
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA ✱ 2020. MÁRCIUS

MI TÖRTÉNT 2019-BEN? 
Beszámoló egyesületünk 2019. évi 
tevékenységéről.
Tagsági adatok (2019. december 31-i állapot 
szerint.)
Aktív tag 691 fő, ebből teljes jogú tag 582 fő, párto-
ló tag 104 fő, tiszteletbeli tag 4 fő, tagdíjmentes 5 fő 
Tagdíjat befizette 596 fő
Tagdíjfizetési arány 86 %
Belépett 53 fő. Kilépett 4 fő. Elköltözött 2 fő.
Elhunyt 20 fő
Bácsalmás és környéke 107 fő
Jánoshalma és környéke 70 fő
Ifjúsági csoport 16 fő

Szervezeti élet
- Csoportgyűlések, Küldöttközgyűlés, Elnökségi ülé-

sek, FB ülés: 12 alkalommal volt ebben az évben.
- A MEOSZ küldöttközgyűlésein, elnökségi ülé-

sein, képzésein egyesületünk Elnöksége és 
Felügyelő Bizottsága vett részt.

- A Kiskunhalasra összehívott megyei értekezleten 
is képviseltük egyesületünket.

- A „Van még esély klub” - nak és az Ifjúsági cso-
portnak négy alkalommal volt összejövetele.

Szakmai és pályázati programok
- 2019. évben támogatást kaptunk Mélykút Város 

Önkormányzatától, a MEOSZ-tól, a NEA-tól, 
a Béres Alapítványtól, magánszemélyektől és 
vállalkozásoktól.

Szabó József Pál 1950. január 24-én született 
Mélykúton. Alsó-, közép- és felsőfokú tanulmá-
nyait Mélykúton, Bonyhádon és Békéscsabán vé-
gezte. 2000 óta volt tagja a Mozgáskorlátozottak 
Mélykúti Egyesületének. A 2003. évi közgyűlés az 
egyesület vezetőségébe választotta. 2012 óta pedig 
haláláig az egyesület elnöki tisztét töltötte be.

Munkájában kamatoztatta gazdasági-pénzügyi 
tapasztalatait, emellett jó közösségszervező is volt. 
Vezetése alatt még stabilabb lett az egyesület gaz-
dálkodása, pénzügyi tartaléka is megnövekedett. 
Az időközben jelentősen megnőtt egyesületi tag-
létszám is bizonyította, hogy irányításával mind 
többen vettek részt a programokon, bővült az egye-
sület szolgáltatásainak köre is, melynek megvaló-
sításában nagy szerepe volt.

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 
megalakulásának 25 éves jubileumán vehette 
át a MEOSZ „Ember az emberért” díjának ezüst 
fokozatát.

Embersége, humora, emberismerete és szakmai 
felkészültsége kimagasló volt.

Temetése 2019. október 2-án volt Mélykúton, 
ahol lelki üdvéért, a Szent Joachim templomban 
bemutatott szentmisét követően a Kálvári temető-
ben helyezték örök nyugodalomra.

Emlékétmegőrizzük.Nyugodjonbékében!

SZJA 1 %
Köszönetet mondunk mindenkinek, akik az elmúlt 
években személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesü-
letünknek ajánlották fel. Munkájukhoz sok sikert és 
jó egészséget kívánunk. Továbbra is kérjük adófi-
zető tagtársainkat, családtagjaikat és mindazon 
személyeket, akik támogatni szeretnék egyesüle-
tünk közhasznú tevékenységét, ajánlják fel szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-át szervezetünknek.

Adószámunk:18343438-1-03
KÖSZÖNJÜKSZÉPEN!
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- Továbbra is az EU-s pályázataink segítségével 
tudjuk támogatni rendezvényeinket, kirándulá-
sainkat, képzéseinket, szakmai programjainkat, 
működésünket, foglalkoztatásunkat, klubjaink 
működését, informatikai és más eszközeink cse-
réjét, működtetését, új eszközök beszerzését. 
Ez a projekt a Szent Tamás Katolikus Általános 
Iskolával közösen valósul meg.

- Egészségügyi szűrővizsgálatot négy alkalommal 
tartottunk. Mélykúton kétszer, összesen 110 fő, 
Tataházán és Csikérián 30-30 fő részvételével.

