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Képeink a 2008. év legrangosabb esemé-
nyén, az immár 7. alkalommal – ezúttal
regionális szinten – megrendezett Kultu-
rális Fesztivál és Mákoskalács-sütõ ver-
senyen készültek.

A zsûri
munka közben

Báics Ernõ,
a mák adományozója

Bányai Gábor, a Bács-Kiskun
Megyei Közgyulés elnöke
megnyitja a rendezvényt

KÉRJÜK, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGASSA EGYESÜLETÜNK MÛKÖDÉSÉT!
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Vendégeink az ünnepségen

Az Anna tánccsoport fellépése
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Mi történt 2008-ban?
Részlet a  2008. decemberi évzáró ünnepségen elhangzott elnöki beszámolóból

JANUÁR
•18-ánHajdúszoboszlói gyógy-
üdülõ csoport találkozója het-
ven fõvel.
•26-án Farsangi KI-MIT-TUD?
120 fõ jelenlétével.
• 30-án HEFOP pályázat záró
rendezvényén beszámoló a
kétéves kommunikációs tré-
ningrõl.

FEBRUÁR
•10-én TÁMPONT alkalmi ki-
adványunk megjelentetése
• 14-én Dr. Gasztonyi Gyön-
gyi reumatológus fõorvos asz-
szony elõadása volt a Csorba
Házban 60 fõ jelenlétével. 

MÁRCIUS 
• 1-jén Kerekes székes találko-
zó húsvéti virágkötészettel 6 fõ-
vel a Könyvtárban.
• 2-7-ig egyesületünk vezetõ-
sége tanulmányúton vett részt
Mosonmagyaróváron, a Moz-
gáskorlátozottak Egyesületénél.
• 7-én Elnökségi ülés Kecske-
méten a BKKM-i Civil Szerveze-
tek Egyesületénél.
• 8-án Újszegedi gyógyfürdõ-
zés 12 fõvel.
• 11-én Öregmajori csoport
találkozója. A kertésznapon
12 fõ serénykedett.
•12-én Jázmin virágkötõ Klub
húsvéti virágkötészete volt és
tojás festés 20 fõ részvételével.
• 18-án 50 húsvéti csomag ki-
osztása beteglátogatással. Ezt
hat önkéntesünk végezte.
• 23-án Öregmajori Csoport
találkozója.

ÁPRILIS 
• 5-én Ménteleken a Bács-Kis-
kun Megyei Civil Szervezetek
Egyesülete Tisztújító Közgyûlé-
sén 5 fõ vett részt.
• 10-én TÁMPONT kiadvány
megjelentetése.
• 14-én Öregmajori csoport
találkozója.
• 25-én Közgyûlés 50 fõvel.
Jelölõbizottság választása.
• 29-én A kétéves kommuni-
kációs tréningen résztvevõ 15
fõ találkozója.

MÁJUS 
• 3-án Kerekes székes találko-
zó 5 fõvel.
• 16-án Budapest MEOSZ
Központban képzés 2 fõ rész-
vételével.
• 23-án Tisztújító közgyûlés
110 fõ részvételével.
• 31-én „Ez a mi napunk”
Egyesületünk majálisa 120 fõ
részvételével.
• 31-én Ifjúsági csoport alakul
a majálison, 12 fõvel.

JÚNIUS
•7-én Kerekesszékes találkozó
• 8-án Öregmajori kerékpár-
túra 40 fõvel. 
• 22-én Kiskunmajsai fürdõ-
zés 49 fõvel.
• 27-én Elnökségi ülés Buda-
pesten 2 fõ részvételével.
• 28-án Lakitelken a
Fogyatékosok Napja címû ren-
dezvényen 2 fõ vett részt.

JÚLIUS
• 5-én Jánoshalmi nyugdíjas
klub rendezvényén Anna Tánc-
csoport 10 fõvel szerepelt.
• 11-én MK. Kiskunhalasi
Egyesülete „Figyelj ránk” c.
rendezvényén 15 fõvel jelen-
tünk meg, Anna tánccsoport
itt is fellépett.
• 27-én MK. Kiskunfélegyházi
Egyesülete rendezvényén a
tánccsoport 12 fõvel szerepelt.

AUGUSZTUS
•9-én Bácsszõlõsön a Faluna-
pon az Anna Tánccsoport és
17 fõ vett részt.

