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Egyesületilnk 2004.óta a i 0.Pk'60205/2004 számú bírósági végzés alapján, mint
kiemelkedően közhaszlú szeruezet végzi munkáját szabolcs-Szatrnfu-Bereg megyében.
Egyesületiink a 2011-es évben alapszabályának és a vonatkozó .endelkezéseknek megfelelően
végezte munldját.

Január
a klubok elkészítették előző évi beszámolóikat, valamint leadtrík éves munkaterviiket is.
Emellett elkészült az egyesület munkaterve is, amelyet az elnókség so.os iilésén el is fogadott.
Tagjaink rendesen teljesítették tagdíjfizetési kötelezettségeiket. bodántban felvilágosítottuk
az érdeklődőket a törvényi víltozásokÍól, tájékoztatást adtunk lehetóségeikől és
kötelezettségeikől, valamiÍt megvá1aszoltuk a fe]rnerülő kérdéseket.

Egyesületünk spoúolói a megyei sportgálán díjakat vehettek át. Ezeket kiemelkedó
spolttelj esítményiik alapján éIdemelték ki.

Munkatfusaink több konferenciiín vettek részt a Nemzeti civil Alap átalakulása miatt. Ezeken
megismelhettiik a 2011' évre vonatkozó lehetőségeket, és pályrízati feltételeket.

Február
Több pályrízat j elent meg ' melyekre egyesületiink pályázatot n},lljthatott be. Ennek kerctében
a Nemzeti Civi| Alaphoz. valaÍnint Nyírcgyhíza MJV ont<ormányzatához nÉjtottunk be
plíly&atokat. A tagság egyedi igényei alapjrín segítettiinl az előző években átadott beszélő
eszközök javíttatisában, hibaelhrírításában.

A tagdíjak befizetése rendben zajlott. Irodántat többen kelesték meg olyaook, akik
tagfelvételre szercttek volnajelentkezni, de sokakat el kellett utasítani, mefi látásuk állapota a
felvételt nem indokolta.

E]kezdte a felkészülést egyesületiink kulturcsopoltja a Fogyatékosok NeÍnzetközi Fesáiválja
rendezvényére, melyet 201 l áprilisában tatottak meg.

Március
E]nökségiink döntést hozott a segédeszköz pálylázat magyarul beszéló lrízméró _ kiír.ísáról'
ennek pontos feltételeirő |' Az elnökségi ülésen táIgyalni kellett mé g a szetvezet gazdaságtr
helyzetéről, mivel a fog-foí.l0 pályrízati projek1 lejáÍata miatt a gazdasági helyzet ingataggá
yáIt. Ezé|t biztoÍsági intézkedéseke volt sziikség

Az egyesület kultucsopofija fol}.tatta a felkésziilést a fogyatékosor,."o,!Í,j*i. 
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A kiilöldi partnerekkel folyamatosan egyeáettiink esetleges közös pályázati lehetőségelaól,
de ezek a gazdasági nehézségek miatt nemjöhettek létle'

Április
Az egyesület kulturcsoportja résá vett a Fogyatékosok Nernzetközi Fesáiválján' ahol nagyon
jó ercdménÍ éfi el, így lehetőséget kapott egy profi kamagy által vezetett képzésle' ami jó1 is
jött, hiszen így tudtak felkészülni a szeptember 1 l -i fellépésre.

A közgyűléses meghívók tartalmaárík a programlehetőségeket is'

Egyesületilnk első fél éves közg}'iilésérc is sor kerillt, ahol elfogadta a tagság a köáasznúsági
jelentést' valamint teljes köríi tájékoáatást kaptak tagtfusaint a lehetőségekől, valamint a
változásokJól. Ttt kerültek ismeltetésre az egyesÍilet első féléví plogramjai.

Megkezdődött a klubok közös Fogramjának előkészítése.

Mindezek mellett az iroda ügyfélfogadlísa folyamatos voit, tagjaint az óket érintő dolgok1ól
folyamatosan kaphattak táj ékoáatríst.

Május
hónapban elnökségiink megfelelően a munkatervnek ülésezett. és megvitatta az áprilisi
közgyűlésen felvetődött problémákat' Ezeke intézkedéseket foganatosított. Megkerestiik
azon iskolríkat ahol látrisséflilt tanulók integÍált oktatiisbaÍl tatrulnak. és ott bemutattuk a
hazrínkban újabban folga]rnazott segédeszközöket. Az iskolák egy része igényt tait az általunk
nyúitott esélyóra programra is, így vrírhatóan szeptemberben több ilyet is ke1l taxtanunk.