- Ortopédiai szakrendelés, helyben egy alkalom-
mal volt 40 fő részvételével, a gyógyászati segéd-
eszközök beszerzésének segítése folyamatosan 
történik.

- Orvosi előadáson, egészségügyi tanácsadó előa-
dáson 85 fő vett részt.

- Kormányhivatali tájékoztatón 40 fő jelent meg.
- a JEFI közreműködésével novemberben újból  

beindult a gyógytorna, alkalmanként 20 fő 
részvételével.

Támogatások, lakossági pályázatok ügyintézése
- Erzsébet üdülési pályázatokat november hónap-

ban 80 személy részére adtunk be.
- Fogyatékossági támogatás, közlekedési támoga-

tás, lakás-akadálymentesítési támogatás, nyug-
díjemelési és egyéb kérelmek ügyintézése folya-
matosan történik.

Mindezen támogatások, lakossági pályázatok be-
adásának segítése, koordinálása, tagjainknak és 
a kívülálló személyeknek 2019. évben közel 30 
millió forint megtakarítást és/vagy bevételt ered-
ményezett és közel 300 személy sorsát érinti.

Kulturális,szabadidősésrekreációsprogramok
- Farsangi bál, Esélyegyenlőségi nap, Őszi 

Kulturális nap, Évzáró ünnepség átlagosan al-
kalmanként 200-250 fő részvételével.

- Színházi előadáson négy alkalommal vettünk 
részt 50-70 fővel (Budapesten háromszor, Szeged 
egyszer)

- Sportnapunk a Mélykúti Sportegyesület segítsé-
gével, Szöllősi Ferenc elnök úr közreműködésével 
valósult meg ahol 40 személy vett részt.

- Csoportos gyógyüdülés Hajdúszoboszlón már-
ciusban 25 fő, novemberben 92 fő részvételével 
valósult meg.

- Négy napos Hollókő-Salgótarján-Szécsény-Mátra - 
ve rebély-Szentkúti kiránduláson 80 fő vett részt.

- Kiskunmajsai csoportos gyógyfürdőzés egy alka-
lommal 75 fővel történt.

- Makói gyógyfürdőzés kettő alkalommal 70-70 fő 
részételével.

- Mórahalmi kedvezményes bérletet kb. 80 fő veszi 
igénybe.

- Újból ellátogattunk a balástyai Kóborló 
Lovastanyára. 150 fő vett részt ezen a programon.

- Beteglátogatást húsvét és karácsony előtt vég-
zünk. Így alkalmanként 100-100 személyt láto-
gattunk meg. A beteglátogatáshoz már sok éve 
Weisz István úrtól kapunk segítséget segély, vagy 
ajándékcsomagok formájában, valamint a finom 
Szent István kenyér biztosításával.

Közéletiéstársegyesületikapcsolatok
- Folyamatosan kapcsolatot tartunk az országos, 

megyei és helyi képviselőkkel, a Járási hivatal 
vezetőjével és munkatársaival.

- Helyben részt veszünk a Humánpolitikai 
Bizottság, valamint az Esélyegyenlőségi prog-
ram gyűlésein.

- A mélykúti civil szervezetek programegyezte-
tő fórumán, más mélykúti egyesületek, klubok 
rendezvényein, valamint a városi ünnepségeken, 
Mélykúti Napokon képviseltetjük szervezetünket.

- Az Országos Szövetséggel, valamint a társ-moz-
gáskorlátozottak egyesületeivel is igyekszünk 
eredményes kapcsolatot ápolni.

Foglalkoztatás
- 1 fő foglalkoztatása adminisztrátori munka - 

körben.
- 6 fő részmunkaidős foglalkoztatása a START 

Rehab KFT segítségével.
- 4 fő részmunkaidős foglalkoztatása az EFOP  

projekt keretén belül.
- 7 fő regisztrált önkéntest foglalkoztatunk.

Tájékoztatás
Honlapunkon a Facebook oldalunkon, TÁMPONT 
hírlevél és körlevelek kiadásával, valamint az 
Önkormányzati tájékoztatóban megjelent egyesü-
leti híreink közreadásával, valamint a kihelyezett 
plakátokon történik.

