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… továbbra is szívesen fogadja a civilszervezetek számára 
szánt adó 1%-okat. Az alapítvány működéséhez elengedhe-
tetlen a kuratórium (Dudás Edit elnök, Agócsné Sipos Edina, 
Rabné Gégény Erzsébet, Tóthné Domány Mária, Tóth Erzsébet 
tagok) és más lelkes támogatók ellenszolgáltatás nélküli áldo-
zatos munkája, de elengedhetetlen az is, hogy számolhassunk 
azzal a pénzzel, amit Önök ajánlanak fel.

Az alapítvány adószáma: 18833836-1-16

1. Az alapítvány tevékenységi köre
Röviden: támogat mindent, ami zene.
Kicsit részletesebben: 
1.1. Anyagi támogatás felkutatása és nyújtása 
(Ebben mérlegelésnek túl sok helye nincs, hiszen az 

ügyészség nem nézi jó szemmel. ha az alapítvány számláján 
pénzmaradvány van.)
- zenélő csoportoknak tevékenységük megvalósításához,
- koncertek szervezéséhez,
- kistérségi népdaléneklő verseny lebonyolításához,
- kimagasló zenei aktivitást felmutató személyek, csoportok 
díjazásához.

1.2. Szervezői munka
1.3. Együttműködés az önkormányzattal, művelődési 

központtal, egyházközségekkel, zenei csoportokkal, egyéb civil 
szervezetekkel.

2. A 2014. év eseményei
2.1. Az alapítvány szervezésében: 

- koncertlátogatás (Bartók Kórus) – április 9.
- kistérségi népdaléneklő verseny – május 16.
- jótékonysági koncert a Csermely Kórus lengyelországi fel-
lépését támogatandó – június 28.
- műsor projektnyitó rendezvényen – szeptember 26.
- Mihály-napi koncert (CarpeDignem) – szeptember 27.
- karácsonyi koncert (Karnagyok Kamarakórusa) – december 20.

2.2. Kapcsolódó rendezvények:
- a Szélcsengő Kórus adventi koncertje Kiskörén
- a Csermely Kórus monori, gombai szereplése – május 11.
- a Csermely Kórus lengyelországi szereplése – július 4-6.
- jótékonysági koncert a kárpátaljai magyarok megsegítésére – 
november 9.
- a szociális szférában dolgozók köszöntése – november 12.

3. Tervek a 2015-ös évre
- Az alapítvány kiemelt céljának tartja a Szélcsengő Kórus 

keszthelyi szereplésének támogatását,
- illetve folytatni szándékozik azt a tevékenységet, amit a 

2014. év eseménynaptára illusztrál.

A kuratórium nevében köszönjük minden Támogatónk 
felajánlását!

Dudás Edit

Február hónapban két alkalommal tartott újraélesztéssel kap-
csolatos elméleti előadást és gyakorlati foglalkozást az 
intézményben dolgozók, és az érdek-
lődő gondozottak számára az Országos 
Mentőszolgálat tapasztalt mentő-
tisztje, Zsíros István. Elsajátítottuk, 
illetve felelevenítettük a közvetlen 
életmentés alapvető fogásait: kiemel-
ten a földön fekvő, kontaktusképtelen 
ember vizsgálatát, a mellkas komp-
ressziókat és a befújást. Valamennyi 
résztvevő számára hasznos volt a 
hallottak gyakorlása az ambubabán.

Felhívta a figyelmünket arra, hogy a 
laikusok által végzett újraélesztés 
megsokszorozhatja a túlélés esélyét. 
Véleménye szerint a fő probléma nem 
a szakszerűséggel, hanem a hozzá-
állással van. Sokan nem mernek segí-
teni a bajba jutottakon és sajnos még 
mindig előfordul, hogy riadt tekin-
tettel, tehetetlenül állnak a földön 
fekvő ember mellett – természetesen 
ez velünk nem fordul elő. Sokakban 

még mindig az a tévhit él, hogy aki közterületen, utcán fekszik, 
csakis részeg ember lehet. Pedig ez nem igaz! Összeeshet valaki 

rosszullét, keringési elégtelenség, szívin-
farktus vagy egyéb betegség miatt is. A 
mentőtiszt hangsúlyozta, hogy ezért kell 
azonnal hívni a mentőket. Sajnos a tapasz-
talata szerint sokan a telefonhívástól is 
ódzkodnak, holott ez a segítségnyújtás 
egyik legfontosabb eleme – a szituációs 
gyakorlat keretében ezt is gyakoroltuk.

Bár nem az Országos Mentőszolgálat 
Alapítvány sokak által ismert újraélesztést 
reklámozó oktatófilmje alapján frissítettük 
fel tudásunkat, azért jó hangulatban, pél-
daértékű hozzáállással zajlottak a foglal-
kozások.

Köszönjük Zsíros István mentőtisztnek 
a mindenre kiterjedő, szakszerű oktatást, 
és azt, hogy mindezt szabadidejében, 
ingyenesen végezte.

Vincze Lászlóné
intézményvezető

Tisztelt Szülők és leendő óvodásaink!
Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleiknek arra, hogy nagyobb 

betekintést nyerjenek Kunhegyes Város Garay, Hajnal, Kossuth, és Zádor úti óvodáinak életébe.
Szeretettel várunk mindenkit 2015. március 23-27. között bármelyik óvodánkba egy előzetes ismerkedésre. Az adott időpontban 

bármikor bejöhetnek, játszhatnak, szemlélődhetnek, beszélgethetnek.
Reméljük élnek a lehetőséggel!

Várjuk az érdeklődőket!
Fábián-Major Anikó

intézményvezető


