
Beszámoló egyesületünk 2019. évi tevékenységéről 
 
Tagsági adatok (2019. december 31-i állapot szerint.) 

Aktív tag 691 fő, ebből teljes jogú tag 582 fő, pártoló tag 104 fő, tiszteletbeli tag 4 fő,  
Tagdíjmentes 1 fő  
Tagdíjat befizette 596 fő 
Tagdíjfizetési arány 86 % 
Belépett 53 fő 
Kilépett 4 fő  
Elköltözött 2 fő 
Elhunyt 20 fő 
Bácsalmás és környéke 107 fő 
Jánoshalma és környéke 70 fő 
Ifjúsági csoport 16 fő 

 
Szervezeti élet 
- Csoportgyűlések, Küldöttközgyűlés, Elnökségi ülések, FB ülés: 12 alkalommal volt ebben az 

évben. 
- A MEOSZ küldöttközgyűlésein, elnökségi ülésein, képzésein egyesületünk Elnöksége és 

Felügyelő Bizottsága vett részt. 
- A Kiskunhalasra összehívott megyei értekezleten is képviseltük egyesületünket. 
- A „Van még esély klub” - nak és az Ifjúsági csoportnak négy alkalommal volt összejövetele. 
 
Szakmai és pályázati programok 
- 2019. évben támogatást kaptunk Mélykút Város Önkormányzatától, a MEOSZ-tól, a NEA-tól, 

a Béres Alapítványtól, magánszemélyektől és vállalkozásoktól. 
Továbbra is az EU-s pályázataink segítségével tudjuk támogatni rendezvényeinket, 
kirándulásainkat, képzéseinket, szakmai programjainkat, működésünket, foglalkoztatásunkat, 
klubjaink működését, informatikai és más eszközeink cseréjét, működtetését, új eszközök 
beszerzését. Ez a projekt a Szent Tamás Katolikus Általános Iskolával közösen valósul meg. 

- Egészségügyi szűrővizsgálatot négy alkalommal tartottunk. Mélykúton kétszer, összesen 110 
fő, Tataházán és Csikérián 30-30 fő részvételével. 

- Ortopédiai szakrendelés, helyben egy alkalommal volt 40 fő részvételével, a gyógyászati 
segédeszközök beszerzésének segítése folyamatosan történik. 

- Orvosi előadáson, egészségügyi tanácsadó előadáson 85 fő vett részt. 
- Kormányhivatali tájékoztatón 40 fő jelent meg. 
- a JEFI közreműködésével novemberben újból beindult a gyógytorna, alkalmanként 20 fő 

részvételével. 
 

Támogatások, lakossági pályázatok ügyintézése 
- Erzsébet üdülési pályázatokat november hónapban 80 személy részére adtunk be. 
- Fogyatékossági támogatás, közlekedési támogatás, lakás-akadálymentesítési támogatás, 

nyugdíjemelési és egyéb kérelmek ügyintézése folyamatosan történik. 
Mindezen támogatások, lakossági pályázatok beadásának segítése, koordinálása, tagjainknak 
és a kívülálló személyeknek 2019. évben közel 30 millió forint megtakarítást és/vagy bevételt 
eredményezett és közel 300 személy sorsát érinti. 

 

Kulturális, szabadidős és rekreációs programok 
- Farsangi bál, Esélyegyenlőségi nap, Őszi Kulturális nap, Évzáró ünnepség átlagosan 

alkalmanként 200-250 fő részvételével. 



- Színházi előadáson négy alkalommal vettünk részt 50-70 fővel (Budapesten háromszor, Szeged 
egyszer) 

- Sportnapunk a Mélykúti Sportegyesület segítségével, Szöllősi Ferenc elnök úr 
közreműködésével valósult meg ahol 40 személy vett részt. 

- Csoportos gyógyüdülés Hajdúszoboszlón márciusban 25 fő, novemberben 92 fő részvételével 
valósult meg. 

- Négy napos Hollókő-Salgótarján-Szécsény-Mátraverebély-Szentkúti kiránduláson 80 fő vett 
részt. 

- Kiskunmajsai csoportos gyógyfürdőzés egy alkalommal 75 fővel történt. 
-  Makói gyógyfürdőzés kettő alkalommal 70-70 fő részételével. 
- Mórahalmi kedvezményes bérletet kb. 80 fő veszi igénybe. 
- Újból ellátogattunk a balástyai Kóborló Lovastanyára. 150 fő vett részt ezen a programon. 
- Beteglátogatást húsvét és karácsony előtt végzünk. Így alkalmanként 100-100 személyt 

látogattunk meg. A beteglátogatáshoz már sok éve Weisz István úrtól kapunk segítséget segély, 
vagy ajándékcsomagok formájában, valamint a finom Szent István kenyér biztosításával. 

 

Közéleti és társegyesületi kapcsolatok 
- Folyamatosan kapcsolatot tartunk az országos, megyei és helyi képviselőkkel, a Járási hivatal 

vezetőjével és munkatársaival. 
- Helyben részt veszünk a Humánpolitikai Bizottság, valamint az Esélyegyenlőségi program 

gyűlésein. 
- A mélykúti civil szervezetek programegyeztető fórumán, más mélykúti egyesületek, klubok 

rendezvényein, valamint a városi ünnepségeken, Mélykúti Napokon képviseltetjük 
szervezetünket. 

- Az Országos Szövetséggel, valamint a társ-mozgáskorlátozottak egyesületeivel is igyekszünk 
eredményes kapcsolatot ápolni. 

 

Foglalkoztatás 
- 1 fő foglalkoztatása adminisztrátori munkakörben. 
- 6 fő részmunkaidős foglalkoztatása a START Rehab KFT segítségével. 
- 4 fő részmunkaidős foglalkoztatása az EFOP projekt keretén belül. 
- 7 fő regisztrált önkéntest foglalkoztatunk. 
 

Tájékoztatás 
Honlapunkon a Facebook oldalunkon, TÁMPONT hírlevél és körlevelek kiadásával, valamint az 
Önkormányzati tájékoztatóban megjelent egyesületi híreink közreadásával, valamint a 
kihelyezett plakátokon történik. 

 

Ügyfélfogadás, állandó programok 
Tagnyilvántartó program minden aktív tagnál feltöltve és folyamatosan karbantartva. 
Gyógytorna folyamatosan: kedd, péntek az Iskola tornatermében Szalai Zita gyógytornász 
vezetésével. 
Segédeszközök kölcsönzése: járókeret, kerekesszék, szobai kerékpár, rolátor, elektromos 
betegágy áll rendelkezésre. 

 
Szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek pénzbeli és természetbeni támogatók 

Bányai Gábor, Kovács Tamás, Kiss István, Weisz István, Szöllősi Ferenc, Földes István, Báics 
Ernő, Balogh László, Orto Group Kft Pálfi Norbert. 
Külön köszönetet mondunk a Városi Önkormányzat és Intézményei a GAMESZ sokirányú 
segítségéért. A Plébános úrnak az irodánk biztosításért. A Szent Tamás Katolikus Általános 
Iskola Igazgatójának a tornaterem rendszeres használatának engedélyezéséért.  


