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Kitüntetések

Kiss Péter társadalompolitikai miniszter a március 15-i állami
ünnep alkalmából állami kitüntetéseket adományozott a Parla-
mentben.

A Magyar Köztársasági Ér-
demrend Tisztikeresztje pol-
gári tagozat kitüntetést ado-
mányozta dr. Hegedûs Lajos-
nak, a Mozgáskorlátozottak
Egyesületének Országos Szö-
vetsége elnökének

Egyesületünk megalakulásá-
nak 15. évfordulóján Holka
Istvánné elnökasszony, Bányai
Gábornak a Bács-Kiskun Me-
gyei Közgyûlés elnökének elis-
merõ oklevelét vette át.

„Ember az Emberért” MEOSZ kitüntetés bronz fokozatában
részesült Dora Ferencné, egyesületünk vezetõségi tagja.

Mindannyiuknak gratulálunk!

Egyesületünk önkéntesei
évente két alkalommal, kará-
csonykor és húsvétkor ellátogat-
nak azokhoz a tagokhoz, akik
számára az is nagy segítség, ha
leülünk velük beszélgetni, meg-
hallgatjuk õket. Otthonukat el-
hagyni ritkán tudják, betegségük
ágyhoz kötötté teszi õket. Lehet,
a Támpont kiadványukban meg-
jelentetett programjainkat elol-
vassák, de részt venni már eset-
leg csak beszállítással tudnak.

A napokban elkészültek a
szolid, de mégis ünnepi hangu-
latot árasztó kis csomagok,
szám szerint 40 sorstársunk ré-
szére. Többen jelentkeztek a
csomagok kiosztására. Beko-
pogtatnak, leülnek beszélgetni,

s a csomag átadásával áldott
húsvéti ünnepeket kívánnak, s
ezzel is egy kis örömet visznek
ezeknek a tagjainknak. 

Válaszul hálálkodnak felkere-
sett tagjaink. Árad belõlük a
szó. „Maradj még kicsit, beszél-
gessünk!” hangzik el szinte
mindenhol. Ám az idõ manap-
ság nagy úr! Menni kell tovább!

Minden igyekezetünk azon
van, hogy ne csak a két nagy
ünnep elõtt, hanem több alka-
lommal is tudjuk nehezen moz-
gó, ágyban fekvõ tagtársainkat
meglátogatni, s ami a legfonto-
sabb, „beszélgessünk!” is velük!

Köszönet a csomagkihordást
vállaló önkénteseinknek!

Holka Istvánné elnök

Húsvéti ajándékcsomag, hozzá

sok-sok szeretet

Anyák napja története

Az Egyesült Álla-
mok kongresszusa
1914-ben rendelte
elõször állami ün-
neppé az anyák
napját. Európában
a húszas években
elõször a virágke-
reskedõk szerve-
zetei propagálták.
Ausztriában 1924-
ben a katolikus
egyház azzal a
hangsúllyal kezdte terjeszteni,
hogy az iparosodással és gazda-
sági törekvésekkel együtt járó
elvilágiasodás ellenében a ter-
mészetes és egészséges élet és
anyaság mellett emeljen szót.
Hazánkban is az 1920-as évek-
ben kezdõdött megünneplése,

és - akárcsak Auszt-
riában - hamar ösz-
szekapcsolódott a
májusi Mária-tisz-
telet hagyományá-
val. Németország-
ban és Ausztriában
május második,
nálunk a hónap el-
sõ vasárnapja lett
anyák napja. Ma
már olyan termé-
szetes megemléke-

zõ napként üljük meg, amely
vallási és társadalmi szempont-
ból egyaránt égetõ problé-
mánkra irányítja figyelmünket:
a család, az anyaság tisztelete és
megbecsülése nélkül nincs em-
beri és nemzeti jövõ. 

(r.p.)
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A 2009. évi tevékenységünkrõl adok
most számot, magunk mögött hagyva egy
évet, s bizakodva nézve a következõ évek
elé. A 2009. év eseményeirõl dióhéjban:

