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Húsvét közeledtével egy kis közössé-
günk, egyesületünkben mûködõ klubtag-
jaink és az érdeklõdõk jöttek már reggel-
tõl, hogy a gyönyörû tavaszi idõben a
Csorba Házban, annak varázslatosan szép
udvarán töltsünk el egy délelõttöt. Az
együtt töltött idõ, a beszélgetés közbeni

alkotás öröme járta át a jelenlévõ közel
ötven fõt. Volt köztünk fiatal, idõs, mind-
mind serényen ténykedõ klubtagunk. 

A készülõ munkákhoz mindenki hozott
egy kis anyagot, a kiegészítõ kellékekrõl pe-
dig egyesületünk gondoskodott.

Folytatás a 3. oldalon

Klubtalálkozó a tavasz jegyében

TTojásfestés közbenojásfestés közbenRRenácsenács Hajnalka énekelHajnalka énekel

Készülõdés a lángossütéshezKészülõdés a lángossütéshez Elkészültek a „remekmûvek”Elkészültek a „remekmûvek”

A legifjabb korosztály isA legifjabb korosztály is
képviseltette magátképviseltette magát

Bagóczki Gábor verset mondBagóczki Gábor verset mond

Az Anna tánccsoporAz Anna tánccsopor t mûsorat mûsora

Dzjadiga Nelli,Dzjadiga Nelli,
a MEOSZ Ifjúságia MEOSZ Ifjúsági

tagozatánaktagozatának
munkatársamunkatársa

Gelányi János polgármester úrGelányi János polgármester úr
köszönti a résztvevõketköszönti a résztvevõket
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A Nemzeti Civil Alapprog-
ram, Civil Szolgáltató, Fejlesztõ
és Információs Kollégiuma által
kiírt – immáron második – nyer-
tes pályázatunk eredménye-
képpen egyesületünk 10 tagja –
vezetõség, önkéntes munkatár-
sak csoportja – 2009. március
3-7-ig tanulmányúton vehetett
részt a nagy tapasztalatokkal
rendelkezõ Mozgáskorlátozot-
tak Dél-Alföldi Regionális Egye-
sületénél, Gyulán.

A tanulmányút témája a civil
társadalom erõsítését, a civil
szervezetek társadalmi szerep-
vállalásának segítését célozza.
Ezen célok megvalósításának
érdekében a megszerzett új is-
meretanyaggal rendelkezve
hatékonyabbá teszi egyesüle-
tünk érdekvédelmi tevékeny-
ségét, valamint a fenti célok
megvalósítását.

Mivel egyesületünk kiemelt
feladatként kezeli a fogyatékos,
azon belül is a mozgássérült
emberek érdekvédelmét, esély-
egyenlõségük biztosítását, a szé-
lesebb körû társadalmi szerep-
vállalás érdekében, valamint
egyesületeink szakmai együtt-
mûködése és fejlõdése a maga-
sabb színvonalú munkavégzés
érdekében elengedhetetlenül
fontosnak tartja a különféle
szakmai képzéseken, tanul-
mányutakon való részvételt.

Programunk célja a partneri
megállapodásban rögzítettek
maradéktalan végrehajtása,
mely után a mûködési terüle-
tünkön élõ fogyatékos szemé-
lyek életvitelének hatékonyabb
segítése válik lehetségessé az
alábbi területeken: • Érdekvé-
delem, szervezeti felépítés •

Kapcsolat a társ-fogyatékos
szervezetekkel és az Önkor-
mányzatokkal • Fogyatékos
emberek munkalehetõségei •
Kulturális, sport és szabadidõs
tevékenységek.

A következõkben a Gyulán
eltöltött napokat elevenítjük fel,
a kedd esti érkezéstõl a szom-
bat reggeli hazaindulásig.

1. nap
Kedd este érkezés. Szállás elfog-
lalása a Hõforrás Hotelben,
majd a tanulmányút programjá-
nak megbeszélése következett.

2. nap
A gyulai Polgármesteri Hivatal-
ban részt vettünk azon az ün-
nepségen, melyen a patinás
épület akadálymentesítésének
munkái elkészültével birtokba
vehették az érintettek. Lift,
mosdók, kapaszkodók, min-
denhez a legmodernebb meg-
oldásokat alkalmazták. Példa-
értékû, hogy a város polgár-
mester asszonya, dr. Perjési
Klára mindig is szívén viselte a
mozgássérült emberek sorsát,
különösen nagy empátiát ta-
núsítva irántuk.

