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Szabó 
József
elnök

Tagsági 
adatok 

(2017. december 31-i állapot szerint.)
Aktív tag 586 fő • Rendes tag 501 fő, 
ebből tagdíjmentes 4 fő (gyerek) • Pár-
toló tag 85 fő •Tagdíjat befizette 524 
fő •Tagdíjfizetési arány 90 % • Kilépett 
2 fő • Törölve 15 fő • Belépett 43 fő • 
Elhunyt 11 fő

Mélykúti csoportok 1-4.:  463 fő
Jánoshalmi csoport:    57 fő
Bácsalmási csoport:    51 fő
Ifjúsági csoport:     16 fő
Tagnyilvántartó program minden aktív 
tagnál feltöltve és folyamatosan karban-
tartva.

Szervezeti élet
Csoportgyűlések, Küldöttközgyűlés, El-• 
nökségi ülés, FB ülés: 6 alkalommal
Ifjúsági csoport 2 alkalommal tevékeny-• 
kedett
Részt vettünk a MEOSZ küldöttközgyű-• 
lésén és elnökségi ülésein, valamint szak-
mai napokon.

Pályázati programok
Elsőként kell megemlítenem a 2016-2017. • 
év kettő nyertes projektjét. Az első nyertes 
EU-s pályázatunk 3 éves felhasználásra 
25 millió forint. A második nyertes EU-s 
pályázatunk a Szent Tamás Katolikus Ál-
talános Iskolával konzorciumban 50 millió 
forint, szintén 3 éves programra. Mindkét 
pályázat lehetőséget biztosít egyesületünk 
hosszú távú fenntarthatóságának biztosí-
tására. A már megszokott programokat 
továbbra is támogatott formában tudjuk 
meghirdetni, valamint új tevékenységek-
kel is bővíthetjük szolgáltatásainkat. Itt 
elsősorban az Iskolában megvalósítandó 
Esélyórák megtartását emelném ki, de így 

tudnak különféle tájékoztató elő-
adások, képzések, szakmai napok 
és egyéb programok megvalósulni 
egyesületünk szervezésében. 
• 2017. évben támogatást kaptunk 
Mélykút Város Önkormányzatától, 
a MEOSZ-tól, a Nemzeti Együtt-
működési Alaptól és a Béres Ala-
pítványtól.

Folytatás a 2. oldalon

MI TÖRTÉNT 2017-BEN?
Elnöki beszámoló egyesületünk 2017. évi tevékenységéről.

Évzáró ünnepségünk vendégei

Bodroginé Dr. Mikó Zsuzsanna 
Járási hivatalvezető

Szakály József MEOSZ főtitkár

Kővirágok Társulat művészei

Bányai Gábor országgyűlési képviselő

Kovács Tamás Mélykút Város polgármestere
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Támogatások, lakossági pályázatok, 
szakmai programok

Tájékoztató előadásokat, egészségügyi • 
szűrővizsgálatokat 3 alkalommal szer-
veztünk.
Ortopédiai szakrendelés, helyben 1 • 
alkalommal volt, gyógyászati segédesz-
közök beszerzésének segítése folyama-
tosan történik.
Erzsébet üdülési pályázatokat 100 fő • 
részére készítettünk és mindegyik nyert 
is. Az egyéni és a csoportos foglalások 
megtörténtek.
Személyenként kettő üveg Béres csep-• 
pet 160 tagtársunknak tudtunk átadni.
Otthon melege programra 22 pályáza-• 
tot adtunk be.
Fogyatékossági támogatás, közlekedé-• 
si támogatás, Lakás-akadálymentesítési 
támogatás, nyugdíjemelési és egyéb 
kérelmek ügyintézése folyamatosan 
történik.

Mindezen támogatások, lakossági pályá-
zatok beadásának segítése, koordinálása, 
tagjainknak és a kívülálló személyeknek 
2017. évben közel 25 millió forint megta-
karítást és bevételt eredményezett.

Foglalkoztatás
Közfoglalkoztatásban az önkormányzati 
keretből kettő személy segíti a munkán-
kat.
Négy fő regisztrált önkéntest is foglalkoz-
tatunk.

Kulturális, szabadidős és rekreációs 
programok

Farsangi bál, Esélyegyenlőségi nap, Őszi • 
Kulturális nap, Évzáró ünnepség átla-
gosan alkalmanként 150-200 fő rész-
vételével.

Színházi előadáson 3 alkalommal vet-• 
tünk részt 50-50 fővel
4 napos kirándulás 56 fővel Mezőkö-• 
vesdre, 
8 napos gyógyüdülés Hajdúszoboszlón • 
75 fő részvételével történt.
Kiskunmajsai csoportos gyógyfürdőzés 1 • 
alkalommal volt 50 fő részvételével.
Mórahalmi kedvezményes bérletet kb. • 
100 fő veszi igénybe.
Beteglátogatást húsvét és karácsony előtt • 
végzünk. Így alkalmanként 100-100 sze-
mélyt látogatunk meg.
A 2017. évben rendkívüli adománnyal • 
tudtunk 100 fő – súlyosan mozgássé-
rült tagtársunkat a mélykúti búcsú előtti 
napon meglátogatni Weisz István úr fel-
ajánlásából. Külön köszönet a nagylelkű 
támogatásért.

Közéleti és társegyesületi kapcsolatok
Folyamatosan kapcsolatot tartunk az or-• 
szágos, megyei és helyi képviselőkkel, a 
Járási hivatal vezetőjével és munkatár-
saival.
Helyben részt veszünk a Humánpolitikai • 
Bizottság, valamint az Esélyegyenlőségi 
program gyűlésein.
A mélykúti Civil szervezetek program-• 
egyeztető fórumán, más mélykúti egye-
sületek, klubok rendezvényein, valamint 
a városi ünnepségeken, Mélykúti Napo-
kon képviseltetjük szervezetünket.
Az Országos Szövetséggel, valamint a • 
Társ-mozgáskorlátozottak egyesületeivel 
is igyekszünk eredményes kapcsolatot 
ápolni. Így a megyei egyesületi veze-
tőkön kívül szorosabb kapcsolatot tar-
tunk a mosonmagyaróvári a bonyhá-
di egyesületekkel, valamint a szlovákiai 
Nagypaka település egyesületével.

