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2012 május 25-i KÖZGYŰLÉSÜNK HATÁROZATAI 

 

 
A napirend megtárgyalása előtt az 1/2012. számú közgyűlési határozattal a közgyűlés 10 egyhangú támogató 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, személyenként külön-külön nyílt szavazással megválasztotta 

a közgyűlés alábbi tisztségviselőit,  

levezető elnöknek: Olajos Árpádot,  

jegyzőkönyv vezetőnek: Baginé Nagy Évát, 

hitelesítőknek: Özv. Tari Józsefnét, Lukács Miklósnét. 

 

A közgyűlés 10 egyhangú támogató szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a 

2/2012. számú közgyűlési határozattal egyetért a meghívó szerinti napirendi pontok alábbi megváltozott 

sorrendben történő megtárgyalásával. 

1. Tisztségviselő választás 

Elnökségi tagságáról lemondott Papp Istvánné helyébe Baginé Nagy Éva megválasztása nyílt 

szavazással. 

2. Beszámoló a 2011. évi gazdálkodásról és az éves tevékenységről, benne Egyesületünk szervezet 

fejlesztésnek tapasztalatairól.  

A 2011. évi Mérlegbeszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása. 

Előadó: Olajos Árpád elnök 

Kiegészítő jelentés: Dr. Krajcsovics Lászlóné Felügyelő Bizottság elnöke 

3. Az Egyesület 2012. évi költségvetése és programja 

Előadó: Olajos Árpád elnök  

4. Beadvány elfogadása a Szeged környéki kerékpárutak fejlesztése érdekében 

Előadó: Olajos Árpád elnök 

 

A közgyűlés 10 egyhangú támogató szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a 

3/2012. számú közgyűlési határozattal Papp Istvánné helyébe Baginé Nagy Évát megválasztották az elnökég 

tagjai sorába 

 

A közgyűlés 10 egyhangú támogató szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a 

4/2012. számú közgyűlési határozattal elfogadták az Integritás Egyesület 2011. évi tevékenységét, a 

szervezet fejlesztésére készített intézkedések végrehajtását és további feladatait.  

 

A közgyűlés 10 egyhangú támogató szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a 

5/2012. számú közgyűlési határozattal elfogadták az Egyesület 2012. évi költségvetését és programját. 

 

A közgyűlés 10 egyhangú támogató szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a 

6/2012. számú közgyűlési határozattal elfogadták, hogy a Szeged vonzáskörzetébe tartozó települések 

kerékpárúttal összekapcsolása érdekében készült beadványt az egyesület elnöke egészítse ki a felvetett 

gondolatokkal és egyeztesse a helyi kerékpáros szervezettel. 
 

 

* * * 
 

Aki pénzen veszi meg azt, amit maga is megcsinálhat, az saját magát lopja meg 
 

* * *  
 

 

 

INTEGRITÁS Közhasznú Egyesület 

 a páciensek és hozzátartozóik pszichiátriai rehabilitációs önsegítő szervezete                                                                                                                                                                                                                                

 

VI. évfolyam         << H Í R L E V É L>>         2012. év augusztus hó                                                           

Szeged,  6724                                                  Telefon:(62) 490-590/460 mell.                                                                                                      

Leányszállás köz 2/A. szám       Honlap:www.integritasegyesulet.neobase.hu         
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F E L H Í V Á S 

 

Kirándulás Debrecenbe 
 

2012. szeptember 15-n szombaton ismeretterjesztő kirándulást szervezünk Debrecenbe 

Indulás Szegedről 2012. szeptember 15-n szombaton reggel 7.00 órakor 

Indulás helye: Szeged, Leányszállás köz 2/A szám elől. 

Érkezés Szegedre 2012. szeptember 15-n szombaton este 19.00 órakor 

Debrecenben 3-4 óra alatt (kb 5 km hosszú, óránkénti pihenőkkel tartott lassú gyalogséta keretében) 

megtekintjük a város nevezetességeit, és a Déri Múzeum Munkácsi Gyűjteményét 

A kirándulás egy részét a Szeged Megyei Város Idősügyi Kerete támogatja.  