Az akadá}'Ínentesítések feliilvizsgrílala után megállapithattuk, hogy sok esetben a péDzügyi
kondíciók foÍtosabbak vol1ak, mint az álta]unk tettjaváslatok, tehát inkább az olcsóbb, de

rosszabb minőségű mego]dlásokat váiasáották az
önl(ormányzatok.

Egyesülettink AmbIóZy Dalfudája felkérést kapott a
Sivlírvány otthon vezetőjétól egy Anyák napi
ploglaÍnon való Észvételle.ahol az énekkaÍ me]lett
az irodalmi csoport közremúködésével egy anyák
napi aj ándékmiisort adtunk.

Az irisz klub és a Sziváxvány klub megemlékezett
közös főzéssel az anytík napjáról.

Romlíniai paÍtnerszeÍvezetiinktőljtíiu$a meghívást kaptunk egy kultmális sercgszemiéTe.
Egyesületiink 'Magyarul beszéló lrizmérő p áLyázatÍÍai. beétkeztek apáIyazatok. Az ióő
szűkössége miatt ezen az elnökségi ülésen nem kelült sol a bíTálatra.

Rendszergazda muÍkatársunk segített folyaÍnatosan a tagságnak otthod számítógépeik
Í.ejlesáésében, karbantartiásában' Az egyesiilet webo1dalIán folyarnatosan frissíti a
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programokat, fe]Iakja a rendezvényekrő| készült fotókat, videóka1, tájékoáatja az egyesiilet
aktuális programjairól az érdeklődőket.

Irodánt ügyfélforgalna átlagosan heti 15 fő volt. telefonon hetente 20 fó éIdeklődött' E-
mai|en főleg információkat kaptunk, illetve szefvezési feladótoka1 bonyolítottunk |e. Az iroda
mu]katársai átlagosan napi 8 ó.át foldítottak a projektmunkfua.

Június
Hónapban megrendezé$e kediltek a klubtalálkozók. Az
egyesiilet kültÚcsopoltja folÍatta a felkészi-ilést a
szeptembeli fellépésle. ElkezdÍtik előkészíteni ajúliusra
tervezett kiiíndulást'

Felkérést kaptunt egy kolábbi pályíiati pafine$ég lévén
eg1 ese |1 eg1enlösegi program megtartására
Vásárosnaményban j úlius hónapra. Továbbá felkéIést
kaptrmkjúnius elejére az olszágos esélynap programbarr

való .észvétehe a vitosi rendezvény keletében. Ezekre a rendezvényeke is megkezdttik a
felkészülést.

A hónap elején még két iskolát kerestek fel munkatáIsaink a segédeszközötr.tel. Megkelesttik
a megyében múködő könyvt.írakat' akik még éIdekeltek lehetnek a TIOP pályázatokban
infokommunikációs akadlíl}me.ltesítés telén' Segédeszköz gyátó és folgalmazó

paÍtneleinken keresáül meg szercttiik volna könnyíteni a
pálylízati részvételiiket.

Az egyesület SzíwelLátók klubja meghívást kapott a
Tiszaberce]i TdósekNappali Foglalkoztátójába,ahol a
közös prcgram keretét1 belül kultúrmiisol.ral kedveskedtek
az ott gondozottaknák.

Az Írisz klub és a Szivárvány klub közös krándulásl
szerr'ezett Mezőkövesdre a Zsóry Fürdőbe,melyhez az
autóbusz a tiszalöki polgifumeste hivatal bocsátotta

Ilodánk ügylélforgalma átlagosan heti 10 fő volt, telefonon hetente 13 fő éIdeklődött. E-
mailen főleg információkat kaptunt, illetve szervezési feladótokat bonyolítottuú le' Az iloda
munkatfusai átlagosan napi 7 órát foldítottak a projektmulrtára'

Jú|ius
hónapban elnökségiint megtafiotta solon következő
iilését melyen á1ékelte az elsó félév munkáját. A
sportklub taEiai jó eredményt á1ek el a hazai
bajnokságban, és olyan versenyeken is indultak' melyek
a nemzetközi megmérctetést segitették elő' Eknondható,
hogy a sport j övőbeni finanszírozása nem megoldott'
mivel a Wesselényi Közalapítvány nem írt ki újabb
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pályriatot. a váÍosi palyázatok pedig fonáshiány miatt késnek hangzott el'