Tájékoztatás
Honlapunkon és a Facebook oldalunkon 
tudjuk leggyorsabban tájékoztatni tagjain-
kat.
Ezen kívül a TÁMPONT hírlevél és körleve-
lek kiadása 4 alkalommal történt.

Ügyfélfogadás, állandó programok
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-12 és szer-
da 14-17 óráig.
Gyógytorna folyamatosan: kedd, péntek az 
Iskola tornatermében.
Segédeszközök kölcsönzése: járókeret, ke-
rekesszék, szobai kerékpár folyamatosan 
történik.

Szervezetek, vállalkozások és magánsze-
mélyek pénzbeli és természetbeli támo-
gatók
Bányai Gábor, Kovács Tamás, Földes István, 
Kiss István, Weisz István, Báics Ernő, Balogh 
László, Orto Group Kft, Pálfi Norbert.
Külön köszönetet mondok a Városi Ön-
kormányzat és Intézményei sokirányú se-
gítségéért. Bolvári János plébános úrnak 
az irodánk biztosításért. A Szent Tamás 
Katolikus Általános Iskola Igazgatójának a 
tornaterem rendszeres használatának enge-
délyezéséért.
Egyben szeretném megköszönni Elnöksé-
günk egész évi munkáját, melyet önkénte-
sesen – minden díjazás nélkül végeznek.

Köszönjük rendezvényeink lebonyolításá-
hoz nyújtott sok-sok segítséget, tagtársaink-
nak pedig az aktív részvételt a rendszeres 
tagdíjfizetést és egyéb természetbeli jut-
tatásokat. 2018-ban is mindenkit szeretet-
tel várunk meghirdetett programjainkra, 
hivatalos ügyeikkel pedig ügyfélfogadási 
időben állunk rendelkezésükre.

Az évzáró ünnepségen résztvevők csoportja
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Arany a jutalmuk
Táncos asszonyaink bejutottak a Nyugdíjasok KI MIT TUD-ja 
országos döntőjébe, melyet Hajdúszoboszlón tartottak. Az An-
na Tánccsoport által előadott műsor arany minősítést kapott. 
Gratulálunk!

Vendégek Nagypakáról
A felvidéki Nagypaka település GRACE egyesületének delegációja 
Sárközi Tibor elnök úr vezetésével újból ellátogatott Mélykútra. 
A májusi Esélyegyenlőségi napunkon, előzőleg pedig a szabadkai 
egészségkárosodottak sportnapján vettek részt.

Egészségügyi szűrővizsgálat
A Bácskaiak Egymásért Közhasznú Egyesület munkatársi egész-
ségügyi szűrővizsgálatot végeztek a Csorba-házban. Többek kö-
zött: vércukor, koleszterin, teljes test analízis, vitamin szükséglet, 
légzés kapacitás, vérnyomás, EKG vizsgálat, ultrahangos érdopler, 
véroxigén tájékoztató jellegű ellenőrzésére került sor. Az ingyenes 
szolgáltatást - amely a Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 
EFOP-1.3.5-16-2016-00017 azonosítószámú pályázatának keretén 
belül valósult meg – közel 60 személy vette igénybe.

2018. ÉVI MUNKA ÉS
 PROGRAMTERV

Január 5. Makói gyógyfürdőzés
Január 23. Jánoshalmi és bácsalmási csoportgyűlés
Január 27. Farsangi bál és gyógyüdülési tájékoztató 
Február 5. Szekszárd színház 
Február 7-8. Béres csepp osztás 
Február 12. MEOSZ Elnökségi ülés
Február 14. Ortopédiai szakrendelés
Február 15. EMMI EFOP projektnyitó
Március 4-9. Hajdúszoboszlói gyógyüdülés 

Béke Szálló 
Március 20. TÁMPONT kézbesítése 
Március 20. Húsvéti beteglátogatás 
Április 13. és 20. Csoportgyűlések
Április 16. Pacséri gyógyfürdőzés 
Április 23-26. MEOSZ Küldöttközgyűlés, képzés
Április 28. Szolnoki színházlátogatás
Május 1-4. Nagyatádi tanulmányút 
Május - Tisztújító küldöttközgyűlés
Május 27. Esélyegyenlőségi nap
Június 8. Budapesti színházlátogatás
Július - Kiskunmajsai gyógyfürdőnap
Augusztus 4. EFOP rendezvény 

Kiskunhalas-Mélykút
Augusztus - Mélykúti Napok – Civil sziget
Szeptember 20-24. Bogácsi 4 napos kirándulás 
Szeptember 9. Őszi Kulturális nap
Október - Makói gyógyfürdőnap
Október - Egészségügyi szűrővizsgálat
November 11-18. Hajdúszoboszlói gyógyüdülés 

Hőforrás Szálló
December 9. Évzáró ünnepség
December 17. Karácsonyi beteglátogatás
December - Színházlátogatás

Gyógy-
masszírozásról

Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a gyógy-
masszírozás meghatározatlan időre szü-
netel. Szíves megértésüket kérjük. Egyben 
köszönetünket fejezzük ki Filipovics Zsu-
zsinak, hogy négy éven keresztül lelkiismeretesen, nagy szakérte-
lemmel végezte szolgálatát. Élete további részére sok örömet és 
boldogságot kívánunk! 

az egyesület elnöksége
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A választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. tv. alapelvei között található egyik 
alapelv a fogyatékossággal élő választó-
polgárok joggyakorlásának elősegítése.