• JANUÁR 7. Kibõvített vezetõségi üléssel
kezdtük az évet.
• JANUÁR 16-ÁN ÉS 22-ÉN részt vettünk a
Nemzeti Civil Alap választásain Kecske-
méten.
• FEBRUÁR 14. A már hagyománnyá vált
Farsangi KI-MIT-TUD? megrendezése 120
fõ részvételével. 
• FEBRUÁR 23. Színházlátogatás Baja: 40
fõvel volt, amikor „A miniszter félrelép” c.
elõadást tekintettük meg.
• MÁRCIUS 2-TÕL 7-IG Tanulmányúton vol-
tunk Gyulán 10 fõ részvételével. 
• MÁRCIUS 12. Közgyûlést tartottunk a
könyvtárban 50 fõ jelenlétével. 
• MÁRCIUS 15. Részt vettünk a községi ün-
nepi koszorúzáson.
• ÁPRILIS 2. Húsvéti elõkészületek” cím-
mel Találkozót szerveztünk az egyesület
klubjai számára. 44 fõ vett részt, amelyen
MEOSZ Ifjusági Tagozatától Dzsagicza
Nelli volt a vendégünk, a BÁCS-TV is köz-
vetítette a színes programot. A húsvéti
csomagokat elkészítettük és önkénteseink
adták át 45 fõ részére rövid kis beszélge-
tés kíséretében.
• ÁPRILIS 24. Továbbképzésen vett részt 2
fõ Budapesten a MEOSZ Központban.
• MÁJUS 15. Küldött Közgyûlés voltam. .A
választáson dr. Hegedûs Lajost választot-
tuk újra a MEOSZ elnökévé. 
• MÁJUS 20. Ifjúsági találkozó volt a Csor-
ba házban. 37 fõvel
• JÚNIUS 3. Az Ifjúsági és Jázmin klub ta-
lálkozót szervezett együtt 25 fõ volt jelen-
létével.
• JÚNIUS 30. Nagykõrösre mentünk Ifjúsá-
gi Kézmûves táborba 15 fõvel.
• JÚLIUS 11. Kiskunhalasi Mozgáskorláto-
zottak Egyesületénél „Figyelj Ránk” ren-
dezvényen 15 fõ részvételével, az Anna
táncklubunk fellépésével.
• JÚLIUS 18. Mozgáskorlátozottak Kiskun-
félegyházi egyesületének rendezvényén
vettünk részt 3 fõvel.
• AUGUSZTUS 14. A Mozgáskorlátozottak
Mosonmagyaróvári Egyesülete 32 fõvel
tanulmányútra érkezett egyesületünkhöz. 
• AUGUSZTUS 15. Falunk történelmi ese-
ménye a Városavató. Az ünnepséget Anna
tánccsoportunk fellépése is színesítette.
Egyesületünk 15 évérõl készült fotókiállítás
a Csorba ház elõtt volt megtekinthetõ.

• SZEPTEMBER 13. A 15 év alatt elhunyt
egyesületi tagokról emlékeztünk meg a
Kálvária temetõben Bolvári János esperes
plébános úr  lelki vezetésével. 
• SZEPTEMBER 26. A 15 éves jubiláló ün-
nepségünk került megrendezésre, egybe-
kötve a már hagyománnyá vált Mákos ka-
lácssütõ verseny, kulturális fesztivállal,me-
lyen 260 fõ vett részt. Ezt az évfordulót
méltóképpen megünnepeltük, kellõ tisz-
telettel megemlékezve a mögöttünk ha-
gyott 15 év számtalan, felejthetetlen él-
ményével. 
• OKTÓBER 23. Képviseltük egyesületünket
az ünnepi koszorúzáson.
• NOVEMBER 15-22-IG Hajdúszoboszlón
egyhetes gyógyüdülésen vettünk részt 53
fõvel.
NOVEMBER 30.
Pécsre mentünk színházba, ahol a Leány-
vásár c. elõadást néztük meg 28 fõvel. 
• DECEMBER 5. LÁT internetes ügyintézé-
se képzés Budapesten. Ez óriási elõrelé-
pés lesz a LÁT ügyintézést illetõen.
• DECEMBER 13. A karácsonyi csomagok
elkészítésére kerül sor, az ágyban fekvõ,
beteg tagjaink részére, amit majd önkén-
teseink adnak át.
• DECEMBER 16-ÁN az Öregmajori Cso-
port karácsonyi ünnepsége.

Írásos tájékoztatót, a Támpontot 2009-
ban 2 alkalommal küldtünk tagjainknak.
Egyesületünk jubiláló éve alkalmából „15
évesek vagyunk” címmel adtunk ki kiad-
ványt, mely 1994-tõl 2009-ig számol be
tevékenységünkrõl.

Minden tagunk születésnapjára képes-
lappal kedveskedtünk. Megértésüket kö-
szönjük, hogy nem pont abban a hónap-
ban kapják, amikor aktuális, de a postás
szolgálat sem egyszerû ma már.

