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Az alapítvány a 2013-14-ben megvalósított TÁMOP pályázat fenntartási időszakának ebben az 
évében 7 programot valósított meg, melyeken összesen 280-an vettek részt. 

1. április 2: Tavaszi kerékpártúra Mártélyra 
2. július 8: Mozgás éjszakája 

június 10: Egészségnap: 

3. A dohányzás veszélyei – előadás 
4. Újraélesztés – gyakorlati tréning 
5. Stresszoldás – gyakorlati tréning 
6. Egészségügyi szűrés (vércukorszint, vérnyomás, testzsír%, BMI) 
7. szeptember 17: Fehér-tó napja, kerékpártúra Kardoskútra 

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

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

2. Az immár hatodik Bodnár Bertalan Teljesítménytúra és Maraton rendezvényen 2016-ban több mint 
250-en regisztráltak a különböző versenyszámokra, amelyeket szép számú érdeklődő kísért figyelem-
mel. 

3. Júliusban a kerékpáros diák portyázók Szilágy megyét (Románia) járták be. Útjukat az alapítvány ado-
mánya ismét segítette. 

Két tonna műanyag kupak összegyűjtésével 100 ezer forint értékű adományhoz teremtettük meg 
az anyagi forrást, miközben a társadalmi összefogás és az önzetlen adakozás szép példáját tapasztaltuk 
meg. Egy csontvelőátültetésen átesett beteg kiskamasznak szereztünk örömet adományunkkal. 

A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Intenzív Korai Terápiás Hetének támogatása az 
elmúlt évekhez hasonlóan. 

A beteg gyermekeket nevelő családok eddig nem tapasztalt számban kérték az alapítvány segítségét a szük-

séges gyógyszerek kiváltásához. Az elmúlt évekhez képest 2 – 3 szorosára nőtt a kérelmek száma! 

A szociális helyzetüket tekintve rászoruló, kisgyermekes családok közül többen igényeltek azonnali támo-

gatásként gyorssegélyt gázpalack cseréhez, illetve áramkártya feltöltéshez… 

Az alapítvány társadalmi beágyazottságát és tevékenységének ismertségét, elismertségét 
jelzi, hogy több mint 1 millió forint anyagi támogatást kapott a térségben lakó természetes személyektől, 
vállalkozásoktól. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából is 2016-ban utalta át a NAV az eddigi 
legnagyobb összeget! 

Ugyanakkor a működési költségekre továbbra is csak szerény összeget kellett fordítani, a bevétel 
alig 10 %-át. 

2016 júliusában az alapítvány ismét európai uniós támogatásra pályázott sikerrel! December végén kapta az 

értesítést, hogy a „Védőháló a családokért” EFOP-1.2.1-15 számú felhívásra beadott 
„CSOMÓ” – Hódmezővásárhely – Szeged családikötelék-erősítő programsorozat megvalósítására lehetősé-
get kapott, melyre közel 40 millió forint támogatást nyert el az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Kon-
zorciumi partnerrel (Szegedi Egyetem – DEAK Nonprofit Rt.) 2017 és 2020 között kell megvalósítania a 
programsorozatot. 
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Tárgyévben (2016) végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 
 

a) Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs közhasznú te-
vékenységen belül a gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatásokat folytatta az alapítvány az 
előző évekhez hasonlóan: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzésének támogatásával a 
rászoruló és a mozgássérült gyermekeket nevelő családok részére. Erre a célra összesen 116 ezer 
forintot használt fel, 50 alkalommal. 

b) Az egészség-megőrzési tevékenységen belül a megvalósított egészségfejlesztési TÁMOP pályázat 
fenntartási időszakának 2. évében az alapítvány 7 program (kerékpártúrák, egészségnap) során ösz-
szesen 280 főt vont be. 

c) A rendszeres mozgásra, a szabadidő sport népszerűsítésére és a szabadidő hasznos eltöltésére te-
remt alkalmakat az alapítvány évek óta, a régióban meghirdetett és lebonyolított amatőr és profi 
túrakerékpáros versenyekkel. Negyedik alkalommal rendezett egy belvárosi, utcai („rövid cross 
country MTB verseny”) kerékpáros versenyt június hónapban, 50 versenyzővel. Hatodik alkalom-
mal rendezte meg a tiszai tájvédelmi körzetben, Mártélyon a Bodnár Bertalan Túrakerékpáros ver-
senyt, ahol közel 500-an vettek részt a programokon. 

d) Családsegítést, szociális közhasznú tevékenységet is folytatott az alapítvány 10 alkalommal, 128 
ezer forint értékben. 

 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység 
3.2. gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások – jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv. az egész-

ségügyről 35. § (1)-(2) 
3.3. nagycsaládosok, rászoruló, nehéz anyagi körülmények között élő, és halmozottan sérült gyerme-

kek 
3.4. 50 fő 
3.5. A beteg gyermekek gyógyulásához szükséges gyógykezelés és a jobb életminőséget biztosító 

gyógyászati segédeszközök elérése. 
3. … 

3.1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység 
3.2. népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése – jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv. az 

egészségügyről 35. § (1)-(2) 
3.3. 12 – 19 éves korosztály 
3.4. 280 fő 
3.5. Hódmezővásárhely serdülő diákságának szemléletformálása az egészséges életmód fő irányainak 

meghatározásával és az egészségtudatosságra való neveléssel. 
3. … 

3.1. sport 
3.2. kerület sport és szabadidő sport támogatása – jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól 23. § (5) 17. 
3.3. családok, amatőr és profi túrakerékpáros versenyzők 
3.4. 550 fő 
3.5. A rendezvény a szabadidő hasznos eltöltéséhez teremt lehetőséget, aktív kikapcsolódást, külön-

böző nehézségi fokozatú mozgást biztosít a szabadban, nagy létszámú résztvevőnek is. A termé-
szetjárás szabályaival és a fokozottan védett természetvédelmi terület szépségeivel is megismer-
kednek az érdeklődők.  
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