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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

03 Kecskeméti Törvényszék

0 3 0 2 1 4 0 5    2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 17.49.46



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 1 6

6 1 0 0 Kiskunfélegyháza

Szent János tér

3

    

0 3 0 2 1 4 0 5    

0 3 P k 6 0 0 1 0  1 9 9 7 5 4

1 8 3 5 0 9 7 7 1 0 3

Salma Ferencné

Kiskunfélegyháza 2 0 1 7 0 4 2 5

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 17.49.47



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

77 77

77 77

2 001 1 860

45 45

1 956 1 815

2 078 1 937

1 952 1 697

2 533 1 952

-581 -255

126 240

126 240

2 078 1 937

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 17.49.47



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, 
  alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

1 160 1 203 1 160 1 203

263 270 263 270

897 925 897 925

3 3

1 163 1 203 1 163 1 203

1 163 1 203 1 163 1 203

1 100 1 004 1 100 1 004

432 432

354 18 354 18

290 4 290 4

1 744 1 458 1 744 1 458

1 744 1 458 1 744 1 458

-581 -255 -581 -255

-581 -255 -581 -255

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 17.49.47



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

280 387 280 387

200 200 200 200

280 260 280 260

78 78

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 17.49.47



PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

6 1 0 0 Kiskunfélegyháza

Szent János tér

3

    

0 3 P k 6 0 0 1 0  1 9 9 7 5 4

0 3 0 2 1 4 0 5    

1 8 3 5 0 9 7 7 1 0 3

Salma Ferencné

Egészségmegőrzés

1998.-évi XXVI.tv.a.

Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21§a, g

Mozgáskorlátozottak, sérült emberek 

500

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 17.49.47



PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

6 1 0 0 Kiskunfélegyháza

Szent János tér

3

    

0 3 P k 6 0 0 1 0  1 9 9 7 5 4

0 3 0 2 1 4 0 5    

1 8 3 5 0 9 7 7 1 0 3

Salma Ferencné

Egészségmegőrzés

1998.-évi XXVI .tv.a.

Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21§a,g,

Mozgáskorlátozottak, sérült emberek

500

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 17.49.47



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1 163 1 203

78

280 260

883 865

1 744 1 458

432

1 744 1 458

-581 -255

15 15

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 17.49.47



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Pályázat

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2016 év

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 17.49.47



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Hosszútávú Közfoglalkoztatási Program

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

2016 év

341 733

341 733

341 733

341 733

341 733

341 733

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 17.49.47



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Pályázat

Kiskunfélegyházi Közművelődésért Közalapítvány

2016 év

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 17.49.47



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Pályázat

Kiskunfélegyházi Közművelődésért Közalapítvány  

2016 év

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 17.49.47



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Képzési Támogatás

MEOSZ

2016 év

70 200

70 200

70 200

70 200

70 200

70 200

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 17.49.47



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Feladat és Tagarányos támogatás

MEOSZ

2016 év

89 720

89 720

89 720

89 720

89 720

89 720

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 17.49.47



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Ifi Pályázat

MEOSZ

2016 év

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 17.49.47



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 17.49.47



PK-242
PK-142-02 Szöveges beszámoló

M.K.Egyesület 2016. évi Beszámolója.pdf



Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi
Egyesülete

„Van pár dolog az életben,
 amit se irányítani, 

sem megváltoztatni nem tudsz, élned kell vele. 
Miénk a döntés, hogy feladjuk, 

vagy folytatni tudjuk tovább.”
(Nick Vujicic)

A Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesületének

tevékenységéről szóló tartalmi beszámoló

2016. évről

Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete
6100. Kiskunfélegyháza, Szent János tér 3.

2016.



Szakmai beszámoló
a

2016.01.01. – 2016.12.31.
közötti időszakban végzett munkáról

Az Egyesületünk mint  az ide vonatkozó 2011.  évi  CLXXV.  törvény értelmében 2016.

április  21-i  dátummal  született  törvényszéki  végzés  alapján  továbbra  is  közhasznú

szervezet  az  alábbi  feladatokat,  szolgáltatásokat  végezte  2016-os  évben  a

mozgáskorlátozottak  érdekében  Kiskunfélegyháza  és  vonzáskörének  területén:

Sorstársaink összefogása, érdekvédelme, a társadalmi és kulturális programokban való

részvételhez szükséges segítség feltételeinek biztosítása valamint munkához jutása. A

mozgáskorlátozott  emberek  társadalmi  esélyegyenlőségét,  jogai  védelmét  szolgáló

tevékenység végzése.  Gépkocsi  szerzési,  közlekedési,  átalakítási  támogatáshoz  való

hozzájutásának segítése a 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet alapján. 

 Egyéni szociális és egészségügyi, rehabilitációs ügyek intézése, segédeszközök 

kölcsönzésének biztosítása.

 Súlyos mozgáskorlátozottak számára telefon használathoz támogatás intézése. 

(analóg). 

 Kulturális, szabadidős programok szervezése.

 Sérült emberek munkaképességének fejlesztése, munkába állásának elősegítése.

 Az Egyesület érdekkörében működő klubok segítése ( SM., ifjúsági, kulturális, 

stb.)

 Közterületek és közhasználatú épületek akadálymentesítésének szorgalmazása, 

az 1997. évi LXXVIII. törvény, ill. a 253/1997. (XII.20.) Korm. rend.; OTÉK. alapján.

 A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 

akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) 

Korm. rendelet alkalmazása.

 Mozgáskorlátozottakat érintő legfontosabb jogszabályok ismertetése.



Az Egyesület 1997-ben alakult  meg 30 fővel.  Jelenlegi aktív taglétszámunk 150 fő. A

Kiskunfélegyháza  város  és  vonzáskörében,  6  csoport  működik,  és  fogja  össze  a

szervezet munkáját.  2016. december 20.-án a Kiskunfélegyháza város alpolgármestere

Balla László védnökségével megalakult a hetedik csoportunk a Sport csoport.

Egyesületünk csoportjai:

 Ifjúsági csoport
 Heine Medine csoport
 Kreatív és Művészeti csoport
 „Regionális Adomány Befogadó és Elosztó Pont” Adomány csoport
 Női szekció
 Reuma csoport
 Sport csoport

Egyesületünk  a  helyi  Szakmaközi  Művelődési  Ház  Közhasznú  Egyesülettől,  iroda

helyiséget  és foglalkoztató termet bérel, ahol tagjaink heti egy alkalommal fogadóóra

keretén  belül  személyesen  megtalálják  szervezetünket.  Problémájukkal,  kérdéseikkel

megkereshetnek,  tanácsadással,  javaslattal  látjuk  el  az  érdeklődőket.  Az  ügyviteli

tevékenységünk egy részét is itt  végezzük, ez évben is folyamatosan karbantartjuk a

MEOSZ Központ adatbázisában a tagnyilvántartási feladatokat. Hatóságok felé jelentési,

kimutatási kötelezettségünknek eleget tettünk.

Egyesületünk  2016.  március  2-án  tartotta  közgyűlését,  ahol  beszámoltunk  az  előző

évben végzett  tevékenységünkről és elfogadásra került a közhasznúsági, ill.  pénzügyi

beszámoló. 

Az  egyesület  szerepel  a  köztartozás  mentes  adózók  nyilvántartásában  ami  azt

jelenti, hogy nincs adó-és egyéb köztartozása. A Felügyelő Bizottsági ellenőrzések

egy  esetben  sem  találtak  hibát  sőt  a  végzett  munkáról  pozitív  véleményű

jegyzőkönyv is született.

Összegezve megállapítható: hogy az egyesület a 2016-es évben is az előző évekhez

hasonlóan a jogszabályokban előírásoknak megfelelően működik, a rendelkezésre álló



pénzeszközöket  ésszerűen  használja  fel.  Egyesületünk  a  MEOSZ-szal,

társegyesületekkel, önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel kiépített jó kapcsolatot

továbbra is fenntartja, és a kapcsolatokat bővíti.

Egyesületünk  a  Mozgáskorlátozottak  Egyesületeinek  Országos  Szövetségének  tagja

vele tagsági viszonyban állunk önálló tagegyesületként  tevékenyen részt  vállalunk az

általa meghirdetett országos, megyei és helyi programokban. Egyesületünk elnöke tagja

a MEOSZ Etikai és Fegyelmi bizottságának.

Fontos  követelmény,  hogy  egyesületünk  és  annak  csoportjai  működési  területükhöz

igazodóan  nagyobb  szerepet  kapjanak  országos  és  helyi  érdekkörű  feladatok

megoldásában, a törvényi és helyi szabályozások kialakításában, bizonyos állami vagy

önkormányzati szociális, rehabilitációs feladatok megoldásában.

Az  Egyesületünk  aktívan  részt  vesz  a  Kiskunfélegyháza  Város  HEP  helyi

esélyegyenlőségi  program  kidolgozásában,  javaslataink  szerepelnek  a  kidolgozott

programban.

2016.  november  10-én  (csütörtökön)  14  órakor  kerül  sor  a  Szociális  Munka  Napja

alkalmából  megrendezett  ünnepségre  Kiskunfélegyházán  a  Művelődési  Központ

Színháztermében. Külsősként Kiskunfélegyházán elsőként Egyesületünk Elnöke Salma

Ferencné kapott elismerő oklevelet évtizedes munkásságáért.