Egyesületiink kirándulást szervezett ta&jai lészérc
Gödöllőrc' ahol megtekinthették a kastélyt, a
múzerünot. Ezen a lendezvényen 70 tagtáTsunk vett
résá'

Felmátiik a tanulók ffizel igényét. és me$endeltiik a
gytfutótól. A közös plogram elmaradt' amit a
tanulóknak szerveztiint. Mivel sok a kiskoru, akik
szülői felügyelet nélkül nem tudtak volna lészt venni'
a szillők pedig igen elfoglaltak voltak' Az
egyesiiletben múködő klubok saját murüarendjiik

szerint szeNeáék prcgÍamj aikat'

Sor kerillt július 13.-iín Tiszavasváriban egy hIírmas
klubtalálkouóra.meIynel házigaudáia a l isza\ asvári
Szivrfuvány Klub volt. A lyíregyházi Szílrel Látók klubja
vendégségbe hívta a tiszaberceli Idősek nappali
Foglalkoáatójiinak tagjait. A rendezvény az erdei
tornapályán zajlott'ahol különböző játékokkal gazdagították a
napi programot.

Augusztus
hónapbarr az egyesülctben múködő k]ubok kőzös rendezvényen vettek résá, illetve saját
berkeiken belül egészségmegőrző programokat s7elveztek- A tiszavasvári klub és a
Biáonságos EletéIt Egyesület közreműködésével autóbuszos kilándulásra keÍült sol
Budapest.e' amel}'nek keretében az éIdeklődő tagok megtekintheÍlék az ofizáE,hélzat.

Szeptember
hónapban egyesületiinl megtarlotta szokásos éves 2.
közgyiilését. aiol a tagság megismerhette az eddig végzett
muDkát. Ezen a közgyúlésen keriiltek kiosztásra azok a beszélő
eszközök, amelyekÍe a tagok pályááattak az egyesülethez.

EsélyóIa programunk keletében Máteszalkán ta.tottak
munkatársaink é.zékenyítő foglalkozást olyan első és második
osztályos tanulóknak. akik köZött

lrítássérült gyermekek integráltan tanulnak. Elkezdődött a FehéI Bot
napi kirándulás szewezése' Emellett az egyesiilet lelkérést kapott
október hónapra egy esélyegyenlőségi progam megtaÍtására'
Gyöngyösrc, a kóIház tefllletéIe.

A/ elnökség ülc<en eme||ett gazdasági üg)eL |erültek teri leke' fnnek
tiilgyalásakor megállapította e]nökségünk, hogy a trímoga1ások késése miatt az egyesület
liquiditása is veszélvbe kerülhet.
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szeptembel 10.-én a FehéIbot Alapítvány által szervezett mutasd meg plogramban
mutalkozott be ónekkarunk.

szeptember l 1 -én egyesiiletiink énekala Iésá vett a Magyar
Dal napja rendezvényen' ahol két helyszínen is fellépteL. A
fellépések helyszínein lehetőség volt egyesületiink
bemulatásfua, tfusadalmi beágyazódásfuak elősegítésére.

Szeptembel 12.-én a sóstói
Szivárvány ldősek otthonában
Mária napra összeiílított zenei
és irodalmi músorral

kedveskedtiink az otthon lakóinak' A szivrírvríny klub és az irisz
Klub egészségmegőrző plognm kerctében résá vett
Tiszavasvíriban egy teadélutánon,melynek keretében
rnegismerkedhettek ,' a fuves ember', gyógyíto tanácsaival.

október

Egyesületiint október 8.-án részt vett a gyöngyösi
Bugát Pál KóIház és Első Lions Klub tíltal
szervezett konfer€nciiin. A rendezvény két részből
állt. Egyik részben előadások hangzottak el a
lát.issérültséggel kapcsolatos plobléúríkól.
Egyesiiletiint elnöke a látáss&iiltek tfusadalmi
elfogadásfuól tatott előadást. Egyesilletiink
munkatámai és vezetőségi tagjai az előadásokkal
piírhuzamosan érzékenyítő ploglamon mutatlík
meg az érdeklődőknek : mitjelent látássériiltként
élni, a hráztartrísban dolgozni'a kömyezetben

t.íj ékozódni '
E hónapba[ egyesület|iDt lagsága feh&bot nap alkalmából zempléni köniton vehetett lészt,
melynek keretében jrirtak Szerencsen. Tolcsvrín' Tokajban. A rendezvényen 67 tagtlá-rsur]l( vett
részt.

