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A 2017 februárjától zajló „Védőháló a családokért” EFOP-1.2.1-15 számú nyertes pályázat meg-

valósítása során ebben az évben 2 db. egy napos családi rendezvényre és 3 db. egy hetes workshopra 

került sor Hódmezővásárhelyen, összesen 119 fő részvételével.  

Az alapítvány a 2013-14-ben megvalósított TÁMOP pályázat fenntartási időszakának ebben az 

évben négy programot, összesen 453 fő részvételével. 

1. május 25-én Középiskolás Egészségnap megrendezésére került sor (BGRG) 224 diák bevoná-

sával. 

1.1.  A dohányzás veszélyei – előadás (Dr. Fejes Kinga fül-orr-gégész adjunktus) 

1.2. Újraélesztés – gyakorlati tréning (Lorencz Anna) 

1.3. Stresszoldás – gyakorlati tréning (Tápai Dorina) 

1.4. Újraélesztés (2.csoport) – gyakorlati tréning 

1.5. Stresszoldás (2. csoport) – gyakorlati tréning 

1.6. Egészségügyi szűrés (vércukor, RR, testzsír) – folyamatos (Dr. Borda Stefánia gyermekorvos) 

2. június 2-án Országos Veterán Kerékpáros Találkozót rendezett Hódmezővásárhelyen a Bes-

senyei Ferenc Művelődési Központ és a Vásárhelyi Veterán Kerékpárosok Egyesülete. Hozzájuk 

csatlakozott az EVP és alapítványunk egy kerékpártúra megszervezésével. Ezen 35 km-t tekert a 

közeli körtvélyesi és mártélyi tájvédelmi körzetben a 46 regisztrált résztvevő... 

3. Augusztus 3-án hagyományosan az ez évi Mozgás Éjszakája Hódmezővásárhelyen program-

jai közül az éjszakai mártélyi kerékpártúrát ismét az alapítvány szervezte és bonyolította le sikere-

sen, 52 résztvevővel. 

4. November 3-án egy új kerékpárút kipróbálására szervezett az alapítvány egy kerékpáros túrát. A 

Kerékpárút-túra Hódmezővásárhely és Makó között, oda-vissza zajlott 129 regisztrált résztve-

vővel. 

Márciusban a halmozottan sérült gyerekeket ellátó intézményünknek, a Csodaház Foglalkoztató 

Napközi és Fejlesztő Iskolának egy nagy teljesítményű turmixgépet és egy praktikus kommuniká-

ciós oktatási segédeszközt adományozott az alapítvány. Ebben az intézményben 12 éve látja el az 

iskolaorvosi munkát az alapítvány alapítója. Nem az első eset volt ez az adomány az alapítvány részé-

ről, amit most az intézmény vezetője és a Kapcsolat Központ főigazgatója meleg szavakkal köszönt 

meg... Majd néhány héttel később megköszönte az eddigi munkáját az alapítványt alapító gyermekor-

vosnak is, és szerződést bontott vele. Sajnos ez a helyi politika beszivárgásának első jele volt a civil 

szervezet életébe... 

2018 áprilisában közel 160 000,- HUF értékben adományozott az alapítvány kuratóriuma ismét 

készségfejlesztő eszközöket, a rászoruló családok és gyermekek ellátására szakosodott intézménynek, 

a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hódmezővásárhelyi Tagintézményének.  

Júliusban a Hódmezővásárhelyi Kerékpár Portyázók a Szászföldet járták be. Útjukat segítette ha-

gyományosan az alapítvány ismét (Nyári József tanár úr). 

A TESCO áruházlánc az „Ön választ, mi segítünk” című pályázatán 2. helyet ért el alapítványunk, és 

így 200 000 HUF-ot nyert, melyet az utolsó Bodnár Bertalan Teljesítménytúra és Maraton program 

finanszírozására használt fel. 

