
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2008. JANUÁR

„Újra kezdeni mindent e világon,
– megteremteni, ami nincs sehol,

de itt van mindannyiunkban mégis,
belõlünk sürgetve dalol,
újra hiteti, hogy eljön

valami, valamikor, valahol…”

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves egyesületi ta-
gunknak, családtagjaiknak, támogatóinknak békés, boldog, sze-
retetben eltöltött újesztendõt.

Holka Istvánné elnök

Programjaink: 
• EGYESÜLETI KI MIT TUD-ra hívjuk tagtársainkat a Mûvelõdési
Házba 2008. január 26. (szombat) du. 3-órakor. Fellép egyesüle-
tünk Anna-tánccsoportja és a vetélkedõre jelentkezett tagtársak.
Szerény vendéglátással és élõzenével várjuk szeretettel tagjainkat.
• ORVOSI ELÕADÁS a Csorba-házban! Dr. Gasztonyi Gyöngyi
reumatológus szakorvos tart elõadást 2008. február 14-én (csü-
törtök) du. 3-órakor. Téma: Csontritkulás és mozgásszervi meg-
betegedések. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
• GYÓGYÜDÜLÉS HAJDÚSZOBOSZLÓN! Idõpontja: 2008.
november 9-16.
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Az évzáró ünnepségünkön
elhangzott beszámolóm az
„Értékünk az ember” gondo-
latkörébe fonódott. Most az
egész év eseményeit idõrendi
sorrendbe szedtem:

•Január 3. Vezetõségi ülés.
•Január 5. Gyógytorna megbe-
szélés délután 3 órakor. Eszter
Rita bemutatkozása a Csorba
Házban (40 fõ).
•Január 6. Kerekesszékes talál-
kozó a könyvtárban 6 fõ részvé-
telével.
• Január 8. EB elnöke ellenõr-
zést tartott.
• Január 17. Gyógytermék be-
mutató volt 10 fõvel. Ugyan-
ezen a napon számítógépes tan-
folyam indult.
• Január 22. Civil Kerekasztal
megbeszélés a könyvtárban,
melyen 10 civil szervezet képvi-
seltette magát.
• Január 27. Farsangi Ki-Mit-
Tud? 120 fõ részvételével, 18 fel-
lépõvel. Bácsalmáson a Mozgás-
korlátozottak Egyesülete Évzáró-
ja volt, melyen a zord idõjárás
miatt nem tudtunk jelen lenni.
• Február 3. Kerekesszékes ta-
lálkozó. 
•Február 10. A hajdúszoboszlói
gyógyüdülõ csoport találkozója
és tájékoztató a 2007-es gyógy-
üdülési lehetõségekrõl 100 fõ
jelenlétével.
• Február 14. Dr. Petõ Ildikó
belgyógyász szakorvos tartott
elõadást 60 fõ érdeklõdõ elõtt.
• Február 15. Megkezdõdött a
kommunikációs tréning 15 fõ
önkéntes részvételével. Ma volt
a BACISZSZ közgyûlés Baján,
melyen 1 fõ képviselte egyesüle-
tünket. 
•Február 17. Asszonybál Bács-
almáson az Anna tánccsoport
részvételével. 
• Február 19. Nyugdíjas farsan-
gi mulatság a Csorba Házban.
• Február 24. Szeged gyógyfür-
dõzés 16 fõvel. 
•Március 4-9-ig Mosonmagya-
róvárra indultunk tanulmányút-
ra, pályázati kereten belül veze-
tõségi tagjainkkal, melyen a
partner egyesületek részérõl is
részt vett 2 fõ.

