
2014 
 

Az alapítvány összes humán erőforrását bevetve dolgozott a nyertes TÁMOP pályázat 
megvalósításán, melyet október 31-én zárt le. A még hátralévő 50 program között 1 egészségnevelő 
előadás, 16 csoportfoglalkozás, 14 klubfoglalkozás, 8 gyakorlati tréning, egy középiskolai egészségnapon 
további 5 csoportfoglalkozás, 4 fordulós asztalitenisz bajnokság, 12 alkalmas kerékpáros túra 
Hódmezővásárhely 30 km-es körzetében, rajzverseny a város iskoláinak, egy-egy záró rendezvény a 
résztvevő diákoknak és a projekt megvalósítóinak. Az egészségfejlesztő programokra az eltelt egy évben 
több mint ezer résztvevő fiatalt tudtunk bevonni, és bízunk abban, hogy közülük sokakat hozzásegítettük az 
egészségtudatosabb életmód választásához. Egy kiadvány összeállításával, az alapítvány honlapjának 
megújulásával és a projekt eseményeknek a helyi médiákban való rendszeres szerepeltetésével reményeink 
szerint, sokat javult az alapítvány lassan két évtizedes munkájának ismertsége, társadalmi elfogadottsága is. 

Lassan hagyományt teremtve, az alapítványhoz is köthető kerékpáros programok folytatódtak ebben 
az évben is: 

A Hódmezővásárhely belvárosában második alkalommal megrendezett „Bringalovagok” elnevezésű 
utcai kerékpáros versenyre 50 fő regisztrált. 

Az immár negyedik Bodnár Bertalan Teljesítménytúra és Maraton rendezvényéhez 2014-ben nem 
volt kegyes az időjárás. Pedig a szervezést az alapítvány egyik legfontosabb együttműködő partnere a 
Hungarian Flyers Kerékpáros Klub az előző évekhez hasonló aktivitással, és a tapasztalatok 
felhasználásával, egyre professzionálisabb módon végezte el. A sáros terepviszonyok ellenére is több mint 
200-an regisztráltak a különböző versenyszámokra, amelyeket szép számú érdeklődő kísért figyelemmel. 

Újabb ifjú vásárhelyi kerékpárversenyző TOP Maraton nevezési díjának befizetését vállalta az 
alapítvány (20 ezer Ft). 

A kerékpáros diák portyázók az idén Hunyad megyét (Románia) járták be. Útjukat az alapítvány 
adománya is segítette. 

Ugyanez a társadalmi szervezet felkérte az alapítványt, hogy egy egészségnap keretén belül, 
egészségügyi szűrővizsgálatokat végezzen el a rendezvényre ellátogatók között. Minderre a Szent István 
téren felállított, jól berendezett sátorban került sor, a „Roma – Magyar Együttélés” című DAOP 
programalap támogatásával. A program sikerét igazolta az is, hogy a tervezett 50 főnél is többen jöttek el… 

Az alapítvány alapító okiratát módosítani kellett a kuratóriumban bekövetkezett személyi változások 
miatt, valamint újra kellett kérvényezni a szervezet közhasznúságát. A Szegedi Törvényszék 
megállapította, hogy az alapítvány a közhasznúság feltételeinek megfelel – megfelelő erőforrás áll 
rendelkezésére, és a megfelelő társadalmi támogatottsága is kimutatható… 

 