Ezen a napon Gál Ottó, a
Mozgáskorlátozottak Dél-
Alföldi Regionális Egyesüle-
tének elnöke mutatta be az
egyesület székházát, ismertet-
te sokrétû tevékenységüket. A
31 településen mûködõ egye-
sületnek közel 11 ezer tagja
van. Közhasznú tevékenysé-
gük végzését nagyban segíti,
hogy akkreditált egyesület lé-
vén a kiváló szakemberek al-
kalmazását a Munkaügyi Köz-
pont támogatásával tudják biz-
tosítani. Elnök úr személyében
egy, az alakulásig visszanyúló,
nagy vezetési tapasztalattal
rendelkezõ embert ismertünk
meg, akit jól felkészült vezetõ-
ség vesz körül. „Együttmûkö-
dõ, dinamikusan fejlõdõ egye-
sület a miénk!” – mondta az
elnök úr, s ennek eredményeit
láthattuk az egyesület megis-
merése kapcsán mi is. Tarso-
lyunkba gyûjtöttük a hasznos
információkat, azokat, a látot-

takat, hallottakat követendõ
példaként, melyek megvalósí-
tását mi is célul tûztük ki.

Ezen a napon egy szép pre-
zentációt láttunk a Battonyai
Esélyház mûködésérõl is, mely-
nek célja a civilek és a hátrá-
nyos helyzetû csoportok támo-
gatása. Megtudtuk, hogy Békés
megye 75 településének önkor-
mányzatával és az összes me-
gyei civil szervezettel kapcsolat-
ban vannak, velük együttmû-
ködve valósítanak meg számos
jótékonysági rendezvényt is. Az
egyesület oktatási központja
adott helyet az elõadásnak.

3. nap
A gyulai Civil Házban jártuk. Dr.
Fábián Mihály úr, a Gyulai Civil
Szervezetek Szövetsége elnöke
és Fábián János igazgató úr mu-
tatta be a Civil Házat, s a Szövet-
ség tevékenységét. Élénk beszél-
getés alakult ki, sok közös téma
került szóba a civil szervezetek
gondjaival, problémaival kap-
csolatban. Szó esett az önkor-
mányzatok és a civil szervezetek
kapcsolatáról gyulai és mélykúti
viszonylatban, ami mindkét he-
lyen jónak mondható.

A megismertek alapján egye-
sületünk és a Civil Ház kapcso-
lata, együttmûködésének erõsí-
tésére egyesületünk is csatlako-
zik majd a szövetséghez. Egye-
sületünk bemutatását a helyi
sajtó jelenlétében Rasztik Tibor
titkár tartotta.

4. nap
A Gyulai „Napfény” Nappali
Központ megtekintésével kez-
dõdött a program. Kedves fo-
gadtatásban volt részünk. Ez
egy integrált intézmény, ahol

idõsek és fiatalok egyaránt jelen
vannak, 30 felnõtt és 16 fiatal
foglalkoztatása révén. 

Megcsodáltuk a szõnyegszö-
vést és azt, hogy a vezetõk mi-
lyen ügyesen irányítják a mun-
kát, hogy jókedvvel, vidáman te-
szik az emberek a dolgukat. Ar-
ról nem is beszélve, hogy milyen
hasznos alkotások készülnek irá-
nyításukkal, melyekbõl kiállítást
is rendeznek. Nyugdíjas nénik
kézimunkáztak nagyon ügyesen,
közben megtárgyalták a „világ
sorát” is. Közösséget, munkát,
otthont teremtenek egyszerre,
kiegyensúlyozott, családias kör-
nyezetben. Mivel fogyatékkal
élõket is foglalkoztatnak, az épü-
let akadálymentes, kialakítása
minden igényt kielégít. 

Szabadidõben csoportunk
felkereste a gyulai gyógyfürdõt
és a történelmi múltú Gyulai
várat, amit a vadregényes park-
kal övezett Gyulavári Kastély
megtekintése követett, ahol
érdekes és értékes kiállításokat
csodálhattunk meg. Mind-
emellett tapasztalatokat sze-
rezhettünk arról, hogy egy régi
épületet hogyan lehet úgy aka-
dálymentessé tenni és felújíta-
ni, hogy az megõrizze eredeti
mivoltát.

Este vendéglátóink társaságá-
ban értékeltük a tanulmányutat.

