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Egy kis élménybeszámoló, hogy miért is 
érdemes a rendezvényeinken részt venni! 

 

2018.június 6.-án egy napos kirándulást szerveztünk   

45 fővel a Szarvasi Arborétumba. 

Egy rövid pihenő után érkeztünk meg, és azonnal a 82 

hektáros 1600 db fák és cserjék hűvössége alatt 

kerestünk menedéket, mivel nagyon meleg napot 

fogtunk ki. Majd megnéztük a Mini Magyarország 

makettjét is, nagyon szép a sok ismerős házak 

kicsinyített mása. 

Majd délután 1.5 órás hajózást tettünk a Holt-

Körösön. Kellemesen elfáradva, sok élménnyel 

tértünk haza. 

 

2018.december 8.án 48 fővel egynapos kiránduláson 

vettünk részt Hajós és környékére. Itt megnéztük a 

Hajósi Barokk kastélyt, majd tovább utazva egy 

finom ebédet fogyasztottunk egy hajósi pincében… 

persze borkóstolással. A napot a Keceli Virágkiállítás 

megtekintésével zártuk. 

 

2018. szeptember 17-18.-án   48 kipihent fővel két 

napos kirándulásra indultunk Visegrád és környékére. 

Szigorú biztonság mellett 3 órát töltöttünk a Liszt 

Ferenc repülőtéren, aki még nem ült repülőben nagyon 

nagy élményt kapott. Tovább utazva átmentünk egy 

kicsit Szlovákiába, ahol volt, aki fagylaltra volt éhes 

volt, aki sörözött, és a Duna partján állva átnéztünk 

Esztergom látképére. 

Visszaérkezve kis hazánkba a Mária Valéria hídon 

megálltunk egy kicsit, Esztergomban is megnéztük a 

Bazilikát, majd elfoglaltuk szállásunkat Visegrádon az 

Ezüstfenyő Hotelben… Itt volt a vacsoránk, és másnap 

a reggelink, aki nem fáradt el vacsora után még sétálni 

indult. 

Másnap hajókázni indultunk a Dunán, szép élmény volt 

a két part között gyönyörködni a tájban, majd a két 

eseményekben dús nap után, az esti órákban érkeztünk 

haza. 

2018. december 21.én 30 fővel megtekintettük a 

Kiskunhalasi Fúvószenekar karácsonyi koncertjét. 

Nagyon nagy élmény volt  
 

Ezeken kívül természetesen több helyi rendezvényünk is volt: Regionális Esélyegyenlőségi nap a 
Felsővárosi iskolában, Érzékenyítő Esélynap a Főtéren, Nagymamák Világnapja Kisszállási 
csoportunknál, Zenélő szélmalom és az Évzáró rendezvényünk a Tiszti Klubban ahol Mikulás 
csomagot osztottunk az ott megjelent tagjainknak majd az irodában azoknak akik a rendezvényen 
nem vettek részt 
Kérjük tagtársainkat, hogy a 2019 évi meghirdetett kirándulásra és rendezvényeinkre is minél többen 

és időben jelentkezzenek!!!! Az utazás egyesületi tagjainknak ingyenes, az útiköltséget pályázati pénzből 

egyesületünk fizeti!!!! 



Köszönet az 1%-ért! 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az elmúlt években személyi jövedelemadójuk 1%-át 
egyesületünknek ajánlották fel! További munkájukhoz sok sikert, jó erőt és egészséget kívánunk! 
Továbbra is kérjük adófizető tagtársainkat, családtagjaikat és mindazon személyeket, akik 
szeretnék támogatni egyesületünk sokirányú tevékenységét, ajánlják fel személyi 
jövedelemadójuk 1%-át közhasznú szervezetünknek. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Adószámunk: 18351325-1-03 
Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete 
 
Kérjük, hogy aki még nem rendezte a 2019 évi tagdíját, azt június 30–ig. ügyfélfogadási 
időben megteheti. 

