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A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2008. ÁPRILIS

Tanulmányút Mosonmagyaróvárra
A Nemzeti Civil Alapprogram, Civil Fej-

lesztõ és Információs Kollégiuma által kiírt
nyertes pályázatunk eredményeképpen
egyesületünk 10 tagja – vezetõség, ön-
kéntes munkatársak csoportja – 2008.
március 3-7-ig tanulmányúton vehetett
részt a nagy tapasztalatokkal rendelkezõ,
26 éve mûködõ Mozgáskorlátozottak
Mosonmagyaróvári Egyesületénél.

A tanulmányút témája a civil társada-
lom erõsítését, a civil szervezetek társa-
dalmi szerepvállalásának segítését céloz-
za. Ezen célok megvalósításának érdeké-
ben a megszerzett új ismeretanyaggal ren-
delkezve hatékonyabbá teszi egyesüle-
tünk érdekvédelmi tevékenységét, vala-
mint a fenti célok megvalósítását.

Mivel egyesületünk kiemelt feladatként
kezeli a fogyatékos, azon belül is mozgás-
sérült emberek érdekvédelmét, esély-
egyenlõségük biztosítását, a szélesebb kö-
rû társadalmi szerepvállalás érdekében,
valamint egyesületeink szakmai együtt-
mûködése és fejlõdése a magasabb szín-
vonalú munkavégzés érdekében elenged-
hetetlenül fontosnak tartja a különféle
szakmai képzéseken, tanulmányutakon
való részvételt.

Programunk célja a partneri megállapo-
dásban rögzítettek maradéktalan végre-
hajtása, mely után a mûködési területün-
kön élõ fogyatékos személyek életvitel-
ének hatékonyabb segítése válik lehetsé-
gessé az alábbi területeken: • Érdekvéde-
lem, szervezeti felépítés • Kapcsolat a
társ-fogyatékos szervezetekkel és az Ön-
kormányzatokkal • Fogyatékos emberek
munkalehetõségei • Kulturális, sport és
szabadidõs tevékenységek.

Folytatás a 2. oldalon

Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete
6449 Mélykút, Petõfi tér 17. Tel.: 77/460-010

Egyesületünk 2008. április 25-én, (péntek)
18-órai kezdettel közgyûlést tart, melyre a
vezetõség nevében tisztelettel meghívom. A
közgyûlés helye: Mélykút, Mûvelõdési Ház.

Napirend:
1./ Egyesületünk 2007. évi közhasznúsági

jelentésének ismertetése és elfogadása
2./ EB elnökének jelentése és elfogadása
3./ 2008. évi munkaterv ismertetése
4./ 2008. évi költségvetés ismertetése
5./ 2009. évi tagdíj megállapítása
6./ Alapszabály módosítása
7./ Jelölõ Bizottság választása
8./ Egyebek
Határozatképtelenség esetén a közgyûlést
változatlan napirenddel április 25-én, 18.30
órára újra összehívom, ami a megjelent ta-
gok számára tekintet nélkül határozatképes.

Mélykút, 2008. április 14.

Holka Istvánné elnök
Dr. Thiesz József és Holka Istvánné elnökök

A tanulmányút résztvevõi

SZJA 1%-ról
Kérjük egyesületi tagjainkat, hogy sze-

mélyi jövedelemadójuk 1%-ának felaján-
lásával támogassák egyesületünk mûkö-
dési céljainak megvalósítását. Ha Ön nem
fizet SZJA-t, kérje meg családtagjait, is-
merõseit, barátait, hogy részünkre tegyék
meg felajánlásaikat.

ADÓSZÁMUNK: 18343438-1-03.
Köszönjük!
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Folytatás a címoldalról
A következõkben a Moson-

magyaróváron eltöltött na-
pokat elevenítjük fel, a hétfõ
esti érkezéstõl a péntek déli
hazaindulásig.

1. nap
Mivel a célállomás majd-

nem egész napos utazást kí-
ván, ezért az elsõ napon meg-
tett 350 km utazást követõen
megérkeztünk a szálláshe-
lyünkre a mosoni Duna mel-
lett lévõ Engler Hotelbe. Még
aznap este megbeszélést tar-
tottunk, melyen részt vett Dr.
Thiesz József a vendéglátó
egyesület elnöke is. Megbe-
széltük a következõ napok
programjait és megegyeztünk,
hogy másnap reggel egyesüle-
tük irodájában találkozunk. 

