon sok munkát végeztünk! 

Civil találkozókon már kétszer is 

bemutattuk egyesületünket! 

 

Molnár Gábor,  önkéntes segítınk megszerkesztette a honlapunkat, és 

folyamatosan frissíti. Ezúton is köszönjük áldozatos 

munkáját. 

Leírni és elmondani is hosszú volna az öt év 

eseményeit. A halmozottan sérültek és a családok 

gondjait, nehézségeit. Személy szerint, mint az egyesület 

elnöke nagyon hálás vagyok az elmúlt öt évért! Amikor 

megalakult az egyesület, és elvállaltam a képviseletét, 

magam sem gondoltam mibe vágok bele. Azt hiszem az 

elnökségünk egyik tagja sem! Nagyon jó a csapatunk, ezért is haladunk elıre! 

Fontos az összetartás, és mi összetartozunk az egyesület minden tagjával. Egy 

a gondunk, nehézségünk, olyanok vagyunk, mint egy nagy család! Igaz még 

nagyon sok a tennivaló, a vidéken élı sorstársainkhoz nehezen jut el minden, de 

reménykedjünk, hogy a jövıben ez a probléma is jó irányban változni fog! 



 - 37 -

Köszönet minden szülıtársunknak, önkénteseinknek, barátainknak, 

támogatóinknak, hogy segítettek! Számítunk rájuk a jövıben is. 

 
İszinte Tisztelettel és köszönettel 

 
 

Tóth Andrásné Bacskai Edit 
elnök 

 
 
 
 

2006-2007 Balkány 
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Rebenszki András 

 

 
Kovács Kitti 

 

 
Medve Adrien 
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Búcsúzóul szeretném egyik versemet ajánlani minden Sorstársamnak szeretettel 
 

 
 
Ne add fel 
 
Azt mondom én Néked 
Ne add fel reménységed. 
Ha fáj a szíved, 
És bánt az élet, 
Gondolj arra, hogy 
Melletted vannak, 
Vigyáznak Rád  
Az Égiek. 
 
Veled van a jó Isten 
Megfogja kezed, 
Küldi a reményt, 
Segít, hogy felállj 
S tovább lépj. 
 
Keserőséged, mit megélsz 
Felemel, s megtisztít, 
Új utat mutat a reménység felé, 
Menj tovább, vezessen 
A jó Isten. 
Ne add fel, mert mindig van 
 
REMÉNY! 
 
Tóthné Bacskai Edit 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Hírlevelet összeállította: Tóthné Bacskai Edit 
Szerkesztette: Molnár Gábor 
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Kívánunk nagyon boldog, 
Új Évet, erıt, egészséget, 
boldogságot, sikereket! 

 
 
 
 
 

 
 