Ügyfélfogadás, állandó programok
Tagnyilvántartó program minden aktív tagnál fel-
töltve és folyamatosan karbantartva.
Gyógytorna folyamatosan: kedd, péntek az 
Iskola tornatermében Szalai Zita gyógytornász 
vezetésével.
Segédeszközök kölcsönzése: járókeret, kerekesz-
szék, szobai kerékpár, rolátor, elektromos betegágy 
áll rendelkezésre.

GÉPJÁRMŰ-SZERZÉSITÁMOGATÁS
Kérelem beadási határideje: minden év március 31.  
és szeptember 30. Kérelem nyomtatvány kitölté-
sében segítséget nyújtunk.
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Szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek 
pénzbeliéstermészetbenitámogatók

Bányai Gábor, Kovács Tamás, Kiss István, Weisz 
István, Szöllősi Ferenc, Földes István, Báics Ernő, 
Balogh László, Orto Group Kft Pálfi Norbert.
Külön köszönetet mondunk a Városi Önkormányzat 
és Intézményei a GAMESZ sokirányú segítsé-
géért. A Plébános úrnak az irodánk biztosítá-
sért. A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola 
Igazgatójának a tornaterem rendszeres használa-
tának engedélyezéséért. 
 Rasztik Tibor

2020.évimunka-ésprogramterv
Január Makói gyógyfürdőzés
Február  Farsangi bál, hajdúszoboszlói talál-

kozó, Bérescsepp osztás, csoport-
gyűlések, küldöttközgyűlés, színházi 
program, „Van még esély” klub, 
főzőklub

Március Sportnap, tájékoztató előadások, 
TÁMPONT hírlevél kiadása, ceglédi 
gyógyfürdőzés

Április Csoportgyűlések, húsvéti 
beteglátogatás

Május Küldöttközgyűlés, esélyegyenlőségi 
nap

Június Egy napos gyógyfürdőnap 
Kiskunmajsán 

Július Balástyai Kóborló-nap
Augusztus Részvétel a Mélykúti Napok 

programjain
Szeptember Őszi Kulturális Nap, valamint öt na-

pos erdélyi kirándulás
Október Egészségügyi szűrővizsgálat, makói 

gyógyfürdőzés
November Nyolc napos gyógyüdülés 

Hajdúszoboszlón
December Évzáró ünnepség, karácsonyi beteg-

látogatás, színházi program

HAJDÚSZOBOSZLÓIGYÓGYÜDÜLÉS

Helyszín: Hőforrás Gyógyhotel ***
Időpont: 2020. november 8. – november 15-ig. (8 
nap 7 éjszaka).
Ellátás: félpanzió (reggeli és ebéd, vagy vacsora)
Költség: 53200.- Ft kétágyas szobában. 
Egyágyas felár: 1000.- Ft/éjszaka. 
Továbbá idegenforgalmi adó + útiköltség.
Jelentkezéseket május 31-ig várjuk 10 ezer Ft  
előleg befizetésével.

GYÓGYTORNA

Az általános iskola tornatermében minden ked-
den és pénteken 17.30 órakor ingyenes gyógytor-
nát tartunk Szalai Zita gyógytornász vezetésével. 
A program egyesületi felelőse Pozsgai Ferencné. Új 
résztvevők jelentkezését is várjuk! 

GYÓGYFÜRDŐBÉRLET

A mórahalmi Erzsébet Gyógyfürdőben, érvényes 
egyesületi tagkönyv felmutatása mellett – 10 alka-
lomra szóló kedvezményes bérlet váltható 13000.- 
forintért. Felhasználása egyéni odautazással 
történhet.

TAGDÍJAKRÓL

Egyesületünk elnöksége köszönettel tartozik 
mindazon tagtársaknak, akik rendszeres tagdíjfi-
zetéssel is segítik egyesületünk biztonságos műkö-
dését, szolgáltatásaink folyamatos biztosítását. 

A 2020. évi egyesületi tagdíj összege: 2000 Ft/
fő. Befizetési lehetőségek: személyesen egyesü-
leti irodánkban, banki átutalással (Takarékbank 
51700083-11074836), vagy csekkes befizetéssel.