•Március 14. Délután koszorú-
zás, melyen egyesületünk egy
csoportja is jelen volt.
• Március 22. Kommunikációs
tréning. Könyvelési tanácsadás,
pályázatírói tanácsadás. 
• Március 23. Közgyûlésen 80
fõ jelent meg.
• Március 28. Jázmin virágkötõ
klubunk foglalkozása. Tojásfes-
tés, húsvéti díszek készítése.
•Március 31. Megyei civil szer-
vezetek szövetsége egyesület
alakuló ülése Ménteleken. 
• Április 2. Tanulmányút Horto-
bágyra 3 fõ részvételével, mely
szintén a pályázat része.
• Április 3. Húsvéti csomagokat
önkénteseink vitték el az ágyban
fekvõ 40 tagtársunknak.
•Április 21. Polgármesteri Hiva-
tal által meghirdetett szemét-
gyûjtési akcióban részt vettünk
20 fõvel.
• Április 2. „Esélyegyenlõség vi-
rágai” c. rajzversenyre egy fõ ne-
vezett Kecskemétre.
• Május 6-9. Egyenlõ Bánás-
mód Hivatal 3 napos elõadása
Kecskeméten 1 fõ részvételével.
• Május 12. MEOSZ Küldött-
gyûlés Budapesten.
• Május 14. Kerekesszékes tag-
társak számítógépes tanfolyama
indult 6 fõvel. Ma volt a nyugdí-
jas klubban névnap, melyen
egyesületi tagjaink egy csoportja
is részt vett.
• Május 15. Elkészült az egyesü-
let akkreditációs kérvénye.
• Május 18. Jázmin virágkötõ
Klub tagjaival készítettünk
virágkompozíziókat, tombolát
csomagoltunk.
• Május 20. Esélyegyenlõségi
nap a Mûvelõdési Házban. 170
fõ tagunk jelent meg a rendez-
vényen.
• Május 27. Keceli virágkiállítás
megtekintése 5 fõvel.
• Június 2. Kerekesszékes talál-
kozó a Zöldfa utcán, egy tagtárs-
nál. 8 fõ töltött el kellemes be-
szélgetéssel egy délelõttöt.
• Június 4. Budapesten Bekõ
Lajosné (Csöpike) MEOSZ mun-
katárs gyászmiséjén vettünk
részt.
• Június 9-10. Szombat-vasár-
nap. Lovasnapok Mélykúton,

melynek programján egyesüle-
tünk több tagja is részt vett.
• Június 16. Kétnapos Eger-Me-
zõkövesdi kirándulás, 40 fõvel. 
• Június 23. Méntelek, Falunap.
Megyei Civil Szövetség elnöksé-
gi ülése.
• Június 27. Bácsalmási társ-
egyesület 5 vezetõségi tagja ta-
pasztalatcserére látogatott hoz-
zánk.
• Június 30. Lakitelek – Fogya-
tékosok napja. A rendezvényre
27 fõvel mentünk. A fõzõverse-
nyen az I. díjat nyertük el. Haza-
érkezvén a Csorba Házi esték
mûsorát tekintettük meg.
• Július 8. Kiskunmajsai gyógy-
fürdõzés 71 fõvel.
• Július 12-13. Jászszentlászló –
képzés.
• Július 14. Kiskunhalasi Egye-
sület „Figyelj ránk” rendezvé-
nyén 20 fõvel vettünk részt, az
Anna-táncsoport mûsort adott. 
• Szeptember 1. Kerekesszéke-
sek találkozója a Fenyõ Miksa
könyvtárban.
• Szeptember 11. Kommuniká-
ciós tréning 15 fõ önkéntessel.
• Szeptember 21. Képzés Buda-
pesten.
• Szeptember 22. Póniverseny
és a szüreti felvonulás az Anna-
tánccsoport részvételével.
• Szeptember 25. Kommuniká-
ciós tréning. 
• Szeptember 28. A Jázmin vi-
rágkötõ klub tagjai 60 virágkom-
pozíciót készítettek a vasárnapi
szüreti mulatságra.
• Szeptember 30. Szüreti mulat-
ság 200 fõ jelenlétével.
• Október 9. Kommunikációs
tréning a 15 fõ önkéntes részvé-
telével.
• Október 10. Mórahalomra
mentünk 15 fõvel az Erzsébet
Gyógyfürdõbe bérletet váltani,
ami mindössze 1.800 Ft 10 al-
kalomra a MEOSZ igazolvány
felmutatásával.
• Október 21. Bácsalmási társ-
egyesület külföldi konzorciu-
mos partnerrel találkozott. Az
ünnepélyen egyesületünket
egy fõ képviselte. A Jánoshalmi
MK egyesület hagyományos
Pöttyös Báljára egyesületünktõl
2 fõ vett részt.