Anyagi forrásaink:



 Tagdíjak és pártolói tagdíjak
 MEOSZ tagarányos és feladatarányos támogatása
 MEOSZ Pályázaton nyert pénzeszközök
 Önkormányzati támogatás
 SZJA 1 %-a
 Egyéb pályázaton nyert pénzeszközök.
 Adományok

Anyagi forrásaink részletesen:

 Tagdíjak és pártolói tagdíjak

Működésünk tervezett költségvetésében a bevételek fő részét a tagdíjak összege képezi.
E  mellett  rendszeresen  pályázatokat  készítünk  állami,  -  önkormányzati  támogatások
megszerzése céljából.  Az ország gazdasági helyzetéből  adódóan azonban az elnyert
pénzösszegek  mértéke  sajnos  évről-évre  kevesebb,  a  tagdíj  befizetési  elmaradások
aránya pedig növekedést mutat.

2016.  évben  150 fő regisztrált  tagunk volt,  ebből  az  év  folyamán  2 fő kilépet,  3 fő
otthonba került, 3 fő elhunyt, 19 fő új belépő volt.

150 fő 93 fő 57 fő
Tervezett Befizetett Külömbözet

375.000,- Ft 222,100.- Ft 152,900.- Ft

2016. évben az Egyesületünk 19 fővel gyarapodott ebből 18 fő fizetett tagdíjat 1 fő nem

fizetett tagdíjat

Ha ez a folyamat nem változik,  a minimalizált  fenntartási  költségek mellett  is a
rendelkezésre váró tervezett  keret  kimerülése várható,  -  működésünk stagnálni
fog!

Jelenlegi  kedvezmények  csak  az  érvényesített  MEOSZ tagkönyv  bemutatása  esetén
vehetők igénybe. 

Ezért  kérjük  és  nyomatékosan felhívjuk  tagjaink  figyelmét  az  elmaradt  tagdíjak
mielőbbi rendezésére, hogy a jövőben is tudjuk segíteni a szervezetünkhöz forduló
sorstársaink  napi  gondjainak  megoldását,  biztosítva  számukra  közösségünk
támogató erejét.

 MEOSZ tagarányos és feladatarányos támogatása

2016. évben a MEOSZ tagarányos és feladatarányos támogatása 89.720.- Ft volt (2015.

évben  142.500,-  Ft a  MEOSZ  tagarányos  és  feladatarányos  támogatás),  amit  a



fenntartásra és üzemeltetésre fordítottunk. A mutatókból látszik a csökkenő támogatás

mértéke.

 MEOSZ Pályázaton nyert pénzeszközök

2016. évben a MEOSZ pályázaton ( a III. „Lépj Közelebb” Roadshow Kiskunfélegyháza

és a II.  „Mozdulj  Félegyháza”  rendezvény megtartására)  nyert  100,000.-  Ft-ot  (2015.

évben  140.000.-  Ft  pályázati  összeget  nyertünk  az  I.  „mozdulj  Félegyháza”

rendezvényünkre)  ebből  az  összegből  és  +  10%,  önerőből,  (valamin  100.000.-  Ft

önkormányzati  támogatásból) tudtuk megrendezni az Ifi  csoport a III.  „Lépj Közelebb”

Roadshow Kiskunfélegyháza és a II. „Mozdulj Félegyháza” érzékenyítő programját kb.

700 diák és közel 100 felnőtt részvételével. 

A fentiekből világosan látszik, míg 2015.-ben egy rendezvényre 140.000,- Ft-ot ítéltek

meg  az  egy  pályázatra  adható  támogatás  legfeljebb  300.000,-  Ft-os  keretből.  Addig

2016.-ban két beadott pályázatra 100.000,- Ft-ot ítéltek meg az egy pályázatra adható

támogatás legfeljebb 300.000,- Ft-os keretből.

Ilyen  szűkös  költségvetés  mellett,  csak  helyi  művészeket  tudunk  hívni  a

rendezvényünkre,  hiszen  ha  számoljuk  az  útiköltséget,  tiszteletdíjat  akkor  kimeríti  a

költségvetésünk 100%-át.  Régóta szeretnénk kerekes székes tánccsoportot  meghívni

városunkba,  a  pályázati  keretünk  egésze  sem  fedné  az  árajánlatban  kapott

tiszteletdíjukat.

 Önkormányzati támogatás

2016.  évben  a  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Művelődési  és  Szociális

Bizottsága pályázatán  200,000.-  Ft-ot  nyertünk  fenntartásra  és  programok

megvalósítására. Ebből az összegből és +10% önerőből valósult meg a II. Lépj Közelebb

Roadshow.

 SZJA 1 %-a



A  Mozgáskorlátozottak  Kiskunfélegyházi  Egyesületének  felajánlott  személyi

jövedelemadó 1 % százalékából (2015.évi szja 1%-a) 24.024,- Ft került jóváírásra 2016.

évben.

 Egyéb pályázaton nyert pénzeszközök.

2016. évben két kisebb pályázatott nyertünk

A Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány pályázatán 20,000.- Ft -ot nyertünk Molinó

vásárlásra a Regionális Adomány Befogadó és Elosztó Pont részére. Ebből az összegből

valósult meg az adománycsoport molinójának elkészítése.

A Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány pályázatán 25,000.- Ft -ot nyertünk sérült

emberek szállítására.

 EFOP-1.3.5-16 kódszámú Pályázat

Az EFOP-1.3.5-16 kódszámú,  „Társadalmi  szerepvállalás  erősítése  a közösségek

fejlesztésével” című  pályázati  felhívásra,  a  Tender  Európa  Kft.  (Székhely:  1149

Budapest,  Angol  utca  32.,  Adószám:  24726791-2-42),  segítségével  pályáztunk  2016.

évben 25.000.000.- Ft összegben, beszámolónk írásánál érdemben a pályázat pozitív

vagy negatív elbírálásában nem kaptunk értesítést. Reméljük és bízunk abban, hogy mi

is a nyertes pályázók között leszünk.

 Adományok

2016. évben a Regionális Adomány Befogadó és Elosztó Pont  mint  Adománycsoport

kiemelkedő munkát végzett az adományok áramoltatása terén. Nagyban hozzájárult a

közhasznúság  megtartásában.  Tevékenységük  által  nem  csak  az  Egyesület  tagjai

részesültek  adományokban,  2016.  évben  adományok  áramoltatását  kiterjesztettük

Kiskunfélegyháza  és  vonzáskörére  valamint  számos  Bács  Kiskun  Megyei  városba

küldtünk ruhaadományokat.

2016.  decemberétől  Kiskunfélegyháza  Város  Polgármesteri  Hivatala  elismerte

munkánkat  és  egy  fő  közfoglalkoztatott  személy  engedet  át  a  Regionális  Adomány



Befogadó  és  Elosztó  Pont-ba  munkavégzés  céljából,  napi  nyolc  órában.  Ami  nagy

segítség számunkra, és nagy segítség a közfoglakoztatottnak is hiszen Egyesületünk

aktív tagja is egyben.

Bejövő adományok:

1. Petőfi Téri és Albán Pékség Kft. 6100. Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 43,

A  Petőfi  téri  Albán  Pékségből  minden  nap  egy  zsák  péksüteményt  kaptunk

továbbadományozásra.  Egy  zsákban  hozzávetőlegesen  120-130  db  sós  ill.  édes

péksütemény volt vegyesen. Éves szinten mintegy 43.600 – 47.450 db péksüteményt tett

ki. ( átlag 50.- Ft/ db eszmei értékben számolva kb. 2.180.000.- Ft összegű támogatás)

2. Kincsvadász Használtruha Üzlet 6100. Kiskunfélegyháza Szegedi út 7.

A kincsvadász használtruha turkálóból 2016. évben 2051 kg használt ruhaneműt kaptunk

továbbadományozásra.  Ezen  mennyiségű  ruhát  a  Regionális  Adomány  Befogadó  és

Elosztó  Pontunkban  átválogattuk  és  szortíroztuk.  Egy  részét  az  Adománypontban

helyeztük  el  adományozásra,  a  többi  ruhaneműt  továbbadományozás  céljából

becsomagoltuk.  Azon  ruhaneműket  és  lábbeliket  melyek  nem  voltak  alkalmasak

viseletre, külön csomagoltuk géprongynak, vagy rongyszőnyeg alapanyagnak.

( A használt ruhaadományok eszmei értéke 1.466.365.- Ft összegű támogatást jelent)

3. Sallainé Bálint Anita E.v.

Használtruha  turkálóból  üzletbezárás  véget  a  megmaradt  50  kg  használt  ruhaneműt

egyesületünk  megkapta  továbbadományozás  céljára.  Ezek  a  ruhaneműk  gondosan

válogatott  jó  minőségűek  voltak,  a  Regionális  Adomány  Befogadó  és  Elosztó

Pontunkban szinte azonnal gazdára találtak.

( A használt ruhaadományok eszmei értéke 35.000.- Ft összegű támogatást jelent)

4. Nyugdíjas Béke Klub



Egyesületünk  immár  harmadik  éve  ad  befogadó  nyilatkozatot  a  kiskunfélegyházi

kluboknak  és  segít  pályázatuk  beadásánál,  elszámolásánál  és  biztosítja  pályázathoz

szükséges feltételeket, s teszi ezt ellenszolgáltatás nélkül. Idén a Nyugdíjas Béke Klub

20 db élelmiszer csomaggal lepte meg az egyesületünket, amit a vezetőség határozata

alapján  rossz  anyagi  helyzetben  lévő  tagjai  között  kiosztottunk  az  évzáró

rendezvényünkön.