2. nap 
A Mozgáskorlátozottak Mo-

sonmagyaróvári Egyesülete a
helyi Önkormányzat által bizto-
sított, akadálymentes helyiség-
ben mûködik a Családsegítõ
Szolgálattal együtt. Mai témánk
a vendéglátó egyesület érdekvé-
delmi tevékenységének és szer-
vezeti felépítésének, valamint az
Önkormányzat és a fogyatékos
szervezetek kapcsolatának be-
mutatása. Ezekrõl a témákról
Nagyné Marika elnökhelyettes
tartott elõadást. Kihangsúlyozta,
minden cselekedetükben elsõd-
legesen az EMBER-t tekintik
szem elõtt. Ismertette ügyfélfo-
gadási szokásaikat, elismerõen
szólt a havonkénti klubfoglalko-
zásaikról, sport és kulturális
programjaikról, kirándulásaikról.

Elismerõen szólt az Önkor-
mányzattal való együttmûkö-
désrõl, a helyi pályázati rend-
szerrõl, valamint a városban mû-
ködõ civil szervezeteket tömörí-
tõ kerekasztalról is. A mélykúti
egyesületrõl Rasztik Tibor titkár
tartott beszámolót, és ismertette
a helyi tapasztalatokat.

3. nap
Mosonmagyaróváron megte-

kintettük a Szociális Foglalkoz-
tatót, melynek igazgatója Dr.
Mihalcsik János úr tartott kis be-
mutatást az üzemrõl. Oly han-
gon beszélt a mozgássérült dol-
gozókról, hogy elszorult a szí-
vünk. Az egyre nehezedõ körül-
mények, a támogatások csök-
kentése ellenére is dolgoznak,
fenntartják az üzemet. Itt is lát-
szik, hogy elsõdlegesen a sérült
ember a fontos! Évente több al-
kalommal élelmiszer csomagot,
két alkalommal ajándékot ad-
nak a dolgozóknak. Rövid tájé-
koztatásából megtudtuk, hogy
az üzem 1986-ban alakult
mindössze 6 fõvel. Fõ profiljuk
a varrás, de alkatrészek össze-
szerelésével is foglalkoznak. Ma
az üzem 60 fõvel dolgozik, 12
milliós költségvetéssel, és 10-12
üzleti partnerrel. Amint az üze-
met végiglátogattuk, láttuk,
hogy a dolgozók milyen szere-
tettel fogadták fõnöküket, s
minket is, mint vendégeket. A
Mélykúton mûködõ Rehab.
üzem bemutatása kapcsán saj-
nálattal állapítottuk meg, hogy
községünk földrajzi fekvése mi-
att is sokkal esélytelenebbek va-
gyunk rehabilitációs munkák
vállalására. Az üzem mintabolt-

jában alkalmunk volt válogatni,
vásárolni szebbnél-szebb varro-
dai termékekbõl. 

4. nap
Ezen a napon a vendéglátó

egyesület társszervezetét láto-
gattuk meg Dunaszerda-helyen,
ahol a Mentálisan Sérülteket
Segítõ Társulás (Egyesület) ve-
zetõje, Cséfalvay Ágnes és ked-
ves munkatársai fogadtak min-
ket, s vendéglátásukat élvez-
hettük. Ágnes elmondta, hogy
a sérült gyermekek szülei alapí-
tották a társulást 1988-ban, s
õk is dolgoznak benne, segítik
sérült gyermekeiket egész éle-
ten át, hogy megtalálják magu-
kat az önálló életvitel, a tanulás,
a munka világában. Az óvoda,
iskola után gondoskodnak a sé-
rült gyermekek továbbfoglal-
koztatásáról is. Kérdésekkel
halmoztuk el. „Egyszerûen csak
szeretni kell Õket”!  Kifogyha-
tatlanul meséli Ágnes a történé-
seket, az évek kitartó munkáját,
a rendezvényeket, melyekkel
mind-mind szépítik, formálják
az egyébként „más” szóval
megbélyegzett gyermekeik
életvitelét. Szinte alig tudtunk
szóhoz jutni, de amikor meg-
kérdeztük, hogy honnan ez az
óriási energia, összetartás, kitar-
tás? A válasz ez volt: „ Persze,
egymás erõsítésére is szüksé-
günk van! Ez a nap minket is
ebben megerõsített, s példaér-
tékûnek ítéltük meg a
Dunaszerdahelyen látottakat.

