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A NYUGDÍJ ÖSSZEGÉNEK EMELÉSE 
MÉLTÁNYOSSÁGBÓL

A nyugellátás összegének meghatározása a 
nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset 
nagyságától és a szolgálati idô hosszától 
függ. Ha ez a két meghatározó tényezô 
kisebb nagyságrendû, alacsony összegû 
lehet a nyugellátás.

Az öregségi résznyugdíj esetében (azaz 
ha a teljes nyugdíjhoz szükséges 20 év 
szolgálati idôvel nem rendelkezik az érin-
tett, de van legalább 15 év szolgálati ideje) 
nem érvényesül a nyugdíjminimum köve-
telménye, az öregségi résznyugdíj bármi-
lyen alacsony összegû, nem kerül a megál-
lapításkor felemelésre a nyugdíjminimum 
összegére.                 (Folytatás a 7. oldalon)

• RASZTIK TIBOR titkár
A Bács-Kiskun Megyében mûködô mozgáskorlátozottakat tömörítô 
egyesületek 2015. január 27-én tartották ülésüket Jánoshalmán. Az 
ülésen megjelent Bányai Gábor országgyûlési képviselô és Szakály 
József, a MEOSZ fôtitkára is. Elsô napirendként a Jánoshalmi Járási 
Hivatal munkatársai tájékoztatót adtak az aktuális ellátásokról és a 
hivatal mûködésérôl. Másik fontos téma volt a MEOSZ tisztújító 
küldöttközgyûlését megelôzô Jelölô Bizottsági tájékoztató. A talál-
kozót kötetlen baráti beszélgetés, tapasztalatcsere zárta.

Méltányossági nyugdíjszabályok
2015-ben

A méltányossági nyugdíjemelés és az egyszeri segély iránti kérelem szabályainak idei 
módosulásait tekintjük át cikkünkben.
A társadalombiztosítás terén mind az egészségbiztosítás, mind a nyugdíjbiztosítás vonat-
kozásában találkozunk olyan jogszabályi rendelkezésekkel, amelyek kivételes méltánylást 
érdemlô esetekben méltányossági lehetôséget tartalmaznak. A méltányosság jelentheti 
az adott ellátásra való jogosultság megállapítását, ha a jogosultsági feltételekkel a sze-
mély nem, vagy csak részben rendelkezik, jelentheti

Megyei egyesületek tanácskozása

Ezúton is szeretnénk köszönetünket 
kifejezni mindazoknak a személyek-
nek, akik az elmúlt években jöve-
delemadójuk 1%-át egyesületünknek 
ajánlották fel. További munkájukhoz 
sok sikert, jó erôt és egészséget kívá-
nunk! Továbbra is kérjük adófizetô 
tagtársainkat, családtagjaikat és mind-
azon személyeket, akik szeretnék 
támogatni egyesületünk sokirányú 
tevékenységét, ajánlják fel személyi 
jövedelemadójuk 1%-át közhasznú 
szervezetünknek. Köszönjük!
Adószámunk: 18343438-1-03 
Rendelkezô nyilatkozat mellékelve!

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI 
EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA

Felelôs kiadó: Szabó József elnök
6449 Mélykút, Petôfi tér 17.

ÜGYFÉLFOGADÁS: 
szerdán 14–17 és csütörtökön 9-12 óráig

Telefon: 77/460-010
Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József) 

E-mail: mmeelnok@t-online.hu
Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 

E-mail: mmemelykut@t-online.hu
Honlap: www.mmemelykut.hu

www.facebook.com/mmemelykut
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Egyesületünknél a regisztrált aktív tagok 
jelenlegi létszáma: 575 fô, teljes jogú tag: 
504 fô, pártoló tag: 71 fô, elhunyt: 28 fô

2014. évi tevékenységünk
• Január 8. Vezetôségi ülés
• Január 22-23. Béres csepp adományosztás
• Január 29. Ortopédiai rendelés
• Február 1. Szegedi színházlátogatás (rossz 
idô miatt elmaradt)
• Február 7. Hajdúszoboszlói találkozó, üdülési 
tájékoztató 60 fô
• Február 14.  MEOSZ elnökségi ülés
• Február 27. Megyei egyesületek ülése Baján
• Március 1. 20 éves ünnepség
• Március 5. Vezetôségi ülés
• Március 14. Szegedi színházlátogatás 52 fô
• Április 8. Húsvéti beteglátogatás, ajándék-
csomagok
• Április 12. MERI Sportnapon (Budapest) vett 
részt az Ifjúsági Csoport 7 fôvel
• Április 24-26. MEOSZ küldöttközgyûlés, kép-
zés Siófokon 3 fô
• Május 1. Parasztolimpián fellépett az Anna 
Tánccsoport
• Május 3. Vezetôségi ülés
• Május 5. Közgyûlés 50 fô
• Május 7. Szabadkai színházlátogatás 20 fô
• Május 9. Részvétel a MK Mezôhegyesi Egye-
sülete 20 éves évfordulóján 4 fô
• Május 14. Ortopédiai rendelés
Május 21. BACISZSZ Közgyûlés Baja
• Május 23. MK Kalocsa és Vidéke Egyesület 
20 éves évfordulóján 2 fô
• Június 1. MK Kiskunhalasi Egyesülete Esély-
egyenlôségi Nap – Anna Tánccsoport fellépése 
10 fô részvételével
• Június 13. MEOSZ Elnökségi és JB ülés 
Budapest
• Június 28-29. Mezôkövesdi kirándulás 18 fô
• Július 1-tôl Gyógy-masszírozás kezdôdött  
– Filipovics Zsuzsanna gyógy-masszôr 
• Július 20. Kiskunmajsai gyógyfürdôzés 50 fô 
részvételével l
• Július 26. Kisszállás Aratóbál – Anna Tánc-
csoport fellépése
• Augusztus 16. Mélykúti Napok Civil szigeten 
részvétel
• Szeptember 1-5. Granyák Gizella, önkéntes 
munkán volt egyesületünknél Irországból
• Szeptember 5. Vezetôségi ülés
• Szeptember 13. MEOSZ elnökségi ülés, Anna 
Tánccsoport fellépése Jánoshalmán 
• Szeptember 16. Nyári szünet után elkez-
dôdött az egészségmegôrzô torna, Csontos 
Ferenc tanár úr vezetésével