Egyeáetéseket t-ol}.tattunk a Szabo]cs Volán ZRT- vel a látásséÍiiltek minél biáonságosabb
közlekedése édekében, valamint a távolsági. járatokon felszerelésre keriilő új jegykiadó
rendszer haszná|atiiról'

Elkezdtilk egy nagyszabású projeL1 előkésátését, melynek keletében két újonnan átadott
jelzőlámpás csomópont hangjelzéssel va|ó ellátrísát szerettiik volna megoldani. A szükséges
összeg csomópontonként 300000Ft.

A koncert szervezésében igénybe vettiik az Elsó Nyíregyhrízi Lions
Club segítségét is'

- /
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MunkatáÍsaint több konferencián vettek résá melyek a civil törvény vráltozásaival' valamint a
megYáltozott munkaképességúek jövőbeni helyzetével foglalkoztak.

Egyesiilettinl( tekecsapata jó eledményeket ért el az Aranyosgyéresen megrcndezett Szamos
Kuprín.

Egyesületiint kulturcsopoÍtja Nagyecseden lépett fel egy megyei Fehér Bot nap keretében'

November
hónapban megszenezésre kelült az ajótékonysági konce1t melynek bevételéből ajelzólrámpás
csomópontok akadiílymentesítését szeIettiik volrra megoldani. A két csomópont közül az
egyiket a kivitelező adományként szeleli fel' a másikra kellett vo]na előteremteniinl( a pénzt.
A konceÍten felléptek a Móricz Zsigmond Színhráz művészei, a NyíIegyhlii Hölgykoszo1.tl, a
temet díjmentesen biztosíto vikáx Sándol Zeneiskola növendékei, az egyesiilet énekkara.

a A koncelt teljes bevételét egyesületiink a beszélő jelzőlrímprík
felszerelésére ajánlotta fel.

Egyesiiletiink tagiai két nemzetközi vetélkedőre is hivatalosak
voltak Romániába. Csíkszeredrín és Szatraímémetiben
megrendezett vetélkedőkön j ó1 szeTepeltek a kiküldöttek.

A Civil törvény véleményezésében egyesiiletiink is Ésá veÍ a
CEHáIó segítségével.

Az egyesiiletben műkódő klubok tagiai 1öbb alkalommal is színluázlátogatáson vettek lésá'a
Móricz Zsignrond Színiáz .íltal felaiáÍúott kedvezményes színhIázjegyekkel.

Irodlánk üg}.félfolgalma meglövekedett, heti 30 _ 40 fő. Ez lészben a tagdíjfizetésnek'
részben a kisziviárgott váltoások hírének köszönlrető.

Az egyesület elnökségének novemberi ülésén ajótékonysági koncefi mellett ÍIagy hangsúlÍ
kapott a késői támogatások miatt kialakult gazdasági helyzet' valamint ajövőbeni kiláüísok, a
múködés lehetősései'

December

Az egyesület klubjai saját köfiikb€n sze1rr'ezték meg karácsonyi
iinnepségiiket. Ennek keretében kis műsorral
kedveskednek e gymrísnak.

Egyesül€tiink munkája meghozta az eledmén1.t' és 20l 1. december
13 ' napjától a város két új csomópontja is beszéló hangjelzéssel lett
felszerelve. Ez nagy eredmény'
mivel a jótékonysági koncert

bevéte]e n€m lett vo]na elegendő ehhez a proj ekthez. Munkrínk
azolban meghoáa gyilmölcsét, és további támogatóka
találtunk, akik kipótolták a hiányzó összeget.

Egyesületiink karácsonl iirurepségét 2011. december 20-án

w
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taltotta a NyíIi Fészek Ettelemben. Ennek keletében egyesületiink kulturcsopor1ja adott kis
muson.