Mivel pályázati támogatásként a kért összeg felét kaptuk meg, ezért minden résztvevőtől 1000 Ft/fő 

hozzájárulást kérünk. A jelentkezés a hozzájárulás befizetésével válik véglegessé. 

 

A jelentkezést a csatolt jelentkezési lap kitöltésével és a Rehabilitációs Osztály Szeged, Leányszállás köz 

2/A. szám alatti portára kérjük leadni legkésőbb 2012. augusztus 31-ig.  

A hozzájárulás összegét ezt követően személyesen fogjuk átvenni. 

A jelentkezés lemondására és a befizetett összeg visszafizetésére nincs lehetőség. A busz költsége sem lesz 

kevesebb, ha azon üres férőhelyek maradnak. 

 

A pályázati támogatás és a hozzájárulás összegéből biztosítjuk az autóbusz költségét, az utasbiztosítást és a 

múzeumi belépést.  

A résztvevők maguk gondoskodnak az egész napi ellátásukról, (reggeli, ebéd, vacsora hidegélelem, ivóvíz és 

gyógyszer). 

A kirándulásra az Integritás Egyesület tagjai és egyesületünkkel együttműködő szervezetektől 

jelentkezhetnek, ha öregségi nyugdíjban illetve rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülnek. 

Az együttműködő szervezetekhez a keretszámot 2012. szeptember 5-ig fogjuk megadni. 

 

A generációs kapcsolatok erősítése érdekében a nagyszülővel együtt részt vehet az unoka is ha az 1000 Ft 

hozzájárulást megfizetik. 

 

 

Ismerkedés az internettel 
 

Szeged MJ Város Önkormányzat Idősügyi Ídősügyi Kertet támogatásával korlátozott létszámú csoportos 

foglalkozást szervezünk alapvető internetes ismeretek megismertetése céljából. 

24 szegedi lakos részére, akik 55 évnél idősebbek és internetes ismeretekkel nem rendelkeznek internetes 

foglalkozásokat szervezünk. 

Az 55 évnél fiatalabbak jelentkezését csak szabad férőhely esetén tudjuk elfogadni. 

A résztvevő nyugdíjas korúakat egymást követő három hét azonos napján 3 órás ingyenes klubszerű 

beszélgetés keretében kívánjuk bevonni az Internet használat alapvető fortélyaiba. Megismerkednek az 

Internet lehetőségeivel, a számítógép és internet használat alapvető kezelési szabályaival, valamint az 

Internet egyre bővülő szolgáltatói világával és veszélyeivel is. 

A heti egy összejövetel egyfajta „rendszerességet” alapoz meg a jövőbeni klubrendszerű  találkozókhoz. 

Ezt a lehetőséget elsősorban a saját számítógéppel vagy Internet kapcsolattal nem rendelkezőeknek ajánljuk 

fel, mert a 3 db szervezett ismerkedő klubfoglalkozást követően heti 1 alkalmat biztosítunk, hogy a Tabán 

Családsegítő Központ helyiségében (Szeged, Sás u. 2. szám) díjmentes Internet használattal öntevékenyen 

csiszolják internetes tudásukat. Havonta egy alkalommal Internet Klub összejövetelt tartunk, ahol 

élménybeszámoló keretében osztják meg a résztvevők a sikereiket. Ezzel önmagukat sikerélményhez, 

társaikat új vagy megerősítő ismeretekhez juttatják. 

A jelentkezést a csatolt jelentkezési lap kitöltésével és a Rehabilitációs Osztály Szeged, Leányszállás köz 

2/A. szám alatti portára kérjük leadni, vagy Integritás KHE 6724 Szeged, Leányszállás köz 2/A. címre kérjük 

elküldeni legkésőbb 2012. augusztus 31-ig.  