• Szeptember 17. Ortopédiai rendelés
• Szeptember 21. Kulturális Nap – Béke Étte-
rem 155 fô részvételével
• Szeptember 23. MEOSZ Elnökségi ülés
• Szeptember 26-28. MEOSZ képzésen vett 
részt Balatonmáriafürdôn Nagy Gáborné
• Október 4. Anna Tánccsoport fellépése Kis-
szálláson és Jánoshalmán
• Október 4. Közgyûlés (Alapszabály módo-
sítás)
• Október 6. Budapesti kirándulás – Országház 
53 fô részvételével
• Október 11. Ifjúsági csoport mórahalmi 
• fürdônapja 4 fô részvételével
• Október 29. Színházi elôadás megtekintése 
Pécsett 50 fô részvételével
• November 29. Ifjúsági csoport filmklubja 8 
fô részvételével
• November 9-16. Hajdúszoboszlói csoportos 
gyógyüdülés 62 fô részvételével
• November 21. MEOSZ Elnökségi ülés
• December 4. Vezetôségi ülés 
• December 7. Évzáró ünnepség 180 fô
• December 8-12. Tanulmányút (Sopron-Balf, 
Kôszeg, Mosonmagyaróvár)
• December 20. Ifjúsági csoport karácsonyi 
találkozója
• December 18. Színházi elôadás megtekinté-
se Szegeden
• December 19. Karácsony elôtti beteglátoga-
tás, ajándékcsomagok

2014. évben 1 fôt foglalkoztatunk a 
Munkaügyi Kirendeltség támogatásával. 2 
fô pedig az önkormányzati közhasznú fog-
lalkoztatás keretén belül segítette munkán-
kat. Példaértékûnek tekintem az önkor-
mányzat ilyen irányú segítését is, hiszen 
a július óta folyó gyógy-masszírozást csak 
így közösen tudtuk megvalósítani. Ezúton 
is köszönetünket fejezzük ki polgármester 
úrnak és a képviselôtestületnek. Bízunk 
abban, hogy a lehetôségek figyelembe 
vételével továbbra is folytatni tudjuk ezt a 
kedvelt és hasznos szolgáltatást.

Gyógytornát is igénybe vehetnek tag-
jaink. Kedden és pénteken 17-órától az 
Iskola tornatermében Csontos Ferenc tanár 
vezeti a foglalkozásokat.

Ahogy a beszámolóban említettem, az 
idén több alkalommal volt ortopédiai szak-
orvosi rendelés Mélykúton. Ez a tevékeny-
ség is hozzájárult ahhoz, hogy tagjaink 
helyben tudják felíratni a szükséges segéd-
eszközöket. Ezt követôen a forgalmazó kft 
pedig házhoz szállította az eszközöket.

Az Országos Szövetségünk elvárása volt 
erre az évre az egységes tagnyilvántartó 
rendszer feltöltése és naprakész karban-
tartása. Ennek a követelménynek is teljes 
egészében eleget tudtunk tenni.

A 20 éves évforduló megünneplése mel-
lett kiemelt feladatként kezeltük az Ifjúsági 

MI TÖRTÉNT 2014-BEN?
Részlet a 2014. december 7-i évzáró ünnepség elnöki beszámolójából

TÁMOGATÓINK • Mélykút Város Önkormányzata és Intézményei • R. K. Egyházközség 
Mélykút • MEOSZ • Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal • Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat • Nemzeti Együttmûködési Alap • Béres Alapítvány • Magyar Telekom Nyrt. • Tooltechnik Kft. 
Szank • Univerholz Kft. Mélykút • Szvetnik Joachim Általános Iskola • Fókusz Takarékszövetkezet 
• Magellán Kiss-Vendéglô – Kiss István • Báics Ernô • Ördögh Max • Weisz István

2014-BEN ELHUNYT TAGJAINK • Baics Ernôné (Mélykút, Rákóczi utca 15.) • Balogh 
Klaudia Beáta (Mátételke, Rákóczi utca 8.) • Barcsák Antalné  (Mélykút, Dózsa utca 7.) • Bogár 
Mihály (Mélykút, Jókai utca 82.) • Daróczi Tamás (Mélykút, Széchenyi utca 136.) • Deák Antalné 
(Rém, Dózsa u. 68.) • Gömöri Istvánné (Mélykút, Petôfi tér utca 11.) • Gyetvai József (Mélykút, 
Május 1. u. 22.) • Honti Györgyné (Bácsalmás, Ifjúság utca 27.) • Kormos Jánosné (Mélykút, 
Kölcsey utca 4.) • Kovácsné Karaszi Anna (Mélykút, Munkácsy utca 49.) • Magyar Mihály (Mély-
kút, Zrínyi utca 28.) • Matus Antalné (Mélykút, Arany utca 16.) • Mészáros Józsefné (Mélykút, 
Széchenyi utca 49.) • Mikó Ferencné (Mélykút, Tópart utca 27.) • Molnár Gyula (Mélykút, Mátyás 
király utca 27.) • N. Rostás Gyula (Mélykút, Templom utca 40.) • Nagy Istvánné (Mélykút, Honvéd 
utca 27.) • Nánai Gáborné (Mélykút, Mátyás király utca 37.) • Németh Szilveszter (Bácsalmás, 
Vörösmarty utca 101.) • Ördögh István (Mélykút, Széchenyi utca 12.) • Romfa Jánosné (Mélykút, 
Május 1. utca 86.) • Szálné Molnár Veronika (Mélykút, Pacsirta utca 61.) • Tüske Gyuláné (Mély-
kút, Bartók u. 63.) • Vlasics Gergely (Mélykút, Botond utca 2.) • Vlasics Mihály (Mélykút, Nagy 
utca 32.) • Vörös József (Mélykút, Deák utca 7.) • Weisz István (Mélykút, Kossuth utca 16.) 

 • 
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csoport mûködésének segítését. Az év során 
négy találkozót szerveztek a fiatalok, rendsze-
resen tartják a kapcsolatot a MEOSZ Ifjúsági 
Tagozatával és a környékbeli csoportokkal.

Másik ilyen célfeladatunknak 
tekintettük a sorstársi tanácsadó 
szolgálat beindítását. Úgy látszik, 
ennek a tevékenységnek a meg-
ismeréséhez és hasznosságának 
megismertetéséhez több idôre van 
szükség. Nem adjuk fel, hiszen 
fontos számunkra, hogy tagjaink 
anyagi szükségleteinek biztosítása 
mellett a súlyos fogyatékkal élôk-
nek lelki segítséget is adjunk.

Még egy olyan aktuális feladat vár ránk, 
amely megoldása szintén csakis az önkor-
mányzat illetékes szakembereivel közösen tud 
megvalósulni. A csatornarendszer kiépítését 
követô helyreállító munkálatokat elvégzését 
segítendô, felajánljuk akadálymentesítési szak-
értônk közremûködését: nem mindegy, hogy 
az új utak, járdák mennyire lesznek akadály-
mentesek  mindannyiunk, de legfôképpen a 
kerekesszékkel közlekedôk számára. 