Tanulmányút Gyulán

AZ EGYESÜLET 
FALIÚJSÁGJÁN OLVASTUK:

„A boldogság olyan, mint
egy mérték után készült ru-
ha. Többnyire azok boldog-
talanok, akik egy másvala-
kire szabott ruhába szeret-
nének belebújni..”

Karl Böhm

A vendéglátó egyesület székházának díszes bejárata



3

PROGRAMJAINK
• OPERETT ÉS MUSICAL gálamûsor megtekintésére hívjuk tagtár-
sainkat Bajára június 1-jén (hétfõn). Indulás: 18.30 órakor. Költség:
2.300 Ft/fõ. Jelentkezéseket május 21-ig várjuk.
•EGER-MEZÕKÖVESDI kirándulásra hívjuk tagtársainkat június 20-
21-én (szombat, vasárnap). Költség: 7.000 Ft (útiköltség, szállás,
fürdõbelépõ, 1 ebéd) Részletes program a Csorba-ház hirdetõtáb-
láján olvasható. Jelentkezéseket május 28-ig várjuk.
• HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS! Idõpontja: 2009. novem-
ber 15-22. Jelentkezési határidõ: május 28.
• EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA kedden 16.45 órakor és pénteken
17 órakor kezdõdik az Általános Iskola tornatermében.
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDÕBEN – érvényes egye-
sületi tagkönyv felmutatása mellett – 10 alkalomra szóló kedvezmé-
nyes bérlet váltható 3.500 forintért, melyet hat hónap alatt lehet
felhasználni egyéni odautazással.
• A JÁZMIN VIRÁGKÖTÕ KLUB foglalkozásai minden hónap elsõ
szerdáján, du. 5 órától folytatódnak a Csorba-házban.
• A PACSIRTA UTCAI BAROMFIBOLTBAN 2009. évi tagdíjfizetést
követõen ismét kedvezménnyel lehet vásárolni. Utalványok az
egyesületi irodában vehetõk át.
•SZOBAI KERÉKPÁR kölcsönzése Borsos Antalnénál a 460-660-os
telefonszámon.
•ÜGYFÉLFOGADÁS: szerda 14-17 és csütörtök 9-12 óráig.

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés, tanácsadás, klubfoglalkozások, elõadások, ki-

rándulások és kedvezményes szolgáltatások szervezése, vér-
nyomásmérés, gyógytorna, gyógy-üdültetés, szobai kerékpár
és gyógyászati segédeszközök kölcsönzése. Könyvet-házhoz
program, ingyenes internetes szolgáltatások.

TAGDÍJAKRÓL
Egyesületünk éves tagdíja 2009-ben változatlanul 1.000 Ft.

Kérjük, hogy befizetéseiket kizárólag a FÓKUSZ Takarékszövet-
kezet mélykúti fiókjában tegyék meg. (Mélykút, Petõfi tér 3.)
Befizetés elõtt, ügyfélfogadási idõben szíveskedjenek felke-
resni egyesületi irodánkat.

KÉRJÜK TAGTÁRSAINKAT, CSALÁDTAGJAIKAT, TÁMOGATÓINKAT, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL
TÁMOGASSÁK EGYESÜLETÜNK KÖZHASZNÚ MÛKÖDÉSÉT. ADÓSZÁMUNK: 18343438-1-03 KÖSZÖNJÜK!

Folytatás a címoldalról

Tojásfestés, gyöngyfûzés, hús-
véti virágkötészet tarkította a
programot, de hallottunk locso-
ló verset, meghatottan néztük a
„magyar ruhás” kislány bemu-
tatóját, láttuk tánccsoportunk
mostanra „született” új ruha-
kollekcióját is. Gyönyörköd-
tünk a magunk készítette festett
tojások sokaságában, a szemet
gyönyörködtetõ virágkompozí-
ciókban, a húsvétra készült ko-
sarakban.

Ó, mennyi szépség! Melyiket
kinek is ajándékozzam? – hal-
latszottak a megjegyzések. Dol-
gunk végeztével, a lágy tavaszi
napsütésben lestük, hogyan sül
a lángos. Rendkívül finom volt,
amit igazolt, hogy az utolsó da-
rabig elfogyasztottuk.

Megköszönöm, hogy nagy-
községünk polgármestere, Ge-
lányi János és Bolvári János es-
peres-plébános úr jelenlétükkel
megtisztelték ezt az összejöve-
telt. A Mozgáskorlátozottak

Egyesületeinek Országos Szö-
vetsége Ifjúsági Tagozata mun-
katársa, Dzjadiga Nelli látoga-
tott hozzánk erre az alkalomra.
Üdvözlõ szavaiban meghatóan
szépen szólt a szeretet mérhe-
tetlen erejérõl, a közösségépítés
fontosságáról.