 

A konkrét időpontokról és helyszínről a jelentkezőket fogjuk értesíteni, mely során 1000 Ft kauciót kérünk 

befizetni, melyet az utolsó foglalkozás végén valamennyi foglalkozáson résztvevő számára maradéktalanul 

visszafizetünk. 
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Öszi tanácskozásunk témája: Beosztott konyhapénz = kevesebb stressz = jobb egészség 
 

Egyes betegségek, családi konfliktusok gyakran anyagi, pénzügyi problémákból erednek, melyek az 

érintettek pénzügyi gazdálkodási ismeretek hiányára vezethető vissza. 

Ezek pótlása érdekében  pénzügyi, szociális szakemberek bevonásával felvilágosító közérthető nyelvezetű 

előadást tervezünk Szeged városban élő érdeklődők számára. 

 

Ennek keretében pótolni kívánjuk az iskolai képzésből korábban kimaradt pénzügyi ismereteket. Könnyen 

érthető információs kiadványt kívánunk átadni a résztvevőknek. A jó gyakorlat elterjesztése érdekében 

fontosnak tartjuk a pénzügyi gazdálkodás alapelemeire épülő tesztlap megszerkesztését.  

 

A családi gazdálkodás lépései:  

1. célkitűzés: mit szeretnénk elérni az újfajta pénzgazdálkodással 

2. költségek, bevételek számbavétele 

3. havi pénzügyi terv készítése, (miből, mire mennyit) 

4. kiadások nyilvántartása 

5. hó végi számadás készítése, tapasztalatok levonása 

6. következő havi pénzügyi terv készítése, 

A tanácskozáson számítunk civil, és a  fogyasztóvédelmi szervezetek aktív részvételére is. 
 

H Í R E I N K 
 

2012. évi pályázataink megvalósítása 

 

Szeged MJ Város Önkormányzattól Fogyatékos ügyi célra kért 200 eFt-ból 75 eFt támogatást kaptunk, 

melyből az ősz folyamán ismeretterjesztő előadást, tervezünk   

A közösségi rehabilitációra sajnos alig jut támogatás. 

 

Szeged MJ Város Önkormányzattól Idősügyi célra kért 400 eFt-ból 200 eFt támogatást kaptunk, melyből 

Jelen Hírlevelünkben meghirdetett debreceni kirándulást és idősek internetes ismeret bővítését valósítjuk 

meg. 

 

A Nemzeti Együttműködési Alaphoz  május 8-n  működésünk támogatására beadott 370 eFt összegű 

pályázatunk befogadást nyert, azaz megfelelt az előírt feltételeknek. A pályázatok elbírálásáról a támogatás 

összegére vonatkozó döntésről eddig nem kaptunk tájékoztatást.  
 

Egyesület csoportos foglalkozásai 

 

Pácienseknek, akik saját személyiségének gyarapodásáért és jó hangulatú közösségünk javára hajlandók 

hetenként egy délutánjukat velünk megosztani. 

Hozzátartozóknak, akik segíteni szeretnének családtagjuk helyzetén és nyitottak a tapasztalatok 

meghallgatására. 

Azoknak akik szeretnek textil anyagokból kreatív kézműves tevékenységgel foglalkozni vagy 

kézimunkázni. 

Azoknak akik meg szeretnének tanulni szövőszéken szőni, varrógéppel varrni, vagy varrógép hiányában 

kisebb ruha igazításaikat, javításaikat nem tudják otthon elvégezni. 

Végül is szeretettel fogadunk minden érdeklődő személyt …  
 

F E L H Í V Á S 
 

Akik az Integritás Egyesület tevékenységéről csoport fényképpel rendelkeznek és annak másolatát felajánl-

ják az egyesület 10. évfordulós kiadványához, jelentkezzenek Olajos Árpádnál az alábbi elérhetőségen. 

 

Honlapunk karbantartása vagy korszerűsítése céljából keresünk megfelelő informatikai jártasságú személyt , 

aki e tevékenysége(ke)t önkéntes munka keretében tudná vállalni. 

Jelentkezés és további információk Olajos Árpádnál  az alábbi elérhetőségen: 
 

A Hírlevelet összeállította: Olajos Árpád  elnök 

Telefon: (30)  495 – 0345, 

Email cím: olajos_arpad@freemail.hu 

mailto:olajos_arpad@freemail.hu