5. Magyar Vöröskereszt Kiskunfélegyháza Városi Szervezete

Magyar Vöröskereszt Kiskunfélegyháza Városi Szervezete, Almádi-Kis Melinda. területi

vezető jóvoltából, biztosított tartós élelmiszerekből 40 csomagot tudtunk előállítani és az

évzáró rendezvényünkön osztottuk ki.

Kimenő adományok:

 2016. évben 8.000 db ruhaneműt, 620 pár lábbelit,  (átlag 100.- Ft/ db eszmei

értékben számolva kb. 862.000.- Ft összegű támogatás).
 2016.  évben  éves  szinten  mintegy  43.600  –  47.450  db  péksüteményt

adományoztunk  tovább  (átlag  50.-  Ft/  db  eszmei  értékben  számolva  kb.

2.180.000.- Ft összegű támogatás).
 2016. évben, 4 db Tv-ét, 2 db hűtőszekrényt, és több tucat apró háztartási gépet

tudtunk a rászorulókhoz eljuttatni. 
 Bács Kiskun Megyei szinten mintegy 6.500 – 7.000 db ruhaneművel támogattuk a

rászorulókat a Roma Nemzetiségi Önkormányzatokon keresztül. (átlag 100.- Ft/

db eszmei értékben számolva kb. 700.000.- Ft összegű támogatás).

Az Adomány csoportunk megerősödése és lendületes fejlődésének eredménye,  hogy

2016. évben életre lett hívva a HumanumSalma Humanitárius Alapítvány. Az alapítvány

független  az  Egyesülettől,  párhuzamosan  egészítik  és  erősítik  egymást  a

Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesületével.

Szép példája annak, hogy egy csoport egyesületen belül meg tud erősödni, önnálló külön

szervezetként tud működni úgy hogy az eredeti csoport is megmarad tovább és végzi

Egyesületen belüli munkáját.



2016.  évben  a  következő  szervezeteket  támogattuk  adományokkal,  szakértelemmel,

irodai segítséggel, stb.:

 Befogadó  nyilatkozattal,  pályázatírással,  elszámolással  segítettük  a  Nyugdíjas

Béke  Klub-ot  (6100.  Kiskunfélegyháza,  Szent  János  tér  3.)önkormányzati

pályázatában.
 Befogadó  nyilatkozattal,  pályázatírással,  elszámolással  segítettük  a  Cipőgyári

Nyugdíjas Klub-ot (6100. Kiskunfélegyháza, Szent János tér 3.)  önkormányzati

pályázatában.
 Befogadó  nyilatkozattal,  pályázatírással,  elszámolással  segítettük  a

Kiskunfélegyházi  népdalkört (6100.  Kiskunfélegyháza,  Szent  János  tér  3.)

önkormányzati pályázatában.
 Befogadó  nyilatkozattal,  pályázatírással,  elszámolással  segítettük  a  Nyugdíjas

Béke  Klub-ot  (6100.  Kiskunfélegyháza,  Szent  János  tér  3.)Félegyházi

Közművelődésért Közalapítvány pályázatában.
 Péksüteményekkel támogattuk 2016. év első felében a Sorsok Háza Pszichiátriai

Betegek Nappal Intézményét (6100. Kiskunfélegyháza, Kun u.10.)
 Péksüteményekkel  támogattuk  a  nyári  szünetben  Kiskunfélegyháza  Roma

Nemzetiségi Önkormányzatát ( a szegregátumot )
 Péksüteményekkel  támogattuk  a  nyári  szünetben  egy  héten  keresztül  a

HITTANYA Tábort (Római Katolikus Főplébánia 6400. Kiskunhalas, Szent Imre u.

14.).
 Péksüteményekkel  támogattuk  2016.  év  szeptemberétől  a  Kiskunhalasi  SZC

Kiskunfélegyházi  Kossuth  Lajos  Szakképző  Iskolája  és  Kollégiuma  (6100.

Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 34.)
 Péksüteményekkel  támogattuk  2016.  év  októbertől  a  Kiskunfélegyházi

Mezőgazdasági  és  Élelmiszeripari  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  (6100.

Kiskunfélegyháza, Petőfi Sándor utca 2A.)
 Péksüteményekkel támogattuk 2016. év novembertől a Kiskunhalasi Szakképzési

Centrum  Középiskolája,  Szakiskolája,  Speciális  Szakiskolája  és  (6100.

Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 34.)



 Péksüteményekkel támogattuk 2016. év decembertől a Kiskunfélegyházi Göllesz

Viktor  Általános  Iskola,  Egységes  Gyógypedagógiai  Módszertani  Intézmény

(6100. Kiskunfélegyháza, Szent Imre herceg utca 1-3.)
 Péksüteményekkel  támogattuk  2016.  évben  több  alkalommal,  a  Családok

Átmeneti otthonát (6100. Kiskunfélegyháza, Nyomás V. tanya 5.)
 Péksüteményekkel  támogattuk  2016.  év  decembertől  a  Kiskunfélegyházi

Fogyatékkal Élők Nappali Intézményét (6100. Kiskunfélegyháza,)
 Péksüteményekkel  támogattuk  2016.  évben  több  alkalommal,  a  Szent  Ágota

Gyermekvédelmi Szolgáltatót(6100. Kiskunfélegyháza, Szent János tér 3.)
 Péksüteményekkel  támogattuk  2016.  évben  rendszeresen,  az  egyesületi

tagjainkat (6100. Kiskunfélegyháza, Szent János tér 3.)

 2016. évben 7.853 db Ruha adománnyal támogattuk a Kiskunfélegyháza Roma

Nemzetiségi Önkormányzatát 
 2016.  évben  3.145  db  Ruha  adománnyal  támogattuk  a  Dunavecsei  Roma

Nemzetiségi Önkormányzatát 
 2016.  évben  1.120  db  Ruha  adománnyal  támogattuk  a  Kiskunhalas  Roma

Nemzetiségi Önkormányzatát 
 2016.  évben  2.420  db  Ruha  adománnyal  támogattuk  a  Dunapataj  Roma

Nemzetiségi Önkormányzatát 



Támogatóink

 MEOSZ Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége                  

1032. Budapest, San Marco u. 76,

 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Művelődési és Szociális Bizottsága          

6100. Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.

 A Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány                                                         

6100. Kiskunfélegyháza, Pf. 62.

 Fókusz Takarék                                                                                                         

6100. Kiskunfélegyháza, Szent János tér 1.

 Sirius Rádió Félegyházi Hírlap Kft.                                                                           

6100. Kiskunfélegyháza, Attila u. 6,

 Rocktár Plain-Rock Egyesület

 Félegyházi Lovas Klub Sportegyesület                                                                   

6100. Kiskunfélegyháza Attila Utca 10.

 Magyar Vöröskereszt Kiskunfélegyháza Városi Szervezete                               

6100. Kiskunfélegyháza Jókai u. 31.

 Dr. Tóth Norbert Korona patika                                                                          

6100. Kiskunfélegyháza  Korona u. 4.

 Szuperinfó

 Városi Kórház-Rendelőintézet 



A Szakmaközi  Művelődési  Ház  Közhasznú  Egyesület  6100.  Kiskunfélegyháza  Szent

János tér 3. szám alatt lévő bérelt irodánkat ami havi szinten 10.000,- Ft költséggel járt

2016.  év  december  hó  31.-ével  felmondtuk  takarékosság  végett,  valamint  az  iroda

elhelyezkedése nem tette lehetővé a napi rendszeres irodahasználatot, a foglalkoztató

teremből  lehet  megközelíteni  az  irodát,  a  foglalkoztató  teremrendszeres  kiadásával

akadályoztatva  volt  az  iroda  használata.  Az  évi  120.000,-  Ft  költség  heti  két  óra

teremhasználatra, költségvetés szempontjából megterhelő és szükségtelen.

A Kiskunfélegyházi  Civil  Szervezetek  Szövetsége  felajánlotta  üres  belvárosi  (  6100.

Kiskunfélegyháza  Gorkij  u.  4/14.)  galériás  irodahelységét  így  2016.  augusztusában

kifestettük és közösen megnyitottuk Civil Irodaként,

A  Járásban  található  Civil  szervezetek  többsége  81%  Kiskunfélegyházi

székhellyel  rendelkezik,  valamint  19  százaléka  Kiskunfélegyházához  15

kilométeres  sugarú  körön  belül  lévő  Bugac,  Bugacpusztaháza,  Gátér,

Pálmonostora, Petőfiszállás található, ezért a Kiskunfélegyházi Civil Szervezetek

Szövetsége  és  a  Mozgáskorlátozottak  Kiskunfélegyházi  Egyesülete  fontosnak

tartja Civil iroda üzemeltetését.

Jellemző  a  megye  perifériáján  lévő  és  a  kisebb  településeken  működő  Civil

szervezetek főként  financiális problémákkal küzdenek és az információáramlás

sem megfelelő, sem az ő irányukba, sem egymás között. 

Kiskunfélegyházán hasonlóan nehéz helyzetben végzi a munkáját számos Civil

szervezet.  Nincs  kellő  információáramlás  a  szervezetek  között,  emiatt

rendszeresen  lemaradnak  a  forrásteremtés  lehetőségeiről,  vagy  a  források

rendelkezésre  állnak,  de  a  jelentős  adminisztrációnál  akad  meg a  munka.  Az

alapvető  infrastrukturális  háttér  szinte  teljes  egészébe  hiányzik,  nincsenek

folyamatosan  rendelkezésre  álló  helyiségeik,  amelyekben  a  tevékenységeiket

céljaiknak  megfelelően  tudnák  végezni,  vagy  a  tagok  rendszeresen

találkozhatnának.