Taglétszámunk 720 fõ. Tagdíjunk változat-
lanul 1.000 Ft. Tagdíjfizetési arányunk 99%.

PÁLYÁZATOKRÓL :
Küzdünk fáradhatatlanul, hogy az anyagi
forrásokat elõ tudjuk teremteni.  2009-
ban 15 kisebb, nagyobb pályázatot ad-
tunk be különbözõ helyekre, melyek rész-
ben sikeresek lettek.

MÛKÖDÉSÜNKHÖZ SZÜKSÉGES ANYAGI
FORRÁSAINKRÓL FONTOS EMLÍTENI:
Tagdíjak • MEOSZ tagarányos támogatás •
LÁT ügyek költségtérítése • Önkormányza-
ti támogatás • Megyei Közgyûlés támogatá-
sa • FEBÖSZ támogatása • Pályázatokon

elnyert támogatása • Béres Alapítvány tá-
mogatása • NCA mûködési támogatása •
SZJA 1%-a

Egyesületünk kapcsolata a MEOSZ-szal,
helyi Önkormányzattal, Megyei Közgyû-
léssel, Társegyesületekkel, helyi Karitász
csoporttal, Helyi és a környék települései
Nyugdíjas Klubokkal jónak mondható.

TERVEINKRÕL RÖVIDEN:
• Ügyfélfogadási idõben továbbra is vár-
juk tagjainkat és az érdeklõdõket, minden
olyan témában ami bennünket érint, le-
hetõségeinkhez mérten megadjuk a szük-
séges segítséget.
• A klubok mûködtetése alkalmanként és
több témával összekötve mûködik, 
• Az egészségmegõrzõ tornát folytatjuk
10-es turnusokban.
• Szobakerékpár változatlanul igényelhetõ.
• Egy- és többnapos kirándulásokat szer-
vezünk, valamint a szokásos egyhetes
gyógyüdülést Hajdúszoboszlóra.
• Születésnapi képeslapokat küldünk, úgy
mint az eddigiekben is.
• Beteglátogatás húsvétkor és karácsonykor.

TÁJÉKOZTATÁSRÓL
Programjainkról a TÁMPONT kiadvá-
nyunkban, az Önkormányzati Tájékozta-
tóban, a Csorba ház kapujában lévõ hir-
detõtáblán adunk hírt.

Rendezvényeinkre személyre szóló
meghívót küldünk. A fogyatékos emberek
aktuális problémáiról teljes körû tájékoz-
tatással szolgál a HUMANITÁS újság, a
MEOSZ lapja is .

A Vezetõség az egyesületi tevékenységét
a szolgálat szó jegyében, önkéntesként, té-
rítés nélkül végzi. Munkájukat köszönöm,
melyre a továbbiakban is számítok.

Egyesületünk munkatársainak megköszö-
nöm az egész évi kitartó munkát, nagylelkû
támogatóinknak pedig az anyagi segítséget.

Holka Istvánné elnök

MI TÖRTÉNT 2009-BEN?

Részlet a 2009. december 14-én megtartott egyesületi karácsonyi ünnepély elnöki beszámolójából:

FÕBB TÁMOGATÓINK

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA • R. K. EGY-

HÁZKÖZSÉG • BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKOR-

MÁNYZAT • MEOSZ • NEMZETI CIVIL ALAP •
FEBÖSZ • TOOLTECHNIK KFT • MÛVÉSZETI ÉS

SZABADMÛVELÕDÉSI ALAPÍTVÁNY • SZVETNIK

JOACHIM ÁLTALÁNOS ISKOLA
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Az alábbiakban felsoroljuk azon támogatási formákat, melyek jo-
gosultsági feltételeinek megléte esetén egyesületünknél igényelhetõ,
vagy ügyintézésében segítséget tudunk nyújtani: • Lakás-akadály-
mentesítési támogatás • Közlekedési támogatás (parkolási igazol-
vány) • Fogyatékossági támogatás • Súlyos fogyatékosok kedvezmé-
nyei a mélykúti Önkormányzatnál • Egyszeri gyógyszersegély •
Méltányossági nyugdíjemelési kérelmek • Üdülési csekk pályáza-
tok. További részletes tájékoztatást ügyfélfogadási idõben, egyesüle-
ti irodánkban adunk!

