
                          Beszámoló a Székesfehérvári Szív Egyesület 2016.-os évéről 

 

Köszöntés 

     Egyesületünk 2016. január 15.-én alakult meg 10 fővel. Megcsináltattuk a szabályos alapszabályt 

ügyvéddel.  Megválasztottuk az elnök- helyettes- elnökségi tag- ügyvezető személyeket. Beadtuk a 

cégbírósághoz a hivatalos iratokat: az egyesületi alapszabályt, közgyűlési jegyzőkönyvet, jelenléti ívet, 

tisztviselők nyilatkozatát, székhely használati hozzájárulást, belépési nyilatkozatokat, elnöki aláírási 

mintát, és a Székesfehérvári Szív Egyesületi név használhatósági engedélyét.                                                                           

Nagy meglepetésünkre és elégedettségünkre 2016. április 19.-én  Székesfehérvári Törvényszék 

engedélyt adott az egyesület megalakulására. Itt még nem volt vége a hivatalos dolgok intézésének. 

Ezek után intéztük még a :                                                                                                                                                                                                

1. Nemzeti Adó és Vámhivatal bejelentkezését,  ill. engedélyét,                                                                                    

2. Magyar Kereskedelmi Banknál  a számla nyitást,                                                                                                                                  

3. Bélyegző készítetését                                                                                                                                                                        

Így  lett igazán hivatalos a Székesfehérvári Szív Egyesület! 

   Közben sorban léptek be azok a régi tagok, akik hittek abban, hogy meg tud újulni az egyesület. 

Létszámunk ekkor már 40.fő volt, ami az óta is bővül. 

   Közben készülni kellett a Miskolci Sporttalálkozóra. De mivel tudunk utazni? Bízva abban, hogy a 

hivatalos dolgok időben megérkeznek, segítő kérelmet adtunk be a Székesfehérvári 

Önkormányzathoz, autóbusz anyagi hozzájárulásához. A 200.000.-Ft segítség időben érkezett. Így a 

31 fő tagsággal sikerült elutaznunk, ahol városunk jó hírnevét képviselve, szép eredményeket értünk 

el.  Négy arany, kettő ezüst, három bronz érem , és számos helyezés volt az eredmény. 

   A sporttalálkozó egyik részvételi feltétele volt az egységes póló viselése.  Új egyesület lévén, anyagi 

hiány miatt, erre nem lett volna lehetőségünk. Egy önkormányzati képviselő segítségünkre sietett, és 

180.000.-Ft-ot adományozott, amiből megcsináltattuk az egységes,  Fehérvárra  jellemző logóval 

rendelkező pólót. 

   Elérkezett az idő, hogy a vezetőség nagy lelkesedése, és több évi tapasztalata, már nem volt elég a 

hivatalos iratok, számlák kézben tartására. Sikerült egy olyan könyvelői irodát találni, akik szívesen 

elvállalták a mi számláink rendezését is. Így kötöttünk szerződést a „Peror Bt „-vel, akinek vezetője 

Rockenbauer Csilla.  

   Szeptember 1.-ével végre visszajöhettünk az újjá épült, szépült Deák Iskola tornatermébe. A terem 

bérleti díját –megköszönve- az önkormányzat továbbra is fizeti. Sajnos, mivel önálló egyesület lettünk 

a gyógytornászt nekünk kellett keresni és fizetni. Sok-sok érdeklődés, keresgélés, telefonálás után 

rátaláltunk Fábián Árpádra. A fiatal gyógytornász nagy lelkesedéssel, szakértelmével, óráról-órára 

való felkészülésével, hamar belopta magát a tagság szívébe, amit az elégedettség, az órákon való 

megjelenés is bizonyít. Átlag 35-40 fő alkalmanként. 

   Szeptember 10.-én először vettünk részt a város szervezésében rendezett „ Lecsófőző vigasságon”.          

A tagság közül 26.-an vettek részt az eszem-iszom közösségi vigasságon, felejthetetlen emlékekkel. 



   Az egy héttel később az önkormányzat által szervezett „ Civil nap”-ra kitelepültünk, szintén első 

alkalommal. Célunk volt a tapasztalat szerzés, az egyesület bemutatása a lakosságnak , a többi 

szervezetnek. Ennek elérését szórólapok, szív alakú léggömb osztogatásával, és figyelem felkeltő 

ROLLUP elkészítetésével történt meg. 

   Megtartottuk szeptember végén a „Szívünk napját”. Kiselőadást tartott egyik tagtársunk Di 

Giovanni  Vilmos . Szinesebbé vált a megemlékezés a szívünkről szóló kvíz kérdések kitöltésével , 

melyet jutalmaztunk is. 

   A Deák Iskola jó együttműködésének köszönhetjük , hogy meghallgathattuk Tóthné Grünceisz 

Máriát az iskola egyik tanárnőjét , aki a „Korszerű és egészséges táplálkozás szívünk védelmében” 

címmel okosított minket. Igen érdekes volt más szemszögből megvilágítva a szívünk. 

   Az idén továbbra is béreljük az orvosi szobát az iskolától keddenként 16.-17.-óra között, ahol 

tiszteletbeli tagunk Dr Szabó Péter tart ügyeletet mindenki számára. Az egyesület hivatalos orvosa, 

akit  a Megyei Korház cardiológia főorvosa Dr Ibrahim  Noori  nevezett ki , Dr Vagyon Gábor.                                                                         

A rendelése a klubtagok részére előre láthatóan 2017 januárjától kéthetente történik.  

   Elkészült a hivatalos WEB lapunk, ahol folyamatosan, frissítve mindenki számára elérhető. 

Regisztrálás után az egyesület hírei, eseményei folyamatosan látható. 

   Több pályázatot is írtunk az egy év alatt, kisebb- nagyobb sikerrel. Ezeket felhasználtuk a már 

említettekre, és felhasználjuk a 2017.-es év működési, személyi, dologi, szervezési költségekre, amíg 

elég lesz. 

   Lassan rátérek a 2017.-es év elképzeléseink, terveink megvalósításának lehetőségére. 

      - Folytatjuk a jól bevált és megszokott frissítő tornát Árpi vezetésével,                                                                                                                      

      - Reméljük, beindul az orvosi vizsgálatok folyamata a klubtagsági könyv segítségével, az itteni         

orvosi ügyelet mellett,                                                                                                                                                                                       

       - Szeretnénk a havi kis előadásokat folytatni, amire várjuk tagság javaslatát a téma választásáról, 

       - Részt kívánunk venni az önkormányzat által szervezett és rendezett rendezvényeken, 

eseményeken, 

       - Szándékunkban áll városi röplabda és asztali tenisz kupát szervezni, 

       - Reméljük, időben megtudjuk a 2017.-es év sporttalálkozó időpontját, melyre az előre jelzettek 

alapján, többen szeretnének részt venni, ami az idén Barcson lesz. 

 

   Lassan befejezem beszámolómat, remélem nem hagytam ki semmit. Itt szeretném megragadni az 

alkalmat, hogy megköszönjem a tagság segítségét, a részvételeteket a rendezvényeken. 

Szeretetben gazdag karácsonyt , boldog új évet, jó egészséget kívánni,  a közösség minden tagjának 

az elkövetkező évre. 

Székesfehérvár 2016.december 12.                                           Kutiné Gelley Mária                                                                                       