A Civil  Iroda ennek megfelelően a tapasztalatok és jó gyakorlatok bemutatása

mellett,  forrásfelkutatással,  rendszeresen  megjelenő  pályázati  források



bemutatásával,  havonta  kiküldésre  kerülő  elektronikus  hírlevéllel,  tanácsadói

napokon megosztott tudással segítené a Civil szervezetek életét. 

Emellett  a  Civil  Iroda  az  alábbi  főbb  szolgáltatásokkal  tervezi  segíteni  a  Civil

szervezeteket:

• Segítséget  nyújt  a  Civil  szervezetek  számára  az  adminisztratív

kötelezettségek teljesítéséhez.  Levelek,  e-mailok írása,  fogadása.

Igény  esetén  postai  küldemények  átvétele  és  a  Civil  szervezet

képviselőjének  kiértesítése.  Egyéb  adminisztratív  irodai  feladatok

segítése,  fénymásolás,  skenelés,  nyomtatás,  dokumentumok

elkészítése.

• Tájékoztatást  nyújt  a  támogatási  lehetőségekről,  pályázati

kiírásokról.

• Segítséget  nyújt  a  pályázatok  megírásában,  szükség  esetén

befogadó nyilatkozatot ad.

• Segítséget a megpályázott rendezvények szervezésében, irodával,

tárgyalóval,  a rendezvény helyszínén igény esetén videó és képi

dokumentációt készít a pályázat elszámolásához.

• Segítséget  nyújt  a  pályázat  elszámolásánál  a  beszámolók

elkészítésében.

• Gyakorlati  segítséget  kínálunk  és  egyénre  szabott  tanácsadást

végezünk  Civil  szervezetek  számára  (jogi,  közhasznúsági

kérdésekben; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati

módszerekre,  technikákra  vonatkozóan;  számítógép-kezelés

területén

• Plakátok, szórólapok tervezése



2016.  évben  igénybe  vehető  közhasznú  szolgáltatásaink  -  nem  csak  tagjaink

számára:

- Sorstársi Tanácsadó Szolgáltatás: szakképzett tanácsadó.

- Ügyintézési tanácsadó szolgálat: minden olyan ügyben történő felvilágosítás, amely a

mozgáskorlátozott sorstársainknak gondot jelent. 

-  Lakás-akadálymentesítés:  célunk  a  lehetséges  kérelmezők  felkutatása,  az  illetékes

OTP-fiókhoz történő irányítása, valamint részükre adminisztrációs segítség nyújtása az

ügyintézésben.

2016. évben 100% -os bértámogatással egy fő segédadminisztrátor alkalmazása:

A  Bács-Kiskun  Megyei  Kormányhivatal  Munkaügyi  Központ  Kiskunfélegyházi

Kirendeltség (6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 4-5.) segítségével 2016 szeptemberétől

egy  fő  Egyesületi  tagot  tudtunk  alkalmazni  teljes  munkaidőben,  mint

segédadminisztrátor.  Feladata  az  Egyesületen  belül  kisebb  irodai  adminisztratív

feladatok elvégzése, az iroda tisztántartása, jelenléti ívek kitöltése, stb.

2016.  évben  sikerült  beiskolázni,  alapfokú  számítástechnikai  tanfolyamot  fog  2017.

évben elvégezni.



2016 évi programok

Rendszeres Egyesületi és Csoport programjaink:

Minden Hétfőn:

17:00-19:00 Közös gyógyfürdőzés 

Kiskunfélegyházi  Városi  Kórház-Rendelõintézet  Gyógyfürdõ  és

Rehabilitációs Központ.

Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.

Jelenlegi  kedvezmények  csak  az  érvényesített  MEOSZ tagkönyv  bemutatása  esetén
vehetők igénybe. 

09:00-10:00 Adományosztás Péksüteményből

Regionális Adomány Befogadó és Elosztó Pont helységében.

Kiskunfélegyháza, Korona u. 4.

Az adományosztáson nem csak az egyesület tagjai vehetnek részt, minden rászorulót

szívesen látunk.

Minden Kedden:

09:00-11:00 Adományosztás Használt ruhaneműből

Regionális Adomány Befogadó és Elosztó Pont helységében.

Kiskunfélegyháza, Korona u. 4.

Az adományosztáson nem csak az egyesület tagjai vehetnek részt, minden rászorulót

szívesen látunk.



Minden Szerdán:

08:00-11:00 Ifjúsági Csoport fogadónapja

Szakmaközi Művelődési Házban kialakított foglalkoztató termünkben.

Kiskunfélegyháza, Szent János tér 3.

14:00-16:00 Az egyesület fogadónapja

Szakmaközi Művelődési Házban kialakított foglalkoztató termünkben.

Kiskunfélegyháza, Szent János tér 3.

17:00-19:00 Közös gyógyfürdőzés 

Kiskunfélegyházi  Városi  Kórház-Rendelõintézet  Gyógyfürdõ  és

Rehabilitációs Központ.

Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.

Jelenlegi  kedvezmények  csak  az  érvényesített  MEOSZ tagkönyv  bemutatása  esetén
vehetők igénybe. 

Minden Pénteken:

09:00-11:00 Adományosztás Használt ruhaneműből

Regionális Adomány Befogadó és Elosztó Pont helységében.

Kiskunfélegyháza, Korona u. 4.

Az adományosztáson nem csak az egyesület tagjai vehetnek részt, minden rászorulót

szívesen látunk.



2016. évi programok felsorolása:
2016. február 20. Ifi találkozó a Fábián teraszán

A megalakulása  óta  az  ifi  csoport  tagjai

folyamatosan részt  vesznek  az  egyesület

munkájában, ami az esetek többségében a

rendezvények  előkészítésében,

szervezésében,  lebonyolításában  való

közreműködést jelent. 

Többen segítik a már hagyományossá vált

programok,  így  a  Roadshow,

kézügyességi  verseny,   Mozdulj

Félegyháza  Sport  nap.  Év  elején  sort

kerítünk arra, hogy átbeszéljük az aktüélis

év lehetséges programjait.

2016. március 19.  Ifi csoport csapatépítés

Napjaink  felgyorsult  ritmusa,  olyan

igényeket  támaszt  a  szervezetek  felé,

amelyek  teljesítéséhez  megfelelő  eszköz

a csapatépítő tréning. 

Ezeknek a változásoknak az elviselése oly

módon,  hogy  közben  az  alkotó  energiák

még növekedjenek is, a csoport támogató

ereje nélkül igen nehéz 



2016. március 15. Koszorúzási Ünnepség

Kiskunfélegyháza  város

megemlékezésén  a  szemerkélő  eső

ellenére  több  százan  vettek  részt..  A

városi  megemlékezésen  a  Petőfi

szobornál  Csányi  József  polgármester

ünnepi beszéde után Lezsák Sándor az

Országgyűlés  alelnöke,  a  térség

országgyűlési  képviselője  foglalta  össze  gondolatait  a  magyar  szabadságharcról.  Az

ünnepség koszorúzással ért véget. A Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete

is képviseltette magát a rendezvényen. Koszorúval emlékeztünk mi is e jeles ünnepen.

2016. március 02. Közgyűlés

Megtartottuk  az  éves

közgyűlésünket,  melyen  ismertettük

a  2016.  évi  gazdasági

tevékenységünket,  beszámolót  a

Kiss Enter Bt. alkalmazottja tartotta.

Meghallgattuk a Felügyelő Bizottság

beszámolóját.  Majd  az  egyesület

elnöke  is  megtartotta  a

beszámolóját.

Megbeszéltük az Egyesület működésével kapcsolatos észrevételeket, kikértük a tagok

véleményét,  kérdéseikre  válaszoltunk,  megosztottuk  tagjainkkal  a  mozgássérültekkel

kapcsolatos információkat.



2016. április 02.   MEOSZ Nöi konferencia Inárcs

A mozgalmunkban részt vevő nők nemcsak a családjukért, a közösségünkért teszik nap

mint nap a dolgukat, de az egész társadalmat arra tanítják: nem lehetünk olyan nehéz

helyzetben, hogy abból ne tudjunk felállni – mondta Kovács Ágnes elnök azon az inárcsi

találkozón, amelyet  a MEOSZ 35.  évfordulója alkalmából az elnökség nőügyi  állandó

meghívottjai,  Zámbóné  Gálik  Rozália,  Ungvári  Mihályné  és  Tomkóné  Kiss  Mária

szerveztek április 2-án.

A találkozón a MEOSZ egyesületeinek női

vezetői mellett részt vett Földesi Erzsébet

és  Braun  János  alelnök,  valamint

tiszteletét  tette  Dabas  alpolgármestere,

Inárcs  polgármestere,  a  helyi  általános

iskola és a művelődési ház igazgatónője, valamint az óvoda vezetője. Kovács Ágnes

köszöntőjében hangsúlyozta: a civil életben szerepet vállaló nők a munka és a család

mellett  még  több  felelősséget  vállalnak,  egy  erős,  aktív  közösséget  hozva  létre.

Mindannyian valamilyen sorsfordító esemény miatt lettünk tagjai a mozgalomnak: vagy

mi magunk lettünk mozgássérültek, vagy valamely szerettünk, ám ebben a helyzetben

nem a bánatnak adtunk teret, hanem a tetteknek – mondta. 

Az  elnök  minden  nőnek  megköszönte  a

munkáját,  akik  az  elmúlt  évtizedekben

építették  és  segítették  a  mozgalmat.