A hét két napján, szerda délután és csütör-
tök délelôtt tartunk ügyfélfogadást, várjuk tag-
jainkat és a kívülállókat ügyes-bajos dolgaikkal. 
De más egyeztetett idôpontban is lehetôség 
van találkozni. Szolgáltatásaink megvalósí-
tásához rendelkezünk megfelelô személyi, 
tárgyi és anyagi feltételekkel. Rendezvénye-
ink, kirándulásaink és egyéb tevékenységünk 
végzéséhez hozzájárulnak tagjaink, melyet 
igyekszünk pályázati és egyéb támogatói for-
rásokból kiegészíteni és teljessé tenni. 

Az idei évben nem bôvelkedtünk ugyan a 
nyertes pályázatok terén, de tartalékaink és 
az igen takarékos gazdálkodásunk eredmé-
nyeképpen minden tervezett feladatot meg-
tudtunk valósítani. Ehhez segítségünkre volt 
még az önkormányzat, néhány vállalkozás és 
magánszemély támogatása is.

Szolgáltatásainkról, programjainkról több 
helyen is hírt adunk. Az Önkormányzati Tájé-
koztatóban, a Támpont hírlevelünkben, Kör-
levelekben, honlapunkon, Facebook oldalun-
kon adunk tájékoztatást.

Ezúton is szeretném megköszönni vezetô-
ségünk egész évi munkáját, melyet önkén-
tesesen, minden díjazás nélkül végeznek. 
Köszönjük rendezvényeink lebonyolításához 
nyújtott sok-sok segítséget, tagtársainknak 
pedig az aktív részvételt a rendszeres tagdíjfi-
zetést és egyéb természetbeli juttatást.

2015-ben is mindenkit  várunk meghirde-
tett programjainkra, hivatalos ügyeikkel pedig 
ügyfélfogadási idôben állunk rendelkezésre.

Mindenkinek egészségben, békességben 
eltöltendô új esztendôt kívánok!

Szabó József elnök

• SZABÓ JÓZSEF elnök
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti 
Egyesülete 2014. március 1-én 
ünnepelte megalakulásának 
20. évfordulóját. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével dr. 
Hegedûs Lajos, a MEOSZ elnö-
ke, Bányai Gábor országgyûlési 
képviselô és Kovács Tamás, 
Mélykút város polgármestere. 

Nagy öröm volt, hogy a társegyesületek 
is szépszámmal képviseltették magukat. 
Jelen voltak Békéscsabáról, Mosonma-
gyaróvárról, Bonyhádról, Kecskemétrôl, 
Bajáról, Kiskunhalasról, Kalocsáról, Kis-
kunhalasról, Jánoshalmáról és Bácsalmás-
ról. A szlovákiai Nagypaka község egyesü-
lete levélben küldött köszöntôt. 

A vendégek között üdvözölhettük Igná-
cz Beát, a Humanitás fôszerkesztôjét és 
Barabás Györgyöt a MEOSZ munkatársát 
is. Támogatóink közül megjelent Földes 
Istvánné, a Fókusz Takarék fiókigazgatója, 
Némethné Horváth Andrea, az Orto-
Group Kft. képviselôje, valamint Báics 
Ernô és Földes István vállalkozók.
Az évforduló alkalmából Szabó József, 
az egyesülete elnöke a mozgáskorláto-
zott emberek érdekében hosszú idôn 
keresztül végzett kiemelkedô munkájáért 
elismerô oklevélben részesítette Holka 
Istvánnét, az egyesület elôzô elnökét, 
Kudlimann Etelkát, az egyesület egykori 
LÁT munkacsoport vezetôjét, Káposzta 
Andrást, az egyesület Fegyelmi Bizottsá-
gának egykori tagját.

Dr. Hegedûs Lajos, a MEOSZ elnöke 
köszöntô beszédében elismerôen szólt 
a mélykúti egyesület tevékenységérôl és 
az „Ember az Emberért” kitüntetés ezüst 
fokozatában részesítette Rasztik Tibort, 
az egyesület alapító titkárát. Dora Lajos-
né, az egyesület Felügyelô Bizottságának 
elnöke a MEOSZ elnökének elismerô 
oklevelét vehette át.

Bányai Gábor országgyûlési képviselô 
köszöntôjében azt kívánta egyesületi 
tagjainknak, hogy mindig legyen, aki 
segítséget nyújt gondjaik megoldásában, 
és az Országház megtekintésére invitálta 
a megjelenteket. 

Ünnepi köszöntôt mondott még 
Kovács Tamás mélykúti polgármester, 
dr. Thiesz József, a mosonmagyaróvári 
és Hanó Mihály, a Bács-Kiskun megyei 
egyesület elnöke. 

Az egyesület életérôl, munkájáról, ter-
veirôl színes kiadvány készült, amely 
megtekinthetô a www.mmemelykut.hu 
honlapon. 

Az évfordulót kulturális mûsor színesí-
tette, melyen fellépett az Algyôi Parlan-
dó Énekegyüttes, az Anna Tánccsoport, 
Bagóczki Gábor versmondó, a jános-
halmi Terner testvérpár. Az ünnepség 
háziasszonya Magyar Veronika tanárnô 
volt. A kellemes együttlétet finom ebéd, 
zene, tánc és tombola is fokozta.

Köszönet mindenkinek, aki támoga-
tásával, segítségével hozzájárult a nap 
sikeres lebonyolításához.

20 éve a mozgáskorlátozott
emberek szolgálatában

FOGLALKOZTATÁST, ELLÁTÁSOKAT ÉRINTÔ 
FÔBB VÁLTOZÁSOK 2015-BEN
A 2015. évi munkaszüneti napok körüli 
munkarend: január 10., szombat mun-
kanap • január 2., péntek pihenônap 
• augusztus 8., szombat munkanap • 
augusztus 21., péntek pihenônap • 
december 12., szombat munkanap • 
december 24., csütörtök pihenônap

Az általánostól eltérô munkaidô-beosz-
tásban foglalkoztatott munkavállalók mun-
karendje  eltérôen is meghatározható. Ez a 
rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
Ellátások banki utalása 2015-ben: 
Jan. 12. hétfô • febr. 12. csütörtök • Márc. 
12. csütörtök • Ápr. 10. péntek • Máj. 12. 

kedd • Jún. 12. péntek • Júl. 10. péntek 
• aug. 12. szerda • szept. 11. péntek • 
okt. 12. hétfô • nov. 12. csütörtök • dec. 
2. szerda
Nyugdíjemelés és egyéb ellátások emelé-
se 2015-ben: 2015. január 1-jétôl a 2014-
es költségvetési törvényben elôirányzott 
infláció mértékének megfelelôen, 1,8 szá-
zalékkal emelkednek a nyugdíjak és a kor-
mányrendeletben meghatározott ellátások 
összege. A szabályok szerint az emelés a 
2015. január 1-jétôl folyósított vagy meg-
állapított ellátásokra vonatkozik. 

Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról
A januárra elôírt növelés mértékével emel-
ni kell az: 
öregségi nyugdíjat • özvegyi nyugdíjat • 
szülôi nyugdíjat • árvaellátást • baleseti 
hozzátartozói nyugellátást, • mezôgazda-
sági szövetkezeti öregségi, munkaképtelen-
ségi, özvegyi járadékot • mezôgazdasági 
szakszövetkezeti tagok növelt összegû öreg-
ségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát 
• korhatár elôtti ellátást • szolgálati járan-
dóságot • átmeneti bányászjáradékot • 
balettmûvészeti életjáradékot • rokkantsági 
ellátást • rehabilitációs ellátást • baleseti 
járadékot • bányászok egészségkárosodá-
si járadékát • fogyatékossági támogatást 
• vakok személyi járadékát • a Magyar 
Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyó-
sított ellátásokról szóló kormányrendelet 
alapján folyósított ellátást, s) polgármeste-
rek közszolgálati járadékát • a honvédek 
jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítô 
rokkantsági támogatást • a honvédek jog-
állásáról szóló törvény szerinti, valamint 
a fegyveres szervek hivatásos állományú 
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény 
szerinti kiegészítô hozzátartozói támogatást 
és v) azokat az egyes személyes szabadságot 
korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé 
nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó 
emeléseket, amelyek emelését kormány-
rendelet elrendeli.

Ha a saját jogú ellátást 2015. évi idô-
ponttól, az elôzô bekezdés szerint emelésre 
jogosító ellátás helyett újraszámítás nélkül 
folyósítják tovább, vagy az elôzô bekezdés 
szerint emelésre jogosító ellátás megszûnését 
követô naptól újraszámítás nélkül állapítják 
meg, a megemelt összeget kell továbbfolyó-
sítani. Ha a rokkantsági ellátást, a rehabi-
litációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a 
bányászok egészségkárosodási járadékát a) 
2015. évi idôponttól rokkantsági járadéknak 
vagy az elôzô bekezdés szerint emelésre 
jogosító rokkantsági ellátásnak, rehabilitá-
ciós ellátásnak, baleseti járadéknak vagy 
bányászok egészségkárosodási járadékának 
a megszûnését követô naptól állapítják meg, 
vagy 2015. január 1-jétôl állapítják meg, és 
a jogosult 2014. december 31-én rehabili-
tációs járadékban részesült, a megállapított 
ellátást az (1) bekezdés szerinti mértékkel 
meg kell emelni.

Ha egy személy részére egyidejûleg 
több, a felsoroltak alapján emelendô ellá-
tást folyósítanak, az ellátásokat külön-
külön kell emelni. Több ellátásra való jogo-
sultságot érintô változás esetén a változás 

idôpontjától kezdôdôen a saját jogú és a 
hozzátartozói nyugellátásokat emelt összeg-
ben kell továbbfolyósítani olyan összegben, 
mintha ez az ellátás a változás napját meg-
elôzôen is önállóan került volna folyósításra. 
Az özvegyi és a szülôi nyugdíj megosztása 
esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

Saját jogú nyugellátás és az özvegyi 
nyugellátás együttfolyósítási összeghatára 
2015. január 1-jétôl 84.975 Ft/hó.

A 2015. évben megállapításra kerülô 
öregségi teljes nyugdíj, valamint az árvael-
látás összege továbbra sem emelkedik. Az 
öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege 
továbbra is havi 28 500 forint, az árvaellá-
tás legkisebb összege havi 24 250 forint.

A rokkantsági járadék havi összege 
2015. január 1-jétôl 33 930 forint. Az 
emelések végrehajtásáról a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság hivatalból intézkedik, a 2015. 
január hónapra járó ellátások a jogosultak 
részére már emelt összegben folyósítják.

A kötelezô legkisebb munkabér (minimál-
bér) és a garantált bérminimum
A teljes munkaidôben foglalkoztatott mun-
kavállaló részére megállapított alapbér köte-
lezô legkisebb összege (minimálbér) a teljes 
munkaidô teljesítése esetén 2015. január 
1-jétôl havibér alkalmazása esetén 105 000, 
hetibér alkalmazása esetén 24 160, napi-
bér alkalmazása esetén 4830 forint, órabér 
alkalmazása esetén 604 forint.

A legalább középfokú iskolai végzett-
séget, illetve középfokú szakképzettséget 
igénylô munkakörben foglalkoztatott mun-
kavállaló garantált bérminimuma a teljes 
munkaidô teljesítése esetén 2015. január 
1-jétôl havibér alkalmazása esetén 122 000 
forint, hetibér alkalmazása esetén 28 080 
forint, napibér alkalmazása esetén 5620 
forint, órabér alkalmazása esetén 702 forint. 
A rendelet hatálya kiterjed minden munkál-
tatóra és munkavállalóra.

A közfoglalkoztatási bér és garantált bér-
minimum
A teljes munkaidôben foglalkoztatott köz-
foglalkoztatott részére megállapított közfog-
lalkoztatási bér a teljes munkaidô teljesítése 
esetén: havibér alkalmazása esetén 2015. 
január 1-jétôl 79 155 forint.

Legalább középfokú iskolai végzettséget 
és szakképesítést igénylô munkakör betöl-
tése esetén a közfoglalkoztatottat megilletô 
garantált közfoglalkoztatási bér a teljes mun-
kaidô teljesítése esetén havibér alkalmazása 
esetén 2015. január 1-jétôl 101 480 Ft. 

A szociális ellátórendszer változása 2015.
Az önkormányzatok szabadon dönthetnek 
a támogatások nagyságáról és formájáról. A 
szociális törvény csak a kötelezô ellátásokra 
vonatkozó szabályokat tartalmazza. Ebbe 
a körbe tartozik az idôskorúak járadéka, a 
foglalkoztatást helyettesítô támogatás, az 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás, az ápolási díj, az alanyi és nor-
matív közgyógyellátás, valamint az egész-
ségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A módosítást megelôzôen kötelezô ellá-
tások közül a rendszeres szociális segély, 
mint ellátási forma megszûnik. A kötelezô 
segélyek közül kikerül a lakásfenntartási 
támogatás és az adósságkezelési szolgál-
tatás. A módosítás hatálybalépésekor már 
megállapított ellátásokat a módosítás hatály-
balépése elôtti szabályok szerint kell nyúj-
tani, de 2015. január 1-jét követôen már 
csak 2015. február 28-áig állapítható meg 
lakásfenntartási támogatás. Az óvodáztatási 
támogatás a kötelezô óvodáztatás bevezeté-
sével, 2015. szeptember 1-jétôl megszûnik.