TÁMOGATÁSOK,SEGÉLYEK

A szükséges feltételek megléte esetén az alábbi tá-
mogatások, segélyek ügyintézésében tudunk segít-
séget nyújtani:
- Lakás-akadálymentesítési támogatás;
- Közlekedési támogatások;
- Fogyatékossági támogatás;
- Közlekedőképesség súlyos akadályozottságának 

minősítése;
- Méltányossági nyugdíjemelési kérelmek;
- Gyógyszersegély kérelmek;
- Települési támogatások, segélyek;
- Üdülési pályázatok elkészítése;
- Kisebb lakossági pályázatok elkészítése.
Bővebb tájékoztatásért keressék fel irodánkat!

SZOLGÁLTATÁSAINK

Ügyintézés • sorstársi és tapasztalati tanácsadás • 
klubfoglalkozások • tájékoztató előadások • iskolai 
esélyórák tartása • egészségügyi szűrővizsgálatok 
• gyógytorna • gyógyüdültetés • szobai kerékpár 
és gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, be-
szerzése • rendezvények, kirándulások és kedvez-
ményes szolgáltatások szervezése • kisebb lakos-
sági pályázatok elkészítése • ingyenes internetes 
szolgáltatások.

„TÁMPONT”
KIADVÁNYUNK A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

ALAP TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT.
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KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS HATÁROZATAIRÓL
Egyesületünk elnökének halálát követően a 2019. 
december 4-én megtartott Küldöttközgyűlés el-
határozta, hogy 2020. február 15-én megtartja az 
elnökválasztást. A rendkívüli Küldöttközgyűlést 
és így a szavazást is Szakály József a MEOSZ fő-
titkára vezette le. Az összehívott küldöttek meg-
hallgatták Báics Ernő JB elnök beszámolóját, mi-
szerint Rasztik Tibort javasolja elnöknek, Kollár 
Ferencnét titkárnak és Birkás Jánosnét harmadik 
elnökségi tagnak. A jelen lévő küldöttek egyhangú-
lag megválasztották a jelölt személyeket a felsorolt 
tisztségekre. Így egyesületünk jelenlegi tisztségvi-
selői a következő személyek lettek:
Elnök: Rasztik Tibor
Titkár (alelnök): Kollár Ferencné
Elnökségi tagok: Magyar Istvánné, Pozsgai 
Ferencné és Birkás Jánosné
Felügyelő Bizottság elnöke: Ledenyák Gyuláné
FB tagok: Horváth Ferenc és Szanyi László
Jelölő Bizottság elnöke: Báics Ernő
JB tagok: Dudás Erzsébet és Gavlik János
A most megválasztott három személlyel teljes lett 
a tisztségviselők névsora. Megbízatásuk 2023. 
május 28-ig szól. Ekkor lesz az egyesület soron 
következő tisztújító Küldöttközgyűlése.

A Küldöttközgyűlés témája volt még az egyesület 
Alapszabályának módosítása is. 

A küldöttek elfogadták azt a javaslatot, misze-
rint az egyesületi titkár tisztség helyett alelnöki el-
nevezés legyen, az alapszabályban meghatározott 
feladatkör változatlanul hagyása mellett.

A 2015-ben módosított és elfogadott 
Alapszabályból kerüljön ki az akkori tagdíj össze-
ge, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság névsora.

Utolsó napirendként meghatározásra került a 
módosított Alapszabály szerinti szervezeti felépí-
tés, amely a következő képpen alakul:
Mélykúti Területi csoportvezető és kül-
dött: Odrobina Sándorné
Helyettesei és küldöttek: Farkas Béláné és 
Racsmánné Fenyvesi Zsuzsanna
Bácsalmási Területi csoportvezető és kül-
dött: Mészáros Anna
Jánoshalmi Területi csoportvezető és kül-
dött: Dági Imréné
Ifjúsági csoportvezető és küldött: Király 
Anita
További küldöttek: Tubánszki István, Tornai 
Erzsébet, Rasztik Mária, Hodoniczki Miklós, 
Györök Norbert, Patocskai László. A küldöttek 
közül Mészáros Sándorné február 13-án elhunyt. 
Az ő helyére a májusi csoportgyűlésen kerül új 
küldött megválasztásra.