SZEPTEMBER
• 12-én Bács-Kiskun Megyei
Mozgáskorlátozottak Egyesü-
leteinek Tanácsa 15 fõ részvé-
telével a Csorba Házban tar-
tott megbeszélést.
• 14-én Szüreti felvonuláson
tíz táncosunk adott mûsort.
• 15-én Baján, a BÁCISSZ
NCA tájékoztatón egy fõ vett
részt.
• 20-án Kétnapos rendezvé-
nyünk sportnappal kezdõdött,
6o fõ részvételével.  
• 21-én Regionális Kulturális
Fesztivál és mákos kalács sütõ
verseny a Sportcsarnokban
280 fõvel.
• 24-én Cukorbetegek klubja
alakult 16 fõvel a Csorba Ház-
ban.
• 25-én Civil kerekasztal az
elektori bejelentkezéssel kap-
csolatban tartott megbeszélést a
Csorba Házban.

OKTÓBER
• 3-án
Egészség megõrzõ torna indult
22 fõvel Csontos Ferenc Tanár
Úr vezetésével.
• 15-én Cukorbetegek klubja
találkozója 26 fõvel. Itt Kiskun-
halasról Dr. Tóth Mária fõor-
vos asszony elõadását hallgat-
hattuk meg.
• 19-én Mûvelõdési Házban
az Idõsek világnapja alkalmá-
ból rendezett ünnepségen 30
tagunk jelent meg.

NOVEMBER
• 22-én A MK. Jánoshalmai
Egyesülete megalakulásának
15. évfordulójának ünneplé-
sén 3 fõ jelent meg.
• 27-én Kecskeméten a Bács-
Kiskun Megyei Civil Szerveze-
tek Egyesületénél elnökségi
ülésen 1 fõ vett részt.
• 29-én Szederinda Népzenei
Együttes Népzenei Találkozó-
ján 25 fõ volt jelen.

DECEMBER
• 9-én Kistérségi Ifjúsági Talál-
kozót rendeztünk a fogyaték-
kal élõ fiatalok részére melyen
a térségbõl 20 fõ vett részt kí-
sérõvel.
• 14-én Karácsonyi évzáró
ünnepély 200 fõvel került
megrendezésre.
• 17-én Cukorbetegek klubjá-
ban Dr. Petõ Ildikó belgyó-
gyász háziorvos elõadását tar-
tott.
• 18-án Karácsonyi betegláto-
gatás alkalmával 50 karácsonyi
csomagot juttattunk el sorstá-
rainkhoz.

Röviden ennyi progra-
munk volt ebben az évben.

Írásos tájékoztatót 2008-ban
2 alkalommal küldtünk tagja-
inknak.

Minden tagunk születésnap-
jára képeslappal kedvesked-
tünk. Megértésüket köszön-
jük, hogy az üdvözlõlapot
nem pont abban a hónapban
kapják, amikor aktuális, de a
postás szolgálat sem egyszerû
ma már, így egyszerre több ha-
vi üdvözlet kerül kiküldésre.

Tagdíjunk változatlanul
1.000 Ft. Tagdíjfizetési ará-
nyunk 99 %.

MÛKÖDÉSÜNKHÖZ SZÜKSÉ-
GES ANYAGI FORRÁSAINK:

• Tagdíjak • MEOSZ tagará-
nyos támogatás • LÁT ügyek
költségtérítése • Önkormány-
zati támogatás • Megyei Ön-
kormányzat támogatása • Pá-

Ismét eltelt egy év, elérkezett az esztendõ legszebb összejö-
vetele, a karácsonyi évzáró ünnepély. A karácsonyfánk egyre
szebb, minden évben díszesebb. Oly gyönyörû, hogy ezt nem
lehet szó nélkül hagyni. Magunk mögött hagytunk egy évet, s
bizakodva kezdjük a következõt. Röviden számot adok az el-
múlt év sikereirõl, eredményeirõl, esetleges hiányosságairól.

A taglétszámunk az idén meghaladta a 700 fõt. Ez a szám,
úgy gondolom, azt bizonyítja, hogy valamiért érdeklõdnek
egyesületünk tevékenysége iránt, valami vonzza az embere-
ket, hogy egyesületünk tagjai lehessenek. A valahová tartozás
igénye egyesületünk kezdete óta fennáll az érdeklõdõk, az új
belépõk körében.