A 88. § szerint a fogyatékossággal élő 
választópolgár a következő segítséget 
igényelheti választójogának gyakorlása 
érdekében:
a)  Braille-írással készült értesítő megkül-

dése,
b)  könnyített formában megírt tájékozta-

tó anyag megküldése,
c)  Braille-írással ellátott szavazósablon 

alkalmazása a szavazóhelyiségben és 
a mozgóurnás szavazás során,

d)  akadálymentes szavazóhelyiség alkal-
mazása.

Azt a választópolgárt, aki a 88. § d) 
pontja szerint kérte, hogy akadálymen-
tes szavazóhelyiségben szavazhasson, és 
akinek a lakcíme szerint kijelölt szava-
zóhelyiség nem akadálymentes, a helyi 
választási iroda a lakcíme szerinti sza-
vazóhelyiséggel azonos településen és 
választókerületben lévő, akadálymentes 
szavazóhelyiséggel rendelkező szavazó-
kör névjegyzékébe teszi át.

A mozgóurna iránti kérelmet a szava-
zóköri névjegyzékben szereplő, mozgá-
sában egészségi állapota vagy fogyaté-
kossága, illetve fogvatartása miatt gátolt 
választópolgár nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelemnek
a)  a választás kitűzését követően, de leg-

később a szavazást megelőző második 
napon kell megérkeznie ahhoz a helyi 
választási irodához, amelynek szava-
zóköri névjegyzékében szerepel vagy

b)  a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig 
kell megérkeznie a szavazatszámláló 
bizottsághoz.

A mozgóurna iránti kérelemnek a tartal-
maznia kell a választópolgár nevét, szü-
letési nevét, születési helyét, anyja nevét, 
személyi azonosítóját, valamint 
a) a választópolgár szavazókör területén 
lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgó-
urna kivitelét kéri, ha az a magyarországi 
lakcímétől eltér, valamint
b) a mozgóurna-igénylés okát.

A helyi választási iroda a mozgóurnát 
igénylő választópolgárt felveszi a mozgó-

urnát igénylő választópol-
gárok jegyzékébe.
A magyarországi lakcím-
mel rendelkező választó-
polgár a központi név-
jegyzékkel kapcsolatos 
kérelmet
a) személyesen a lakóhe-
lye vagy tartózkodási he-
lye szerinti helyi választási 
irodához vagy
b levélben, elektronikus 
azonosítását követően 
elektronikusan vagy anél-
kül elektronikusan a lakcí-

me szerinti helyi választási irodához
nyújthatja be.
A szavazás napján az a választópolgár, aki 
nem tud olvasni, illetve akit testi fogyaté-
kossága vagy egyéb ok akadályoz a sza-
vazásban, általa választott segítő – ennek 
hiányában a szavazatszámláló bizottság 
két tagjának együttes – segítségét igénybe 
veheti.

Vargáné Dr. Egyed Ilona
Mélykút Város Jegyzője

Tájékoztató fogyatékossággal élő választópolgárok részére

TeSzedd akció
A Földművelődésügyi Minisztérium által meghirdetett "TeSzedd! Önkéntesen a 
tiszta Magyarországért" programhoz egyesületünk is csatlakozott. Szeptember 15-
én, 9-12 óráig a közel 20 fős csapatunk - szemetes zsákokkal, gumikesztyűkkel és 
láthatósági mellényekkel felszerelve - a Petőfi tér, buszmegálló, Posta, Tópart, piac, 
Kossuth utca és a vasúti átjáróig terjedő közterületeken gyűjtötte a szemetet. Kö-
szönet a résztvevőknek, akik szívügyüknek tartják településünk tisztaságát.
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Rasztik
Tibor
titkár

Az EU-s támogatás segítségével, a Moz-
gáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete (mint 
konzorciumvezető) és a Szent Tamás Ka-
tolikus Általános Iskola (mint konzorciumi 
partner) szervezetekből álló konzorcium 
által megvalósítani tervezett (a Szakmai 
Tervben részletezett) hátránykompenzá-
ciós tevékenységek szignifikánsan hoz-
zájárulnak a társadalmi esélyegyenlőség 
fokozásához, valamint az előítéletesség és 
a hátrányos megkülönböztetés elleni több-
szintű fellépéshez. A Mozgáskorlátozottak 
Mélykúti Egyesülete a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szövetségének 
(MEOSZ) tagja, közhasznú civil szervezet. 
A Szervezet - a társadalmi ellátó rendszer 
mellett - a települési önkormányzattal kö-
zösen fontos szerepet tölt be, a helyi fogya-
tékossággal élő, elsősorban mozgássérült 
emberek megsegítésében, a társadalmi 
életben való egyenrangú részvétel biztosí-
tásában. A Szervezet hiánypótló szociális, 
egészségügyi, képzési és életvitelt segítő 
szolgáltatásokat nyújt. Alapvető célja a fo-
gyatékossággal élő személyek társadalom-
ban való aktív részvételének elősegítése, 
számukra és a családtagjaiknak mentális, 
pszichés, sorstársi és rehabilitációs segítség 
nyújtása. A társadalmi beilleszkedést segítő 
közösségi szolgáltatásokat biztosít az élet-
vitel, a kultúra, a művészet, az önmegva-
lósítás, a sport, a szabadidősport, pihenés 
és rehabilitáció területén. A Szent Tamás 
Katolikus Általános Iskola fontos szerepet 
tölt be a helyi közösség életében, mivel a 
település népességének több mint 71%-a 
katolikus vallású. A fenti 2 szervezet a helyi 
esélyegyenlőségi célcsoportok megszólítá-
sa és közösségbe vonása, a szemléletfor-
málás és a hátrányos helyzetű személyek 
integrációja terén széles körű szakmai ta-
pasztalatokkal bír. Meghatározó szereppel 
bír a helyben lévő közösségek megtartó 
erejének erősítésében, a hátrányos helyze-
tű személyek befogadásában, a leszakadó 
rétegek támogatásában, a mélyszegény-
ségben és a többségi (helyi) társadalom-
ban élők közötti szociokulturális hátrányok 