• Október 23. Kedd. A koszorú-
zási ünnepségen egyesületünk
kis csoportja vett részt, koszorút
helyeztünk el a forradalmi em-
lékmûnél.
• Október 24. Kommunikációs
tréning.
• Október 27. A 20 éves a Bács-
almási nyugdíjas klub jubiláló
ünnepélyén 20 fõvel vettünk
részt. Anna tánccsoportunk
színvonalas tánccal köszöntöt-
ték az ünneplõket.
• November 4-11-ig. Hajdúszo-
boszlói gyógyüdülésre mentünk
64 fõvel, immár 13. alkalom-
mal.
• November 15. Budapesten a
MEOSZ-ban2 fõ könyvelõi kép-
zésen vett részt.
• November 22. Civil Fórum 32
fõ jelenlétével. Bácsalmás, Já-
noshalma, Kiskunhalas Kistéség
Civil vezetõi részére elõadást
tartottak az NCA Tanács és a
Dél-Magyarországi Regionális
Kollégium Vezetõi.
• November 23. Budapest. Kép-
zés és látogatás a Mozgássérül-
tek Országos Intézetébe.
• November 24. Szombat Sze-
derinda Népzenei Egyesület
népzenei találkozóján vettünk
részt 40 fõvel. Anna tánccsopor-
tunk itt is tánccal színesítette a
programot.
• November 25. Jázmin Virág-
kötõ klub tagjai adventi koszo-
rúkat kötöttek 10 fõvel.
• December 1. Kerekesszékes
találkozó 8 fõvel. Adventi  ko-
szorú kötés volt a program. Ezen
a napon 20 fõ Kecelre utazott a
Virágkiállítás megtekintésére.
• December 8. Galambfesztivá-
lon 24 lelkes versenyzõ süte-
ménysütésben jeleskedett. A
verseny eredményeként az I. és
II. díjat hoztuk el. Ugyanekkor a
fõzõversenyen résztvevõ egy
versenyzõnk az I. díjat kapta.
• December 9. Öregmajorban
szentmise után János Atyát kö-
szöntöttük esperesi kinevezése
alkalmából.  Az öregmajori cso-
portunk süteménnyel kedveske-
dett a mélykúti tagoknak, jelen-
lévõknek, mi pedig naranccsal
ajándékoztuk meg õket a közel-
gõ karácsonyi hangulatban.

Mi történt 2007-ben?
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A MAGYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY
2008. ÉVI PÁLYÁZATAIRÓL

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány továbbra is támogatja a
szociálisan rászorultak kedvezményes üdültetését. Az érintettek
2008. február 1-jétõl pályázat útján igényelhetnek támogatást. 

A pályázati kiírások és a szükséges formanyomtatványok janu-
ár közepétõl állnak rendelkezésünkre. 

További információt ügyfélfogadási idõben tudunk biztosítani.

Magyarországon jelenleg
mintegy nyolcszázezer fõ meg-
változott munkaképességû,
rokkantnyugdíjas, akiknek több
mint a fele, 450 ezer nyugdíj-
korhatár alatti személy. Közü-
lük csupán tíz százalék dolgo-
zik. A jogszabályi változtatások
elsõsorban ezt a csoportot érin-
tik, jövõbeli célként jelölve
meg megmaradt munkaképes-
ségük felerõsítését.

A megmaradt munkaképes-
ség megállapítására új orvos-
szakértõi rendszert hoznak lét-
re, illetve bevezetik a rehabili-
tációs járadékot. Mit jelent a
komplex minõsítési rendszer,

ki jogosult a rehabilitációs já-
radékra? Igénylés, megállapí-
tás, folyósítás? Hol és mekkora
összeg? És meddig?