AZ ELMÚLT ÉVI PROGRAMJAINKRÓL RÖVIDEN:
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lyázatokon elnyert támogatás •
NCA mûködési támogatása,
ami 2003. óta komoly szerepet
játszik a civil szervezetek  életé-
ben • SZJA 1%-a.

Külön köszönöm Bányai
Gábor úrnak, a megyei köz-
gyûlés elnökének, Gelányi Já-
nos polgármester úrnak,  a
képviselõtestületi tagok és más
magánszemélyek nagylelkû
támogatását.

Köszönöm Bolvári János es-
peres plébános úrnak, hogy
helyet ad egyesületünknek,
Novák László iskolaigazgató
úrnak, hogy használhatjuk a
tornatermet, és Börcsökné Kiss
Erzsébet kultúr igazgató asz-
szonynak, hogy helyet ad a ke-
rekes székes tagjaink csoport-
találkozóinak. 

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉS

Idén lejárt a vezetõség mandá-
tuma, mint említettem, tiszt-
újító közgyûlést tartottunk. A
megválasztott vezetõség az
egyesületi tevékenységét a to-
vábbiakban is a szolgálat szó
jegyében, önkéntesként, térí-
tés nélkül végzi. 

Megköszönöm a vezetõség
egész évi önzetlen, lelkes
munkáját, melyre a továbbiak-
ban is számítok.  

AMIRÕL MÉG NAGYON FON-
TOS SZÓLNOM:

Idén immár 14. alkalommal a
hajdúszoboszlói gyógyüdülé-
sen 91 fõvel vettünk részt. 

A novemberben megvaló-
sult felejthetetlen egyhetes pi-
henést, gyógyulást január vé-
gétõl kitartó szervezõmunka
elõzte meg. Az üdülési csek-
kek bonyolításával bizony sok
nyugdíjas korú tagtársunk
üdülési költségének csökken-
téséhez, s egyben egy kis testi-
lelki felüdüléséhez járultunk
hozzá .

Minden tagtársam nevében
külön köszönöm meg Rasztik
Tibornak, egyesületünk titká-
rának az üdülési csekkek bo-
nyolításával kapcsolatban vég-
zett önzetlen, fáradtságot nem
kímélõ munkáját.

CSOPORTJAINK

Megemlítem egyesületünkben
mûködõ különbözõ csoporto-
kat, s ezúton fejezem ki köszö-
netem egész évi lelkes, kitartó
tevékenységükért.
• Idén az Anna tánccsoport
sok szép szereplésrõl hozott
elismerõ oklevelet. Vezetõjük:
Dora Lajosné.
• A kerekes székes csoport
vezetõje Kothencz Mária.
Hosszú évek óta színesíti ren-
dezvényeinket saját szerzemé-
nyû írásai, versei elõadásával
is. A karácsonyfán látható
szép, kis szíveket õk készítet-
ték ,melyek  az együtt töltött
idõ, a közös alkotás értékét,
szépségét is viselik.
• Az öregmajori csoportunk
vezetõje Kiss Gáborné. Tevé-
kenységük nagyon körülmé-
nyes, mert Öregmajorban fõ-
leg idõs, munkában megfá-
radt, beteg tagjaink vannak.
• A „Jázmin” virágkötõ klub
tevékenységét jómagam veze-
tem. Az idén a húsvéti és kará-
csony elõtti  kötészetet kivéve
szünetelt a klubtevékenység a
nyári kéztörésem miatt. De
nem adtuk fel, újult erõvel
kezdjük majd ismét 2009-
ben.
• MEOSZ központunk az idei
évet a „Az Ifjúság évének” ne-
vezte ki. Mint már említettem,
12 fõvel alakult meg az Ifjúsá-
gi Csoport, vezetõjük Szabó
Antalné. Kistérségi Ifjúsági Ta-
lálkozót szerveztünk, melynek
nagy sikere volt, s a folytatását
Húsvétra tervezzük, bízva a fi-
atalságban!
• Többször szóba került, s úgy
éreztük, megfelelõ érdeklõdés
van a cukorbetegséggel kap-
csolatban. Ezért alakítottunk
egy Cukorbeteg Klubot, mely-
nek csoportvezetõje ugyan
még nincs, de rendszeresek a
találkozások. 

Kiemelten említem még meg
a mosonmagyaróvári tanul-
mányutat, melyrõl nagyon
hasznos tapasztalatokkal tért
haza a Vezetõség, amit  már te-
vékenységünk magasabb szintû
ellátásával hasznosítunk is.