mérséklésében. A Projekt megvalósításá-
nak (tervezett) kezdete: 2018. január 01., a 
megvalósítás időtartama 36 hónap, a fizikai 
befejezés dátuma pedig 2020. december 
31. A záró kifizetési igénylés benyújtásának 
dátuma 2021. január 31. A megvalósítás 36 
hónapja alatt 3 db mérföldkő került be-
tervezésre. Az első mérföldkő elérésének 
tervezett dátuma 2018. 10. 31. (a kezdéstől 
számított 10. hónap vége), a mérföld-
kő elérésig megvalósul a vállalt szervezet 
fejlesztése (min. 20 fő a szervezeten be-
lül bevonásra kerül), valamint a szakmai 
megvalósításához kapcsolódó beszerzések 
lefolytatásra-, a szükséges eszközök pedig 
beszerzésre kerülnek, az összes elszámol-
ható költség legalább 30%-ról kifizetési 
igénylés benyújtásra kerül. A 2. mérföldkő 
elérésének tervezett dátuma 2019. 06.30. 
(a kezdéstől számított 18. hónap), a mér-
földkő elérésig megvalósul az újonnan lét-
rejött közösség regisztrációja, (min. 40 fő 
bevonásra kerül), az összes elszámolható 
költség legalább 60%-ról pedig kifizetési 
igénylés kerül benyújtásra. A 3. mérföldkő 
elérésének tervezett dátuma 2020. 12. 31. 
(a kezdéstől számított 36. hónap vége), ami 
a Projekt fizikai befejezésének időpontja, a 
mérföldkő elérésig megvalósul a TSZ-ben 
előírt összes kötelező, valamint és (min. 75 
személy a Projektben foglalt célok elérése 
érdekében bevonásra kerül), kötelezően 
választott és a választott illetve az önállóan 
nem támogatható tevékenység, az összes 
elszámolható költség legalább 95%-áról 
kifizetési igény kerül benyújtásra. A Projekt 
keretében megvalósuló hátránykompen-

zációs programokon résztvevők a többségi 
(helyi) társadalomban élők számára köze-
lebb kerülnek azok a problémák, melyeket 
eddig még nem ismertek, hozzájárulva 
ezzel a többségi társadalomban élők és az 
egyes célcsoportok közötti szociokulturális 
hátrányok mérsékléséhez. A Projektbe be-
vont személyek a megtanult és elsajátított 
készségeik, valamint a közösség megtartó 
és inspiráló ereje által élhetőbbnek ítélik 
majd meg a helyzetüket, így a hátrányos 
társadalmi csoportokra jellemző „kilátásta-
lanság érzés” és a kedvezőtlen adottságok 
is mérséklődnek. A Projekt alatt hasznos 
pozitív minták kerülnek átadásra, melye-
ket a résztvevők a sajátjuknak éreznek 
majd, a jövőben átadják azokat a környe-
zetük számára. A szervezetek országos 
szervezeti struktúrája önmagában lehetővé 
teszi a jó gyakorlatok országos (hálózatsze-
rű) továbbadását. Hiszünk abban, hogy a 
megvalósuló programjaink számos pozitív 
mintát és üzeneteket hordoznak majd, 
az új közösségek kialakítása mellett a 
már meglévő közösségeket is gyarapít-
ják, azokat inspiráló közeggé teszik. A 
meglévő és a Projekt eredményeképpen 
létrejövő új közösségek pedig nem csak 
a Projektbe közvetlenül bevont hátrányos 
helyzetű célcsoport tagok életét befolyá-
solják, hanem azok közvetlen környezetét 
is, segítenek ezzel megfékezni a folyamatos 
elvándorlás okozta népességcsökkenést, az 
elvándorlást és munkanélküliséget is, szé-
lesebb spektrumban nézve a multiplikátor 
hatások miatt meghatározhatják a térség 
jövőképét is.

Újabb nyertes EFOP pályázat 
EFOP-1.3.7-17 – A társAdAlmi kOhézió ErősítésE 

Az EgyházAk és civil szErvEzEtEk közösségFEjlEsztő tEvékEnységénEk bővítésévEl
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2018. január 1-től a megváltozott munka-
képességű személyek ellátásai (rehabili-
tációs ellátás, rokkantsági ellátás) kibő-
vülnek a „kivételes rokkantsági ellátás” 
lehetőségével.

A kivételes rokkantsági ellátás – különös 
méltánylást érdemlő körülmények fenn-
állása esetén – annak a megváltozott 
munkaképességű személynek állapítható 
meg:

akinek a rehabilitációs hatóság komp-• 
lex minősítése alapján az egészségi 
állapota 50 százalékos vagy kisebb 
mértékű,
akinek a komplex minősítés alapján • 
a rehabilitációja nem javasolt, vagy 
pedig rehabilitálható, de a kivételes 
rokkantsági ellátás iránti kérelem be-
nyújtásának időpontjában az öregségi 
nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő 
időtartam az 5 évet nem haladja 
meg,

akinek a rehabilitációs vagy rokkant-• 
sági ellátás iránti kérelmét a megfelelő 
mértékű biztosítási idő hiánya miatt 
elutasították, és ezen elutasító döntés 
véglegessé vált (ugyanakkor a szük-
séges biztosítási idő legalább felével 
rendelkezik),
aki keresőtevékenységet nem végez • 
és
aki rendszeres pénzellátásban nem • 
részesül.

A kivételes rokkantsági ellátás megállapí-
tása során előnyben kell részesíteni azt a 
megváltozott munkaképességű személyt, 
aki a szükséges biztosítási idő legalább 
90 százalékával rendelkezik.

A kivételes rokkantsági ellátás iránti ké-
relem a rehabilitációs vagy rokkantsági 
ellátás iránti kérelmét elutasító döntés 
véglegessé válásától számított 6 hónapon 
belül nyújtható be.

