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Beszámoló a Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 2021. évi tevékenységéről 
 
Tagsági adatok (2021. december 31-i állapot szerint.) 
Összes aktív tag 671 fő, ebből teljes jogú tag 560 fő, pártoló tag 111 fő 
Jánoshalmi területi csoport: 84 fő 
Bácsalmási területi csoport: 99 fő 
Mélykúti területi csoport: 474 fő 
Ifjúsági csoport: 14 fő 
Tagdíjat befizette 622 fő 
Tagdíjfizetési arány 93 % 
Belépett 29 fő 
Elhunyt 30 fő 
 
Szervezeti élet 
- Küldöttközgyűlések, Csoportgyűlések, Elnökségi ülések, FB ülés 7 alkalommal volt. 
- A MEOSZ küldöttközgyűlésein, elnökségi ülésein is részt vettünk. 
 
Szakmai és pályázati programok 
- 2021. évben a MEOSZ-tól, a NEA-tól, a Béres Alapítványtól, az NSZI-től, SZJA 1%, 
magánszemélyektől és vállalkozásoktól kaptunk támogatást, adományt. 
- EFOP-137 EU-s pályázatunk segítségével tudtuk támogatni programjainkat. Ez a projekt 
a Szent Tamás Katolikus Általános Iskolával közösen valósult meg. Projekt vége: 2021. május 
2-án volt. 
- A FOF2020-19 pályázatunk keretén belül egészségügyi szűrővizsgálatot, tüdőszűréssel 
1 alkalommal tartottunk Dr. Méhes Zoltán háziorvos támogatásával, 140 fő részvételével. 
- Élelmiszerbank pályázatának keretein belül decemberben tartós élelmiszergyűjtést 
végeztünk a kiskunhalasi TESCO Áruházban. Az összegyűlt 1470 kg élelmiszer kiosztása 300 
személy részére karácsony előtt megtörtént. 
- Egyesületünk elnöksége, FB tagok, önkéntesek 15 fővel tanulmányúton vettek részt 
Pécsen, a Kézműves klub pedig Galgamácsán, Szentendrén és Budapesten. 
- A „Van még esély” klubunknak 3 alkalommal volt összejövetele. 
 
Támogatások, lakossági pályázatok ügyintézése 
- 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 2021. évben is több millió forint megtakarítást és/vagy 
bevételt eredményezett és közel 300 személy sorsát érinti. 
 
Kulturális, szabadidős és rekreációs programok 
- Őszi Kulturális nap, Évzáró ünnepség átlagosan alkalmanként 200 fő részvételével. 
Fellépő művészek: RollingCountry Kerekesszékes Tánccsoport, valamint a Parlando 
Énekegyüttes. 
- Sportnapunk egy alkalommal a Mélykúti Sportegyesület segítségével, Szöllősi Ferenc 
elnök úr közreműködésével valósult meg ahol 40 személy vett részt. 
- Csoportos gyógyüdülés Hajdúszoboszlón októberben 53 fő részvételével valósult meg. 
- Gyógyfürdő napok Makón, Kiskunmajsán 30-50 fő részételével. 



- Mórahalmi kedvezményes bérletet kb. 50 fő veszi igénybe. 
- A balástyai Kóborló Lovastanyára 110 fő látogatott el. 
 
Közéleti és társegyesületi kapcsolatok 
- Folyamatosan kapcsolatot tartunk az országos, megyei és helyi képviselőkkel, a Járási 
Kormányhivatal vezetőjével és munkatársaival. 
- Helyben részt veszünk az Önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága, 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 
eredményes kapcsolatot ápolunk. 
 
Foglalkoztatás 
- 6 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása bértámogatással. 
- 1 fő a FOF2020-19 projektben megbízási díjjal. 
- 6 fő részmunkaidős foglalkoztatása a START Rehabilitációs Kft-nél. 
- 4 fő regisztrált önkéntes foglalkoztatása történik. 
 
Tájékoztatás 
Honlapunkon a Facebook oldalunkon, TÁMPONT hírlevél és körlevelek kiadásával, valamint az 
Önkormányzati tájékoztatóban megjelent információinkkal történik a tagság tájékoztatása. 
 
Ügyfélfogadás, állandó programok 
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-14, szerdán 8-12 és 14-17 óráig. 
Tagnyilvántartó program minden aktív tagnál feltöltve és folyamatosan karbantartva. 
Segédeszközök kölcsönzése: járókeret, kerekesszék, szobai kerékpár, rollátor, elektromos 
betegágy áll rendelkezésre. 
Kézműves foglalkozások minden szerdán 9-12 óráig vannak a Rákóczi u. 13-ban. 
Gyógytorna a JEFI közreműködésével. 
 
Szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek pénzbeli és természetbeni támogatók 
Bányai Gábor, Kovács Tamás, Kiss István, Weisz István, Földes István, Báics Ernő, Dr. Méhes 
Zoltán, Balogh László, Orto Group Kft Pálfi Norbert, Attila Birtok. 
 
Szolgáltatásaink 
Ügyintézés, sorstársi-, tapasztalati-, jogi- és akadálymentesítési tanácsadás, klubfoglalkozások, 
tájékoztató előadások, iskolai esélyórák tartása, egészségügyi szűrővizsgálatok, gyógytorna, 
gyógy-üdültetés, szobai kerékpár és gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, beszerzése, 
rendezvények, kirándulások és kedvezményes szolgáltatások szervezése, kisebb lakossági 
pályázatok elkészítése, ingyenes internetes szolgáltatások 
 
Külön köszönetet mondunk a Városi Önkormányzat és Intézményei a GAMESZ sokirányú 
segítségéért. A Plébános úrnak az irodánk biztosításáért. A Szent Tamás Katolikus Általános 
Iskola Igazgatójának a tornaterem rendszeres használatának engedélyezéséért.            
           
Mélykút, 2022. május 20.  
 

Rasztik Tibor s.k. 
          elnök 