Nem hagyhatom szó nélkül
a Sportnappal kezdõdõ Szüre-
ti Kulturális Fesztivál rendez-
vényünket a már hagyomány-
nyá vált mákos kalács sütõ ver-
sennyel sem, melyen 260 fõ
jelent meg, s ez már regionális
szintûvé nõtte ki magát.

Amit meg kell említenem ta-
lán hiányosságként az elmúlt
évrõl:
• Az egynapos programjaink
csak részben valósultak meg.
Pár alkalommal nem jött össze
a létszám, de olyan is adódott,
hogy ugyanazon a napon más
rendezvények is voltak. 
• A mórahalmi kedvezményes
bérlet váltása még, ami az egy-
napos gyógyfürdõzés szerve-
zését megváltoztatta, de en-
nek csak örülhetünk, hogy
ilyen lehetõség is van.
• Tavasszal említettük, hogy
csoportokat szeretnénk kiala-
kítani helyben és vidéken is.
Csoportok megalakítása ez
idáig nem történt meg. A
2009-es évben arra koncent-
rálunk, hogy ez megvalósul-
jon, s így egy-egy csoportveze-
tõ személyén keresztül köze-
lebb kerülünk tagjainkhoz,
lesz  kapocs, aki könnyíti a fel-
merülõ problémák  gördüléke-
nyebb megoldását.

PÁLYÁZATOKRÓL:

Küzdünk fáradhatatlanul, mert
az egyre dráguló és egyre ne-
hezedõ gazdasági helyzetben
bizony össze kell szedni ma-
gunkat, hogy a rendezvények
színvonalát megõrizhessük, s a
megfelelõ anyagi forrásokat
elõ tudjuk teremteni, hogy te-
vékenységünket minél színvo-
nalasabban, s megfelelõ szak-
értelemmel tudjuk ellátni.
2008-ban 10 pályázatot ad-
tunk be különbözõ helyekre,
melyek  többnyire sikeresek
lettek.

TERVEINKRÕL RÖVIDEN:

Ügyfélfogadási idõben tovább-
ra is várjuk tagjainkat és az ér-
deklõdõket, minden olyan té-
mában ami bennünket érint,és
lehetõségeinkhez mérten meg-

adjuk a szükséges segítséget.
Egyben kérjük tagtársaink meg-
értését, ha nem sikerült min-
denben mindig maximálisan
teljesíteni kéréseiket.
• A klubok mûködtetését ter-
vezzük folyamatosan a 2009-
es évben is.
• Gyógytornát szeretnénk
folytatni  10-es turnusokban.
• Egy és többnapos kirándulá-
sokat szervezünk, valamint a
szokásos gyógyüdülést
• Születésnapi képeslapokat
szeretnénk küldeni úgy mint
az eddigiekben is.
• Beteglátogatás húsvétkor és
karácsonykor.
• Egyesületünk 2009-ben el-
érkezik a 15 éves mûködésé-
hez. Méltóképpen szeretnénk
megünnepelni, kellõ tisztelet-
tel megemlékezve a mögöt-
tünk hagyott 15 év számtalan,
felejthetetlen élményével. 

Programjainkról a TÁM-
PONT kiadványunkban, az
Önkormányzati Tájékoztató-
ban, a Csorba ház kapuján lé-
võ hirdetõtáblán adunk hírt.

Köszönjük, hogy tagjaink
rendezvényeinken, kirándulá-
sainkon, elõadásainkon, a
klubfoglalkozásokon aktívan
részt vesznek.

A majd lángra lobbanó gyer-
tyák fényével emlékezzünk
azokról a tagtársainkról, akik a
mai ünnepélyünkön már nem
lehettek jelen.
Egyesületünk munkatársainak
megköszönöm az egész évi ki-
tartó munkát, támogatóinknak
pedig az anyagi segítséget.

Köszönöm mindazok mun-
káját, akik lehetõvé tették,
hogy a mai összejövetelünk
megvalósulhasson.

Kedves Vendégeinknek, tá-
mogatóinknak, egyesületi tag-
jainknak, pártoló tagjainknak
kívánok a Vezetõség nevében
boldog karácsonyt és egy re-
ményteljes, békés újesztendõt.
Az ebédhez jó étvágyat, a nap
többi részében kellemes idõ-
töltést, szórakozást.

Köszönöm a türelmüket, kö-
szönöm, hogy meghallgattak!
Mélykút, 2008. december 14.

