
                                          

 

BESZÁMOLÓ a 2018-as évről 

 

 

     Kedves Egyesületi Tagok, Sporttársak! 

    Szeretettel köszöntelek Benneteket a Székesfehérvári Szív 

Egyesület Közgyűlésén.  

    Külön tisztelettel üdvözlöm új társainkat, akik ebben az évben 

léptek be hozzánk. 

    Kérem, hogy hallgassátok meg évértékelő beszámolómat, hiszen a 

2018-as esztendő nagyon mozgalmas és eredményekben gazdag volt. 

    2017. december végén megtartottuk évzáró közgyűlésünket és 

karácsonyi ünnepségünket, boldog Újévet kívánva egymásnak. Az 

Egyesület létszáma akkor elérte a 112 főt. 

    Örömmel üdvözöltük egymást 2018. január első 

sportfoglalkozásain.  A megnövekedett taglétszám viszont 

szükségessé tette a Felügyelő Bizottság felállítását. Elnöknek Di 

Giovanni Vilmost, tagoknak pedig Szőke Miklósné Gyöngyit és Almási 

Györgyné Rózsikát választottuk meg. 

    A változások miatt Dr. Csapó Csilla ügyvédnő módosította az 

Egyesület Alapszabályát. 



    Az Egyesület Alapszabálya megtalálható honlapunkon. Kérek 

minden tagot, hogy kövesse figyelemmel WEB oldalunkat, nézze a 

feltett Egyesületi Alapszabályt, információinkat, beszámolóinkat. 

 

   2018. január hónapban még Dr. Vagyon Gábor kardiológus volt 

Egyesületünk orvosa. Szakmai fejlődése, kórházi beosztása miatt 

tovább nem tudta vállalni a felügyeletet. 

Ezt a nehéz, de hálás feladatot Dr. Boznánsky Petra kardiológus 

főorvos asszony vette át februártól, azóta is Ő Egyesületünk orvosa. 

 

   Február – március hónapban 15 fővel részt vettünk a „Digitális 

Tudás Iskolája” által szervezett tanfolyamon, ahol elsajátítottuk a 

tablet kezelés alapjait. Mindannyian sikeres vizsgát tettünk. 

   Március 8-án megünnepeltük a Nemzetközi Nőnapot. Drága fiaink 

virággal, csokoládéval köszöntöttek Bennünket. Puszival viszonoztuk 

kedvességüket. 

   Áprilisban az Egri Szív Egyesület küldte el meghívóját a Magyar Szív 

Egyesületek Országos Szövetsége III. Sporttalálkozójára. Nagyon nagy 

lelkesedéssel, 50 fővel jelentkeztünk a rendezvényre. Támogatásért 

fordultunk az Önkormányzathoz. Kértük, hogy járuljanak hozzá kis 

csapatunk részvételéhez. Tisztelettel köszönjük azt a 230.000 Ft-ot, 

mellyel utazásunk költségét fedezték.  

   Április 7-én részt vettünk a VI. Fehérvári Halünnepen. Olyan finomat 

főztünk Tímár Jani és Komjáthy Gyuri vezetésével, hogy a díjazottak 

között szerepeltünk.  

   Először utaztunk el Ceglédre június 6-án, a Decathlon Szépkorúak 

Sportfesztiváljára. 17 fővel képviseltettük magunkat. Egyen 



pólónkban fel is hívtuk magunkra a figyelmet. A játékos versenyen 

tagtársunk, Köves László II. helyezést ért el. Gyönyörű ajándékkosarat 

kapott.  

   Június 12-én megtartottuk évzáró kerti-partinkat. Elfogadta 

meghívásunkat Östör Annamária, Dr. Dienesné Fluck Györgyi 

önkormányzati képviselő asszonyok, valamint Dr. Szabó Péter és Dr. 

Boznánsky Petra kardiológus főorvosok, Nagy Róbert, aki a röplabda 

csapatot szponzorálja. Tímár Jani finom pörköltje, a csodálatos 

sütemények, innivalók és a játékos sportversenyek méltó 

búcsúztatása voltak az évzáró ünnepségnek.  

   Rózsika Egyesületünk egyik mozgatórugója. Invitálására indultunk a 

feketehegy-szárazréti Borsófesztiválon. Június 16-án 

tapasztalatszerzésből, ismeretségkötésből neveztünk a gasztro 

versenyre. Tímár Jani és Magda Jocó zöldborsós vaddisznótokánya 

nagy sikert aratott. Helyezést még nem értünk el, viszont Rózsika 

palacsintája aranyérmes lett. 

   Augusztus 10-12 között került megrendezésre Egerben a Magyar 

Szív Egyesületek Országos Szövetsége III. Sporttalálkozója. 50 fővel 

megtöltöttük Sanyi buszát. A sportversenyeken 9 arany, 5 ezüst és 3 

bronzérmet szereztünk. A városok közötti megmérettetésen a III. 

helyen végeztünk. Gratulálunk minden résztvevőnek. Jókat 

kirándultunk, szép helyeken jártunk Kígyóssy Laci segítségével. 