Braun  János  szerint  nők  nélkül  nem

létezhetünk. És nemcsak az édesanyákra

gondol,  akik  életet  adnak,  hanem  azokra  is,  akik  végigkísérik  az  életünket.  Ő  sem

vészelte volna át a betegsége legnehezebb időszakát, ha nem áll mellette a társa. Örül,

hogy a mozgalomban ilyen sok nő vállal szerepet, és szeretné, ha ez a találkozó egyben

hagyományt is teremtene – mondta.



2015. április 06. Bográcsos mulatság

A  Mozgáskorlátozottak  Kiskunfélegyházi  Egyesülete  ma  (április  6-án)  bográcsos

mulatságot tartott a Szakmaközi Művelődési Házban.

A  rendezvényt  egy  különleges  ünnep

koronázta  meg,  ugyanis  az  egyesület

legidősebb tagja Makány Józsi bácsi épp

a napokban tölti 90. születésnapját. Ehhez

méltóan  a  kiváló  bográcsban  elkészített

pörköltet  Józsi  bácsi  óriási  születésnapi

tortája követte desszertként.

„Hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt az alkalmat az én köreimben ünnepelheti együtt az

egyesület, Benkó Gábor ötletgazda tagunk jóvoltából.  Gabi bácsinak az volt  a fontos,

hogy az alapító tagok - ha már nem is tudnak rendszeresen bejárni - de az ő értékeiket

tovább  tudjuk  vinni.  Amikor  egy  90  esztendős  bácsinak  a  szeme könnybe  lábad  és

remeg a keze a meghatódottságtól, és könnyeit törölgetve meg sem tud szólalni, csak a

könnyeit törölgeti, akkor az a sors legszebb ajándéka. Kívánom a mi közösségünknek,

hogy sok ilyen ajándéka legyen” – mondta el Salma Ferencné a Mozgáskorlátozottak

Kiskunfélegyházi Egyesületének vezetője a vele készített interjúban.

Az  egyesület  egy  évben  minimum

négyszer  tart  közösségépítő  bográcsos

partit,  melyet  megpróbálnak  minél

színesebbé  tenni  egyrészt  az  élőzene

szolgáltatásával,  másrészt  a  különböző

előadások  szervezésével.  A legközelebbi

nagy volumenű rendezvényük a közeljövőben megrendezésre kerülő Road Show lesz –

tudtuk meg az egyesület vezetőjétől.



2016. április 06. Tavaszi Sakk Egyéni Háziverseny 

A  Mozgáskorlátozottak  Kiskunfélegyházi

Egyesülete  2016.  április  6-án  a

Szakmaközi  Művelődési  Házban  Tavaszi

Sakk Egyéni  Háziversenyt  (is)  rendezett,

melyen a bajnoki  címet (4 ponttal)  Nagy

Sándor szerezte meg.

Külön-díjat  nyertek:  Nagy  József  (4pont)

és Csáky László (2) felnőttek,

valamint az ifjúságiak: Hideg Gábor (2,5),

Krisztin Csaba és Salma

Benjámin János (2-2 ponttal).

2016. április 23. Tavaszi virágünnep

2016. április 23-án Kiskunfélegyházán a Petőfi téren és a Gorkij utcában rendezvények

sora várja az érdeklődőket a tavaszi virágünnep alkalmából.

Az  értékesítéssel  egybekötött  dísznövény-,  virágkertészeti  és  kézműves

termékbemutatók színes tarkaságot, a színpadon helyi művészeti csoportok produkciói

tavaszi hangulatot varázsolnak a térre.

A  Mozgáskorlátozottak  Kiskunfélegyházi

Egyesülete  is  képviseltette  magát  a

rendezvényen.  A  rendelkezésünkre

bocsájtott  sátorban,  az  idén  alakult

Művészeti  & Kreatív Csoport mutatkozott

be, kézműves termékekkel. Kiss Lászlóné

Marika  és  Csenki  Csilla  bemutatták

alkotásaikat.



2016. május 03. MEOSZ közgyűlés   Hajdúszoboszló

A  Mozgáskorlátozottak  Egyesületeinek

Országos  Szövetsége  rendes  éves

küldöttközgyűlését  2106.  május  3.-án

14:00  órai  kezdettel,  a  Hunguest  Hotel

Béke konferenciatermében 

A  MEOSZ  május  4-én  ünnepelte

megalakulásának  35.  évfordulóját,

Hajdúszoboszlón.  A  jubileumi

ünnepségen  Kovács  Ágnes  elnök  a

közgyűlés,  az  elnökség  és  egész

közösségünk nevében köszöntötte Dr.

Gadó  Pált,  a  Szövetség  korábbi

főtitkárát,  alelnökét,  aki  nem  tudott

részt venni az eseményen.



2016.augusztus 11.  III. „Lépj Közelebb” Roadshow 

Kiskunfélegyháza

Bevezető gondolatok a rendezvény fontosságáról

A Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete augusztus 11. én rendezte meg a
kiskunfélegyházi Parkerdőben a harmadik „Lépj Közelebb” esélyegyenlőségi Roadshowt.
A  rendezvény  fővédnöke  a  Nemzetközi  Oldalkocsis  Találkozó  –  Rocktár
Kiskunfélegyháza Ónodi Árpád. 

A Lépj  közelebb!  Roadshow  egy  olyan  nyitott  rendezvénysorozat,  melynek  célja  a
fogyatékossággal  élő  emberek  önálló  életének,  esélyegyenlőségének  elősegítése,
valamint a társadalmi befogadás és a tolerancia erősítése. A több helyszínre szervezett,
közösségi  jellegű  programsorozat  a  közös  tevékenységeken,  élményeken,  illetve
egymás életének örömeivel és nehézségeivel való megismerkedésen keresztül szeretné
a  résztvevőket  ráébreszteni  az  önálló  élet  lehetőségeire,  illetve  az  egymás
elfogadásának, támogatásának fontosságára. 

Mert az élet nem magánügy. Egy történet és a benne hordozott üzenetek akkor lehetnek
csak hasznosak, ha azokat másokkal is megosztjuk.

A III.  „Lépj  Közelebb!”  Roadshow  Kiskunfélegyháza  rendezvény  szervezésnél  fontos
irányelv volt, hogy a programokat érdeklődési körök alapján dolgozzuk ki, hiszen nem a
sérültség  ténye  tart  össze  egy közösséget,  hanem a  hasonló  érdeklődési  kör  és  az
integráció is így segíthető a leghatékonyabban. 

Megfogalmazódott  az  az  igény,  hogy  kapcsolódjunk  be  egy  olyan  országos  és
nemzetközi, már több éve rendszeren működő kulturális események szervezésébe, ahol
rendezvényünkkel  hagyományt  teremtünk  és  a  MEOSZ  IT  Csoportjainak
kapcsolatépítésének  szigetévé  válunk.  Ahol  évről  évre  otthont  adunk  a  MEOSZ  IT
csoportjainak, bemutatkozására, céljainak ismertetésére.

Rendezvényünk legfőbb irányelvei:

 „RÓLUNK NÉLKÜLÜNK „RÓLUNK NÉLKÜLÜNK
SEMMIT”SEMMIT”

Érzékenyítés, tapasztalatszerzési lehetőség mozgósítása, törvényalkotás törvényhozás,
egészségügy,  művészetek,  oktatás,  szolgáltatások.  Érdekek  igények  közelítése  az



élhetőbb  hétköznapokért.  Média  figyelmének  tudatos  irányítása  az  eseményre.
Szemléletformálás,  sportolás  mint  csapatépítés  eszköze,  a  személyiség  formálás
kibontakozás lehetősége. Sportolás kialakítása.

A közösséggé formálódáshoz hozzájárulhat az Ifjúsági Tagozatról szóló közös kiadvány,
film, fotóalbum, újság, internetes fórum, rádióműsor készítésének, lehetővé tétele.

A  Lépj  közelebb!  Roadshow  egy  olyan  nyitott  mindenki  számára  elérhető
rendezvénysorozat,  melynek  célja  a  fogyatékossággal  élő  emberek  önálló  életének,
esélyegyenlőségének  elősegítése,  valamint  a  társadalmi  befogadás  és  a  tolerancia
erősítése. Rendezvényeink szakmai gerincét az alábbi témakörök alapján építjük fel:

Érdekfeltárás, érdekegyeztetés 

E  körbe  tartozik  az  a  törekvés,  hogy  megismerjék  a  szervezetükbe  tartozó,  illetve
környezetükben  élő  fogyatékos  emberek  valóságos  helyzetét,  szükségleteit,  azok
minőségi  és  mennyiségi  mutatóit,  a  megismert  adatokból  feladatokat  fogalmazzanak
meg és megkeressék e feladatok megoldásának felelőseit, megállapítsák, hogy maguk
az érintett emberek és szervezeteik miképpen vehetnek részt a feladatok megoldásában.
Egyes  feladatokat  maguk  is  megoldanak  (pl.  rehabilitációs  foglalkoztatók,  vállalatok,
segítő  szolgálatok  működtetése  stb.).  E  körben  e  szervezetek  illetve  a  bennük
munkálkodó fogyatékos emberek semmi mással nem pótolható szerepe a belülről látás
képességén, az átélésen alapuló hozzáértésen nyugszik.