EGÉSZSÉGÜGYISZŰRŐVIZSGÁLATTÜDŐSZŰRÉSSEL

Időpontja: 2019. április 20. (hétfő) 8-14 óráig
A Bácskaiak Egymásért Közhasznú Egyesület 

munkatársi egészségügyi szűrővizsgálatot végez-
nek a Béke Étteremben.

Többek között: vércukor, koleszterin, teljes test 
analízis, vitamin szükséglet, légzés kapacitás, vér-
nyomás, EKG vizsgálat, ultrahangos érdopler, vér-
oxigén tájékoztató jellegű ellenőrzésére került sor. 
A tüdőszűrést a Máltai Szeretetszolgálat budapes-
ti munkatársai végzik mélykútiak részére, szintén 
a Béke Étteremben április 20-án, 10-16 óráig.

Mindegyik vizsgálat ingyenes, de előzetes re-
gisztrációhoz kötött. Azért hogy a tüdőszűrés gör-
dülékenyen menjen a jelentkezők személyes adatait, 
TAJ számát előre kérjük megadni a regisztrációkor. 

Szeretnénk, ha minél többen élnének a lehe-
tőséggel és helyben elvégeztetnék a tüdőszűrési 
vizsgálatukat.
Jelentkezéseket április 16-ig várjuk!

KÓBOR-LÓNAPBALÁSTYÁN
Időpontja: 2020. július 5. (vasárnap)
Indulás: Bácsalmás 7.45, Mélykút 8.00 és 
Jánoshalma 8.15 órakor a szokott helyszínekről.
Helyszín: Kóbor-ló Lovastanya - Balástya
Program: Lovastanya megtekintése, lovaskocsi-
kázás, lovaglás, élő zene, tánc.
Ebéd: Bográcsgulyás, kemencés kalács, korlátlan 
ásványvíz, kávé, gyümölcs.
Egyéb italokat lehet hozni saját fogyasztásra.
Költség: tagoknak és 14 év alatti gyerekeknek: 
2500 Ft/fő, kívülállóknak: 3500 Ft/fő (útiköltség, 
ebéd)
Jelentkezéseket június 25-ig várjuk! 

MAJSAIGYÓGYFÜRDŐZÉS
Időpontja: 2020. július 14. (kedd)
Indulás: Bácsalmás 7.45, Mélykút 8.00 és 
Jánoshalma 8.15 órakor a szokott helyszínekről.
Költség: 1600 Ft (tagoknak) 2600 Ft 
(kívülállóknak)
Étkezés önellátó!
Jelentkezéseket július 9-ig várjuk!

2019-BENELHUNYTTAGTÁRSAINK
Mélykútról: Bakacsi Istvánné, Balla Imre, Balogh 
Ferenc, Bényi Andrásné, Birkás Ferenc, Csanyik 
Jánosné, Dunai Jánosné, Figura Istvánné, Gelányi 
János, Kárász János, Karip Gusztáv, Maczkó 
Andrásné, Jokhel Mihályné, Mészáros János, 
Mészáros Mihály, Szabó József, Vörös Mihályné. 
Jánoshalmáról:  Gerber Józsefné. Bajáról: 
Hugyesz István. Bácsalmásról: Árpás István

Emléküket megőrizzük!
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ŐSZIKIRÁNDULÁSON
Tavaly szeptemberben újból sikeres négy napos ki-
ránduláson vettek részt egyesületünk tagjai, csa-
ládtagok, barátok. Szállásunk Salgótarjánban volt 
a Galcsik és a Halász Fogadóban. Első nap Hollókő 
látványosságaival ismerkedhettünk. Második na-
pon egerszalóki gyógyfürdőzést követően, esti ze-
nés-táncos mulatságon vettünk részt. Harmadik 
napon Szécsény, Salgótarján és Kazár nevezetes-
ségeit láthattuk. Negyedik nap részt vettünk a 
Mátraverebély-Szentkúti Szent Pió atya búcsún, 
majd Nagykátán ebédeltünk és Soltvadkerten 
fagyiztunk.

A kiránduláson sok szép és hasznos ismeretek-
kel, élményekkel gazdagodtunk. A négy napot ön-
feledt vidámság, jó hangulat, igazi közösségi szel-
lem jellemezte. Jó volt újra együtt lenni. Köszönet 
ezért minden résztvevőnek!