Annyi biztos, hogy 2008. ja-
nuár 1-jétõl lépett életbe az
ide vonatkozó törvény. A töb-
bi pedig számtalan kérdõjel! 

A tervek szerint minden kis-
térségben kialakítják az új
komplex rehabilitációs szolgál-
tatási rendszert. Bizakodva
várjuk a szolgáltatási rendszer
mûködését, hogy tagjainknak
ez irányú, nem kevésbé fontos
kérdéseikre megfelelõ tájékoz-
tatást tudjunk adni.

Forrás: Internet

Mórahalmi kedvezményes bérlet
Mint már több ízben közzétettük a Mórahalmi Erzsébet

Gyógyfürdõben azon egyesületi tagjainknak, akik érvényes
MEOSZ tagsági könyvvel rendelkeznek, kedvezményes bérletet
vásárolhatnak. A 10 alkalomra szóló bérletet 3 hónap alatt le-
het felhasználni egyéni odautazással. Aki teheti, és szüksége is
van a termálvíz adta gyógyulásra, használja ki a lehetõséget, és
váltson bérletet.

TÁMOGATÁSOK, 
KEDVEZMÉNYEK
Az alábbiakban felsoroljuk

azon támogatási formákat,
melyek jogosultsági feltétele-
iknek megléte esetén egyesü-
letünknél igényelhetõk, vagy
ügyintézésében segítséget tu-
dunk nyújtani: • Lakás-aka-
dálymentesítési támogatás; •
Közlekedési támogatás (parkolá-
si igazolvány);• Fogyatékossági
támogatás; • Súlyos fogyatéko-
sok kedvezményei a Mélykúti
Önkormányzatnál; • Egyszeri
gyógyszersegély; • Méltányossá-
gi nyugdíjemelési kérelmek

További részletes tájékozta-
tást ügyfélfogadási idõben,
egyesületi irodánkban adunk.

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés, tanácsadás,

klubfoglalkozások, elõadások,
kirándulások és kedvezményes
szolgáltatások szervezése, vér-
nyomásmérés, gyógytorna,
gyógyüdültetés, szobai kerék-
pár és gyógyászati segédeszkö-
zök kölcsönzése. Könyvet-ház-
hoz program, ingyenes inter-
netes szolgáltatások.

TAGDÍJAINKRÓL
A tavalyi közgyûlésünk ha-

tározata szerint egyesületünk
éves tagdíja változatlanul
1.000 Ft. Kérjük, hogy befize-
téseiket kizárólag a FÓKUSZ
Takarékszövetkezet mélykúti
fiókjában tegyék meg. (Mély-
kút, Petõfi tér 3.) Befizetés
elõtt, ügyfélfogadási idõben
szíveskedjenek felkeresni
egyesületi irodánkat.

SZJA 1%-RÓL
Kérjük egyesületi tagjainkat,

hogy személyi jövedelemadó-
juk 1%-ának felajánlásával tá-
mogassák egyesületünk mû-
ködési céljainak megvalósítá-
sát. Ha Ön nem fizet SZJA-t,
kérje meg családtagjait, isme-
rõseit, barátait, hogy részünk-
re tegyék meg felajánlásaikat.
Adószámunk: 18343438-1-03
Köszönjük! 

Közlekedési támogatás
beadásának határideje: áp-
rilis 30-a, a Polgármesteri
Hivatalban.