A kötelezô segélyek körén kívül továb-
bi ellátások nyújtásáról és a jogosultsági 
feltételekrôl az önkormányzatok szabadon 
dönthetnek. A szociális törvény az önkor-
mányzatok által biztosítandó segélyek tekin-
tetében annyit ír elô, hogy az önkormányzat 
a helyi viszonyokhoz mérten, a
krízishelyzetben lévô személyek számára, 
illetve a helyi szociális problémák kezelé-
sére települési támogatást nyújt. A telepü-
lési támogatás egyes típusait és jogosultsági 
feltételeit az önkormányzat rendeletében 
határozza meg, ennek megfelelôen a méltá-
nyossági közgyógyellátásra, a méltányossági 
ápolási díjra, valamint az önkormányzati 
segélyre vonatkozó szabályozást a szociális 
törvény a módosítás elfogadása után már 
nem tartalmazza.
A módosítások 2015. március 1-jén lépnek 
hatályba. 

A rendszeres szociális segélyben része-
sülôknek a támogatást 2015. február 28-ig 
a korábban megállapított összegben folyó-
sítják. A módosítás hatálybalépésekor már 
megállapított, határozott idejû ellátásokat 
(lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési 
szolgáltatás, méltányossági közgyógyellátás), 
amelyek a kötelezô segélyek közé tartoztak, 
a módosításkor hatályos feltételek alapján 
kifutó jelleggel biztosítják azzal, hogy 2015. 
január 1-jét követôen már csak 2015. feb-
ruár 28-áig állapítható meg lakásfenntartási 
támogatás.

Forrás: MEOSZ

FOGLALKOZTATÁST, ELLÁTÁSOKAT ÉRINTÔ FÔBB VÁLTOZÁSOK 2015-BEN
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Mi, akik maholnap 35 éves egyesület 
leszünk, szerencsénknek tartjuk, hogy a 
közeli kapcsolatban lehetünk a Mozgáskor-
látozottak Mélykúti Egyesületével. Miként 
a 20 éves jubileumi ünnepségeteken is 
elmondtam, az a rendkívüli a civil szer-
vezeteteknél, hogy az illetékességi terü-
leteteken élô népesség arányához képest 
magas az egyesület tagságának létszáma, 
és mennyire szervezett a sokirányú érdek-
képviseleti és egyéb tevékenységetek.

A két évtizedes jubileumotokon veletek 
ünneplôk sokasága jó érzéssel töltötte el 
küldöttségünket. Közösségetekkel együtt 
örvendtünk sikereiteknek, és követendô 
példaként tekintünk rátok.

DR. THIESZ JÓZSEF, a Mozgáskorlátozottak 
Mosonmagyaróvári Egyesületének elnöke

Levél Mosonmagyaróvárról

• KIRÁLY ANITA
csoportvezetô
A 2014-es évet az 
ifjúsági csoport szá-
mára több érdekes 
program is színesí-
tette. Március 1-jén 
volt a Mozgáskorlá-
tozottak Mélykúti 
Egyesületének 20. 

évfordulója, mely rendezvényen az ifjú-
sági csoport néhány tagja is megjelent. 
Április 12-én részt vettünk a VI. MERI 
sportnapon, Budapesten. Itt sokféle spor-
tot ki tudtunk próbálni. Nagyon jól érez-
tük magunkat. Április 24-26 Siófokon a 
küldöttgyûlésen az ország több ifjúsági 
csoportvezetôjével tartottunk megbeszé-
léseket az év hátralévô programjaival kap-
csolatban. Július 12-én lovas-kocsikázás-
sal egybekötött városnézést szerveztünk. 

Megnéztük a helyi Téglamúzeumot és a 
Szvetnik Joachim emlékházat is. Közös 
ebéddel zártuk a napot. Október 11-
én, Mórahalmán egy remek hangulatú 
fürdônapot tartottunk. November 29-én 
megtartottuk az elsô filmklubot, amit ezen-
túl tervezünk rendszeresen megszervezni. 
Utána uzsonna keretén belül megbeszél-
tük az élményeket. December 7-én volt 
az Egyesület évzáró ünnepsége, ahol az 
ifjúsági csoportot többen is képviseltük. 
December 20-án megtartottuk az ifjúsági 
csoport karácsonyváró, évzáró alkalmát. 
Zenehallgatással egybekötött teadélelôtt 
nagyon jó hangulatúra sikerült. Igyekszünk 
folyamatosan tartani a kapcsolatot a kör-
nyezô települések ifjúsági csoportjaival, 
illetve részt venni a MEOSZ által szervezett 
programokon is. A következô évre még 
több színes programmal szeretnénk szeb-
bé tenni a hétvégéket.

Ifjúsági csoportunk tevékenysége

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi tanácsadás • klubfog-
lalkozások • elôadások • kirándulások és 
kedvezményes szolgáltatások szervezése • 
vérnyomásmérés • gyógytorna • gyógy-mas-
szírozás • gyógyüdültetés • szobai kerékpár 
és gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, 
beszerzése • könyvet – házhoz program • 
ingyenes Internetes szolgáltatások • számí-
tógépes tanfolyamok szervezése

2015. ÉVI TERVEINK
• Januárban: Körlevél kiadása, János-
halma MET, Farsangi bál, Üdülési tájé-
koztató • Februárban: TÁMPONT hír-
levél kiadása, ortopédiai szakrendelés, 
kecskeméti színházlátogatás  Március-
ban: Húsvéti beteglátogatás • Áprilisban: 
Közgyûlés • Májusban: Esélyegyenlôsé-
gi nap • Júniusban: Kétnapos kirándu-
lás  • Júliusban: Egynapos kiskunmajsai 
gyógyfürdôzés  • Augusztusban: Részvétel 
Mélykúti Napokon • Szeptemberben: Ôszi 
kulturális rendezvény, színház • Október-
ben: Tanulmányút • Novemberben: Haj-
dúszoboszlói gyógyüdülés Decemberben: 
Évzáró ünnepség, karácsonyi betegláto-
gatás, színház
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•BOZÓKI GÁBORNÉ
December 18-án lá-
zasan gyülekeztünk a 
Csorba Ház elôtt a 
buszra várva, amely 
Szegedre, a színház-
ba repített minket. 
Mindenütt az ádventi 
készülôdés, a csodára 

várás hangulata fogadott. Mélykúton a fel-
díszített fenyôfa csillogása a polgármesteri 
hivatal elôtt, a villanyoszlopokon pompá-
zó csillogás az ünnepre készülôdés han-
gulatát varázsolta elénk. Ez a csillogás csak 
fokozódott, ahogy a kis falvakon, nagyobb 
városokon áthaladtunk. Az ádventi vára-
kozás, a csodára váró készülôdés, a sötét-
ségben felvillanó csillogás melegséggel 
töltötte el a szívünket. Így érkeztünk el 
Szegedre, ahol a Széchenyi tér csillogása 
teljessé varázsolta a karácsonyi hangula-
tot. A színházlátogatás elôtt volt egy kis 
idônk, hogy bemenjünk a karácsonyi for-