KARÁCSONYIBETEGLÁTOGATÁS
A hagyományokhoz híven karácsony előtt megláto-
gatjuk otthonukhoz kötött tagtársainkat. Így közel 
száz súlyosan mozgássérült személy örülhetett a 
mélykúti SZUPER CSEMEGE KFT által felajánlott 
csomagoknak, melyekben egy forró Szent István 
kenyér is volt a WEISZ PÉKSÉG kiváló terméke. 
Egyesületünk önkéntes munkatársai adták át az 
ajándékokat, de a tulajdonos személyesen is bekap-
csolódott az ajándékozásba. 

Köszönjük Weisz István ügyvezető úrnak, hogy 
segítségével már sok év óta örömet tudunk szerez-
ni tagtársainknak.

KULTURÁLISNAP
Tavalyi évben is megrendeztük egyesületünk őszi 
Kulturális napját a Béke Étteremben.
Az ünnepségen jelen voltak:

Kovács Tamás polgármester úr, Földes István 
alpolgármester úr, Földes Istvánné a Fókusz 
Takarék fiókigazgatója, Kiss István alpolgármester 
úr, Rajna Ildikó a Béke Étterem vezetője, Szöllősi 
Ferenc képviselő úr, Czékus Tímea a GAMESZ 
igazgató asszonya.

A vendégek és az egyesületi tagok köszöntését 
követően Rasztik Tibor egyesületi titkár szólt a 
megjelentekhez. Távollétük miatt átadta Szakály 
József MEOSZ főtitkár és Szabó József egyesü-
leti elnök üdvözletét. A májusi 25 éves jubileumi 
ünnepségen nem tudott jelen lenni Weisz István 
a Szuper Csemege Kft ügyvezetője, így ezen az 
alkalmon vette át azt az elismerő emlékképet, 
melyet köszönetül adtunk át sok éves nagylelkű 
támogatásáért.

Köszönetet mondtunk a mélykúti önkormányza-
ti képviselőtestület tagjainak, polgármester úrnak, 
alpolgármestereknek és a testület minden tagjának 
a kialakított jó kapcsolatért, sokrétű támogatásért. 
Ezen az alkalmon adtuk át Földes István alpolgár-
mester úrnak azt az elismerő oklevelet, melyben 
egyesületünk elnöksége Tiszteletbeli tag kitüntető 
címet adományozott a mozgáskorlátozott emberek 
érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Ezt követően Kovács Tamás Mélykút Város pol-
gármestere köszöntötte az ünnepség résztvevőit.

A műsorban közreműködött Bagóczki Gábor, 
valamint az algyői Parlandó Énekegyüttes, Fábián 
Péter vezetésével. A nagy sikerű előadásban operett 
slágerek hangzottak el, melyet a közönség tapsa 
kísért. A ráadás számban az Anna Tánccsoport 
is közreműködött. Délben közösen elénekeltük a 
Magyar Himnuszt, majd következett a finom ebéd, 
később zene, tánc és a tombola. 

Ezen a napon Kalmár Bence konferált és vezette 
le a programokat.

Köszönet mindenkinek, aki segítségével, 
munkájával, támogatásával széppé tette az Őszi 
Kulturális Napot.
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KÓBORLÓ-NAPBALÁSTYÁN
Egyesületünk szervezésében tavaly is újból el-
látogattunk a balástyai Kóbor-ló Lovastanyára. 
Egyesületi tagjaink, családtagok, barátok mintegy 
150 fős csoportja indult útra. Megérkezést köve-
tően rövid tájékoztató, majd egy hazulról hozott 
műsor következett. Fellépett az Anna Tánccsoport, 
a Hagyományőrző Népdalkórus, Veprik Istvánné, 
Renács Hajni és Bagóczki Gábor. A jó hangulat-
ról, zenészünk Anti bácsi gondoskodott. Az ebéd 
elfogyasztását követően kezdődhetett a lovag-
lás, lovas kocsikázás és a gyermekek játszóháza. 
Köszönetünket fejezzük ki a vendéglátó házas-
párnak - Juhász Andrásnak, kedves feleségének 
Ancsának, családjának és minden munkatársuk-
nak a szeretetteljes fogadtatásért a finom ebédért a 
hangulatos zenéért, a lovasprogramért. Jó volt új-
ból a Kóbor-ló Lovastanyán eltölteni egy kellemes, 
vidám napot.

