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Húsvéti csoporttalálkozó

Vendégeink voltak

Hajdúszoboszlóról

Egyesületünknél már hagyo-
mánnyá vált, hogy karácsony
és húsvét elõtt csoportjaink
tagjai találkoznak. Ebben az
évben is megszerveztük a hús-
vét elõtti találkozót, melyen
közel 40 fõ vett részt. Az alkal-
mon tojásfestés, húsvéti üd-
vözlõlapok varrása, virágköté-
szet, tojásfa készítése volt a
program. Az Ifjúsági csoport
tagjainak mûsora színesítette a
napot. A résztvevõket Kovács
Tamás polgármester úr is kö-
szöntötte. Képeink a találkozón készültek.Tavaly 16. alakalommal

szerveztük meg a hajdúszo-
boszlói gyógyüdülést. A részt-
vevõk farsangban találkozóra
gyûltek össze, hogy feleleve-
nítsék az üdülés élményeit és
tervezgessék a következõ üdü-
lést. Elsõ alkalommal látogat-
tak meg bennünket a Hõforrás
Gyógyszálló vezetõi: Kovács
Tamás szálloda igazgató és
Csire Sándor értékesítési igaz-

gató. Napközben ismerkedtek
Mélykút nevezetességeivel,
este pedig találkoztak az üdü-
lésen részt vett tagtársakkal. A
jó hangulatú találkozón az
üdülési tájékoztatást követõ-
en, rövid mûsor, vacsora és
mulatság következett. Az igaz-
gató urak az idén is a megszo-
kott kiváló szolgáltatásokkal
várják a mélykúti egyesület
tagjait.

Végsõ búcsú Magditól

Egyesületünknek 1996 óta
vezetõségi tagja volt Borsos
Antalné. Kezdettõl a gazdasági,
számviteli feladatokat végezte

nagy szorgalommal. Mindig se-
gítõkészen, derûvel látta el a rá-
bízott munkát és így próbálta
szolgálni közel 15 éven keresz-
tül egyesületi közösségünket.
Az utolsó években súlyosbodó
betegsége miatt ritkábban talál-
koztunk, de amikor tehette, a
nehézségeket leküzdve, részt
vett rendezvényeinken, veze-
tõségi üléseken. A tavalyi évzá-
ró ünnepségünk napján távo-
zott el a földi életbõl. Az ün-
nepségen már nem tudott részt
venni, azonban fényképe elõtt
a mécses érte égett. Emlékét
megõrizzük!
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Programjaink a 2010-es évben a kö-
vetkezõk voltak:

• 2010. január 5. Értesítést küldtünk ki
tagjainknak az üdülési csekk igénylésével
kapcsolatban.

• 2010. január 8. Megkezdtük a pályá-
zatok írását 100 fõ részére.

• 2010. január 14. A Karitász Mélykúti
Csoportja megalakulásának 18. évfordu-
lója alkalmából rendezett ünnepségen 2
fõ vett részt egyesületünk részérõl.

• 2010. január 22. Lakás-akadálymen-
tesítési támogatás internetes ügyintézõi
vizsgát tett 1 fõ. 

• 2010. január 29. Baján a Bács-Kiskun
Megyei egyesületek vezetõi részére volt
tanácskozás. 

• 2010. február 4. Megkezdõdött egye-
sületi irodánk festése, padozatának felújítá-
sa. Az Iroda 7 éve volt utoljára festve. A fel-
újítást pályázati úton valósítottuk meg a
Megyei Önkormányzat  támogatásával.

• 2010. február 10. A Vezetõség dön-
tése alapján egyesületünk könyvelését a
továbbiakban Kovács Edit  könyvelõirodá-
jára bíztuk.

• 2010. február 17. Dr. Janowszky Já-
nos elõadása volt a Csorba-házban a
mikroalgákról, amit 25 fõ hallgatott meg. 

• 2010. február 24. Dr. Rauzs József
mélykúti háziorvos beszélgetett a Csorba-
házban a magyar egészségügyrõl  26 fõ
érdeklõdõvel.

• 2010. március 5. MEOSZ országos
értekezletre 2 fõ utazott fel Budapestre.

• 2010. március 6. Bács-Kiskun Me-
gyei Civil Szervezetek Egyesülete kistérsé-

gi, majd Elnökségi ülést tartott, melyen el-
nökségi tagként vettem részt.

• 2010. március 18. Húsvét elõtt kibõ-
vített vezetõségi ülést tartottunk 8 fõ rész-
vételével.