gatagba. Forralt borral, mézes kaláccsal és 
házi készítésû szaloncukorkával kínáltak 
bennünket a kézmûvesek, de aki akart 
még karácsonyi ajándékot is választhatott 
a fa alá. E rövid séta és nézelôdés után 
a színházhoz mentünk, ahol megcsodál-
hattuk a Szegedi Nemzeti Színház csodás 
épületét és belsô pompáját. Nem tudom 
a többiek, hogy vannak ezzel az érzéssel, 
de én már sokszor beléptem e színház 
falai közé, de mindig ámulva csodálom az 
oszlopokat, a remek stukkókat, amelyek a 
színházi világ mesés birodalmába vezet-
nek. Ezen az estén Lehár Ferenc A víg 
özvegy címû elôadását tekintettük meg. 
Elfoglaltuk a helyünket és felhangzott a 
nyitány. Ragyogó, fergeteges elôadást lát-
tunk, amely kellemessé és boldoggá tette 
ez a szép estét, feledtette mindennapi 
problémáinkat.

Köszönet a szervezôknek, hogy ilyen 
hangulatos estével ajándékoztak meg 
bennünket.

Színházi élmény Szegeden

• AGÓCS MÁRIA
 (BUDAPEST)
„Csak azt szeretném 
közölni, hogy én jól 
éreztem magam. Dá-
giné Terikén és Józsin 
kívül senkit nem is-
mertem korábban. 
Késôbb szinte min-

denkivel megismerkedtem és jól elbeszél-
gettünk. A szobatársammal, Katikával jól 
megértettük egymást. Mindenki nagyon 
befogadó volt. Szeretnék jövôre is csatla-
kozni a csoporthoz, ha lehet. Az ellátással 
meg voltam elégedve, az étel nagyon 
finom és bôséges volt. Az orvosi kezelé-
seket nem tudtam igénybe venni, mert itt 

Budapesten rendszeresen járok fürdôbe 
és évente csak két alkalommal lehet 
támogatott kezelést felvenni. Örültem 
az esti programoknak is. Nagyon aktívak 
voltak a résztvevôk és ügyesek a fellépôk. 
Láttam, sokat készültek.

Természetesen nagy öröm volt szá-
momra a szép, színvonalas esti szentmise. 
Terikén kívül Sándor atyának is köszön-
hetô, hogy eljutottam Hajdúszoboszlóra. 
Még Kecskeméten minden ôsszel elkö-
szönt tôlünk, hogy nem lesz bibliaóra, 
mert elmegy egy hétre regenerálódni. 
Már akkor szerettem volna csatlakozni, 
de nem ismertem a módját.

Még egyszer köszönöm, hogy részt 
vehettem az egyesület programján.”

Levélrészlet 
a hajdúszoboszlói gyógyüdülésrôl

ÜDÜLÉSI PÁLYÁZAT 
FOGYATÉKKAL ÉLÔK 
RÉSZÉRE
Kedvezményezettek köre: Azon belföl-
di illetôségû, 18. életévét betöltött 
fogyatékossággal élô személyek, akik a 
pályázat benyújtásakor fogyatékossági 
támogatásban és/vagy vakok személyi 
járadékában és/vagy magasabb összegû 
családi pótlékban részesülnek, valamint 
a havi teljes összegû ellátásuk nem 
haladja meg a nettó 150.000 Ft-ot. 

Az elektronikus formában benyújtott 
adatlapon egy pályázat keretében kizáró-
lag egy személy pályázhat és részesülhet 
az Alapítvány által nyújtott támogatásban. 

A kérelem benyújtásának kötelezô mel-
léklete: A pályázat benyújtását megelôzô  
hónapban kapott összes járandóságának 
átvételét igazoló dokumentum (postai 
szelvény vagy bankszámlakivonat máso-
lata) és a foglalkoztató intézmény (amen-
nyiben van) jövedelem igazolása a havi 
nettó jövedelemrôl (gondnokolt személy 
esetében az erre vonatkozó okirat másola-
ta is csatolandó), és adóazonosító szám.

A támogatás elnyerése esetén mind a 
pályázók, mind pedig a kísérôk egyaránt 
5000 Ft/fô önerô befizetését követôen, 
a postai úton kiküldésre kerülô Erzsébet 
Kártya segítségével vehetik igénybe az 
elnyert üdülési szolgáltatást.
Pályázati feltételek: 2015. március 16 
- április 16. napja 24:00 óráig, illetve a 
keretösszeg kimerüléséig állnak fenn.

GÉPJÁRMÛ-SZERZÉSI 
TÁMOGATÁS
Gépjármû-szerzési és átalakítási támo-
gatás beadásának határideje: minden év 
március 31. napjáig és szeptember 30-ig.
A KÉRELEM  ELÔTERJESZTHETÔ:
• Postai úton: 6001 Kecskemét, Pf. 195. 
postacímen • Személyesen: a Megyei 
Szociális és Gyámhivatalban (Kecskemét, 
Nagykôrösi u. 32. szám) 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT EGYESÜLETI IRO-
DÁNKBAN ADUNK!

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS
Szeretettel hívjuk tagtársainkat és a kívülálló személyeket is a hagyományos hajdúszo-
boszlói gyógyüdülésre 2015. november 8-15-ig. (8 nap 7 éjszaka, félpanziós ellátással) 
Költség tagok részére: 44500 Ft + IFA + útiköltség. Kívülállók részére: 49000 Ft + 
IFA + útiköltség. A csoportos gyógyüdülés teljes idôtartama alatt (7 éjszaka) jelenlévôk 
közül – sorsolással – egy fô részére a Hôforrás Gyógyszálló visszatéríti az üdülés alap-
összegét. Jelentkezéseket május 28-ig várjuk 10000 Ft elôleg befizetésével.
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Folytatás a címoldalról
Elôfordulnak olyan esetek is, amikor a tel-
jes nyugdíjhoz szükséges 20 év szolgálati 
idôt ugyan megszerezték, de a nyugdíj-
hoz figyelembe vehetô jövedelem olyan 
alacsony, hogy a nyugdíjhoz figyelembe 
vehetô havi átlagkereset nem éri el az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegét. Ebben 
az esetben a havi átlagkeresettel azonos 
összegben történik a nyugdíj megállapítása, 
amely így alacsonyabb az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegénél. Hátrány mégsem 
keletkezik, ugyanis a havi átlagkeresetbôl 
a szolgálati idô hossza szerint nem hatá-
rozzák meg a nyugdíj összegét, hanem az 
a szolgálati évek számától függetlenül a 
teljes havi átlagkereset lesz. További ked-
vezmény alkalmazása azonban már nem 
lehetséges, az alacsony összeg nyugdíjmi-
nimumra nem emelkedhet.