A Bige Holding csopolt, és a Sta.rt kft áItal szeNezett ételosáásba is bekapcsolódott
egyesületiinl. 50 tagtfusunkjuthatott így meleg ebédhez 14 napon keresáiil. Igyekeáünk
olyanokat kiválasáani' akik rászorrrltak, és lehet. hogy ha ez az akció nem lenne' nem jutna
minden nap meleg étel az asáalra az iinnepek alatt. A Bige Holdingnak az volt a
kikötése,hogy csak nyíregyhrízi tagok kaphatják a tánogatást'

A Vik1ória Sport K]ub az év folyamrán több hazai tekevelsenyen vett résá és é.t el
eledményeket. A versenyek helyszínei Miskolc,Debrecen, Kazincbarcíka'
Budapest,Nyíregyhlia és Pécs voltak. Ezek a versenyek a meghiTdetett Magyal Bajnokság
jegyében zajlottak'mely€n a következő eledmények születtek.

Egyéni Barta Éva 83 4'hely

Jakab G}uláné 83 3.hely

Adamikné Kirá]y Tünde 83 1.hely

Ádám ndiko oz +'hely

A sport klub meghívást kapott Romániába, Aranyos gyéresre'ahol szintén szép eredményeket
értek el'

A 2011-es évben az oEP támogatásáva] Iehotőséget kaptak ászoruló tagjaiDk,akiknek
látásséflillsége iÍdokolja,hogy önálló életvitelt ( kézi Íagyító)segítő eszköá igényelhessenek.
Az egyesületiinkből több tagtírsunk is elvitte az ebhez sziikséges nyomtatviínyokat és
egyetien iskoláskorrl gyermekünk ( Bakai Vivien) nÉjtotta be az eszköz igénylés illínti
kérclméL orömmel számolhatunk be arról,hogy az oEP aZ igénylést elbírálta és 50%-os
támoga1ottságot biáosít a sznó kézi nag)l'tó készülek megvásárLásához. igy a tanuló
tagtársunloak ez a késziilék 70eFt.-ba kerill'amelyet n).ugodtan használ az iskolai
munkájában'

szeletnénk segítséget Íyújtani más olyan látássériilt tagtlÍsunknak is'aki ehlrez hasonló
es7"köá igénybe kíván venni.

összefoglalva
a 20i 1-es évben egyesilletiinl több nagyobb projektet hajtott végre, melyben nagy szerepe
volt partne$ZeÍvezeteinknek. Ezekben a ploj ektekben a tagság közel 70%-a érintve volt
köZvetlenül, de a többiek is közvetetten érintettel! mivel a ploj€ktek hasznából ők is
részesülnek. Több plojekt a későbbi éveke is nagy hatiissal lesz és minden látíssérült életét
befolyásolja aki a megyébe látogat' vagy itt é1.

Ügy1élforgalmunk jelentősen nőtt az év közben adódó lehetőségek és jogszabályi változasok
miatt. Eá maximrílisan ki tudtuk szolgálni. Emellett említésrc méltó az éIdeklődő újonnan
]átássérij]tté vált személyek forgalma is. Sokan közilliik azonban még nem érték el a
tagsághoz szükséges láláslomlást, de velük is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, ha igénylik.

- t)
J..Q^l 3^'.6. u.'

... ÁrÉcsi l-ÉtÁsséÍirlttt ' ' ' ' . ' ' ' ' ' ' .
[pesiitetc Jakab Sándome
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Szakmai beszámoló
Nyírségi Látássérültek Egyesülete

201l. január 1 - 2011. december3l.

Besziímolónkat a vonatkozó szabályok sze nt' valaÍnint az egyesÍilet honlapján megtalálható
anyagok valamint dokumentumok felhasználásával készítettiik el'

EgyesületÍink elnöksége az év folyamrín 18 db hatiíÍozatot hozott 'A haííroza1ok
megvalósítását,végrehajtását a mindenkori felelősök ellenőriáék. Áz egyesületben mÍiködő
felügyelő bizottság a meghatiírozott mun]Qtelve szednt végeáe a munkáját. A vizsgálatok
eredményéről szóló dol:umenfumoka1negyed évenként készítették el adtrík le az irattrárba. Az
egyesiilet íIásos dokumentumai az ilodában a tagság rendelkezésére állnak. Az irodavezető
segítségével hozzáféIhetők,de ezeloól másolal nem készíthető.

A nehéz gazdasági helyzet ellenéIe egyesület.ink több paltnelszervezettel tartotta
folyamatosan a kapcsolatot.