TÁMOGATÁSOK, KEDVEZMÉNYEK

Ügyintézés, tanácsadás, klubfoglalkozások, elõadások, kirándu-
lások és kedvezményes szolgáltatások szervezése, vérnyomásmé-
rés, gyógytorna, gyógyüdültetés, szobai kerékpár és gyógyászati se-
gédeszközök kölcsönzése. Könyvet-házhoz program, ingyenes
Internetes szolgáltatások.

SZOLGÁLTATÁSAINK

TAGDÍJAKRÓL

A tavalyi közgyûlésünk határozata szerint egyesületünk éves
tagdíja változatlanul 1.000 Ft. Kérjük, hogy befizetéseiket kizá-
rólag a FÓKUSZ Takarékszövetkezet mélykúti fiókjában tegyék
meg. (Mélykút, Petõfi tér 3.) Befizetés elõtt, ügyfélfogadási idõ-
ben szíveskedjenek felkeresni egyesületi irodánkat.

SZJA 1%-RÓL

Kérjük egyesületi tagjainkat, hogy személyi jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásával támogassák egyesületünk mûködési cél-
jainak megvalósítását. Ha Ön nem fizet SZJA-t, kérje meg csa-
ládtagjait, ismerõseit, barátait, hogy részünkre tegyék meg fel-
ajánlásaikat! Adószámunk: 18343438-1-03. Köszönjük! 

PROGRAMJAINK

• HAJDÚSZOBOSZLÓI CSOPOR-
TOS GYÓGYÜDÜLÉS! Idõpontja:
2010. november 7-14-ig. Je-
lentkezéseket még elfogadunk.
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET
GYÓGYFÜRDÕBEN – érvényes
egyesületi tagkönyv felmutatá-
sa mellett – 10 alkalomra szó-
ló kedvezményes bérlet vált-
ható 5.000 forintért, melyet
hat hónap alatt lehet felhasz-
nálni egyéni odautazással.
• EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA
kedden és pénteken 17 óra-
kor kezdõdik az Általános Is-
kola tornatermében.

• KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSI
LEHETÕSÉG! A 2010-es tagdíjfi-
zetést követõen a Pacsirta utcai
baromfiboltban 3 %-os ked-
vezménnyel lehet vásárolni. Az
erre a célra érvényesített utal-
ványokat ügyfélfogadási idõ-
ben adjuk át. Tavalyi utalvá-
nyok már nem érvényesek.
• SZOBAI KERÉKPÁR kölcsön-
zése Borsos Antalnénál a 460-
660-os telefonszámon.

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

KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE
ÁPRILIS 30-A, A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN.

Január 13-án szerdán múlt-
idézésre, egy kis batyus bálra
jöttünk össze a Mûvelõdési
Házban, éspedig felidézni a ta-
valyi Hajdúszoboszlói gyógy-
üdülés emlékeit, érdekesebb
pillanatait. 

Most én is ezt teszem.
Novemberben immár 15.

alkalommal utaztunk a Hõfor-
rás szállóba, pihenni, gyógyul-
ni, sajgó fájó testünket regene-
rálni. A szokásosnál keveseb-
ben, de hát a gazdasági válság,
az üdülési csekkek nehézke-
sebb igénylése bizony a két-
busznyi pihenni vágyót megfe-
lezte, így Holkáné Marika és
Rasztik Tibor vezetésével csak
egy busszal indultunk. Szege-
den igen kellemes meglepetés
ért bennünket, mert a korábbi
évek buszcseréje, átszállással,
most elmaradt, amit nem is hi-
ányolt senki. A csoportban a
régiek mellett mindig vannak
új tagok, a mélykútiak mellett
szép számmal voltak úgymond
vidékrõl, legtöbben Jánoshal-
máról, de képviseltette magát
a fiatalabb korosztály, a har-
mincon aluliak társasága, meg
az idõsebbek, Szõkéné Panni
néni volt a korelnök a maga 92
évével. Pihenéssel,olvasással,
kártyázással, masszírozással,
gyógytornával gyorsan teltek a
napok, a lelkünk karbantartá-
sáról régi plébánosunk, Sándor
atya gondoskodott a maga hu-
morával, közvetlenségével. Az
esti mise után, a vacsora elõtt
pedig a gyógyszer-osztásban is
jeleskedett, a kismértékben or-
vosságból, a nagy mértékben
gyógyszerbõl el is fogyott vagy
két liter, fõleg a férfiak egészsé-
gi állapotának megõrzése cél-
jából. Az idén semmilyen fa-
kultatív program nem lett szer-
vezve, de így is mindenki jól
érezte magát, a hét fénypontja,
az elõre hozott batyus bál, a
búcsúest volt, virággal köszön-
töttük az Erzsébeteket, és az
amatõr versmondók, tréfálko-
zók, nótaénekesek, mesélõk,
táncosok gondoskodtak a jó
kedvrõl, no meg a Sakál vokál
kórus akik magyar nótákat ad-