Az éves tagdíj továbbra is 1500 Ft. 
 
 

Irodánk: Kiskunhalas, Eötvös u. 2 szám 
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 9-12 óráig és Csütörtök: 9-13 óráig 

Telefonszámunk: 06-77/429-013  Mobil: 06-20/429-8557 Tallérné Nyitrai Ilona Elnök 
E-mail.: civil1034@digikabel.hu Honlapunk: www.halasmozgi.hu 

 
 

 
KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS 

 
Gépjármű-szerzési és átalakítási támogatás 
beadásának határideje: 2019.március 31. vagy 
szeptember 30.  
A kérelem előterjeszthető a Bács-Kiskun 
megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi 
irodájában, 
Kiskunhalas Szilády Á. u. (volt 
rendőrkapitányság épülete). Bővebb 
információval irodánkban szívesen 
tájékoztatjuk. 
 

 

LAKÁS AKADÁLYMENTESÍTÉSI 
TÁMOGATÁS 

 
A 455/2015 (XII.29) Korm. Rendelettel 
módosította a lakáscélú állami támogatásokról 
szóló 12/2001. (I.31.) Korm. Rendeletet. Ennek 
értelmében 2016 január elsejétől 300 000 Ft-ra 
emelte az akadálymentes új lakás építéséhez, 
vásárlásához, valamint meglévő lakás 
akadálymentesítéséhez nyújtható vissza nem 
térítendő állami támogatást. Újdonság a 
szabályozásban, hogy ugyanazon személy a 
korábbi akadálymentesítési támogatás 
igénybevételéről szóló szerződés 
megkötésétől számított 10 év elteltével ismét 
kérheti a támogatást. A hitelintézet az 
igénylőtől a támogatásra való jogosultság 
elbírálásáért az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni 
lap hiteles másolatának díját kivéve egyéb 
díjat, illetve ellenszolgáltatást nem számíthat 
fel. 
(Magyar Közlöny 2015 évi 206. száma) 

 
 



KIVÉTELES (MÉLTÁNYOSSÁGI) NYUGDÍJEMELÉS 
 
 

Ki kérhet méltányossági nyugdíjemelést? 
Kizárólag a nyugellátásban részesülő személy. 
Méltányossági emelés engedélyezhető: 
- az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek; 
- megváltozott munkaképességű özvegynek, az árvának; 
- a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek    
ellátásáról gondoskodó özvegynek; 
- akinek a nyugellátása és rendszeres pénzellátása együttes havi összege nem haladja meg a 
90.000 forintot, a nyugellátás megállapítása és a korábbi méltányossági nyugdíjemelés időpontja 
óta eltelt 3 év. 
 
Hol terjeszthető elő? 
a kivételes nyugdíjemelés  
Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
6500 Baja Árpád tér 7. 
A nyomtatvány az egyesületünk irodájában is beszerezhető 
 
 

Tájékoztatás 
 
Örömmel tájékoztatjuk tagságunkat, hogy a „Társadalmi szerepvállalás erősítése a 
közösségek fejlesztésével” című felhívásra benyújtott pályázatunkat az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma elfogadta. 
Az elfogadott támogatás mértéke 25 000 000Ft, melyet 2017-05.02.- 2020.05.02. ig 3 éves 
projektidőszakban lehet felhasználni. 
A NEA-hoz beadott pályázaton 2018-ban 600.000.-ft-ot nyertünk, kizárólag egyesületünk 
működésére kaptuk. 
 