. Megyei KözgÉlés

. Megyei Jogú város polgrírmesteri Hivatala

. FehéIbot alapítvány támogató szolgálat,Iehabilitációs központ,munkaerő Íehabilitációs
csoport

. Móricz Zsignond Megyei Könyl-tlíI

. Móricz Zsigmond SzínlÍL

. Móricz Zsigmond Múvelődési Hiíz

. Nylségi cicil Hlíz

. Első NyíIegyházi Lions K]ub
o Szabolcstakarékszövetkezet
. Főta,li

o l\) iri Feszek Enerem
. Tiszalök tnkomínyzat
o Tiszaberceltnkormányzat
. Tiszavasvári onlormányzat
. Tisza víz vízelőmú Tiszalök
o Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ipar Kamara
o Vikár Sándor Zeneisko|a
o Magrínszemélyek
. Helyi médilil
. Egyesületiink tagnyilvííntaltása szelint taglétszámtmk
l  315 fő
.225 foyak ta l
. 30 alig látó
. 60 fő gyengén látó
l l4 év a|attj a|i tagdíjmentes 6 |ö

Ezen isko|ás koru tanulók részére egyesiiletihk SZJA 1%.ábó1 segítséget nÉjtunk a speciális
taneszközök lljzetek,tantön1vek biáosításrihoz.

Az egyesü]et taglétszímában az e|őző élhezképest csökkenés figyelhető meg. Errnek oka a
tagok elhalálozása,illetve a fogyatékos káÍtya megielenése.

v
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Szakmai lreszámoló
Nyírségi Látássérültek Eryesülete

2011. január l - 2011. december 31.

Egyesületünk vezetősége a 2011'-es évben nem kívánt tagdíjemelésrejavaslatot tenni és az
őszi közgyiilésen sem vátoáatta meg a közg1.tilés a 2012'éwe vonatkozó tagdíj má1ékét.

Az egyesület ilodájában dolgozó munkatárcai mindent megtesznek azál,hogy nemcsak az
egyesület tagiai részére'hanem az iíodában megforduló lát.íssérilltek sziímám is biztosítsa az
érd€kképviseletet'az éTdekvédelmet,a kiilönbözó szolgáltatásokat. Hiszen alapszabáyunt is
kimondja,hogy mint kiemelkedően közhasznú szervezet nemcsak a tagok ÉSzérc,hanem az
ilodánkban segítséget káó látásséÍültek számrím is biaosítanunk kell mind€n területen a
segítséget. Irodánkjól felszerelt inÍastrukturával rendelkezik 4 db komplett
számítógép'melyből kettő teljesen a}adál}mentes látásséfliltek fltal is jól hasz ílható. Az
ilodában öniílló életvitelt segítő eszközök állnak a tagság rendelkezésére'amelyek ingyenesen
kölcsönözhetók. Az irodában 4 fií munkaválaló a munkaügyi központtól biáosított
béfiámogat-.ís telhéIe kapja fizetését Az elnök 2010.01.01.{ő1 tisáeletdíjban nem lészesül. '

Egyesülettinlr vezetósége és az iroda muntatáÍsai fo]yamatosan kelesik annak
lehetőségét,hogy a munkába ál]ii vágyó tagjaink részére munkalehetőséget keressen. EzéÍt
folyamatos kapcsolatban állunk a Horizontex kft'-vel a start lehabilitációs Kft'-vel. a
Pirehabbal' és a Fehérbot Alapítvány foglalkoáatási rehabi]itációs központjával .

Tagjaink köziiljelenleg 50-60 fő á11 munt<aviszonyban. Pontos létsziímot azá1nem tudut <
adni.mel1 a munkáltatók gyakan mondanak fel 3 hónapos munka utrán.

A beszámoló tartalmazza mindazokat a tényeket,programokat szolgáltatások,amelyek a 20 1 1 .-
es évben megvalósításra kerültek'

Ezt a beszimolót kiegészíti a felügyelő bizottság beszímolója és a köáaszlú egyszedísitett
pérrzügl éves beszrimoló.

A fogyatékos jogairól és esélyegyen1őségiiklől szóló 1998.évi xxVI törvényben az egyenlő
bálásmódról és eséJyegyerúőség előmozdílásríról szóló 2003.évi cxxv törvényben foglaltak
és az alapszabáIy palagrafusainak megfelelően végzett munkínkól számol be.

NyíIegylt.íz4 2012' ianuáI 3.
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Jakab Sríndomé
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