HÚSVÉTVÁRÓKÉZMŰVES
FOGLALKOZÁS
Egyesületünk „Van még esély” klubja húsvétváró 
kézműves foglalkozást tartott a Csorba-házban. Az 
elkészített dísztárgyakat mindenki haza vihette. 
A találkozó újból jó hangulatban telt el és egy kis 
egészségmegőrző tornával fejeződött be.

EGYESÜLETISPORTNAP
Hosszú idő után, tavaly újból sportnapot tartot-
tunk a mélykúti Sportcsarnokban. A kiskunhalasi, 
tataházi és mélykúti résztvevők különféle sport-
ágakban mérhették össze tudásukat. Mindenki 
megtalálhatta egészségi állapotának, érdeklődé-
sének megfelelő elfoglaltságot. A sportnap szer-
vezője Szöllősi Ferenc a mélykúti Sportegyesület 
elnöke volt. Köszönet érte és még Körmösné 
Rasztik Máriának az Anna klub, valamint Borsódi 
Mihálynénak a Kézműves klub vezetőjének, hogy 
tagjaik aktív közreműködésével megvalósulhatott 
a kellemesen eltöltött délelőtt. Folytatás a Csorba-
házban volt, ahol az elhasznált kalóriák pótlására 
egy szerény ebéd várta a kifáradt sportolókat. 

A jó hangulatú eseménynek már tervezzük a 
folytatását

VENDÉGEKACSORBA-HÁZBAN

A mélykúti Önkormányzat Damjanich utcai 
Idősek klubjának tagjai látogatást tettek a Csorba-
házban. Délelőtt a Mozgáskorlátozottak Mélykúti 
Egyesületének tagjaival közös ügyességi és elméle-
ti vetélkedőn vettek részt, majd ebéd következett. 

A nap kötetlen beszélgetéssel, nótázgatással és 
az Anna Tánccsoport rendkívüli próbájával zárult. 
A programokat Borsódi Mihályné Erika egyesüle-
tünk szociális segítője szervezte. A palacsintákat 
az Anna Nyugdíjasklub tagjai sütötték. A jó han-
gulatról Gavlik Jani bácsi gondoskodott. 

Köszönjük szépen minden résztvevőnek és segí-
tőnek az együtt töltött szép napot.
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ÉVZÁRÓÜNNEPSÉG

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 26. 
évzáró ünnepségét tartotta a Béke Étteremben. 
A megjelent 250 személy rövid csendben meg-
emlékezett a szeptemberben elhunyt elnökünk-
ről Szabó Józsefről. Rasztik Tibor titkár beszá-
molt az egyesület 2019. évi tevékenységéről, majd 
Bodroginé Dr. Mikó Zsuzsanna a Jánoshalmi 
Járási Hivatal vezetője mondta el ünnepi beszédét. 

Ezt követően Kovács Tamás Mélykút Város pol-
gármestere köszöntötte a megjelenteket. 

Vendégünk volt még 
Dr. Vörös-Börcsök 
Tímea Mélykút Város 
jegyzője és kislánya 
Patrícia is.

Az ünnepi műsorban a jánoshalmi Szt. Anna 
Katolikus Általános Iskola tanulói közreműködtek 
Mészáros Gábor tanár úr vezetésével. 

Az ebéd előtt közösen elénekeltük a magyar 
Himnuszt, majd elfogyasztottuk a finom ebédet. A 
nap folytatásában zene, tánc, tombola színesítet-
te a programot, melyet Kalmár Bence vezetett le.   
Az ünnepség keretén belül három munkatársunk 
munkájának elismerése történt név szerint is.