Gondolkodást és magatartást formáló, információs tevékenység 

E tevékenység elsősorban a hagyományos sztereotípiák lebontására irányul. Miután a
fogyatékos emberekről  alkotott  hagyományos szemlélet  az  alapos ismeretek  hiányán
alapul,  fontos eleme az információ nyújtása. Az információk egyfelől  a fogyatékosság
állapotában megjelenő értékvesztések és megőrzött  értékek bemutatására irányulnak,
másrészt  pedig mindazokat  az ismereteket továbbítják,  amelyek a lényeg megértését
követően mind az érintett,  mind a körülötte élő emberek törekvéseit  az eredménnyel
kecsegtető aktivitás irányába terelik.

A fogyatékos  emberek  befogadásának  fontos  útja,  hogy  fogyatékos  fiatalok  épekkel
járnak együtt óvodába, iskolába, egyetemre, ahol a közös tevékenységben ismerik meg
egymás adottságait és korlátait. Számukra mindaz, amit  �fogyatékosság" szóval illetünk,
nem  lesz  misztikus  és  elriasztó.  Amikor  szervezeteink  az  ún.  integrált  oktatást
szorgalmazzák,  akkor  a  fogyatékos  gyermek  vagy  fiatal  minél  nagyobb  tudás
megszerzéséhez fűződő érdekén túlmenően ezt a megismerést is szolgálják.

Közösségteremtés 



Fontos tevékenységi kör, mert a legtöbb fogyatékos ember gyötrő életviteli problémáival
magányosnak érzi magát akkor is, ha családban él. A sorstársi közösség reményt nyújt
és erőt ad. 

Egyéni segítségnyújtás 

A fogyatékos  emberek  szervezetei  jelentős  energiát  fordítanak  arra,  hogy  az  egyes
hozzájuk forduló emberek konkrét életviteli gondjainak vagy alkalomszerűen felmerülő
problémáinak  megoldásában  közreműködjenek.  Nagyon  sokféle  igény  merül  fel  a
segítség  iránt.  Ha  tipizálni  akarjuk  a  segítségnyújtás  lehetséges  eseteit,  akkor  ezt
többféle szempontból megtehetjük.

Szolgáltatások, szolgálatok működtetése 

A fogyatékos emberek szervezetei  működésük kezdetétől  tapasztalják,  hogy szükség
van  olyan  szolgáltatásokra,  amelyeket  piaci  körülmények  között  nem  lehet  igénybe
venni.  Ezért  alakultak  ki  különböző  olyan  szolgáltatások,  amelyeket  ingyen  vagy
költségtérítés jellegű ellenszolgáltatásért nyújtanak.



III. „Lépj Közelebb” Roadshow Kiskunfélegyháza

Plakát



III. „Lépj Közelebb” Roadshow Kiskunfélegyháza

programelemei

Tereprendezés

Reggel hét óra megkezdődik az eligazítás, megbeszéljük a részfeladatokat, kiosztjuk a
helyszínfelelősök anyagait. 

Az  aktuális  kérdések
átbeszélése  után,  mindenki
elfoglalja  a  felállítási  helyét
és  elkezdődik  a  helyszínek
berendezése,  végső
símítások, majd a vendégek
fogadása. 

Kiskunfélegyházi Parkerdő madártávlatból

Tereprendezés,  egyeztetés  a  rendezvény
fővédnökével Ónodi Árpáddal.  Nemzetközi
Oldalkocsis  Találkozó  –  Rocktár
Kiskunfélegyháza  vezetőjével.  A  külső
helyszínek elrendezése, fontos szempontjai
az átláthatóság, a biztonságos közlekedés.

III.  „LÉPJ  KÖZELEBB”  ROADSHOW
szervezésénél  már  volt  némi
tapasztalatunk  a  vendéglátásban.
Mérföldkőnek  számított  az  idei
rendezvény,  Retro  Családi  Piknik
keretében közel 400 főt tudtunk vendégül
látni,  több  féle  ízesítésű  zsíros  kenyér,
lilahagyma  és  négy  féle  szörp  közül

lehetett választani, vagy akár az összeset kipróbálni.

A segítő  kezekben  nem  volt  hiány,  szinte  mindenki  részt  szeretett  volna  venni  az
előkészületekben.





Megnyitó

A Kiskunfélegyházi III. „Lépj közelebb” Road Showt. megnyitotta  Dr. Ónodi Izabella a
Sorsocskák Alapítvány Elnöke. 

Köszöntőt mondott Salma Ferencné a M. K.
Egyesület  Elnöke.  Az  esélyegyenlőség
mindannyiunk  számára  fontos  érték.  Segít
elérni  a  célunkat,  hogy mindenkinek esélye
legyen  a  munkavállalásra,  a  karrierre,  a  jó

minőségű szolgáltatásokra, az oktatásra,
a szórakozásra, független attól, hogy nő
vagy  férfi,  egészséges  vagy
fogyatékossággal  él,  milyen  a
származása, vagy anyagi helyzete. 

Minden ember különös, egyedi valamiben és természetesen mindegyikünknek vannak
kisebb – nagyobb fogyatékosságai is. De meg kell találnunk a helyünket a világban, és
meg  kell  tanulni  elfogadni  a  hibáinkat,  megtalálni  a  pozitívumot  minden  napban  és
minden emberben.

Műsorvezető: Hájas Barnabás Szerkesztő - Műsorvezető Sirius Rádió 



Sakkverseny – Seres László vezetésével

Barátkozás  a  Sakkal!  Sakkverseny  A
sakkversenyt  megnyitotta  Seres  László a
Bács-Kiskun  Megyei  Sakk  Szövetség
főtitkára. 

Egyesületünk  2014-ben  egy  dédelgetett
álmát  váltotta  valóra  az  I.  „Lépj  Közelebb”

Roadshow alatt megalakult az Egyesület
Sakk  –  köre,  Seres  László  a  Bács-
Kiskun Megyei Sakk Szövetség főtitkára
jóvoltából  ki  nagy  szívvel  és  örömmel
fogadta dédelgetett álmunkat.

A Sakk – kör legfőbb célja a sakkjáték
szeretetének  népszerűsítése,
sakkversenyek lebonyolítása, befogadása.  

Hiszen sakkozás során olyan fontos képességek fejlődnek, mint például a megfigyelés, a
gondolkodás,  lényegkiemelés,  elemzés,  összehasonlítás,  előrelátás,  tervkészítés,
folyamatban való gondolkodás, képzelet, kreativitás, idővel való gazdálkodás.

Ismerj meg! Fogadj el!  Kerekesszékes Akadálypálya

Az akadálypályát megnyitotta Salma Ferencné a M. K. Egyesület Elnöke 

...  csak  megbirkóztam  a

feladattal,  de  az  akadálypálya

rávilágított  arra:  mennyire

kiszolgáltatott  helyzetben  éli

mindennapjait  egy  kerekes

székes ember" 



Árpád Apánk hagyatéka, lovas fogatozás a Parkerdőben.

Természet  szépségei  lovas  kocsiból,  fedezd  fel  a  kiskunfélegyházi  Parkerdőt.   A
Félegyházi Lovas Klub Sportegyesület Tapodi József vezetésével

A rendezvény fővédnöke által meghatározott útvonalon kb. 30 perces sétát tehettünk a
lovas kocsikon. A klub erős lovászai felkészülten várták a kerekes székes embereket is.

Régi idők  Gyermekjátékai Játszókert kicsiknek és nagyoknak

Hagyományőrző  népi  játékok  Kb  30  db
Népi fa gyermekjátékok kiállítása valamint
ingyenes  kipróbálása.  Vörös  János
hagyományőrző  népi  játékkészítő  mester
irányításával.

Pop Corn és Vattacukor mindenkinek

Manapság egy rendezvény
már nem is képzelhető el a
csábító duó: Pop Corn, és
vattacukor  nélkül,  a  III.
„LÉPJ  KÖZELEBB”
ROADSHOW
szervezésében  nem
maradhatott  el  a  2015.  év
Roadshow  újítása,  idén  is
sikerült jótékonyságra bírni,

és meghívásunkat elfogadva a csábító duó készítését Czakó Zsolt  e. v.
ajánlotta fel. 



A  Pop  Corn  készítő  gépek  zárásig
folyamatosan működtek. Ingyen járt a Pop
Corn  és  a  vattacukor,  a  beregisztrált
vendégeink számára.

Süveges Autósiskola szimulátor

Nagy élmény volt a Süveges Autósiskola által kitelepített szimulátor. Ahol lehetőségünk
volt  a  kereszteződések  áttekintése,  elsőbbségadás  begyakorlása,  KRESZ  táblák,
útburkolati jelek észrevétele és felismerése

Más a könyvben látni őket,  és más az úton eldugott  vagy hirtelen felbukkanó jeleket
felismerni.

Vezetés  közben  számtalan  dologra  kell  figyelned:  útjelző  táblák,  útburkolati  jelek,
közlekedési  lámpák,  előtted  haladó  autók,  szembejövő  forgalom,  mögötted  haladók,
előző járművek, kerékpárosok, gyalogosok és a többi és a többi.

Az erő mindenkiben ott van

Kiskunfélegyházi  Vasas  TK
birkózó  szakosztályának
bemutatkozása  10m  x  10m
birkózószőnyegen.  Bemutató
A bemutató után igény szerint

ki lehet próbálni a sportágat.