   Szeptember 2-án más civil szervezetek tagjaival közösen részt 

vettünk Budapesten, a Millenáris Parkban megrendezett „Családi 

Sportnapon”, amit a Magyar Szabadidősport Szövetség szervezett. 17 

fős kis csapatunk jól szórakozott. A család apraja-nagyja játszhatott, 

sportolhatott önfeledten. 



   Hamar véget ért a nyári szünet, már várt bennünket Árpi, a 

gyógytornászunk. Az órarend megváltozott, tekintettel a 

megnövekedett taglétszámra és a tornaterem szabad kapacitására.  

   Szeptember 8-án, immár harmadszor neveztünk be és vettünk részt 

a Fehérvári Lecsófőző Vigasságon. Finom ételünket, amit Magda 

Jocónak köszönhetünk és ízléses tálalásunkat ajándékkosárral 

jutalmazták. Nagy volt az öröm kis csapatunknál.  

   Szeptember 20-án megtartottuk Közgyűlésünket. Célja az volt, hogy 

az eltelt 2 év után, a módosított Alapszabályt figyelembe véve az 

Egyesület közhasznú nonprofit szervezetté váljon. Az ügyintézésre 

felkértük Dr. Csapó Csilla ügyvédnőt. 

   Jelentkeztünk és ki is települtünk szeptember 22-én a városi „Civil 

Napra”. Szórólapokkal, lufikkal készültünk. Tornabemutatót is 

terveztünk, kísérő szöveges bemutatkozásunkat Szepes Andrásné 

állította össze. Sajnos a kedvezőtlen időjárás közbeszólt, így a 

rendezvény elmaradt.  

   Szeptember utolsó vasárnapja a „Szív Világnapja”. Ebből az 

alkalomból október 13-án újra vendégül láttuk a TEVAgy a Hős 

program előadóit.  Klupács Péter és Tóth Bálint mentősök tartottak 

újraélesztési bemutatót. A rendezvényre elhívtuk a baráti 

egyesületek tagjait is. Az eseményről a Városi Televízió és a Fehérvár 

újság is beszámolt. 

   Október 17-én megkaptuk a Székesfehérvári Törvényszék végzését, 

miszerint 2019. január 1-től a Székesfehérvári Szív Egyesület javára 

lehet rendelkezni az adó 1 %-ról. Közhasznú Nonprofit Szervezet 

lettünk. Hurrá!!!! 



   November 19-én megünnepeltük a Nemzetközi Férfinapot. A lányok 

verssel és poháralátéttel, no meg puszival köszöntötték a fiúkat. Nagy 

volt a meglepetés. 

   Decemberben megszerveztük az évzáró-karácsonyi ünnepségünket. 

Orsika verssel köszöntött Bennünket. Miközben eszegettünk-

iszogattunk, a 2016 óta készült fényképeket lehetett megnézni 

kivetítőn, amiről Bozai Gábor gondoskodott. Kedves kis ajándékok, 

gyertya és falinaptár emelte az ünnep hangulatát. 

   A 2018-as év költségeit a tagság által befizetett tagdíjból, az 

önkormányzati pályázatokon nyert összegekből és a képviselők 

felajánlásaiból fedeztük. Ez mindösszesen 3.333.000 Ft volt.  

   Az összes kiadásunk 2.958.000 Ft-ot tett ki. 

   Maradt 375.000 Ft.  

   Kiadások felsorolása: gyógytornász fizetése, kardiológus bére, 

orvosi szoba bérleti díja, tornaterem bérlése, sporttalálkozó részvételi 

költsége, könyvelő szolgáltatása, honlap fejlesztés, irodaszer vásárlás, 

sportszerek, működési költségek voltak.  

   A Székesfehérvári Szív Egyesületnek 2018-ban 125 tagja volt. Sajnos 

a tavalyi év sok szomorúságot is hozott magával. Hat társunk már a 

csillagok között ragyog, onnan figyelik az Egyesület életét. De nem 

csak tőlük, hanem azoktól is meg kellett válnunk, akik különböző 

családi- egészségügyi és egyéb problémák miatt már nem tartották 

velünk a kapcsolatot. Ők 22-en voltak. 

 

Kedves Tagtársak! Jó hír, hogy új tagok is jelentkeztek azóta, így 

Egyesületünk létszáma jelenleg 127 fő. 



   Az Egyesület tavalyi költségvetése megtekinthető a könyvelői iroda 

által összeállított számszaki beszámolóból, amit a Székesfehérvári 

Törvényszéknek is be kell küldeni hivatalosan a közgyűlés elfogadása 

után. 

   A felsorolt rendezvényekről szóló beszámolók, fényképek 

megtalálhatók honlapunkon részletesen, folyamatos frissítéssel. 

 

   Kérem, hogy a Közgyűlés kézfeltartással fogadja el a 2018-as évet 

értékelő beszámolót. 

 

Tisztelettel köszönöm mindenkinek a segítségét, és a részvételt. 

 

Székesfehérvár, 2019. április 30. 

                                                                          Kutiné Gelley Mária 