Magyarné 
Horváth Edit

 
A Budapesti Operettszínházba tettünk láto-
gatást 2017. október 4-én, a Mozgáskorláto-
zottak Mélykúti Egyesülete szervezésében. 
9 óra körül indultunk. Budapestre érkezve 
ahol a megérkezést követően szabad prog-
ram, étkezési-, vásárlási lehetőség volt, majd 
átsétáltunk az Operettszínházba. Az Abigél 
című musicalt néztük meg. 
Szabó Magda regénye alapján Somogyi Szi-
lárd állította színpadra a musicalt. 2008-ban 
lehetett először látni és 2017. októberében 
volt a 250. előadás.
A darab Gináról szól, akit az apja bead a 
híres árkodi intézetbe. A kisgimnazistát a 
szokatlan és kegyetlen törvények lázadásra 
késztetik. Ám megtud valamit, ami mara-
dásra bírja, és önként vállalja a rabságot. 
„Hogyan igazodik el a kis tizenéves lány 
ebben a felnőtt-titkoktól terhes világban? 
És vajon kire bízhatja titkát és kiben bízhat 
meg? És ki az, aki mindig segít a bajbajutot-
takon?” Aki megtekintette a darabot, annak 
számára ez mind kiderült. A műsor nagyon 
színvonalas volt.
A jó szervezésnek köszönhetően egy kelle-
mes napot tölthettünk el.

SzínházlátogatásKivételes rokkantsági ellátás 

Béres csepp adományok

A Mozgáskorlátozottak 
Mélykúti Egyesületének tag-
jai közül 180-an részesülhet-
tek a Béres Alapítvány által 
adományozott Béres csepp 
extra készítményből. 
Ebben az időpontban történt 
a tagdíjak, több kirándulás 
és gyógyüdülés részvételi 
költségének a befizetése is. 
Külön köszönet az önkéntes 
segítőknek, akik közremű-
ködtek a kettő napos mun-
ka, sikeres lebonyolításában.

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik az elmúlt években személyi jöve-
delemadójuk 1%-át egyesületünknek 
ajánlották fel. További munkájukhoz 
sok sikert, jó erőt és egészséget kívá-
nunk! Továbbra is kérjük adófizető tag-
társainkat, családtagjaikat és mindazon 
személyeket, akik szeretnék támogatni 
egyesületünk sokirányú tevékenységét, 
ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 
1%-át közhasznú szervezetünknek. 

Adószámunk: 
18343438-1-03 Köszönjük szépen! 
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A pénzbeli és természetbeni szociális ellátá-
sokkal összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 402/2017. (XII. 15.) kor-
mányrendelet 2018. január 1-jétől módosí-
totta a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. 
(VI. 29.) kormányrendeletet. Már itt felhívjuk 
a figyelmet arra, hogy az új rendelkezéseket 
kizárólag a 2017. december 31-ét követően 
kiadott támogatást megállapító határozatok 
esetén kell alkalmazni. Ez gyakorlatilag azt je-
lenti, hogy a 2017. évben kiadott határozatok 
alapján indult eljárást még a korábbi
szabályok (pld. hitelfelvételi kötelezettség, 
stb.) figyelembe vételével kell lefolytatni.
Ez évtől az egyik leglényegesebb változás, 
hogy a személygépkocsi szerzési támogatás 
(legyen az akár új, akár öt évnél nem régebbi 
használt gépkocsi) igénybe vétele esetében 
már nem kötelező a hitelfelvétel. Az új sze-
mélygépkocsi szerzésekor a támogatásban 
részesülő az ún. közvetítő szervezettel már 
nem kölcsön, hanem adásvételi szerző-
dést köt. Ennek következtében a támoga-
tással szerzett személygépkocsi közvetlenül 
a támogatott személy tulajdonába kerül. 

Ugyanez a helyzet az öt évnél nem régeb-
bi használt személy gépkocsi támogatással 
történő megvásárlása esetén is. A különbség 
csak annyi, hogy használt gépkocsi esetén az 
adásvételi szerződés nem csak a közvetítő 
szervezettel, hanem bármelyik belföldi autó-
kereskedővel is megköthető.
Bár hitelfelvételi kötelezettség már nincs, 
azért arra most is van lehetőség, hogy – ha 
szükséges – a támogatott személy a személy-
gépkocsi megvásárlásához kölcsönt vegyen 
igénybe. Ennek lehetőségéről, feltételeiről 
a közvetítő szervezet tájékoztatja az érin-
tetteket a jogosultság megállapító határozat 
véglegessé (korábbi szóhasználat alapján: 
jogerőssé) válását követő 30 napon belül.
A szerzési támogatás érdekében az adásvé-
teli szerződést a jogosultság megállapításá-
ról rendelkező határozat véglegessé válását 
követő 4 hónapon belül (korábban ez az 
időtartam 3 hónap volt) meg kell kötni. 
Ellenkező esetben az érintett a támogatást 
nem használhatja fel.
Nagyon fontos, hogy az új szabályozás szerint 
a személygépkocsi forgalomba helyezése, 
illetve tulajdonjogának átírása iránt a szerzési 

támogatás jogosultjának kell eljárnia a közle-
kedési igazgatási hatóságnál.
Úgyszintén neki kell intézkednie az elidege-
nítési tilalom járműnyilvántartásba történő 
bejegyzése érdekében is az állam javára.
Az elidegenítési tilalom bejegyeztetésének 
elmulasztása azzal a következménnyel jár, 
hogy az érintettnek a kapott támogatást 
vissza kell fizetnie.
A támogatással vásárolt személygépkocsi – 
legyen az akár új, akár használt – az adás-
vételi szerződés megkötését követő 3 évig 
nem idegeníthető el.
Bár a MEOSZ a közlekedési támogatási 
rendszer átalakítására vonatkozóan további 
javaslatokat is benyújtott a kormányzat ré-
szére, a szabályozásban az említetteken túl 
komolyabb változás nem történt.
Az új személygépkocsikkal összefüggésben 
járó szerzési támogatás esetén továbbra is 
fennmaradt a típuskényszer, illetve nem 
változtak a moped, valamint kerekesszék 
vásárlásának támogatására vonatkozó, illet-
ve az átalakítási támogatással kapcsolatos 
szabályok sem.