• 2010. április 3. 44 Húsvéti csomagot
vittünk ki önkénteseinkkel az ágyban fek-
võ sorstársainknak.

• 2010. április 27. Elkészítettük a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi  Minisztérium
által kiírt mosógép és hûtõgép csere pá-
lyázatot. Hurton Katalin és Kovács Edit,
valamint önkénteseink segítségét köszö-
nettel vettük. Ennek eredményességérõl a
mai napig nem kaptunk választ. 

• 2010. május 6. Árvízkárosultaknak
küldtünk 40.000.- Ft-ot.

• 2010. május 9. Esélyegyenlõségi nap
került megrendezésre, melyen 220  fõ
vett részt. 

• 2010. május 15. A MEOSZ Küldött
Közgyûlésen vettem részt Budapesten.

• 2010. június 26. Lakitelken az Aka-
dálymentes Napon 17 fõ vett részt egye-
sületünk részérõl.

• 2010. július 11. MK Kiskunhalasi
Egyesülete „Figyelj Ránk! c. rendezvé-
nyén 15 fõ vett részt.

• 2010. augusztus 1. Kiskunmajsára
mentünk egynapos gyógyüdülésre 45 fõvel.

• 2010. augusztus 20. Az augusztus
20-i rendezvénysorozat részeként fotóki-
állítást készítettünk egyesületünk életérõl.

• 2010. augusztus 21. Esélyegyenlõsé-
gi Sportnapot rendeztünk közösen a
Mélykúti Sportegyesülettel. Erre társegye-
sületeket is hívtunk. 60 fõ vett részt a kü-
lönbözõ sport és ügyességi versenyeken.

• 2010. szeptember 3. 1 db szkennert
kaptunk a MEOSZ Központtól a lakás-át-
alakítási támogatások ügyintézéshez.

• 2010. szeptember 11. A Városi szü-
reti felvonuláson Anna Tánccsoportunk
szerepelt. A felvonulókat a Csorba-háznál
fogadtuk a Nyugdíjas klub tagjaival együtt.

• 2010. szeptember 17. Az Izzó-csere
pályázat kiírását követõen mind a 650 ta-
gunknak értesítést küldtünk, hogy a meg-
jelölt idõpontokban keressék fel egyesüle-
tünket.

• 2010. szeptember 18. Pécsett volt az
Országos Szövetség elnökségi ülése, me-
lyen 3 fõ vett részt.

• 2010. szeptember 22. A Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt
Izzó csere pályázat megírása megtörtént
205 fõ részére.

• 2010. október 14. A „Vörös iszap”
tragédiához 20 pár gumikesztyût küld-
tünk.

• 2010. október 23. Városi ünnepsé-
gen és koszorúzáson vettünk részt.

• 2010. november 7-14. A várva várt
hajdúszoboszlói gyógyüdülés ideje volt.
Bolvári János  esperes plébános és Meny-
hárt Sándor kecskeméti plébános úr gon-
doskodtak a testi felújulásunk mellett  a
lelki „masszírozásunkról”. Köszönet
Rasztik Tibornak, az üdülési csekkek bo-
nyolításában idén is számítunk  teljeskörû
ügyintézésére.

• 2010. december 1. Interneten jött az
értesítés: nyert az izzó csere pályázat.
Most nem kívánok részletekbe bocsátkoz-
ni, az érintettek írásban fognak tájékozta-
tót kapni a továbbiakról.

• 2010. december 6. Ifjúsági csopor-
tunk Mikulás napot tartott 15 fõvel.

• 2010. december 9. A Szegedi Nem-
zeti Színház elõadását tekintettük meg 48
fõvel.

• 2010.december 11. Elkészítettünk
70 db karácsonyi csomagot. Ezeket a cso-
magokat önkénteseink viszik el az ágyban
fekvõ sorstársainknak. Köszönet  azoknak,
akik ezt  vállalták.

• 2010. december 12. Egyesületünk
évzáró ünnepsége, Közgyûlés 220 fõvel.
Kis Csepregi Ákos, Gelányi János  volt pol-
gármesterek és a jelenlegi polgármester,
Kovács Tamás Egyesületünk közgyûlése ál-
tal megszavazott Tiszteletbeli Tag Címet
kapta a mai napon.

• 2010. december 17. Részt kívánunk
venni Országos Szövetségünk évzáró el-
nökségi ülésén.

MI TÖRTÉNT 2010-BEN?