Vásárlási kedvezmény: 
 
Érvényes tagsági igazolvány felmutatása mellett a következő üzletekben lehet kedvezménnyel 
vásárolni: 
 
BorVirág szalon Virágbolt Székely u. 25. 
Gyöngy papírbolt (Árpád u.1.) 
Ökoplaszt Kft. (Petőfi utcai műanyag bolt) 
Déli Városkapu Kft. Gumiáruház és Gumiszerviz 
Kisszállás Dózsa György úti húsbolt 
Kisszállás Felszabadulás u. 55. Élelmiszerbolt 
A gyógyfürdő használata továbbra is kedvezményes áron vehető igénybe, amennyiben a 2019. évi 
tagdíjat befizette. 
A kedvezményre jogosító kártyát irodánkban lehet igényelni, és kérjük, hogy orvosi igazolását 
hozza magával. 
 
Szolgáltatás: 
Használt segédeszközök kölcsönzése ingyenes.  
Egész testet masszírozó fotelunk díjmentesen, ügyfélfogadási időben igénybe vehető. 
 
Új kerekesszék (elektromos is) és mindennemű segédeszköz, gyógycipő felíratásában segítünk! 
Orvoshoz időpontkérés, szállítás háztól-házig, sőt a kerekesszéket otthonába visszük. 
Segédeszköz forgalmazó: Cseh Piroska 06-30-539-9178 e-mail: ortogroupkft@gmail.com 
A fent felsorolt segédeszközök javítását (háznál) is vállalja a forgalmazó! 



 
Ingyenes jogi tanácsadás: 
 
A MEOSZ jogászaitól is lehet kérni: e-mail: 
joginfo@meosz.hu Tel: 06-1-388-2387 
Dr. Tóth Edina jogász Egyenlő Bánásmód 
Hatóság Tel.: 06-70-5179-251 
e-mail: tothedina.mail@gmail.com 

 

Ingyenes sorstársi tanácsadás: 
 
Tanácsadó: Barcsik Lajos 
Tel.: 06-20-429-8660 
 

 
 
 
Kérés! 
 
Tisztelettel kérjük mindazon elhunyt tagtársaink hozzátartozóit, hogy az elhalálozás tényét 
szíveskedjenek egyesületi irodánkban jelezni. Továbbá kérjük azt is jelezni, ha Önnél lakhely vagy 
telefonszám változás történt. 
 
 

2019. évi rendezvényeink 
 

2019. évi rendezvényeink 
 
„REGIONÁLIS ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAP” 
 
Június 29.-én szombaton 9 órai kezdettel 
helyszín: Felsővárosi Iskola tornacsarnoka 
Kiskunhalas Szabadság tér 6 sz. 
Jelentkezési határidő: Június 24. 
 
Részvételi díj: 2100 Ft/fő egyesületi tagoknak 

                         2300 Ft/fő hozzátartozóknak 
 
„ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNY” 
 
December 14.-én szombat Tiszti Klubban 
(Kiskunhalas Petőfi u) 
Jelentkezési határidő: december 09  
 
Részvételi díj: 2100 Ft/fő egyesületi tagoknak 
                       2300 Ft/fő hozzátartozóknak 
Étvágyhozó italról és ásványvízről 
egyesületünk, a jó hangulatról a Melódia Duó 
gondoskodik. 
Rendezvényeinkre vendégváró italt és 
tombolába valót köszönettel elfogadunk. 
Rendezvényeinkre a személyszállítás igénybe 
vehető, igényeteket jegyváltáskor 
szíveskedjetek jelezni. Idén is osztunk 
mikuláscsomagot!!!!! 

 

További rendezvényeink 2019-ben: 
 
 
Március 23-án szombaton „Te szedd” 
szemétszedési délelőttön veszünk részt 
(UNIÓS előírás), kérjük tagjainkat, akinek 
egészségi állapota engedi, minél többen 
vegyünk részt ebben az önkéntes munkában. 
Hogy hol szedjük azt később tudjuk 
megmondani. Kérjük ez ügyben is irodánkban 
érdeklődni!!!! 
 