Hozzávalók: 30 dkg háj, 40
dkg liszt, 2 tojás sárgája, só, fe-
hérbor, lekvár

A hájat megtisztítjuk hártyái-
tól, húsdarálón megdaráljuk, és
hideg helyre tesszük. A lisztbõl,
a tojássárgákból, a fehérborból
rétestésztát gyúrunk, jól kidol-
gozzuk, hogy apró hólyagok ke-
letkezzenek a tészta felületén.
Lisztezett gyúródeszkán 1,5 cm
vastagra nyújtjuk, és késsel rási-
mítjuk a hájat. A tésztát könyv-
szerûen összehajtogatjuk, 1 cm

vastagra nyújtjuk, és még két-
szer hajtogatjuk, közben mindig
legalább 20 percet pihentetjük.
Az utolsó pihentetés után fél
cm vastagra nyújtjuk, forró kés-
sel felvagdossuk 4 cm széles és
7 cm hosszú darabokra. Mind-
egyik tésztadarabra egy diónyi
lekvárt rakunk. Félbehajtjuk,
megszórjuk cukros mandulával
vagy vagdalt dióval. Sütés elõtt
két órát pihentetjük hideg he-
lyen. Közepes hõmérsékletû sü-
tõben sütjük.

Vicc
ELMEGYÓGYINTÉZETBEN

Újságíró készít riportot az
elmegyógyintézetben. Azt
kérdi a fõorvostól:

– Hogyan állapítják meg egy
páciensrõl, hogy már elhagy-
hatja a kórházat?

– Vannak olyan feladata-
ink, amiket helyesen végre-
hajtva bizonyíthatják elmeál-
lapotukat.

– Tudna egy ilyen példát
mondani?

– Persze. Vegyük például
ezt: van egy kád, teli vízzel.
Van a fürdõszobában három
tárgy: egy kiskanál, egy pohár
és egy vödör. Melyikkel tün-
tetné el a vizet a kádból?

– Ó, hát ez egyszerû! Min-
den normális ember a vödröt
választaná.

– Nem, minden normális em-
ber kihúzná a dugót a kádból.

• December 12. Kibõvített ve-
zetõségi ülésen értékeltük az
évet, készülõdtünk az évzáró
ünnepélyre. Az Öregek Ottho-
nában ezen a napon a Jázmin
virágkötõ klub részérõl 33 idõs
néninek készítettem karácsonyi
díszt, s ezzel kívántam mind-
annyiuknak békés, boldog kará-
csonyt, egyesületünk tagjai és
magam nevében.
• December 14. Budapest Csu-
paszívek Társasága képzés.
• December 15. A Kiskunhalasi
Egyesület karácsonyi és egyben
10 éves évfordulóját ünnepelte,
melyen egyesületünket kettõ fõ
képviselte.
• December 16. Karácsony elõt-
ti évzáró ünnepség 200 fõ rész-
vételével. A meghitt hangulatú
rendezvényt a mélykúti óvodá-
sok, Kopcsek Tamás és Sári Dia-
na tánca tette emlékezetessé.
• December 17. Jánoshalmán
megalakult a Kistérségi Civil
Egyesület, melyhez egyesüle-
tünk is csatlakozik.
• December 29. A 2007. év zá-
ró programja Pécsett, a
Hyppolit, a lakály c. zenés játék
megtekintése volt. Ezen a nagy-
szerû elõadáson 42 fõ vett részt.

Holka Istvánné elnök

Rokkantnyugdíj helyett
rehabilitációs járadék

Recept: HÁJAS KALÁCS
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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: 06 70 458 2450

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

E-mail: mmemelykut@emitelnet.hu
Honlap: www.mmemelykut.hu
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FÕBB TÁMOGATÓINK
Mélykút Nagyközség Önkormányzata • R. K. Egyházközség

MEOSZ • NEMZETI CIVIL ALAP • EMITEL RT • BKKM-i Szociális Közalapítvány
FEBÖSZ • Szvetnik Joachim Általános Iskola • JOZSMÁR BT – Baromfi szaküzlet

A KI MIT TUD közönsége

EGYESÜLETÜNK ÉLETÉBÕL

Majsai ebéd

Tagjaink
az orvosi elõadáson

Községi szemétgyûjtési akció Mórahalmi gyógyfürdõJázmin virágkötõ klub

Anna táncklub fellépése Kiskunhalason

Számítógépes tanfolyam

Óvodások
az Évzáró ünnepségen

Hajdúszoboszlói vidám est


