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A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 
 

Az alapítvány 2002-ben nyolc kuratóriumi ülésén összesen 19 határozatban rögzítette tevé-
kenységének legfontosabb állomásait. 

A személyi jövedelemadók egy százalékának felajánlásából Hódmezővásárhely és 
környékének lakosai 66 000,- Ft-tal a vállalkozások és cégek további 545 000,- Ft készpénzado-
mánnyal és113 500,- Ft természetbeni adománnyal segítette az alapítvány 2002-es működését. A 
helyi önkormányzat 100 000,- Ft készpénzzel, az egyéb civil szervezetek 705 450,- Ft értékű 
természetbeni adománnyal támogatták alapítványunkat ugyanebben az időszakban. Így 2002-
ben 50%-kal több forrással rendelkezett alapítványunk céljai megvalósításához, mint a korábbi 
évben. 

Az év első napjaiban két alkalommal újévi segélycsomagokat juttattak el az alapítvány 
aktivistái rászoruló hódmezővásárhelyi gyermekes családoknak. A segélycsomagokat a 
németországi „Johanniter Unfall-Hilfe” és az „Antenna Bayern” Rádió közös karácsonyi 
gyűjtőakciójának eredményeképpen városunk johannita segítő szolgálatához juttatták el a  laufi 
johanniták. A segélyakcióban 47 család hozzávetőleg 250 tagját leptük meg, vegyes élelmiszert, 
vegyi árut, játékokat tartalmazó 62 ajándékcsomaggal, közel fél millió Ft értékben. 

A farsangi időszakban iskolákat, óvodákat támogattunk természetbeni adományokkal. 
Áprilisban a szerbiai Sokobanjara irányuló johannita segélyakcióban részt vett 

alapítványunk alapítója és elnöke is. A Nishez és a bolgár határhoz közel, a Moravica partján, 
gyönyörű természeti környezetben található kisváros speciális tüdőkórházában tárgyalást 
folytattak az intézetvezető főorvosnővel arról, hogy milyen feltételei lennének 
hódmezővásárhelyi légúti beteg (asztmás) gyermekek gyógyüdültetésének. A főorvosnő 
biztosította képviselőinket a kedvező együttműködés lehetőségéről. 

Május első napjaiban az erdélyi Szentegyházára szervezte meg alapítványunk a 
hódmezővásárhelyi művészeti általános iskola 30 diákjának és kísérő tanárainak 
vendégszereplését és biztosította egészségügyi ellátásukat a kirándulás 5 napjára. A városunktól 
600 km-re található, magyarok lakta kis településen a 20 éves fennállását ünneplő 
Gyermekfilharmónia Alapítvány volt a vásárhelyiek vendéglátója. A résztvevő diákoknak 
emlékezetes élményt nyújtó kirándulás az erdélyi és a vásárhelyi alapítványok között évek óta 
fennálló kiváló együttműködés eredményeként valósulhatott meg. 

Május végén Hódmezővásárhelyen alapítványunk jogi keretein belül és aktivistái 
segítségével megalakult a "Lufi" Asztmás és Allergiás Gyermekek és Szüleik Klubja, melynek 
szakmai elnökének alapítványunk gyermekorvos alapítóját kérték fel. A klub rendezvényein a 
közel 50 fős tagság mindig szép számban képviseltette magát. 

A 2002-es évben az alapítvány legjelentősebb programja is a „Lufi Klubhoz” kötődött.  
Augusztusban az asztmás gyerekek és a kísérő szülők 50 fős csoportjának a szlovákiai Magas 
Tátrában megvalósult klimatikus üdülésének sikeres lebonyolítása és közel félmillió Ft-os 
anyagi támogatása az alapítvány aktivistáinak szervezőkészségét dicséri. A Johannita Segítő 
Szolgálat Hódmezővásárhelyi Szervezetének mentőautójával kísérte a kirándulókat az 
alapítvány két gyermekorvos tagja és biztosította a csoport egészségügyi ellátását. Csodálatos 
természeti környezetben nagyszerű élményekkel gazdagodtak a légúti beteg gyermekek, a 
magaslati, tiszta levegőnek köszönhetően köhögés és fulladásmentesen. 
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Ebben az évben megtörtént az alapítvány törvényességi átvilágítása is a Hódmezővásárhelyi 
Városi Ügyészségen, ahol a működésünket megfelelőnek ítélték meg. Csak kisebb 
adminisztrációs hiányosságokra mutattak rá, melyeket rövid időn belül orvosoltunk. 
 

A több mint 1.5 millió Ft értékű cél szerinti támogatások és egyéb költségek az alábbi 
arányok szerint oszlottak meg: 

1) beteg gyermekek és családjaik 
támogatása 

gyógyszerár hozzájárulás, gyógykezelések já-
rulékos költségei, természetbeni adományok 
(tápszer, bébiétel, ruházat,…) 

58% 

2) az egészségügyi ellátók támo-
gatása 

orvosok, asszisztensek, rendelők, fekvőbeteg 
intézmények 3% 

3) beteg és egészséges gyermekek 
kiemelt csoportjainak támoga-
tása 

asztmások gyógyüdültetése, kirándulásának 
egészségügyi biztosítása 33% 

4) működési költségek  6% 

 

A közhasznúsági jelentés adatai alapján megállapítható, hogy az alapítvány célkitűzéseinek 
megfelelően működött a 2002. évben is, és az előző évekhez képest magasabb szinten valósította 
meg azokat. A támogatások növekedése pedig az alapítvány működésének társadalmi 
elismertségét mutatja. 
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