Holka Istvánné elnök
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Várhatóan még januárban a
kormány elé kerül a mozgás-
sérültek parkolását megköny-
nyítõ rendeletmódosítás. Igaz,
majdnem egy évet kellett vár-
ni rá. Az új rendelet szerint
nem a háziorvosok, hanem az
Országos Rehabilitációs Szak-
értõi Intézet orvosai állítanák
ki a szükséges szakvéleményt.

Más változás is lenne, de a
szakértõk még egyeztetnek. A
kormány a Fókusz címû tévé-
mûsor egyik oknyomozó ri-
portja után kezdett el komo-
lyabban foglalkozni a témával
– hangzott el szombat este az
RTL Híradóban. Hamis orvosi
papír – ilyet szerzett a Fókusz
egyik riportere nagyjából egy
éve, pedig õ egészséges. Né-
hány tízezer forintjába került,
és ezután az okmányirodában
sem volt nehéz dolga. A kor-
mány tervei szerint az egyik
legfontosabb változás az lenne,
hogy nem a háziorvosok, ha-
nem az Országos Rehabilitáci-
ós Szakértõi Intézet adná ki a
szakvéleményeket. Központi
adatbázist hoznának létre az
igazolványok használóinak el-

lenõrzésére, és ha valaki jogo-
sulatlanul parkol, annak akár a
kocsiját is elszállíthatnák.

Kondorosi Ferenc kormány-
biztos azt mondta, hogy javas-
latuk szerint kiemelt szabálysér-
tés kell legyen a parkolóhely jo-
gosulatlan elfoglalása, meg-
emelt összegû szabálysértési
bírsággal. És meg kell vizsgálni,
hogy az objektív felelõsség erre
a szabályszegésre kiterjeszthe-
tõ-e - tette hozzá. A kormány-
szóvivõ szerint sok érdekvédel-
mi szervezettel kellett egyeztet-
ni, ezért húzódik a rendelet-
módosítás. Budai Bernadett
úgy fogalmazott: annak érde-
kében tartott idáig az egyezte-
tés, hogy megfelelõen szigorú
jogszabály készülhessen, de
utóbbi még ebben a hónapban
megszületik. A tényfeltáró ri-
port után egyébként a rendõr-
ség is nyomozásba kezdett,
vesztegetés gyanúja miatt. Nyi-
latkozni nem akartak, de írás-
ban annyit közöltek, hogy az-
óta két gyanúsítottja van az
ügynek, amelyet hamarosan
vádemelési javaslattal továbbí-
tanak az ügyészségnek.

Ráfázhatnak
a rokkantkártya-csalók

TÁMOGATÁSOK, 
KEDVEZMÉNYEK
Az alábbiakban felsoroljuk
azon támogatási formákat, me-
lyek jogosultsági feltételeinek
megléte esetén egyesületünk-
nél igényelhetõ, vagy ügyinté-
zésében segítséget tudunk
nyújtani: • Lakás-akadálymen-
tesítési támogatás • Közleke-
dési támogatás (parkolási iga-
zolvány) • Fogyatékossági tá-
mogatás • Súlyos fogyatékosok
kedvezményei a mélykúti Ön-
kormányzatnál • Egyszeri
gyógyszersegély Méltányossági
nyugdíjemelési kérelmek. 

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

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés, tanácsadás, klub-
foglalkozások, elõadások, kirán-
dulások és kedvezményes szol-
gáltatások szervezése, vérnyo-
másmérés, gyógytorna, gyógy-
üdültetés, szobai kerékpár és
gyógyászati segédeszközök köl-
csönzése. Könyvet-házhoz prog-
ram, ingyenes Internetes szolgál-
tatások.

TAGDÍJAKRÓL
A tavalyi közgyûlésünk határo-
zata szerint egyesületünk éves
tagdíja változatlanul 1.000.- Ft.
Kérjük, hogy befizetéseiket ki-
zárólag a FÓKUSZ Takarékszö-
vetkezet mélykúti fiókjában te-
gyék meg. (Mélykút, Petõfi tér
3.) Befizetés elõtt, ügyfélfoga-
dási idõben szíveskedjenek fel-
keresni egyesületi irodánkat.

SZJA 1%-ról
Kérjük egyesületi tagjainkat,
hogy személyi jövedelemadó-
juk 1%-nak 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 be-
adásának határideje: április
30-a, a Polgármesteri hiva-
talban.