ELNÖKI BESZÁMOLÓ, AMELY ELHANGZOTT A 2010. ÉVI ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGEN

Tisztelt Tagtársak!
Elérkezett az év legszebb összejövetele, a karácsonyi évzáró ünnepély. Talán még so-

ha ennyire nem vágytunk a közelgõ karácsony meghitt elõkészületeire. Az ünnepé-
lyünk pont az advent harmadik, az örvendetes várakozás idejére esett.

Amint mindenki megtapasztalta, az elmúlt év nem volt könnyû. Az egyesületnek
sem, de mint magánembereknek és a családoknak sem. Nyugalomra, békére, s legfõ-
képpen a mindent egybekovácsoló szeretetre éhezünk.

A karácsonyfánk egyre szebb, minden évben díszesebb. Köszönjük a sok apró kis
ajándékot. 

Magunk mögött hagytunk egy évet, s bizakodva kezdjük a következõt. Röviden szá-
mot adok az elmúlt év sikereirõl, eredményeirõl, esetleges hiányosságairól. 

A taglétszámunk az idén 650 fõ. Új tagokkal is bõvült az egyesület létszáma, de a
csökkenés abból adódik, hogy akik 2 évig nem fizettek tagdíjat, törlésre kerültek tag-
nyilvántartásunkból, és sokan közülünk elhunytak.

Ez a taglétszám úgy gondolom, változatlanul azt bizonyítja, hogy valamiért érdeklõd-
nek egyesületünk tevékenysége iránt, valami vonzza az embereket, hogy tagjaink sorá-
ba léphessenek.



Írásos tájékoztatót ebben az évben egy
alkalommal küldtünk tagjainknak! Min-
den tagunk születésnapjára képeslappal
kedveskedünk. Megértésüket köszönjük,
hogy nem pont abban a hónapban kap-
ják, amikor aktuális, sõt most már utoljára
fél évet küldtünk ki.

Tagdíjunk változatlanul 1.000.- Ft. Na-
gyon nehéz ezt tartani, hisz nap-mint nap
drágul az élet, de még 2011-ben nem vál-
toztatunk a tagdíj összegén.

Szeretném elmondani, hogy egy-egy
rendezvény, úgy a mai is a tagok által be-
fizetett hozzájárulás minimum duplája,
amibe kerül. A különbözetet minden al-
kalommal egyesületünk egészíti ki.

Mûködésünkhöz szükséges anyagi for-
rásaink: 

• Tagdíjak • MEOSZ tagarányos és fel-
adatarányos támogatása • LÁT ügyek
költségtérítése • Önkormányzati támoga-
tás • Megyei Önkormányzat támogatása•
Pályázatokon elnyert támogatás • NCA
mûködési támogatás • SZJA 1%-a

Külön köszönöm Gelányi János úr és Bá-
nyai Gábor országgyûlési képviselõ úrnak,
a képviselõtestületi tagoknak, más magán-
személyeknek nagylelkû támogatását. 

Kovács Tamás polgármester úr az elõzõ
években mint alpolgármester támogatta
egyesületünket. Most gratulálunk a pol-
gármesterré választásához. Erõt, egészsé-
get kívánunk, sok sikert az elkövetkezen-
dõ idõkben. Támogatására, s a jó kapcso-
lat megõrzésére vele is törekszünk. 

A vezetõség önzetlen, lelkes munkát vég-
zett az év folyamán. Tevékenységünket a
továbbiakban is a szolgálat szó jegyében,
önkéntesként, térítés nélkül végezzük. 

A gyógytorna Csontos Ferenc vezetésé-
vel a nyári szünet kivételével folyamatos
volt. Köszönjük Feri nagyon pontos, lelki-
ismeretes munkáját.  

A felsorolt eredményeket csak úgy tud-
tuk elérni, hogy összefogással, együttgon-
dolkodással, s töretlen lelkesedéssel való-
sítottuk meg elképzeléseinket. Hála Isten-
nek, hogy a beszámolómból minden év-
ben kicsit rövidíteni kell, mert olyan sok
esemény van évközben, hogy nem lehet
két szóban elmondani, de tudom, hogy
az ünneplésen nem szívesen hallgatják a
kedves tagtársak a hosszú-hosszú beszá-
molót. De ha nem csinálnánk semmit, ak-
kor nem volna mirõl beszámolni sem.

Amit meg kell említenem talán hiá-
nyosságként az elmúlt évrõl:

Városunk területi csoportjainak megala-
kítása ez idáig nem történt meg. A 2011-
es évben arra koncentrálunk, hogy ez az
ígéretünk is valóra váljon.