Dudás Jánosné Éva, aki 
15 éve látja el feladatát a 
Csorba-házban. Először az 
OTP-ben végzett munká-
ja mellett, majd balesete és 
nyugdíjazását követően is-
mét visszatért, hogy tovább 
tevékenykedjen a ház prog-
ramjainak előkészítésében és 
az ehhez kapcsolódó munká-
ban. Tevékenységében soha 
nem ismert munkaidőt és 
lehetetlen megoldásokat. A 
takarítás, terítés, mosás, va-
salás, árubeszerzés, postai ügyek és ki tudja még 
milyen feladatok mellett megőrizte nyugalmát, vi-
dámságát, őszinteségét. Mindig lehetett és lehet rá 
számítani. 

Király Anitának is köszö-
net, aki 5 éve fogadja a tag-
társakat. Intézi a tagfelvételt, 
kezeli a tagnyilvántartást. 
Nyilvántartja a programokra 
történő jelentkezéseket, tagdíj 
és egyéb befizetéseket kezeli, 
az Ifjúsági csoportot koordi-
nálja, kávét főz és ha kell ta-
karít, mosogat. Az egyesületi 
feladatain kívül besegít a kari-
tász csoport munkájába is.

Borsódi Mihályné Erikának  
is külön köszönet, aki 2 éve 
vesz részt egyesületünk tevé-
kenységében. Mint szociális 
segítő a beteglátogatás, a sú-
lyosan sérült tagtársak közös-
ségi életének segítése, szerve-
zése a kézműves foglalkozások 
vezetése, a Damjanich utcai 
Idősek klubjában lévő prog-
ramjaink szervezése, ren-
dezvényeink helyszíneinek 
díszítése és más programok-
ban való közreműködés a fő 
feladata.
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ÚJBÓLAHŐFORRÁSBAN
Tavaly november elején 92-en vettünk részt a 
hajdúszoboszlói gyógyüdülésen. 25 éve járunk a 
Hőforrás Hotelbe. Kedveljük az egyszerű, csalá-
dias körülményeket a doktor úr kedvességét a jó 
kezeléseket, a kedves személyzetet és nem utolsó 
sorban a kiváló konyhát.   Az egyhetes gyógyüdü-
lésen a kezeléseken és fürdőzésen kívül esténként 
nótázgatásra is sor került Patocskai Laci jóvoltából. 
Minden este misén is részt vehettünk, hiszen há-
rom atya is tagja a csoportnak. Pénteken megtar-
tottuk a szokásos batyus estünket, ahol lehetőség 
nyílt találkozni a szálloda új igazgatójával Földesi 
Ildikóval, a főportással Rattinger Erikával és a fő-
revizorral Kiss Gyulával. Az est folyamán saját ösz-
szeállítású műsor is elhangzott, majd következett a 
zene, tánc. A talpalávalót Gömöri János biztosítot-
ta. A hétvégén belehetett kapcsolódni a városban 
zajló Márton napi libanapokba is. Köszönjük min-
denkinek a részvételt, a népes csoport türelmét, 
rendkívüli baráti hozzáállását ahhoz, hogy min-
denki jól érezze magát. A szálloda vezetőinek és 
minden munkatársának is köszönetünket fejezzük 
ki odaadó munkájukért, hogy mindent megtettek 
gyógyulásunk, kényelmünk és jó közérzetünk biz-
tosítása érdekében.

SZEGEDIKIRÁNDULÁSON
Egyesületünk szer-
vezésében újabb 
sikeres, szép na-
pon vehetett részt 
hetven tagtársunk. 
Szegeden a Ferences 

Látogatóközpont munkatársainak idegen-
vezetésével megnéztük az alsóvárosi Ferences 
templomot és kolostort. Ezt követően a Széchenyi 
és Dóm téri adventi forgatag részesei lehettünk. 
Láthattuk a harmadik gyertyagyújtást a Dóm té-
ren, valamint az óriáskereket és a számtalan árust, 
kiállítót a Széchenyi téren. Este a Szegedi Nemzeti 
Színház művészeinek előadásában a Mágnás Miska 
című nagyoperettet tekintettük meg.

FARSANGIBÁLON

BUDAPESTIOPERETTSZÍNHÁZBAN

ELÉRHETŐSÉGEINK:
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Telefon: +36-77/460-010
Mobil: +36-70/387-0512

Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete
Honlap: www.mmemelykut.hu
facebook.com/mmemelykut
Ügyfélfogadás: minden hétköznap 8-16 óráig