PROGRAMJAINK

• EGYESÜLETI KI MIT TUD? 
Idõpontja: 2009. február 14-
én (szombat) a Mûvelõdési
Házban. Fellépõk jelentkezé-
sét január 29-ig várjuk.
• SZÍNHÁZI ELÕADÁS BAJÁN
A Kaposvári Várszínház mûvé-
szei: A miniszter félrelép c.
vígjátékot adják elõ. Idõpont:
2009. február 23. hétfõ. Indu-
lás: 15.30 órakor. Költség:
2.300 Ft/fõ. Jelentkezéseket
február 18-ig várjuk.
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET
GYÓGYFÜRDÕBEN érvényes
egyesületi tagkönyv felmutatá-
sa mellett 10 alkalomra szóló
kedvezményes bérlet váltható
3.500 forintért, melyet három
hónap alatt lehet felhasználni
egyéni odautazással.
• EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TOR-
NA kedden 16.45 és pénteken
17 órakor kezdõdik az Általá-
nos Iskola tornatermében.
• A PACSIRTA UTCAI BA-
ROMFIBOLTBAN 2009. évi tag-
díjfizetést követõen ismét ked-
vezménnyel lehet vásárolni.
• SZOBAI KERÉKPÁR köl-
csönzése Borsos Antalnénál a
460-660-os telefonszámon.
• ÜGYFÉLFOGADÁS: szerda
14-17 és csütörtök 9-12 óráig.

•Ügyfélfogadás: szerda 14-17
és csütörtök 9-12 óráig. Támo-
gatások ügyintézése, tanács-
adás ügyfélfogadási idõben.
• Csoportos egészségmegõr-
zõ torna minden kedden és
pénteken du. folyamatosan 
• Születésnapi lapok küldése
tagjaink részére
• „Könyvet-házhoz” program
folyamatosan
• Ifjúsági csoporttalálkozásai
a Csorba-házban a hónap elsõ
hétfõjén 
• Kerekes székes tagok talál-
kozója a hónap elsõ szerdáján
a Könyvtárban
• Öregmajori klubfoglalkozá-
sok a hónap második szerdáján.
• Cukorbetegek klubja találko-
zásai a hónap harmadik szer-
dáján a Csorba Házban.

• Jázmin Virágkötõ Klub talál-
kozásai a hónap negyedik szer-
dáján , illetve alaklomszerûen a
meghirdetett idõpontban.

Január • Vezetõségi ülés •
Üdülési tájékoztató • Tám-
pont–hírlevél kiadása
Február • „Farsangi KI-MIT
TUD? • Önkormányzati Kép-
viselõtestületi ülésen beszá-
moló • Orvosi elõadás  
Március • Tanulmányút Gyu-
lára • Színházlátogatás • Ifjú-
sági találkozó
Április • Vezetõségi ülés •
Közgyûlés • Húsvét elõtti be-
teglátogatás, ajándékcsomag-
ok átadása • Támpont – hírle-
vél kiadása
Május • MEOSZ közgyûlés és
Esélyegyenlõségi Nap •

MEOSZ képzés • Esélyegyen-
lõségi nap
Június • 2 napos kirándulás
Eger-Mezõkövesdre
Július • Gyógyfürdõzés Kiskun-
majsán
Augusztus • Mélykúti Napo-
kon részvétel
Szeptember • Szüreti mulat-
ság és mákos kalácssütõ ver-
seny • 15. éves jubileumi ün-
nepség és kiadvány   
Október • Gyógyfürdõzés  No-
vember 8 napos gyógyüdülés
Hajdúszoboszlón
December • Karácsonyi üd-
vözletek kiküldése • Vezetõ-
ségi ülés • Egyesületi évzáró
ünnepély • Színházlátogatás •
Karácsonyi beteglátogatás, ka-
rácsonyi csomagokkal. 

Egyesületünk 2009-es munkaterve
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Meleg szívvel és szeretettel te-
szek eleget a felkérésnek, hogy
szóljak, szavaimmal emlékezzek
a Mozgáskorlátozottak
Egyesületének karácsonyi ünne-
pi rendezvényérõl. Elvadult vilá-
gunkban a szeretet e kis szigetén
megjelenni nagyon jó érzés. Ka-
rácsony közeledtével az embe-
rek többsége még mindig a sze-
retetre gondol, eszébe jut az
egész évben elfelejtett nagyné-
ni, nagymama, a testvér és a
szülõ, a temetõben pihenõ
rokonok. A Mozgáskorlátozot-
tak Egyesületének hosszú évek
óta kiemelt feladata nem elfelej-
teni tagjait és szeretettel, figyel-
mességgel megajándékozni. Eb-
ben az a legszebb, hogy szinte
az év minden napján ezt teszik. 