A csoportok megalakításával közelebb
kerülnénk sorstársainkhoz. Sok még a te-
endõ. 

A fizikai akadálymentesítés mellett
szükség van arra is, hogy a fogyatékos em-
berek akadályok nélkül jussanak hozzá az
információkhoz, a szellemi javakhoz,
hogy kommunikálni tudjanak mindenki-
vel a napi élet során. 

Hozzásegítenénk a csoportvezetõkön
keresztül a sérült társainkat, hogy csök-
kenjen a gyakran tapasztalható közöny,
idegenkedés a fogyatékkal élõ ember
iránt. Hamarabb találkozna a segíteni tu-
dó a támogatásra szoruló emberrel. 

Közös célunk, hogy elõsegítsük a társa-
dalmi összetartozást, az életkörülmények
javítását, érvényesítsük az emberi méltó-
ság és egyenlõ bánásmód elvét, javuljon
az információ áramlás.

Együttmûködés nélkül nincs esély-
egyenlõség, esélyegyenlõség nélkül nincs
közös jövõnk.

Terveinkrõl röviden: 

Minden tevékenységünket a jövõben
még alaposabban, nagyobb körültekintés-
sel szeretnénk végezni. 

• Ügyfélfogadási idõben továbbra is
várjuk tagjainkat és az érdeklõdõket, min-
den olyan témában ami bennünket érint,
lehetõségeinkhez mérten megadjuk a
szükséges segítséget. Egyben kérjük tag-
társaink megértését, ha nem sikerült min-
denben mindig maximálisan teljesíteni
kéréseiket.

• Gyógyászati segédeszközök, szobai
kerékpárok kölcsönzésének bonyolítása
ezután a Csorba házban folytatódik ügy-
félfogadási idõben.

• Gyógytornát szeretnénk folytatni 10-
es turnusokban,

• Egy- és többnapos kirándulásokat, va-
lamint a szokásos gyógyüdülést megszer-
vezzük.

• Születésnapi képeslapokat szeret-
nénk küldeni, úgy mint az eddigiekben is.

• Beteglátogatás húsvétkor és kará-
csonykor.

• Kerekesszékes tagjaink házához veze-
tõ járda szakasz kiépítése ügyében az ön-
kormányzattal szeretnénk tárgyalni. Per-
sze ehhez kell majd egy felmérés, hogy
hol van erre igény?

• FONTOS! Támogató szolgálat indítá-
sa is szerepel a terveink között, amit Pol-
gármester úr is szorgalmazna. A kezdõ lé-
péseket már januárban megtesszük, de
megfelelõ pályázati kiírást is kell hozzá ki-
várnunk.

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

Köszönjük, hogy rendezvényeinken, ki-
rándulásainkon, elõadásainkon, a klub-
foglalkozásokon aktívan részt vettek.

2010 évben feltûnõen sok sorstársunk
hagyott itt minket. A majd lángra lobbanó
gyertyák fényével emlékezzünk azokról a
tagtársairól, akik a mai ünnepélyünkön
már nem lehetnek közöttünk.

Egyesületünk munkatársainak megkö-
szönöm az egész évi kitartó munkát, tá-
mogatóinknak pedig az anyagi segítséget.

Köszönöm mindazok munkáját, akik le-
hetõvé tették, hogy a mai ünnepségünk
megvalósulhasson.

1992. óta, december 3-át a Fogyatéko-
sok Nemzetközi Napjává nyilvánították. 

Ezzel is felhívják a figyelmet arra, hogy
fogyatékossággal élõ emberek a társada-
lom egyenrangú tagjai. Nem tudunk egy-
más nélkül, közös összefogás nélkül bol-
dogulni sem Európában, sem a hazai min-
dennapokban.

Az önkéntességnek szentelné a 2011-
es évet az Európai Bizottság.

A törekvések megvalósulásától több ön-
kéntest, illetve a szabad idejüket a közös-
ségre áldozó polgárok aktivitásának jobb
elismerését remélik. Ennek fényében
kezdjük nagy bizalommal, még nagyobb
lelkesedéssel  az újesztendõt.

Ehhez kívánok minden tagtársamnak jó
egészséget, kitartást, sikereket  az önkén-
tes munkában. 