tak elõ nagy lelkesedéssel, de
azért kórushangversenyre még
biztos nem kapunk meghívót.
Az esten képviseltette magát a
szálloda vezérkara is, sõt az
egyik vezetõ még saját verseit
is elszavalta. Egy mondat a
szállóról, talán már megérett a
felújításra, de azt hiszem, hogy
az ott dolgozók kedvessége, ál-
dozatkézsége, a kiszolgálás
magas színvonala, a finom éte-
lek bõsége mindent kárpótolt.
A hét persze gyorsan eltelt, és
eljött a búcsú pillanata, irány
Mélykút, ki pihentebben, ki fá-
radtabban mondta, hogy jövõ-
re veled, ugyanitt. 

Visszatérve a januári múlt-
idézésre, a köszöntõk után
(polgármesterünk is megtisz-
telt bennünket, sõt õ nyitotta
meg az estet) e sorok írója pró-
bálta ki több-kevesebb sikerrel
a jelenlévõk rekeszizmait egy-
két tréfával, viccel lazítani. A
finom házi töltött káposztát if-
jabb Holka Pisti készítette. Mi,
mélykútiak finom házi borral,
a jánoshalmi hölgyek bilagittal
próbálták egyengetni a ká-
poszták zökkenõmentes utol-
só útját. (Ízlés dolga, én mara-
dok a házi bornál.) Utána
Kurtyák Anti és a Mendró húz-
ta a talpalávalót, csattogott is
talpunk alatt a ház parkettája,
igaz, ha Nemes tánc- és illem-
tanár látta volna produkciót,
biztos hasra fordult volna kín-
jában, de a lényeg: aki bírta
csinálta, aki nem, nézte, de
hogy mindenki jól érezte ma-
gát, az biztos. Jól sikerült az
est, reméljük, még sok közös
élményünk lesz az idén is.

Szabó József vezetõségi tag
(Aki csinálta, mármint a tán-

cot, de másnap a sánták verse-
nyében nem ért célba.)

Hajdúszoboszló akkor és most
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Képek egyesületünk életébõl

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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A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány célja a
munkavállalók, szövetkezeti tagok, valamint
családtagjaik, a nyugdíjasok és más önálló jöve-
delemmel nem rendelkezõk szociális célú ked-
vezményes üdültetésének elõsegítése. Az ala-
pítvány évrõl évre egyre nagyobb forrást bizto-
sít saját gazdálkodásának eredményébõl a szo-
ciálisan hátrányos helyzetben élõk üdülési tá-
mogatására. 2010 évben 3,2 milliárd Ft üdülési
csekk támogatáshoz juthatnak pályázati úton az
alacsony jövedelmû nyugdíjasok, fogyatékos-
sággal élõk, legalább két gyermeket nevelõ
munkavállalók és a szakiskolai tanulók. 

Az alapítvány Kuratóriuma 2010. február 1-én
hozott határozatával módosította a 2009. de-
cember 1-én meghirdetett pályázatainak (kivé-
ve a „Vakációs program” pályázat) benyújtási
határidejét.

A pályázatok benyújtási határideje: a pályá-
zati keret kimerüléséig folyamatosan (de nem
késõbb mint 2010. szeptember 15-ig)

Az elbírálás határideje: A csoportosan (mini-
mum 20 fõ) és az egyénileg beérkezett pályáza-
tok esetén az elbírálás folyamatos. A sikeres pá-
lyázatot benyújtók számára az MNÜA a keret-
összeg kimerüléséig tud támogatást biztosítani.

TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY

2010. ÉVI PÁLYÁZATAIRÓL

Az Ifjúsági klub kézmûves foglalkozásaREHAB termékek kiállítása, és vására Hajdúszoboszlói gyógyüdülés vidám estjén

A karácsonyi ünnepségre érkeznek tagjaink Tombolasorsolás az évzáró ünnepségen

Mindenki karácsonya Öregmajorban Üdülési tájékoztató Orvosi elõadás résztvevõi a Csorba-házban

Torna az õszi Kulturális Fesztiválon