A Béke Étteremben jó hangu-
lat és nagyon szépen feldíszített
karácsonyfa és mosolygós, ked-
ves szervezõk fogadták az érke-
zõket. Én elõször vettem részt
ezen a rendezvényen, de már
élménybeszámolókból értesül-
tem csa ládias hangulatáról. Er-
rõl magam is meggyõzõdhet-
tem és öröm mel tapasztaltam,
hogy Gelányi János polgármes-
ter úr,  Kovács Tamás alpolgár-
mester úr és a község képviselõi
is megtisztelték jelenlétükkel az
eseményt. Bolvári János, közsé-
günk plébánosa kedves moso-
lyával áldást hozott és meleg
szeretet. Az óvodások lelket
melengetõ karácsonyi játéka a
Megváltó megszületésérõl be-
bújt a jelenlévõk szívébe és cso-
dálattal töltötte el. Az óvodások
elõadásában számomra az
egészségesebb jövõt is elõre ve-
títették. Körülnézve kisímult ar-
cokat, mosolygó, bajukat, fáj-

dalmukat elfelejtõ embereket
láttam. Jó volt látni régi ismerõ-
söket jó barátokat.

Kurtyák Antal és zenésztársai,
mint mindig, visszarepítettek
bennünket fiatalságunkba  és
olyan erõvel sikerült feledtetni
az elmúlt éveket, hogy roptuk a
táncot, ha itt-ott fáj is.

Nem szabad elfeledkeznünk
azokról a beteg, mozgásképte-
len társainkról, akik már nem
tudtak velünk együtt ünnepelni.
A vezetõség tagjai és segítõik
több mint 50 csomaggal ked-
veskedtek az ágyhoz kötött tár-
sainknak. Nagyon meleg szere-
tettel és örömmel fogadták a lá-
togatóikat. Sokszor egy kedves
szó, a törõdés, a simogatás és a
szeretet többet ér minden aján-
déknál. Ezt kell megértenünk,
hogy az év minden napján ka-
rácsony legyen, mert a szeretet
ingyen van, és az is boldog aki
adja, és az is aki kapja.

Tisztelettel megköszönöm a
magam és tagtársaim nevében
Rasztik Tibor lelkes és minden-
re odafigyelõ munkáját, vala-
mint Holka Istvánné szervezõ
lelkesítõ tevékenységét. A
2009-es évre kívánom, hogy
ilyen odaadással és jó egészség-
ben szervezzék tovább ezt a
nagyon jó kis közösséget.

Bozóki Gáborné

Rokolya Imréné vagyok Kis-
kunhalasról. Szeretettel köszön-
töm a Mélykúti Mozgáskorláto-
zottak Egyesületének vezetõit,
Rasztik Tibort, Holkáné Mari-
kát, valamint az Egyesület ösz-
szes tagját.

Apropója annak, hogy részt
vehettem a hajdúszoboszlói ki-
ránduláson, az egyesülettel,
Marikáékkal való régi ismeret-
ségem. Ezúton is köszönöm
nekik a lehetõséget, hogy ré-
szese lehettem ennek a csodá-
latos üdülésnek. 

A csoporttal való elsõ találko-
zásom a busz indulásánál volt.
Mindenki nagyon barátságos és
rokonszenves volt. Mindkét ve-
zetõ nagyon ügyesen oldotta
meg útbaigazításunkat pár jó
szóval és egy bátorító kupicával.

Az utunk csodálatos volt, a
hangulat pedig kifogástalan.
Úgy éreztem magam a buszon,
mintha egy összeszokott társa-
sággal utaztam volna együtt.

A szállóban minden ment,
mint a karikacsapás. Csak tar-
tottuk a markunkat, és már
kulccsal a kézben mehettünk a
szobánkba. Rendkívül finom
ebéd várt mindenkit, a kedves
felszolgálók közremûködésével. 