5. nap
Hazaindulás elõtt még egy-

szer találkoztunk vendéglátó-
inkkal, hogy összegezzük az
eltelt pár nap tapasztalatait.
Dr. Thiesz József elnök és
munkatársai, valamint egyesü-
letünk kis csoportja az együtt
töltött napokat kölcsönösen
értékesnek ítélte. Pályázati cél-
kitûzéseinket sikerült megva-
lósítani és a tanulmányúttól
várt eredményeket is megosz-
tottuk vendéglátóinkkal, me-
lyek röviden a következõk:

Szervezetünk társadalmi sze-
repvállalásának erõsödése. To-
vábbi szakmai együttmûködé-
sünk segíti közhasznú tevékeny-
ségünket így felkészültségünk
továbbgyarapítása eredménye-

ként a mûködési területünkön
élõ fogyatékos, fõleg mozgássé-
rült emberek érdekvédelme,
mindenirányú rehabilitációja,
helyzetük javítása magasabb
színvonalon valósul meg. A
megszerzett tudás birtokában si-
keresebben tudunk fellépni tag-
jaink érdekében az Önkor-
mányzatoknál. Különösen a
rendeletalkotási folyamatokat és
a bizottsági munka területén
szerzett információkat kívánjuk
eredményesebben alkalmazni a
helyi munkában. A társ-fogyaté-
kos szervezetek mosonmagya-
róvári együttmûködésének ta-
pasztalatait felhasználjuk, helyi
szintû sikeresebb együttmûkö-
dés érdekében. A szakmai ta-
nulmányút után közös kulturá-
lis, sport és szabadidõs tevé-
kenységeket kívánunk szervezni
a két egyesület tagságának be-
vonásával. A fogyatékos szemé-
lyek hatékonyabb munkahely
teremtési lehetõségeinek bõví-
tése a szerzett információk fel-
használásával.

A jövõt illetõen megfogalma-
zódott bennünk egy újabb pá-
lyázat lehetõsége, melyben
konzorciumi partnerekként
vennénk részt, s így a megkez-
dett jó kapcsolat, a tapasztalat-
csere lehetõsége kínálkozna.
Dunaszerdahellyel nemzetközi
partnerségben gondolkodunk.

Ezúton is köszönetünket fe-
jezzük ki Dr. Thiesz Józsefnek
és munkatársainak a remek
szervezésért, a baráti, kedves
fogadtatásért. Egyben kértük,
hogy tolmácsolják üdvözletün-
ket és meghívásunkat viszont-
látogatásra a Mosonmagyaró-
vári Egyesület tagsága felé.
Szeretettel várjuk kedves ven-
déglátóinkat itt Mélyúton a
Bácska szívében. 

Végezetül köszönetünket fe-
jezzük ki a Nemzeti Civil Alap-
program Civil Fejlesztõ és In-
formációs Kollégiumának,
hogy pályázatunkat nyertessé
nyilvánították és ezáltal lehe-
tõség nyílt tanulmányutunk
megvalósítására. 

Képes beszámolónk a 4. ol-
dalon.

Összeállította: 
Holka Istvánné és Rasztik TiborA Szociális Foglalkoztató varrodai részlegében
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• TÁMOGATÁSOK, KEDVEZ-
MÉNYEK Az alábbiakban felso-
roljuk azon támogatási formá-
kat, melyek jogosultsági feltét-
eleinek megléte esetén egyesü-
letünknél igényelhetõ, vagy
ügyintézésében segítséget tu-
dunk nyújtani: • Lakás-aka-
dálymentesítési támogatás •
Közlekedési támogatás (parko-
lási igazolvány) • Fogyatékossá-
gi támogatás • Súlyos fogyaté-
kosok kedvezményei a mélykú-
ti Önkormányzatnál • Egyszeri
gyógyszersegély • Méltányossá-
gi nyugdíjemelési kérelmek. 

További részletes tájékoztatást
ügyfélfogadási idõben, egyesü-
leti irodánkban adunk!

• SZOLGÁLTATÁSAINK Ügy-
intézés, tanácsadás, klubfoglal-

kozások, elõadások, kirándulá-
sok és kedvezményes szolgálta-
tások szervezése, vérnyomásmé-
rés, gyógytorna, gyógy-üdülte-
tés, szobai kerékpár és gyógy-
ászati segédeszközök kölcsönzé-
se. Könyvet-házhoz program, in-
gyenes Internetes szolgáltatások.