Vasas TK birkózó szakosztály



Erősember bemutató Krisztin Csaba vezetésével

Manapság egyre több erősember versenyt
rendeznek, de sajnos az erősember sport
speciális  eszközei  egy  átlagos
edzőteremben  nem találhatóak  meg,  így
kipróbálni  nincs  lehetőségük  az

érdeklődőknek.  Ezért  szeretnénk
népszerűsíteni  ezt  a  sportot  egy  profi
eszközökkel  végrehajtott,  látványos
bemutatóval,  mely  előtt/közben/végén
folyamatosan próbálgathatják az eszközöket
a vállalkozó kedvűek.

A sportolás örömét kipróbálhattuk Krisztin Csaba vezetésével

Kiállítás és Vásár – Sérült emberek munkáiból

Minden  ember  különös,
egyedi  valamiben  és
természetesen
mindegyikünknek  vannak

kisebb  –  nagyobb
fogyatékosságai is. 

De  meg  kell  találnunk  a  helyünket  a
világban,  és meg kell  tanulni  elfogadni  a
hibáinkat, megtalálni a pozitívumot minden napban és minden emberben. Erre szolgál
szép és követendő mintául ez a rendezvény is, ahol közelebb léphetünk egymáshoz egy
kicsit, átérezhetjük és átélhetjük az összetartozás, az egy közösséghez tartozás érzését.





Önkéntes véradás – Magyar Vöröskereszt Kiskunfélegyháza

A Magyar Vöröskereszt Kiskunfélegyháza 
Városi Szervezete Almádi-Kis Melinda. 
területi vezető

Civil szervezetek bemutatása - 

A III. „Lépj Közelebb” Roadshow alkalmas
volt  a  Kiskunfélegyháza  Város  és
vonzáskörzetéhez  tartozó  civil
szervezetek, közösségek bemutatkozása.
Lehetőség volt  azoknak is bemutatkozni,
akik esetleg 2016. évben alakultak.

Duna House – Csillámtetoválás - Csok

Duna  House  Gyermekeknek  arcfestés,
felnőtteknek  a  CSOK-ról  tanácsadást
tartott  Hegedűs  Iván  irodavezető  és
lelkes csapata.



2016.augusztus 12. – 13. – 14.  III. Nemzetközi Oldalkocsis 

Találkozó 2016.

A  tengeren  túlról  is  érkeztek  III.

Nemzetközi  Oldalkocsis  Találkozón

rendkívüli  meglepetés  volt  a

szervezők számára,  hogy idén már

nem csak Európa majdnem összes

országa  képviseltette  magát

Litvániától  Erdélyig,  hanem  a

kontinensen  túlról,  a  Kanári

Szigetekről,  Ausztráliából  és Floridából  is  érkeztek az alföldi  kisvárosba a különleges

találkozóra. Ónodi Árpád a Félegyházi Motoros Baráti Kör Egyesület vezetője15 db. VIP

belépővel lepte meg az egyesületet. Nagy izgalommal vártuk a rendezvényt és nagyon

jól éreztük magunkat.

2016.szeptember 09 XVIII. Kiskunfélegyházi Libafesztivál

Délután  már  telt  ház  volt  a

városháza előtti téren szeptember 4-

én.  A  Kossuth  utcán  és  a  Petőfi

téren is nagy volt  a nyüzsgés, ahol

kézműves  portékák,  ételek,  italok,

borok,  játékok  és  mutatványosok

várták  a  nagyérdeműt.  A  XVIII.

Kiskunfélegyházi  Libafesztivál

hivatalos  megnyitóján,  A  Mozgáskorlátozottak  Kiskunfélegyházi  Egyesülete  is

képviseltette magát a rendezvényen. A rendelkezésünkre bocsájtott  sátorban, az idén

alakult  Művészeti  &  Kreatív  Csoport  mutatkozott  be,  kézműves  termékekkel.  Kiss

Lászlóné Marika és Csenki Csilla bemutatták alkotásaikat.



2016.szeptember 09 XVII. Kiskunfélegyházi Libafesztivál Civil 

összefogás

A  kiskun  régió  egyik  legjellegzetesebb,

legsajátosabb  gasztronómiai  fesztiválja  a

Kiskunfélegyházi Libafesztivál. 

A környéken több évszázados múltra tekint

vissza  a  lúdtartás,  s  ehhez  igazodott  a

környék  gasztronómiája  is.  A  fesztiválon

megkóstolhatják  a  híres  félegyházi

libamájat,  lakomázhatnak  a  kitelepült

vendéglők  libából  készült  ételeiből,  és

persze elmaradhatatlan a libazsíros kenyér,

a libatepertő.

A  Mozgáskorlátozottak  Kiskunfélegyházi

Egyesülete  immár  harmadik  alkalommal

képviseltette magát a rendezvényen. Idén

beneveztünk a főzőversenyre is, Délszláv

ételt  főztünk  „gyuvecs”  zöldséges

ludaskása  volt  a  versen  étek,  igaz

dobogós helyet nem értünk el. Örömünkre

viszont  a  mi  étkünk  fogyott  el  a

leghamarabb.  Ami  igen  nagy  elismerés

mert egy nagy üstben főztünk, és ezt a mennyiséget nem egész fél óra alatt osztottuk

szét, sokan meg sem tudták kóstolni olyan hamar elfogyott.



2016.október 05  Aradi vértanúk megemlékezés 

Megemlékezést  és

gyertyagyújtást  tartottunk  az

aradi  vértanúk kivégzésének

napja  alkalmából  október  5-

én,  délután  a  Szakmaköz

Művelődési  Házban.  A

műsort  összeállította  és

rendezte  Szabó  Mária  a

Heine  Medine  csoport

vezetője.



2016. december 09. II. „Mozdulj Félegyháza”

A  Mozgáskorlátozottak  Kiskunfélegyházi  Egyesülete  2016.  december  09.  napján

rendezte  meg  a  II.  „MOZDULJ  FÉLEGYHÁZA”  A  mozgás  öröme  és  szeretete

esélyegyenlőségi  Sportnapot.  „MOZDULJ  FÉLEGYHÁZA”  egy  olyan  nyitott

rendezvénysorozat,  melynek  célja  a  fogyatékossággal  élő  emberek  önálló  életének,

esélyegyenlőségének  elősegítése,  valamint  a  társadalmi  befogadás  és  a  tolerancia

erősítése.  A  több  helyszínre  szervezett,  közösségi  jellegű  programsorozat  a  közös

tevékenységeken, élményeken, illetve egymás életének örömeivel és nehézségeivel való

megismerkedésen  keresztül  szeretné  a  résztvevőket  ráébreszteni  az  önálló  élet

lehetőségeire, illetve az egymás elfogadásának, támogatásának fontosságára. 

RÓLUNK NÉLKÜLÜNK SEMMIT

Mert az élet nem magánügy. Egy történet és a benne hordozott üzenetek akkor lehetnek

csak hasznosak, ha azokat másokkal is megosztjuk.

Időpont: 2015. december 09. péntek

Helyszínek: Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 34. 



08:00 Előkészületek a rendezvényre

A  mozgás  öröme  és  szeretete

rendezvényszervezésnél  fontos

irányelv  volt,  hogy  a  programokat

érdeklődési körök alapján dolgozzuk

ki, hiszen nem a sérültség ténye tart

össze  egy  közösséget,  hanem  a

hasonló  érdeklődési  kör  és  az

integráció  is  így  segíthető  a

leghatékonyabban. 

Megfogalmazódott  az  a  tény,  hogy

bár  nem  mindenki  fogékony  az

érzékenyítésre,  ezért  új  irányelvvel

kapcsolódjunk be egy olyan országos

és  nemzetközi,  már  több  éve

rendszeren  működő  kulturális

események  szervezésébe,  ahol  új

irányelvű  rendezvényünkkel

hagyományt  teremtünk  és  a

MEOSZ  IT  Csoportjainak

kapcsolatépítésének  szigetévé

válunk.

Ahol  évről  évre  otthont  adunk  a

MEOSZ  IT  csoportjainak,

bemutatkozására, céljainak ismertetésére.



Rendezvényünk legfőbb irányelvei:

MOZDULJ FÉLEGYHÁZA

A mozgás öröme és szeretete

"Tudatosan hatni és befolyásolni másokat"

Seres Katalin intézményegység-vezető nyitotta meg a rendezvényt, hozzátéve:

Örömteli ez a mai napi rendezvény, hiszen immáron másodszor rendez közös programot

Oktatási Intézmény és Civil Szervezet.

Salma  Ferencné a  Mozgáskorlátozottak  Kiskunfélegyházi  egyesületének  Elnöke

megnyitó köszöntőjében köszöntötte a közel nyolcszáz fős résztvevőt. Megköszönte a

vendéglátást.

Majd  elmondta az általunk szervezett  program konkrét  célja az új  szemléletformálás,

fókuszában a sportolás mint csapatépítés eszköze, a személyiség formálás kibontakozás

lehetősége.  Sportolás  kialakítása.  Összefogva  az  Oktatási  intézményeket,  Sport

Egyesületeket, Civil szervezeteket. 

Ezzel  teret  adunk  a  mozgássérült  fiatalok  közösségi  életének  fejlesztésére,  valamint

arra,  hogy  bekapcsolódnak  a  MEOSZ  Ifjúsági  Tagozat  országos  hálózatába,  részt

vállaljanak annak fejlesztésében és működtetésében.

SZELLEMI SPORTOK

Az  időjárás  is  kedvezett,  nagyon

sokan eljöttek. Az Egyesület tagjait,

barátok,  ismerősök,  rokonok  is

elkísérték,  láthatóan  mindenki  jól

érezte magát. Reméljük, jövőre újra

találkozunk  az  intézmény  falain

belül!