A szállodában lehetõség volt
a test fiatalítására is, minden el-
ismerés az ott dolgozó szakem-
bereknek. Kifogástalanul vé-
gezték a gyógyító munkájukat,
a kedvességük pedig plusz
gyógyulást adott. Mindenki él-
vezhette a gyógyulás és a pihe-
nés minden formáját egyénen-
ként testre szabva. Valóban na-
gyon sokat számított az a keze-
lés, amit nyújtottak számunkra.

Szóljak egy pár szót a megle-
petés batyus bálról is. A megle-
petés egyik része az volt, hogy

mint mindenki, így Tibor is egy
évvel idõsebb lett, de pont az
üdülésünk idején, ezért szüle-
tésnapja alkalmából felköszön-
töttük. A tánccsoport tagjai és
az egyéni fellépõk fergeteges
mûsorral tették felejthetetlenné
ezt az estét. A férfiak pedig hû-
en önmagukhoz bizonyságot
tettek arról, hogy valaha kato-
nák voltak, az elhangzott szép
dalokkal bizonyítva.

A mûsorokat követõen éjfélig
tartó mulatozás vette kezdetét.
Ezen az estén mindenki felsza-
badultan, jó társaságban, a
mindennapi problémát elfelejt-
ve vidáman szórakozott. 

Igen gyorsan eljött a hazauta-
zás napja, fenséges ebéddel
búcsúztattak bennünket. Bár
azt el kell mondani, hogy nem-
csak utolsó nap, hanem az
üdülés teljes ideje alatt kifogás-
talan volt a vendéglátás. Köszö-
nettel tartozunk az üdülõ fõ-
nökségének a szívélyes ven-
déglátásért, a szakácsoknak az
ínycsiklandozó falatokért, na-
gyon vigyáztak arra, hogy a sú-
lyunk inkább gyarapodjon.

Remélem, mindenkinek és
nem csak nekem volt felejthe-
tetlen ez az egy hét. Gömöriné
Marikának külön köszönöm,
hogy szobatársak lehettünk. A
Hajdúszoboszlón eltöltött idõ a
gyógyító kezelések mellett na-
gyon sok élményt nyújtott szá-
momra, valamint újabb értékes
embereket ismerhettem meg. 

Erre a 2009-es évre legalább
ugyanilyen jó programokat, jó
egészséget és sok sikert kívánok
mindenkinek! Bízom abban,
hogy az idén is lehetõségem
lesz ezzel a csapattal ismét el-
utazni Hajdúszoboszlóra.

Rokolya Imréné

Gondolatok

a hajdúszoboszlói üdülésrõl

A MAGYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY
2009. ÉVI PÁLYÁZATAIRÓL

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány továbbra is támogatja a
szociálisan rászorultak kedvezményes üdültetését. Az érintettek
2009. február 1-tõl pályázat útján igényelhetnek támogatást. 

A pályázati kiírások és a szükséges formanyomtatványok
február 1-tõl állnak rendelkezésünkre. 

További információt ügyfélfogadási idõben tudunk biztosítani.

FÕBB TÁMOGATÓINK
Mélykút Nagyközség Önkormányzata • R. K. Egyházközség

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat • MEOSZ
Nemzeti Civil Alap • FEBÖSZ 

Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány
Szvetnik Joachim Általános Iskola

Karácsonyi

ünnepi rendezvényünk

ADVENT

Kicsi Jézus, Karácsonyra,
Szívünk mélyén szüless újra,
S bennünk növõ Isten-arccal,
Áldj meg égi Szent malaszttal!

Ifj. Fazekas László
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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@t-online.hu
Honlap: www.mmemelykut.hu

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2008. JANUÁR

FFarsangi KI MIT TUDarsangi KI MIT TUD

A RA Regionális Sporegionális Spor tnap résztvevõitnap résztvevõi

KKerekesszékes tagtársaink csoporerekesszékes tagtársaink csopor tfoglalkozásatfoglalkozása

Renács Hajnalka fellépése
a Térségi Ifjúsági Találkozón

Óvodások mûsora az évzáró ünnepségenÓvodások mûsora az évzáró ünnepségen

Mosonmagyaróvári tanulmányútonMosonmagyaróvári tanulmányúton

Vércukorszint mérés a Cukorbetegek klubjábanVércukorszint mérés a Cukorbetegek klubjában

Az öregmajori csoport tavaszi kertészkedése A „Jázmin” Virágkötõ Klub húsvéti elõkészülete

A hajdúszoboszlói gyógyüdülés
batyus estjén a „Sakál Vokál” fellépése