Forrás: meosz.hu

Magyar
Istvánné

Az újév ötö-
dik napján pi-
henni, füröd-
ni indultunk 

Makóra az Egyesület szervezésében.
A Csorba-ház előtt gyülekezett a sokaság. 
Jókedvűen üdvözöltük egymást, ismerőst 
és ismeretlent egyaránt. Mindenki örült 
az utazásnak az is, aki volt már és az 
is, aki most látja majd először a makói 
Hagymatikumot. Egy nagy és egy kis 
busszal indultunk az útra Szabó József 
vezetésével. Tőle minden tájékoztatást 
megkaptunk, ami éppen aktuális volt. 
Szép napsütéses időjárás ígérkezett, ami 
mindenkinek nagyon jól esett. Beszél-
getés közben azt vettük észre, hogy már 
oda is értünk. A fürdő a város közepén 
van, és valóban olyan szép, mint ami-
lyennek hallottam. Először kívülről cso-

dáltuk meg, majd belülről is. Valóban 
lenyűgöző látvány az épület. A belépője-
gyeket – ami piros karóra volt – Józsi el-
intézte számunkra, és kiosztotta. Megint 
gazdagabbak lettünk egy tapasztalattal, 
mégpedig a karóra használatával, belé-
pés, szekrényzár kérése, szekrény nyitása, 
zárása. Sokan voltunk egyszerre az öltö-
zőben, ezért volt egy kis kavarodás: - Ez 
az enyém, ez a tiéd. -  Hol a kabin? stb. 
De azért mindenkinek sikerült átöltözni, 
elpakolni és irány a fürdés!
Több medencében lehetett lubickolni, 
válogathattunk kinti, benti, hidegebb, me-
legebb vizek között. A fürdő területén 
nem volt tömeg, ezért nagyon kelleme-
sen tudtunk pihenni. A vendéglőben 
is gyorsan ment a kiszolgálás. Jóízűen 
fogyasztottuk el az ebédet, majd továb-
bi fürdés, pihenés következett. Nagyon 
gyorsan elröpült az idő. Három óra után 
szárítkozni, öltözködni, csomagolni kezd-
tünk, mert 4 órakor indult vissza a busz 
Mélykútra. A hazaút is jól és gyorsan telt. 

Kipihenve, lelazulva érkeztünk haza.
Ezúton is szeretném megköszönni min-
denkinek a munkáját, akik lehetővé tet-
ték nekünk a kikapcsolódást. Nagyon jól 
éreztük magunkat.

Tájékoztatás a közlekedési kedvezményeket 
érintő változásokról

Makói gyógyfürdőzés
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Simonics 
Józsefné

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egye-
sülete ismét gyógyüdülést szervezett 
Hajdúszoboszlóra 2017. november 5-től, 
november 12-ig.
Több társammal jelentkeztünk az üdü-
lésre, mert az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján tudtuk ez egy jó kikapcsolódási 
lehetőség számunkra. Az üdülés nem-
csak a mindennapok egyhangúságából 
szakított ki bennünket, hanem a mun-
kában elfáradt testünk regenerációja is 
egyben megtörtént, mivel gyógyüdülésre 
mentünk.
Az üdülés élményeiről szeretnék röviden 
beszámolni.
A legelején kezdeném, miután jelentkez-
tem az üdülésre izgatottan készültem, 
alig vártam, hogy eljöjjön az indulás 

napja. Az üdülésre busszal mentünk, 
miután felszálltam a buszra láttam, hogy 
több társammal együtt üdültem már az 
előző évben is. Az utazás nagyon jó han-
gulatban telt, előkerültek a hazai jóféle 
italok, amelyek megalapozták az odaér-
kezés hangulatát. Miután megérkeztünk 
és elfoglaltuk a szobáinkat, mindenki 
részt vett orvosi vizsgálaton, a vizsgálat 

eredménye részben meghatározta a kö-
vetkező napok programjait. Általában 
a délelőttöket kitöltötték a különböző 
alternatív kezelések és a gyógyfürdőzés, 
számomra igen jótékonyak voltak, ki-
emelném a „masszírozást”. Ez jelentette 
a test regenerálását.  A szellemét a kü-
lönböző egyéni és városi programok. A 
lélek felüdülését, pedig az esti misék a 
társalgóban.
Esténként kisebb csoportokban sétáltunk 
a városban és el-elcsábultunk a forralt bor 
illatától, ugyanis a séta útvonalán, több 
helyen árultak forralt bort. Az ottlétünk 
idején rendezték a Márton napi ünnep-
séget a téren. Nagyon színes, különböző 
kulturális műsorok voltak, lehetett kós-
tolni libából készült ételeket és az ilyen 
jellegű rendezvények elmaradhatatlan 
kézműves vásár kínáltból válogathattunk.
A csodálatos hét a szokásos búcsúvacso-
rával zárult. Tagtársaink a búcsúvacsorát 
hangulatossá és feledhetetlenné tették. 
Egyik tagtársunk a tánchoz szolgáltatta 

a zenét, voltak akik 
énekeltek és voltak 
akik humoros, pikáns 
történetek adtak elő.
Nemcsak a búcsúest 
röppent el gyorsan, 
hanem az egészhét.
A hazafelé úton tör-
tént beszélgetések-
ből kiderült, hogy 
mindenki felfrissült 
testileg, szellemileg 
és lelkileg. 
Az üdülés szerve-
zőinek köszönjük a 
munkájukat.