A  jó  fogadtatásnak  köszönhetően

nagy  lépésekkel  haladt  előre  a

szervezés. Köszönjük az Intézmény

dolgozóinak  valamin  a  diákoknak,

akik befogadó készséget mutattak!

Többfajta játék is zajlott a nap folyamán, de a

cél  ezúttal  nem  a  győzelem  volt,  mindenki

igyekezett elsajátítani a játék szabályait, majd

gyorsan belemerültek a játék örömébe

A rendezvény hivatalosan 14-kor véget ért, de

a gyerekek még este 17 órakor sem akarták

elhagyni a termet. 

Végül is  ez volt  a cél:  a gyerekek kapjanak

egy  kis  impulzust;  lássák,  hogy  a  világ

nemcsak a futballról szól. És ez sikerült is.



SZUMO TATAMI

A tatami Japánból származik. Szőnyeget jelent, ami az európainál vastagabb kialakítású.

Hazánkban első sorban a harcművészetek kapcsán terjedt el, de más felhasználása is

lehet. 

A különböző harci stílusokban más-

más  vastagságú  tatamikat

preferálnak:  a  karatékák viszonylag

vékonyabbat,  a  judo  gyakorlói  a

dobások miatt vastagabbat

Beöltözés  és  a  szabályok

ismertetése után ki lehetett próbálni ezt a nem mindennapi sportot is.

Akkora sikere  volt,  hogy azon gondolkozunk,  érdemes lenne megszervezni  a Tatami

klubot szombatonként vagy vasárnap reggelenként

Több  verseny  is  zajlott  a  nap

folyamán,  de  a  cél  ezúttal  nem  a

győzelem  volt,  hanem  valóban  a

részvétel.

Mozgás után jól esik az étel-ital, erre

szintén  készültek  a  szervezők,

Ásványvíz,  alma,  bio  falatkák,  müzli

került kiosztásra.



A JÓ HANGULAT GARANTÁLT VOLT 

KÍGYÓZÓ SOROK A SZELLEMI JÁTÉKOK TERME ELŐTT

Érdeklődők  pedig  érkeztek  szép

számmal,  sokan  várakoztak  a

szellemi  játékok  terme  előtt,  az

egészen  apró  korosztálytól  a

felnőttig,  és  mindenki  találhatott

kedvére  való  programot.  A  képek

hűen  visszatükrözik  a  változó

érzelmeket. Az önfeledt boldogságot,

a játék örömét.

“A célunk elérte a hatásfok 100 % át

hiszen  célunk  nem  más  volt  mint,

hogy  a  diákokat  közelebb  hozzuk,

hogy  jobban  megismerhessék  a

más-más  közösségben  élők

egymást. 

Erre  a  sport,  a  játék  kézenfekvő

terep,  összeköti,  egységbe

kovácsolja a résztvevőket, S persze

a legfontosabb cél, hogy az iskolapadból kicsit kimozdulva, mindenki jól érezze magát”

Nagyon  fontos  segítséget  jelentett  a  Kossuth  Lajos  Középiskola  és  Szakiskola

támogatása,  amely  nélkül  a  sportnapot  nem  tudtuk  volna  megrendezni.  Köszönjük

továbbá a szervezésben résztvevőknek és a sportolóknak a rendezvényen való aktív

közreműködést



2016. december 05. Kézműves kiállítás és vásár

Kézműves kiállítás és vásár várta Kiskunfélegyházán mindazokat,  akik ellátogatnak a

művelődési központba december 5-e és 18-a között. 

A kiállított  tárgyak a  helyszínen

megvásárolhatók. December 19-

étől  23-áig  az  adventi  forgatag

során  a  kézművesek

portékáikkal kitelepülnek a Petőfi

téri rendezvénysátorba.

A  Mozgáskorlátozottak

Kiskunfélegyházi

Egyesülete  immár

harmadik  alkalommal

képviseltette  magát  a

rendezvényen.

 A  rendelkezésünkre

bocsájtott  sátorban,  az

idén alakult Művészeti &

Kreatív Csoport mutatkozott be, kézműves termékekkel. Kiss Lászlóné Marika és Csenki

Csilla bemutatták alkotásaikat.



2016. december 19. Adventi forgatag Ruhaadomány osztása 

Kiskunmajsán

A  Mozgáskorlátozottak  Kiskunfélegyházi

Egyesülete  meghívást  kapott

Kiskunmajsára  jótékonysági

adományosztásra.  Az  adományosztást

Dr.  Kiss  Melinda  jegyzőasszony  nyitotta

meg, majd a meghívottak a fenyőfájukon

kívül  az  általunk  odaszállított

ruhaneműkből  is  bőségesen

válogathattak.

2016. december 20. Adventi forgatag . Karácsonyi fenyőfa 

jótékonyság 

Sok örömmel szolgált a főtéri adventi forgatag ma is az arra járóknak.

Örömmel  teli  legyen,  ne  fájdalmas!  Folytatódott  a  hagyomány,  100  rászoruló  család

kapott fenyőfát

–  Négy  évvel  ezelőtt  hagyományt

teremtettünk  –  mondta  Salma  Ferencné

Betti, a jótékonysági esemény szervezője.

–  Egy  félegyházi  összefogás,  amely

valamennyire  hozzájárul  ahhoz,  hogy

minden  családban  örömteli  legyen  a

karácsony, ne fájdalmas.

A rászorulókat karácsonyfával és ruházattal ajándékoztuk meg. Az Adományozás Balla

László Kiskunfélegyháza Alpolgármestere nyitotta meg. Idén már harmadik alkalommal

adományozunk fenyőfákat a rászorulóknak. A kezdeményezéshez idén is csatlakozott az

Petőfi téri Albán Pékség is ő 200 db fonott kaláccsal segítette az adományozásunkat.



2016. december 21. - 22. - 23. Adventi forgatag Ruhaadomány 

osztása

Az Adventi forgatagban másik állandó

programunk a ruhaosztás rászorultak

részére,  melyet  immáron  harmadik

éve rendezünk meg.

Azt  gondolnánk,  hogy  amikor

egymást  érik  az  olcsó,  „kipróbált

ruha”  boltok,  nincs  igény  ingyen

ruhaosztásra. A tapasztalatunk sajnos

az, hogy sokan, és egyre többen igénylik ezt a szolgáltatást. Nem csak hajléktalanok, és

nem csak  télen  jelentkeznek  be  ilyen  segítségért.  Erre  tekintettel  tudatosan  kezdtük

gyűjteni a használt,  de még jó minőségű ruhákat, és ezekből rendszeresen hirdetünk

meg válogatási lehetőséget. 

2016. december 20. Évzáró karácsonyi rendezvény

A  karácsonyi  ünnepség  is

elmaradhatatlan  számunkra,  melyet

idén  december  20-án  tartottunk  a

Szakmaközi  Művelődési  Házban.  Az

egész  délutános  program  sok

érdeklődőt  vonzott,  a  kellemes

hangulatban  eltelt  ünneplés  pedig

méltó  előzetese  volt  a

Szentestének.



A  szépen  feldíszített  karácsonyfa,

süteményekkel,  finomságokkal,

italokkal  roskadásig  megpakolt

asztalok  mellett  remek  társaság

gyűlt  össze  és  jó  hangulatban

töltötte el az egyesület minden tagja

az ünnepnapot. 

2016.  december  20.-án  karácsonyi

rendezvényünkön,  Kiskunfélegyháza

város  alpolgármestere  Balla  László

védnökségével  megalakult  a  hetedik

csoportunk a Sport csoport.

2015. december 31.  A 25. Szilveszteri futás – Adomány 

péksütemény osztása

Ez  volt  a  25.  Szilveszteri  futás.  Az

óvodások  és  az  alsó  tagozatos  diákok

(fiúk, lányok) külön futottak rövidebb távot,

a  többieknek  2,2  kilométert  kellett

teljesíteni.  A  célba  érkezés  után  a

támogatók  jóvoltából  mindenki  kapott

joghurtot, meleg teát és süteményt. 

A  Mozgáskorlátozottak  Kiskunfélegyházi

Egyesülete  első  alkalommal  képviseltette  magát  a  rendezvényen,  adomány

péksütemény osztással.



2013.- tól évről évre elkészítjük Egyesületünk beszámolóját, mégsem akadt még soha

két egyforma év. Nem is csoda, hiszen a körülöttünk folyamatosan változó világ mindig új

tartalommal,  új  felismerésekkel  gazdagít  valamennyiünket,  így  varázsolja  át  mindig

mássá az Egyesület életét.

Úgy érzem, a hosszan mögöttünk maradó esztendő is nagy változásokat, életre szóló

tanulságos felismeréseket hozott mindannyiunknak.  Egyesületi Elnökként  éppúgy, mint

szülőként  napról-napra szembesültem lehetőségeink  egyre szűkölő  sorával.  Ezt  éljük

most meg mindannyian.

De meggyőződésem, hogy községünk mégis sikeresen búcsúzhat 2016-tól. Most az új

év elején megtiszteltetés számomra, hogy községünk Elnökeként egy olyan közösség

részeként  dolgozhatok,  akik  egymást  is  segítve,  összefogva  építik  és  formálják  kis

közösségünk jelenét és jövőjét, ebben a nehéz időszakban.

Ebben  a  mai  elüzletesedett  világban  minden  eddiginél  nagyobb  szükségünk  van  a

szeretetre, megbocsátásra, egymás megbecsülésére. Ha egymást tápláljuk szeretettel

és kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet és örömet adunk egymás életének.
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