Fenti esetek mellett találkozunk olyan 
nyugellátásokkal is, ahol az ellátás összege 
meghaladja ugyan a nyugdíjminimumot, 
de mégis igen alacsonynak tekinthetô. A 
Tny. 66.§-ában meghatározottak szerint 
ezekben az esetekben kérelemre kivételes 
nyugellátás-emelés engedélyezhetô.

Kivételes nyugellátás-emelés engedé-
lyezhetô annak a nyugellátásban részesülô, 
az öregségi nyugdíjkorhatárt elérô sze-
mélynek, a megváltozott munkaképességû 
özvegynek, a fogyatékkal élô, illetve tartó-
san beteg vagy legalább két árvaellátásra 
jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó 
özvegynek, továbbá az árvának, akinél 
a nyugellátás és rendszeres pénzellátás 
együttes havi összege nem haladja meg a 
75.000 forintot. Ez az összeghatár 2015. 
január 1-vel emelkedett a korábbi 70.000 
forintról 75.000 forintra.

A jövedelemnél figyelemmel kell lenni 
arra is, ha a kérelmezô részére az EU 
szociális biztonsági közösségi jogszabályai, 
illetve szociális biztonsági, szociálpolitikai 
egyezmény szerint a külföldi szerv ellátást 
állapított meg, vagy ilyen eljárás folyamat-
ban van.

A kivételes nyugellátás emelésénél 
elônyben kell részesíteni azt a kérelmezôt, 
aki hosszú szolgálati idôvel rendelkezik 
(férfi 35, nô 30 évesnél több szolgálati 
idô), a 70 éven felüli személyeket, és azt a 
személyt, aki még nem részesült kivételes 
nyugellátás-emelésben.

A kérelem benyújtásánál a kérelmezô-
nek figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
fentiekhez kapcsolódó adatok megadásra 
kerüljenek.

MIKOR KÉRHETÔ 
A MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS?
A kivételes nyugellátás emelés 3 évente 
lehetséges. Nem engedélyezhetô kivéte-
les nyugellátás-emelés annak a személy-
nek, akinél a nyugellátás megállapításától, 
továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-
emeléstôl számított 3 év még nem telt el.

AZ EMELÉS ÖSSZEGE
A méltányossági nyugdíjemelés legalább 
a nyugdíjminimum 10%-a, azaz 2.850 Ft, 
legfeljebb annak 25%-a, azaz 7.125 Ft.

EGYSZERI SEGÉLY
Egyszeri segély engedélyezhetô a nyug-
ellátásban részesülô személy részére, ha 
olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenn-
tartását veszélyezteti, és a havi jövedelme 
nem haladja meg
• a 75.000 forintot, ha a közeli hozzátar-
tozójával közös háztartásban él,
• a 85.000 forintot, ha egyedül él.

Fenti összeghatárokat 2015. január 1-
tôl vezették be a korábbi 70.000, illetve 
80.000 forint helyett.

Milyen idôközönként kérhetô egysze-
ri segély? Egyszeri segély évente egyszer 
engedélyezhetô.

A segély összege: Az egyszeri segély 
összege legalább 15.000 forint, legfeljebb 
a nyugdíjminimum másfélszerese, azaz 
2015-ben 42.750 forint. A kérelem elbí-
rálásához, a rendkívüli körülmények iga-
zolásához további dokumentumok (pl.: a 
kérelmezô nevére kiállított temetési szám-
la, egészségi állapotra, gyógyszerköltségre 
vonatkozó igazolások stb.) kérhetôk. Az 
egyszeri segély összegének meghatározá-
sakor figyelemmel kell lenni a temetés 
miatt nyújtott önkormányzati segélyre is.

Hogyan igényeljük? A nyugellátás össze-
gének kivételes méltányosságból történô 
megemelése, illetve az egyszeri segély 
iránti kérelmet formanyomtatványon kell 
elôterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell 
a kérelmet megalapozó dokumentumokat 
(pl. temetési számla, gyógyszerköltségekre 
vonatkozó igazolások) is. A kérelem elekt-
ronikus úton is elôterjeszthetô az ügyfélka-
pun keresztül.

Ügyintézés kormányablaknál is: A mél-
tányossági nyugdíjemelés és az egyszeri 
segély iránti kérelem az integrált ügyfél-
szolgálatoknál, azaz a kormányablakoknál 
is benyújtható. A kormányablakoknál a 
kapcsolódó tájékoztatás nyújtása mellett 
az igényelbíráláshoz szükséges forma-

nyomtatványokat megkaphatjuk, a kére-
lem mellékleteivel együtt benyújtható, az 
továbbításra kerül a megfelelô nyugdíjbiz-
tosítási igazgatási szervhez feldolgozásra.

Fontos! Fentiek mellett kapcsolódik a 
méltányosságból engedélyezhetô esetekhez 
a nyugellátás kivételes méltányosságból tör-
ténô megállapítása is. Ez esetben a nyug-
díjra jogosító feltétel (pl. nyugdíjkorhatár 
betöltése) teljesül, a szükséges mértékû 
szolgálati idô követelmény azonban nem. 
Kivételes nyugellátás állapítható meg az 
öregségi nyugdíjkorhatárt elérô személy, a 
megváltozott munkaképességû özvegy és 
az árva részére. Nem részesülhet a lehetô-
ségben, aki elôzetes letartóztatásban van, 
szabadságvesztés büntetését tölti, megha-
tározott bentlakásos szociális intézményben 
él, gyermekvédelmi otthont nyújtó ellátás-
ban részesül, vagy javító intézetben van 
elhelyezve.

SZOLGÁLATI IDÔ
Kivételes öregségi nyugdíj akkor állapít-
ható meg, ha a kérelmezô rendelkezik a 
nyugdíj megállapításához szükséges szol-
gálati idô legalább felével.

Kivételes özvegyi nyugdíj, árvaellátás 
engedélyezhetô, ha az elhunyt jogszerzô 
a hozzátartozói nyugellátáshoz meghatá-
rozott szolgálati idô felével rendelkezik, 
és az özvegy, illetve az árva megfelel az 
özvegyi nyugdíjra, illetve az árvaellátásra 
való jogosultság feltételeinek.

Rendkívül indokolt esetben kivételes 
árvaellátás engedélyezhetô abban az eset-
ben is, ha az elhunyt az elôírt szolgálati 
idô felével sem rendelkezett, vagy az árva 
közép vagy felsôfokú intézmény nem nap-
pali tagozatán folytat tanulmányokat.