Élménybeszámoló a 2017. évi 
hajdúszoboszlói gyógyüdülésről
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Rőder 
Rozália

Nem nagyon szoktam nyakamba venni 
többnapos utazgatásokat, amolyan otthon-
ülő, olvasó, számítógépező típus vagyok, 
de erre a mezőkövesdi kirándulásra felcsil-
lant a szemem. Ide bizony el kell menni! A 
négynapos kirándulást a Mozgáskorlátozot-
tak Mélykúti Egyesületének elnöke, Szabó 
József, és titkára Rasztik Tibor hirdette és 
szervezte meg, nem akárhogyan! Szóval 
2017. szeptember 19-én hajnali 6.30-kor 
elindultam a tájékoztatóban megjelölt 
buszmegállóba, ahol már várakozott né-
hány jánoshalmi nyugdíjas társam. 7 óra 15 
perckor rendre megérkezett a kényelmes, 
panorámás autóbusz 52 fő nyugdíjassal és 
a vezérkarral. Irány Mezőkövesd! A társaság 
vidám, barátságos, oldott légköre rövidre 
fogta az amúgy 3-4 órás utat. Hamar célba 
értünk. Mezőkövesden a Hajnal Hotel-
ben szálltunk meg. Kényelmes, tiszta, két-
ágyas TV-s, zuhanyzós szobákat kaptunk. 
Lecuccoltunk, átöltöztünk, és lementünk a 
szálloda gyógyfürdőjébe. A fedett fürdőben 
három különböző hőfokú gyógymeden-
ce, szauna, sószoba, infrakabin volt. A 
kalcium-, magnézium-, hidrogén-karbonát 
és magas szulfidkén tartalmú hévíz 20-30 
perces benntartózkodása kihozta belőlünk 
a nap fáradalmait, jólesett utána egy kis 
pihenés. Este Svédasztalos vacsora, élőzene, 
kitűnő hangulat. Éjszaka alvás, se kép, se 
hang…
Másnap reggeli után a Mezőkövesdi Ma-
tyó Múzeumba látogattunk. A Matyó 
Múzeum 1952-ben alakult a volt Korona 
Vendéglő és Szálloda első emeletén. A 
matyó népviselet történetét és a hímzés 
fejlődését bemutató kiállításon megcso-
dálhattuk a tarka szabadrajzú térkitöltő 
hímzést a számtalan motívumokat és 
matyó rózsákkal telehímzett rendkívül fi-
nom kézimunkákat. Minden darab maga 
egy alkotás! Nézegetve a csodás hímzett 
népviseleteket, a festett bútorokat végre 
megtudtam mit jelent az a retró ősi szó-
lás, hogy „Áll mint katiban a gyerek.” A 
mai bébi kompot hívták „katinak” vagy 
száz évvel ezelőtt. Fából vagy nádból ké-
szítették. Beleállították a kis totyogóst, és 
az édesanyja nyugodtan tudott dolgozni.

A matyó hímzések tüneményes világából 
Takács István – mélyen vallásos mezőköves-
di festőművész, grafikus, tősgyökeres ma-
tyó parasztcsalád leszármazottja – munkáit 
mentünk megnézni. A festőművész képeit a 
városi galériában állították ki, ahol 11 terem-
ben legalább 200 alkotást nézhettünk meg. 
Számos alkotásán a matyóvilágot, a matyó 
hagyományokat látványosan, élethűen áb-
rázolt. Mint egyházi festő az országban 290 
templomban alkotott freskókat, táblaképe-
ket, stáció-sorozatokat, egyházművészeti 
munkákat. De lebilincselő látványt nyújtot-
tak olajfestményei, grafikái, üvegablak tervei, 
divattervei, vázlatai, vagy temperával, akva-
rellel, tollal készített alkotásai.
„Sok-sok templom lett általa,
Szépségben, fényben gazdagabb,
Öröm, szépség és büszkeség, 
Hit, hűség vezették kezét.”
(Dorogi Ferenc Miklós: Takács István c. ver-
séből idéztem)
Még aznap délután Máriapócsra buszoz-
tunk, hogy a környék másik hírességét 
megnézzük: a Máriapócsi Nemzeti Kegyhe-
lyet. Ez egy görög katolikus búcsújáróhely, 
és Magyarországon elsőként nyilvánították 
nemzeti kegyhelynek. A hely annak pél-

danélküli eseménynek köszönheti zarán-
doklatait, hogy Máriapócson a kegytemp-
lomban lévő két Madonna ikon három 
különböző időpontban könnyezett. Az első 
1696. november 4-én történt, melyet a 
püspök jegyzőkönyvezett. Másodszor 1705. 
augusztus 1-jén, 2-án és 5-én, majd utoljára 
1905. december 3-án kezdett könnyezni és 
19-ig folyamatosan könnyezett. Majd még 
két napot december 30-án és 31-én. 1991. 
augusztus 18-án Szent I. János Pál pápa is 
meglátogatta a kegyhelyet, ahol szentmisét 
pontifikált. Ennek emlékére kapott díszes 
bronzkaput a kegytemplom. A kegyhely 
üvegtárolóiban láthattuk azokat a kisebb-
nagyobb értékű ékszereket, emléktárgyakat, 
botokat, mankókat, melyeket az odalátoga-
tó hívők hagytak csodás gyógyulásuk em-
lékezetére. Megindító és egyben felemelő 
érzést keltett. 
Kirándulásunk harmadik napján a Zsóry 
Gyógyfürdőben voltunk. A csapatból sokan 
kihasználták a termálvíz jótékony hatását. 
Gyönyörű parkjában szívesen sétálgatunk 
volna, de egy kicsit esett az eső, kicsit fújt 
a szél, így azután jókedvünket elraktároztuk 
délutánra, mikor a program szerint Eger-
Szépasszonyvölgy borospincék következett. 