A Bács-TV munkatársainak
köszönjük a felvételt, amit még
több napon keresztül nézhettek
a térségben e színes program
mozzanatairól.

Megköszönöm a munkáját
minden önkéntesünknek, akik a
klubtalálkozó megrendezésé-
ben segítettek, annak sikeréhez
hozzájárultak.

Köszönet a helyi és vidékrõl
érkezõ megjelenteknek, hogy
élményekkel gazdagodva, az
együtt töltött idõ, a beszélgetés,
alkotás, kikapcsolódás okozta
öröm érzésével térhettünk ha-
za, s a reménnyel, hogy kará-
csony elõtt ismét megszervez-
zük a találkozót.

Holka Istvánné
„Jázmin” Virágkötõ Klub vezetõje

Klubtalálkozó a tavasz jegyébenPályázati célkitûzéseinket
sikerült megvalósítani, és a ta-
nulmányúttól várt eredmé-
nyeket is megosztottuk ven-
déglátóinkkal, melyek röviden
a következõk: 

Szervezetünk társadalmi
szerepvállalásának erõsödése.
További szakmai együttmûkö-
désünk segíti közhasznú tevé-
kenységünket, így felkészült-
ségünk továbbgyarapítása
eredményeként a mûködési
területünkön élõ fogyatékos,
fõleg mozgássérült emberek
érdekvédelme, minden irá-
nyú rehabilitációja, helyzetük
javítása magasabb színvona-
lon valósul meg. A megszer-
zett tudás birtokában sikere-
sebben tudunk fellépni tagja-
ink érdekében az önkor-
mányzatoknál. Különösen a
rendeletalkotási folyamatokat
és a bizottsági munka terüle-
tén szerzett információkat kí-
vánjuk eredményesebben al-
kalmazni a helyi munkában. A
társszervezetek gyulai együtt-
mûködésének tapasztalatait
felhasználjuk helyi szintû, si-
keresebb együttmûködés ér-
dekében. A szakmai tanul-
mányút után közös kulturális,
sport és szabadidõs tevékeny-
ségeket kívánunk szervezni a
két egyesület tagságának be-
vonásával. A fogyatékos sze-
mélyek hatékonyabb munka-
helyteremtési lehetõségeinek

bõvítése a szerzett informáci-
ók felhasználásával. A jövõt il-
letõen megfogalmazódott
bennünk egy újabb pályázat
lehetõsége, melyben konzor-
ciumi partnerekként vennénk
részt, s így a megkezdett jó
kapcsolat, a tapasztalatcsere
lehetõsége kínálkozna.

Köszönjük Gál Ottó úrnak,
a Mozgáskorlátozottak Dél-
Alföldi Regionális Egyesülete
elnökének, valamint az egye-
sület vezetõségének, munka-
társainak: Lendhardt Zoltánné
Julikának, Nagyné Kiss Rózsá-
nak, Cserháti Tiborné Évának,
hogy egyesületünk tanulmány-
úton résztvevõ 10 fõs csoport-
ját fogadta, s programunk
megvalósítását mindenben se-
gítette. Elnök úr ezekkel a sza-
vakkal köszönt el csoportunk-
tól: „Együtt, egymásért egy
szívdobbanással”! 

A hosszú távú együttmûkö-
dés, a mielõbbi szakmai talál-
kozás reményében fejezõdött
be tanulmányutunk Gyulán.

Végezetül köszönetünket
fejezzük ki a Nemzeti Civil
Alapprogram Civil Szolgáltató,
Fejlesztõ és Információs Kollé-
giumának, hogy pályázatunkat
ismét nyertessé nyilvánították
és ezáltal lehetõség nyílt tanul-
mányutunk megvalósítására. 

Összeállította:
Holka Istvánné és Rasztik Tibor

Képes beszámolónk a 4. oldalon
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Tanulmányút Gyulán

Az indulás elõtti pillanatok A gyulai városházán

Dr. Palkó Lajos 
elõadást tart a battonyai

Esélyek Házáról

Látogatás a „Napfény” Nappali Központban

A gyulai Civil Házban

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 70 313 2929 (Holka Istvánné)

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

Honlap: www.mmemelykut.hu
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Gál Ottó elnök (jobbról) és munkatársa 
Rasztik Tibor titkár a

helyi sajtónak nyilatkozik