A HIVATAL INTÉZI
Ha a 16. év alatti gyermek árvaellátás iránti 
igényét amiatt utasítják el, mert az elhunyt 
jogszerzô a szükséges szolgálati idôt nem 
szerezte meg, a kivételes árvaellátás meg-
állapítása iránti eljárást hivatalból indítja 
meg a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv.

A MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGELLÁTÁS ÖSSZEGE
A kivételes méltányosságból engedé-
lyezett nyugellátás összege legalább a 
nyugdíjminimum fele, legfeljebb annak 
másfélszerese. Kivételes méltányosságból 
nyugellátás engedélyezésére meghatáro-
zott idôtartamra, vagy meghatározott felté-
telekhez kötve is lehetséges.

forrás: ado.hu

Méltányossági nyugdíjszabályok 2015-ben
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• DORA FERENCNÉ
vezetôségi tag
Egyesületünk vezetô-
sége és a Felügyelô 
Bizottság tagjai 2014. 
december 8-12-ig 
tanulmányúton vettek 
részt. A tanulmányút 
célja a társszerve-

zetekkel való kapcsolattartás, helyszíni 
tapasztalatcsere a középületek és köz-
területek akadálymentesítése területén, 
közös pályázati lehetôségek megbeszélé-

se,  szabadidôs programokon való részvé-
tel. A 2014. évi Erzsébet program keretén 
belül – pályázati lehetôséggel – tudtuk 
megvalósítani utunkat.

Célállomásunk és szállásunk a Balfi 
Erzsébet Szálló volt. Így a fentebb említett 
szempontok alapján lehetôség nyílt a nyu-
gati határszél tanulmányozására. Jártunk 
Kôszegen, Sopronban és meglátogattuk 
testvéregyesületünk vezetôit Mosonma-
gyaróváron. Különösen a települések aka-
dálymentességét vizsgáltuk, hiszen nálunk 
most ez igen aktuális téma. Nem mindegy 

hogyan lesznek útjaink, járdáink a szenny-
vízberuházást követôen helyreállítva.

Természetesen szabadidônkben meg-
mártóztunk a balfi gyógyfürdô kiváló 
vizében is. Lehetôség nyílt megtekinteni 
néhány templomot, múzeumot és részt 
vettünk az adventi vásáron is.

A közösen eltöltött napok a vezetô-
ség részére az egész évi munka után 
némi kikapcsolódást is jelentett, és mint 
a közösségépítés része is hasznosan szol-
gálta az egyesületi munka eredményes 
folytatását.

Tanulmányút az eredményes munka folytatásáért

• FILIPOVICS 
ZSUZSANNA
gyógymasszôr
Mélykút Város Önkor-
mányzata és a Moz-
gáskorlátozottak Mély-
kúti Egyesülete közötti 
együttmûködési meg-
állapodás keretén belül 

megvalósulhatott egy újabb helyben igénybe 
vehetô szolgáltatás, a gyógy-maszszírozás. 
2014. júliusától végzem ezt a tevékenységet 
a Csorba-házban. Nagy örömömre szol-
gál, hogy a Bajai Szent Rókus Kórházban 
tanultakat Mélykúton tudom kamatoztatni. 
Az eltelt több mint fél év alatt nagyon 
sokan kerestek fel. A megteremtett hely-
színnek, tárgyi feltételeknek, a rugalmas 
idôbeosztásnak köszönhetôen úgy érzem, 

megelégedéssel tudom végezni munkámat. 
A masszírozás során nemcsak megismer-
hetem az embereket, hanem segíthetek az 
egészségük fenntartásában, elôsegítve ezzel 
a vérkeringés növekedését, az anyagcsere 
fokozódást és meglévô fájdalom csillapítását. 
Fontos számomra, hogy a masszírozás során 
ne csak a hozzám fordulók testi problémáit 
(pl. spasztikus izomzat, mozgásszervi meg-
betegedésekbôl eredô deformitások lipó-
mák stb.), hanem meglévô lelkiállapotát is 
megismerjem. Úgy gondolom a rohanó, és 
egymástól eltávolodó világban nagyon sokat 
számít egy olyan hely, ahol az ember egy kis 
idôre megállhat, és önmagára is tud figyelni 
egészségének megôrzése érdekében. Köszö-
nöm mindazoknak, akik lehetôvé tették, 
hogy ezt a szép és hasznos tevékenységet a 
hozzám fordulók érdekében folytathatom.

Egészségünk érdekébenTÁMOGATÁSOK 
Az adott feltételek fennállása esetén a követ-
kezô támogatok ügyintézésében tudunk 
tagtársaink segítségére lenni: Fogyatékossági 
támogatási kérelem • Parkoló kártya igény-
lése • Lakás-akadálymentesítési támogatás 
• Gépjármû-szerzési és átalakítási támoga-
tás • Méltányossági nyugdíjemelési kérel-
mek • Gyógyszer és segédeszköz támoga-
tási kérelmek • Gyógyászati segédeszközök 
igénylése • Szociális üdülési támogatás

A TAGDÍJAKRÓL
Egyesületünk vezetôsége köszönettel tarto-
zik mindazon tagtársaknak, akik rendsze-
res tagdíjfizetéssel is segítik egyesületünk 
biztonságos mûködését. A 2015. évi tagdíj 
összege: 1200 Ft/év, tagkönyv: 300 Ft/db 
(egyszeri költség új belépôknél), melyet 
egyesületi irodánkban kérünk befizetni ügy-
félfogadási idôben. GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ ADOMÁNYOK

Értesítjük tagtársainkat, hogy Balogh László vállalkozó és testvére Balogh Zsuzsanna, 
használt gyógyászati segédeszközöket ajánlott fel ingyenesen, rászoruló személyek 
részére. (kerekes járókeretek, szobai kerekesszékek, WC székek) Ez irányú igényeiket 
ügyfélfogadási idôben várjuk egyesületi irodánkban.

A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDÔBEN 
érvényes egyesületi tagkönyv felmutatása mellett 10 alkalomra szóló kedvezményes bérlet 
váltható 8.500 Ft-ért, melyet hat hónap alatt lehet felhasználni egyéni odautazással.

KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSI LEHETÔSÉG
A Kossuth u. 2. szám alatti Baromfi húsboltban egyesületi tagjaink 5 %-os kedvez-
ménnyel vásárolhatnak. A kedvezmény igénybevételére jogosító névre szóló kártyát 
irodánkban lehet átvenni.

EGÉSZSÉGMEGÔRZÔ 
TORNA 
10-es turnusokban, minden kedden és pén-
teken 17-órakor az Általános Iskola torna-
termében. Új résztvevôket is várunk!

GYÓGYMASSZÍROZÁS
Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a gyógy-
masszírozás 2015. március hónapban szü-
netel, majd április 1-tôl újból folytatódik. 
Idôpontegyeztetés: személyesen, vagy a 
06-20/405-1876 telefonszámon