 
Március 28-án csütörtökön 9 órától 
Ingyenes jogitanácsadás lesz az 
irodánkban!! 
Április 12-én kirándulni visszük a Szegedi 
vadasparkban a fogyatékkal élő gyermekeket, 
ide jöhetnek a mi tagjaink is (minimális 
létszámmal) akik súlyosan 
mozgáskorlátozottak (kerekesszékes)  
 
 
Július 23-án kedden, 15 órakor 
csoportosan meglátogatjuk a helyi 
múzeumot, a belépőt egyesületünk fizeti!! 
Kérjük, hogy minél többen jöjjenek!!! 
Részvételi szándékát feltétlenül jelezze az 
irodánkban! 

 



 
Augusztus 10-én szombaton Nagymamák 
Világnapja!! Kisszálláson a Művelődési 
házban, és mellette sátorban is, vidám 
társasjátékos vetélkedők, bográcsos ételek 
versenye, (a főzéshez a nyersanyagot 
egyesületünk biztosítja) és ismét 
meghirdetjük, hogy ki tud legfinomabb 
süteményt sütni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Részvételi díj:  
tagjainknak (önköltséges) 500 Ft. 
kívülállóknak 800 Ft.  
A Halasi tagjainkat busszal szállítjuk ki! 
(ingyen) 
 
Augusztus 31-én 16 órától Zenélő szélmalom, 
vidám zenés táncos délután a Kölcsey u.22-
ben a szélmalomnál. A rendezvény ingyenesen 
látogatható! 
 
Október 24-én csütörtökön 13-órától a 
katolikus temetőben tesszük rendbe a 
hadirokkantak sírjait, ide is várjuk az önkéntes 
segítőket minél nagyobb számban!!! 
 
 

Kirándulási lehetőségek 2019-ben!!!! 
 
Május 20-21 Balaton környékére, egy éjszakás 
szállás Keszthelyen félpanzióval (vacsora, 
reggeli) idegenforgalmi adóval 12.500 Ft. 
Jelentkezéskor fizetendő, legkésőbb március 
első hete. A belépőjegyek 3.700-ba kerülnek 
ezt április 15-ig kérjük befizetni! 
 
A tagkönyvét vigye magával!!! 
 
Érdeklődni: Botka Évánál lehet Tel. 06-30-
606-2019 
 
Július 16-án Cserkeszőlőre (egy jó fürdőzésre) 
tervezünk egy napos kirándulást a 
belépőjegyek árát később tudjuk, meg ezért 
érdeklődjön Botka Évánál! 
A kirándulások útiköltségét a tagjainknak 
egyesületünk UNIÓS pályázatból fizeti 
(tehát ingyenes)!!!! 
Az éves programokról bővebbet az 
irodában tudunk mondani!!! 
 
Szeptember 16-17-én kétnapos kirándulást 
szervezünk Lillafüred – Miskolctapolca – 
Aggtelekre, ez még tervezés alatt van!!! 
Érdeklődni és jelentkezni lehet áprilistól!!! 
 
A kirándulások útiköltségét a tagjainknak 
egyesületünk UNIÓS pályázatból fizeti 
(tehát ingyenes)!!!! 
 
Az éves programokról bővebbet az 
irodában tudunk mondani!!! 
 
 



 
 

Kérjük, aki megteheti fizessen elő a Humanitás című havonta megjelenő újságra, mert 
rólunk és nekünk szól, fontos információkról tudósít. 

Havi díja 200 Ft éves előfizetés 1440 Ft 
Az újságot saját postásunknál is elő lehet fizetni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FŐBB TÁMOGATÓINK: 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Szőke Pincészet, Krausz Zoltán és Krausz Zoltánné, MEOSZ, Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Mappa Kft,  Bor Virág Üzlet, Műanyag Áruház, Gyöngypapír Bolt, Tiszti Klub, Melódia Duó zenekar, Déli Városkapu Kft. Papdi 

József, Kisszállási Önkormányzat. Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola, Halasthermál Kft, Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft 

 
Lap főszerkesztője: Tallérné Nyitrai Ilona 

Készült: 450 példányban 