• TAGDÍJAKRÓL Egyesüle-
tünk éves tagdíja 2007-ben vál-
tozatlanul 1.000.- Ft. Kérjük,
hogy befizetéseiket kizárólag a
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
mélykúti fiókjában tegyék meg.
(Mélykút, Petõfi tér 3.) Befizetés
elõtt, ügyfélfogadási idõben szí-
veskedjenek felkeresni egyesü-
leti irodánkat.

Közlekedési támogatás be-
adásának határideje: április 30-
a, a Polgármesteri hivatalban.

Programjaink:
• CSOPORTOS GYÓGYTORNA! 2008. április 29-én (kedd) 17

órakor folytatódik a gyógytorna Eszter Rita vezetésével, heti egy
alkalommal az Iskolai tornateremben. Kedvezményes részvételi díj:
10 alkalomra 700 Ft/fõ.

• KEREKESSZÉKES TALÁLKOZÓ! 2008. május 3-án, és minden
hónap elsõ szombatján a kerekesszékes tagtársakat találkozóra hív-
juk a Fenyõ Miksa Könyvtár akadálymentes helyiségébe.

• „EZ A MI NAPUNK”! Vidám majálisra hívjuk tagtársainkat, gyer-
mekeikkel, unokáikkal, barátaikkal a Jánoshalmi úti Lovaspályára
május 31-én (szombaton) 9 órától. Program: • Fõzõverseny a fel-
nõtteknek • lángos evés- és akadályverseny gyerekeknek • elõadók
fellépései • pónifogatos szekerezés • zene • tombola. • Egész nap
BÜFÉ! Ebéd: 500.- Ft (babgulyás) Jelentkezést – május 28-ig – min-
denkitõl várunk, azoktól is akik fõznek és ebédet nem igényelnek,
mert asztalt, padot nekik is kell biztosítani.

• ÖREGMAJORI KERÉKPÁRTÚRA! Idõpontja: 2008. június 8.
(vasárnap). Indulás reggel 10 órakor a Csorba-ház elõl. Jelentkezési
határidõ: június 5.

• KISKUNMAJSAI GYÓGYFÜRDÕZÉS! Idõpontja: 2008. június
22. (vasárnap). Indulás: reggel 8 órakor. Költség: 1.000.- Ft/fõ (egye-
sületi tagoknak). Ebéd: 600.- Ft/adag (bográcsos marhapörkölt). Je-
lentkezési határidõ: június 19.

• HAJDÚSZOBOSZLÓI CSOPORTOS GYÓGYÜDÜLÉS! Idõpontja:
2008. november 9-16-ig, 8 nap 7 éjszaka félpanzióval. Költség:
42.400 Ft/fõ + útiköltség. További információ és jelentkezés egye-
sületi irodánkban ügyfélfogadási idõ alatt kapható.

Ezúton értesítjük Tisztelt Tagtársainkat, hogy május 23-án (pén-
tek) 14.30 órakor ismételten közgyûlést tartunk, amely TISZTÚJÍ-
TÓ KÖZGYÛLÉS lesz. Ezúttal névre szóló meghívót nem küldünk.
A tisztújító közgyûlés meghívóját a napirendi pontokkal együtt az
Önkormányzati Tájékoztató következõ számában tesszük közzé. 

A rehabilitációs járadékról
szóló 2007. évi LXXXIV. tör-
vény, mely a korábban emlí-
tett nyugdíjtörvényt is jelentõ-
sen módosítja, teljesen új sza-
bályozást tartalmaz a rokkant-
sági nyugdíj melletti munka-
vállalásra (a munkaképesség-
csökkenés fogalma helyett be-
vezeti az egészségkárosodás
fogalmát). 

A rokkantsági járadékban
részesülõket a változás nem
érinti, mivel a rehabilitációs já-
radékról szóló törvény nem
módosította a rokkantsági já-
radékos személyekre vonatko-
zó szabályokat. Ilyen módon a
rokkantsági járadékosokra sem
munkaidõ-, sem kereseti kor-
látozás nem vonatkozik, tehát
akár teljes munkaidõben is
dolgozhatnak, és elvileg bár-
mennyit kereshetnek. Ugyan-
így nincs korlátozás az I. és II.
csoportos rokkantsági kategó-
riába tartozó személyeknél: a
jövõ év január elsejétõl mun-
kaidõtõl és jövedelemtõl füg-
getlenül megtarthatják a rok-
kantsági nyugdíjukat. 