Szeptember 16-án a VIII. Bodnár Bertalan Teljesítménytúra és Maraton című rendezvényen a 

szervezők évek óta ötvözik a kerékpáros versenysportot a szabadidősporttal, futással, gyaloglással 



2018 
 

2 
 

valamint egy különleges családi kalandtúrával, aminek során a legfiatalabb korosztályokra is gondol-

nak. Ebben az évben is több mint 200 fő vett részt ezen a programon, a mártélyi természetvédelmi 

körzetben. 

Október 20-án a vásárhelyi futópályán egy nagyszabású jótékonysági futóversenyt szervezett a 

Szegedi Gyermeksebészet javára a Szegedi Klinika egy egészségügyi dolgozója. A támogatók 

közé az alapítványt is felkérték és mind anyagi, mind a lebonyolításban személyi segítséget nyújtott a 

szervezőnek. 

November 6-án politikai támadás érte az alapítványt. A kormánypárti „Vásárhely24” internetes 

hírportál névtelen író cikkét jelentette meg, melyben meggyanúsították az alapítvány alapítóját, hogy 

az EFOP pályázatra kapott pénzt nem megfelelően használta fel. A cikk valótlanságokat állított és al-

kalmas volt a jó hírnév megsértésére, ezért feljelentést tettünk a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, 

majd magánvádas feljelentés született a hírportál főszerkesztője ellen 

Az alapítvány társadalmi beágyazottságát és tevékenységének ismertségét, elismertségét jelzi, 
hogy továbbra is több mint 1 millió forint anyagi támogatást kapott a térségben lakó természetes szemé-

lyektől, vállalkozásoktól. De a TESCO szavazáson elért szép eredmény is ezt igazolja! 

 

Az alapítvány együttműködő partnerei: 

1. EVP-EFI 

2. Hungarian Flyers Kerékpáros Klub 

3. Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

4. Tízpróba Magyarország Kft. (DECATHLON) 

5. Bethlen Gábor Református Gimnázium (közösségi szolgálat) 

6. Kalmár Zsigmond Szakgimnázium és Szakiskola (közösségi szolgálat) 

7. Németh László Gimnázium és Ált. Iskola (közösségi szolgálat) 

8. DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörűen Működő Nonprofit RT. (EFOP) 

9. Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Ált. Iskola (EFOP) 

10. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (EFOP) 

11. Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ (EFOP) 

12. Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség (EFOP) 

13. Szőnyi Benjamin Református Ált. Iskola (EFOP) 
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Tárgyévben (2018) 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 beteg gyermekeket nevelő családok részére. Erre a célra az elmúlt évi támogatáshoz 

hasonló mértékű forrást, összesen 239 ezer forintot használt fel, 48 alkalommal. 

b) Az egészség-megőrzési tevékenységen belül a megvalósított egészségfejlesztési TÁMOP pályázat 

fenntartási időszakának 4. évében az alapítvány 4 program (kerékpártúrák, egészségnap) során ösz-

szesen 453 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. Nyolcadik alkalommal rendezte meg a tiszai tájvédelmi körzetben, 

Mártélyon a Bodnár Bertalan Túrakerékpáros versenyt, ahol több mint 200-an vettek részt a prog-

ramokon. 

d) Családsegítést, szociális közhasznú tevékenységet is folytatott az alapítvány 3 alkalommal, 54 ezer 

forint értékben. 

Az EFOP pályázat (CSOMÓ Szeged – Hódmezővásárhely családikötelék erősítő programsorozat) 

megvalósítása közben 5 programmal összesen 8,5 millió forint ráfordítással 119 főt vont be a prog-

ramokba. 

 

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. 48 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. 224 fő 

3.5. Hódmezővásárhely serdülő diákságának szemléletformálása az egészséges életmód fő irányainak 

meghatározásával és az egészségtudatosságra való neveléssel (Egészségnap). 

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. 450 fő 

3.5. A rendezvények a szabadidő hasznos eltöltéséhez teremtenek lehetőséget, aktív kikapcsolódást, 

különböző nehézségi fokozatú mozgást biztosítanak a szabadban, nagy létszámú résztvevőnek is. 

A természetjárás szabályaival és a fokozottan védett természetvédelmi terület szépségeivel is 

megismerkednek az érdeklődők.  

 

 

 

 

 