Mezőkövesdi kirándulás

2017-bEn ElhUnyt tAgjAink  

Börcsök Sándor   (Mélykút, Kandó utca 28.) 
Börcsök Sándorné  (Mélykút, Kandó utca 28.) 
Dudás Jánosné   (Mélykút, Tópart utca 24/a.) 
Iván Istvánné   (Mélykút, Magyar utca 44.) 
Kovács Pálné   (Mélykút, Mikszáth u. 22.)
Nagy Péter   (Mélykút, Munkácsy utca 17.)
Pappné Ceglédi Katalin  (Mélykút, Kinizsi utca 31.)
Pásztor Márta   (Mélykút, Petőfi tér 18.)
Racsmány József Imréné  (Mélykút, Dózsa Gy. u. 23.)
Rasztik Andrásné   (Mélykút, Május 1. u. 100.)
Sajtos János   (Mélykút, Eötvös u. 2.)
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géPjármŰ-szErzési és átAlAkítási 
TÁMOGATÁS
Kérelem beadási határideje: minden év 
március 31. és szeptember 30.
Kérelem nyomtatvány kitöltésében segít-
séget adunk.

gyógyFÜrdő bérlEt
A mórahalmi Erzsébet Gyógyfürdőben, 
érvényes egyesületi tagkönyv felmutatá-
sa mellett – 10 alkalomra szóló kedvez-
ményes bérlet váltható 10.000.- forintért, 
melyet hat hónap alatt lehet felhasználni 
egyéni odautazással. 

EgészségmEgőrző tOrnA
Az Általános Iskola tornatermében Cson-
tos Ferenc tanár úr vezetésével kedden 
és pénteken 17-órától egészségmegőrző 
tornát tartunk 10-es turnusokban. Várjuk 
új résztvevők jelentkezését is!

színházi ElőAdás
Lehár Ferenc: Luxemburg grófja c. nagy-
operettjének megtekintésére hívjuk tagjain-
kat Budapestre.
Időpont: 2018. június 8. (péntek)
Indulás: 9 órakor a Csorba-háztól
12 órától szabad program (étkezési lehe-
tőség)
15 órakor színházi előadás megtekintése.
Költség tagoknak: 2.000.- Ft/fő (belépőjegy)
Kívülállóknak: 4.500.- Ft/fő (belépőjegy, úti-

költség) Jelentkezéseket május 31-ig vár-
juk!

hAjdÚszObOszlói gyógyÜdÜlés
Szeretettel hívjuk tagtársainkat és a kívül-
álló személyeket is a hagyományos haj-
dúszoboszlói gyógyüdülésre a Hőforrás 
Hotelbe. 
Időpontja: 2018. november 11-18-ig. (8 
nap 7 éjszaka, félpanziós ellátással) 
Költség tagok részére kedvezményesen: 
49000 Ft + IFA + útiköltség. 
Kívülállók részére teljes áron: 58100 Ft + 
IFA + útiköltség. 
Jelentkezéseket május 31-ig várjuk 10000 
Ft előleg befizetésével.
FIGYELEM! A május 31-e utáni jelent-
kezéseket nem biztos, hogy eltudjuk 
fogadni.

szOlgáltAtásAink
Ügyintézés • sorstársi és tapasztalati ta-
nácsadás • klubfoglalkozások • tájékozta-
tó előadások • iskolai esélyórák tartása • 
egészségügyi szűrővizsgálatok • gyógytor-
na •  gyógy-üdültetés • szobai kerékpár és 
gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, 
beszerzése • rendezvények, kirándulások 
és kedvezményes szolgáltatások szervezése 
• kisebb lakossági pályázatok elkészítése • 
ingyenes internetes szolgáltatások.

ELÉRHEtőségEink
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás: szerdán 14–17 és 
                     csütörtökön 9-12 óráig
Telefon: 77/460-010
Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József) 
E-mail: szabojpal50@gmail.com
Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu, 
www.facebook.com/mmemelykut

Szépasszonyvölgy Eger legnagyobb kiterje-
désű borospincés területe. 1774-ben kezd-
ték meg a völgy „öregsorának” kialakítását 
püspök- földesúri engedély alapján. A 
terültet a XIX. század első negyedében 
Koháry-völgynek hívták. Koháry István 
vice generális 1687-ben Eger vár felsza-
badításában vett részt. A Szépasszony 
elnevezés nem hiteles, többféle legenda, 
elbeszélés létezik. Például „Szépasszony” 
az ősvallás egyik istenasszonya volt. Vé-
nuszhoz hasonló alak, a szerelem isten-
nője. Másik elmélet szerint a földművesek 

egy híresen szép asszonyról mesélnek, aki 
az egyik pincében árusította a jó egri bort. 
Aztán van, aki azt mondja, hogy egy úri 
villa kikapós asszonyáról kapta a nevét a 
völgy.
Bár az eső és a hideg szél nem volt hajlandó 
szünetet tartani, mire a látványos kis boros-
pincéket mind sorba jártuk, ugyancsak „fel-
fokozott” hangulatban voltunk. Éppen va-
csorára érkeztünk vissza a szálláshelyünkre, 
ahol már Pityuka – az egyszemélyes zenekar 
virtuóza – „nyomta a rockandrollt” A bősé-
ges és finom vacsora elfogyasztása után ké-

ső éjszakáig folyt a dínom-dánom, mulatás, 
tánc, vonatozás. Szuper jó volt! Negyedik, 
és egyben utolsó napunk gyorsabban telt, 
mint szerettük volna. Aki akart, még fürdött 
a hotel gyógyfürdőjében, aki akart pihenge-
tett. Hazafelé jövet volt egy utolsó kedves 
meglepetés is. Rasztik úr megállította egy 
helyen a buszt, és beterelt bennünket egy 
vendéglőbe, ahol finom ebéddel vártak.
Köszönjük a kirándulást, a válogatottan jó 
programokat, a kitűnő szervezést Rasztik 
Tibor titkár úrnak és Szabó József elnök 
úrnak.

KIADVÁNYUNK A

NEA
Nemzeti Együttműködési Alap

TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT

Nyomdai munkák: 
ARCULAT Nyomda Baja