Holka Istvánné  elnök
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FÕBB TÁMOGATÓINK: Mélykút Város Önkormányzata • R. K. Egyházközség Mélykút • Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat • MEOSZ
• Nemzeti Civil ALAP • FEBÖSZ • Tooltechnik Kft • Bács-Tak Kft.
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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 70 313 2929 (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

EGYESÜLETI HÍREK

• KISKUNMAJSAI GYÓGYFÜRDÕZÉS
Idõpontja: 2011. július 24. (vasárnap) Költ-
ség: 1200.- Ft/fõ, Ebéd: 800.- Ft/fõ (bográ-
csos marhapörkölt) Indulás reggel 8 órakor.
Jelentkezéseket július 20-ig várjuk!
• HAJDÚSZOBOSZLÓI CSOPORTOS
GYÓGYÜDÜLÉS! Idõpontja: 2011. no-
vember 6-13-ig. Jelentkezési határidõ: má-
jus 31. Részletes információ mellékelve.
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGY-
FÜRDÕBEN – érvényes egyesületi tag-
könyv felmutatása mellett – 10 alkalomra
szóló kedvezményes bérlet váltható
7.000 forintért, melyet hat hónap alatt le-
het felhasználni egyéni odautazással.
• EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA ked-
den és pénteken 17 órakor kezdõdik az
Általános Iskola tornatermében.
• SZOBAI KERÉKPÁRT és kerekes járó-
keretet kölcsönzünk tagtársaink részére.
Igényeiket ügyfélfogadási idõben várjuk.
• KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSI LEHE-
TÕSÉG! A 2011-es tagdíjfizetést követõ-
en a Pacsirta utcai baromfiboltban 2 %-os
kedvezménnyel lehet vásárolni. Az erre a
célra érvényesített utalványokat ügyfélfo-
gadási idõben adjuk át.
• ELÉRHETÕSÉGEINK: 6449 Mélykút,
Petõfi tér 17. Tel.: 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

Partnerprogram

a FÓKUSZ Takarékszövetkezettel!

A FÓKUSZ Takarékszövetkezet és egye-
sületünk megállapodást kötött. A megálla-
podás célja, egyesületünk, mint közhasznú
szervezet támogatása. A Takarékszövetkezet
szolgáltatásait igénybevevõ személyek, kér-
hetik és rendelkezhetnek arról, hogy az un.
igazoló szelvényt egyesületünknek adják le.

A különféle szolgáltatások (számlanyitás,
biztosítás kötés, tartós befektetés, személyi
kölcsön, hitelek, csoportos beszedési meg-
bízás stb.) után pontokat ad a bank. Ez az
alapja szervezetünk támogatásának. Kérjük,
hogy ezek után ilyen módon is segítsék
egyesületünk közhasznú mûködését. 

Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy Mórahalmon megkezdte mûködését a ,,Guruló”
mûhely.

Szolgáltatásaik: Segédeszközök javítása, karbantartás; Segédeszközök átalakítása;
FNO felmérés; Tanácsadás; Életvitelt segítõ eszközök bérlése.

Elérhetõségeik: Mûhely címe: 6782 Mórahalom, Szegedi u. 69-75.
E-mail:morahalom@merek.hu, honlap: www.gurulo.hu, telefon: +36/62 202 126
A „Guruló mûhely” munkatársai 2011. május 30-án (hétfõ) 13.30 órakor Mélykúton

a Fenyõ Miksa Könyvtár udvarában várják az érdeklõdõket, ahol kisebb javításokat a
helyszínen el is végzik. 

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK,
KEREKES SZÉKEK INGYENES ÁTVIZSGÁLÁSA, JAVÍTÁSA, TANÁCSADÁS

Egyesületünk fennállása óta sok segítsé-
get kapott a mélykúti Önkormányzattól.
Mivel az új alapszabályunk lehetõvé teszi a
„Tiszteletbeli tag” cím adományozását ezért
vezetõségünk javaslatára az évzáró ünnep-
ségünket rendhagyó módon közgyûléssel
kezdtük, melyen a megtisztelõ címre há-

rom személyt javasoltunk: Kiss Csepregi
Ákos és Gelányi János volt polgármestert és
Kovács Tamás jelenlegi városvezetõt. Ezzel
szerettük volna megköszönni nekik és raj-
tuk keresztül minden munkatársuknak a
példaértékû együttmûködést, amely remél-
hetõleg a jövõben is folytatódik.

Tiszteletbeli tagokat választottunk

Izzó-csere pályázat

Értesítjük az érintett tagtársainkat, hogy
az izzócsere pályázatunk szerzõdéskötés
folyamatában van a Minisztériummal. Ha
a pályázattal kapcsolatban további infor-
mációhoz jutunk, mindenkit levélben ér-
tesítünk. Szíves türelmüket kérjük!