A jelenlegi III. csoportos
rokkantsági kategóriába tarto-
zó és az 50 százalékos mun-
kaképesség-csökkenés alap-
ján rendszeres szociális jára-
dékban részesülõ személyek
esetében 2009. január elsejé-

tõl kereseti korlátozás lép
életbe függetlenül attól, mi-
lyen munkaidõben dolgoz-
nak. A nyugdíj folyósítását
megszüntetik, amennyiben a
rokkantsági nyugdíjas (járadé-
kos) keresete évi hat hónapnál
hosszabb ideig meghaladja a
nyugdíja megállapításának
alapjául szolgáló átlagkerese-
tének 90 százalékát, de leg-
alább a minimálbér összegét.
A nyugdíj megállapításához fi-
gyelembe vett átlagkeresetet
azonban föl kell szorozni a le-
százalékolás óta eltelt idõben
megvalósult nyugdíjemelések
mértékével, tehát a figyelem-
be vett összeg a rokkantsági
nyugdíj megállapítása óta el-
telt idõben megvalósult nyug-
díjemelések mértékével emel-
kedik. Amennyiben a nyugdí-
jast (járadékost) minimálbéren
foglalkoztatják, úgy a korláto-
zás nem érinti.

A 2007. december 31-én
rokkantsági, baleseti nyugdíj-
ban részesülõ személyeknél a
régi szabályok érvényesek a
nyugdíj melletti munkavégzés
esetében. Azoknál viszont,
akik 2008. január elseje után
nyújtották be igényüket a rok-
kantsági, baleseti nyugdíjra,
már az új, 2009-tõl érvényes
szabályokat kell alkalmazni. 

Forrás: Humanitás

Hogyan dolgozhatunk
nyugdíj mellett?

HUMANITÁS a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetsége lapja. • Fõszerkesztõ: Ignácz Bea. • Szerkesztõség:
1032 Budapest, San Marco u. 76. Tel.: 388-2387 • Megjelenik ha-
vonta • Elõfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. lõfizetési díj lap-
számonként 100 Ft.

A mórahalmi
kedvezményes bérletrõl

Mint már több ízben közzétettük, a Mórahalmi Erzsébet
Gyógyfürdõben azon egyesületi tagjainknak, akik érvényes
MEOSZ tagsági könyvvel rendelkeznek 1.800 Ft-ért, kedvez-
ményes bérletet vásárolhatnak. A 10 alkalomra szóló bérletet 3
hónap alatt lehet felhasználni egyéni odautazással. Aki teheti és
szüksége is van a  termálvíz adta gyógyulásra használja ki a le-
hetõséget  és váltson bérletet.

Ügyfélfogadás: szerda du. 2-5 és csütörtök de. 9-12 óráig a
Csorba-házban, 6449 Mélykút, Petõfi tér 17. Telefon/Fax:
0677460010 Mobil: 06703132929 (Holka Istvánné) 06703870512
(Rasztik Tibor) E-mail: mmemelykut@t-online.hu Honlapunk:
www.mmemelykut.hu
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A Mozgáskorlátozottak Mélykúti
Egyesületének alkalmi kiadványa

Felelõs kiadó:
Holka Istvánné elnök

6449 Mélykút, Petõfi tér 17.
Ügyfélfogadás:

szerdán 14-17 óráig
csütörtökön 9-12 óráig

Telefon: 77 460 010
Mobil: 06703132929

(Holka Istvánné) 
06 70 387 0512 (Rasztik Tibor)

E-mail: mmemelykut@emitelnet.hu
Honlap: www.mmemelykut.hu
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Tájékoztató a vendéglátó egyesület irodájában Látogatás a mosonmagyaróvári Szociális Foglalkoztatóban

A tanulmányút záró megbeszéléseDunaszerdahelyi vendéglátóinkkal

A mosonmagyaróvári
Szociális Foglalkoztató cégtáblájaIndulásra készen a tanulmányút résztvevõi A dunaszerdahelyi Segító társulás székhelye

Hazaindulás elõtti pillanatok


