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„Az öröm és a bánat nem olyanok, mint az olaj és a víz, hanem együtt léteznek."
(Vakság c. film)
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71. SZÁMÚ KÖRLEVÉL
Tisztelt Tagtársunk!
2010. évben a vezetıség az Alapszabályban rögzített vezetıségi üléseket megtartotta, 3 alkalommal tárgyalta meg az aktuális kérdéseket. 2010. április 24-én, a Tatabányán a Hotel Árpádban tartottuk meg az ez évi Küldöttközgyőlésünket, ahol a küldöttek az alábbi határozatokat hozták:
A küldöttközgyőlés elfogadta:
− Az Ellenırzı Bizottság jelentését a 2009. évben végzett munkájáról
− a 2009. évi közhasznúsági jelentést
− a 2009. évi pénzügyi zárlatot
− a 2010. évi költségvetést
− Kincses Jenıné jelölıbizottság elnökének megválasztását
− jelölıbizottsági tagok megválasztását:
Vári Sándorné
Baranyi Endre
Sipos István Lászlóné
Az éves tagsági díj befizetési határideje március 31.
Tagjaink száma 2010. november 15-én 3879 fı volt.
Egyesületünket 2010. évben egy fı képviselte a Komárom-Esztergom megyei Közigazgatási Hivatal vezetıje által felállított gépjármő szerzési és átalakítási támogatási utalványok odaítélésére létrehozott bizottságban. A bizottság július 12-én ült össze. A 71 db igénylésbıl 37 db szerzési és 4 db átalakítási támogatási utalvány odaítélésére
tett javaslatot. Nem változott a támogatás feltételrendszere. Kérjük a Tisztelt Tagtársainkat, hogy közlekedési
támogatási és gépkocsi szerzési támogatási kérelmüket 2011. január 01-jétıl április 30-ig adják be a helyi polgármesteri hivatalba (az esetleges jogszabályváltozásról érdeklıdjenek egyesületünknél).
Az állam a továbbiakban is nyújt Lakás akadálymentesítési és főtéskorszerősítési támogatást /nem tartozik
ide a lakásfelújítás, ablakcsere, tatarozás, tetı és csatornajavítás/. A támogatás bonyolítása továbbra is az Egyesületnél, ügyfélfogadási idıben, a tatai, valamint a komáromi kirendeltségünkön szintén ügyfélfogadási idıben történik.
A Gyógyászati segédeszköz méretvevı és gyártó kisüzem, Tatabánya Madách u. 11. szám alatt továbbra is várja a
rászorulókat. Bejelentkezni és felvilágosítást kérni a szolgáltatásaikról a 34/300-787 telefonon lehet.
A betegek ellátását telefonos bejelentkezés alapján dr. Bogdán Mihály fıorvos úr végzi, a rendelési idı minden
kedden délelıtt 830-1030-ig tart. Elektromos kerekesszékek felírásával kapcsolatosan a rendelı telefonszámán
érdeklıdjenek.
A gyógyászati segédeszközök támogatással történı felírásáról tagtársaink a 14/2007 (III.14) EüM rendeletben
illetve a GYSGY REHA internetes oldalán tudnak (www.gysgy.hu oldalon a legfrissebb támogatási listára
kattintva).
Továbbra is igényelhetı a súlyos fogyatékossági támogatás, melyet a Magyar Államkincstárhoz folyamatosan
lehet benyújtani. További felvilágosításért hívják az egyesület diszpécserszolgálatát a 34/511-055 telefonon, illetve
az egyesület munkatársait a 34/522-653 telefonon.
−
−

Székházunkban /Tatabánya Madách u. 7-9/, az ügyfélfogadás ideje az alábbiak szerint alakul: minden héten
hétfın 8-12 óráig, csütörtökön pedig 13-16 óráig tartunk ügyfélfogadást. telefonszámunk: 34/511-055
Tatai a klubhelyiségünkben, Tata Kocsi u. 1. szám alatt minden hétfın 8-11 óráig (tel.: 0630/928-6664)
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Komáromban, a Polgármesteri Hivatalban, Szabadság tér 1. minden csütörtökön 13-16 óráig van ügyfélfogadás, (tel.: 34/541-337).

Válóczi Ferenc az Egyesület elnöke 2011. évben is minden hónapban tart kihelyezett ügyfélfogadást, melyrıl a
médiák útján /24 ÓRA, Megyei Hírlap, Kék Duna rádió, Radír rádió/ valamint az Egyesület munkatársaitól értesülhetnek.
A Támogató szolgálat változatlan formában és feltételekkel mőködik tovább munkanapokon 7 órától 15 óráig.
Szolgáltatási igénybejelentést a 34/511-055 üzenetrögzítıs telefonon lehet tenni. Az üzenetrögzítı munkaidı után
és hétvégén is üzemel. A szolgáltatás díjairól is ezen a telefonszámon lehet érdeklıdni.
Néhány rövid szó Egyesületünk 2010. évi kiemelkedı eseményeirıl.
A kedvezıtlen idıjárás ellenére ismét nagy sikere volt az immár 19. alkalommal megrendezett Baráti találkozónknak, a megyei Rokkantak napjának, melyen közel 200 tagtársunk, kísérıik és barátaik vettek részt.
Ebben az évben a szervezık nehéz gazdasági évére tekintettel elmaradt a országos Esélyegyenlıség nap, melyrıl sajnálatos módon a közgyőlésünkön történt meghirdetése után szereztünk csak tudomást. Ezért elnézést kérünk
azon tagtársaktól, akiket ez által megtévesztettünk.
Az „Aranytámbot” díjat az elızı évhez hasonlóan idén is a COLOPLAST Hungary Kft. kapta, mivel a 2009.
évben a legnagyobb pénzösszeggel támogatta egyesületünk mőködését.
Tagtársaink részére sportnapokat is szerveztünk, melynek szerény költségeit pályázaton nyert pénzbıl fedeztük.
Önfeledt kikapcsolódásra adott lehetıséget ez a kis testmozgás.
Egyesületünk szociális téren végzet kiemelkedı munkáját Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. november 12-én a Szociális munka napja alkalmából „Szabó Ignác Díjjal” jutalmazta.
Felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy Egyesületünk rendezvényeirıl minden esetben hírt adunk a megyei lapokban, TV-ben, rádióban illetve honlapunkon. Kérjük, figyeljék a tájékoztatásainkat, hogy minél többen részt
tudjanak venni rendezvényeinken.
További közlendıink:
A "Telefonnal a rászorultakért" Alapítvány ebben az évben is meghirdette pályázatát. Egyesületünk 16 db pályázati lehetıséget kapott, ebbıl – a pályázati kiírás szigorú feltételei miatt – 6 db pályázatot tudtunk felterjeszteni.
A kuratórium a nyerteseket lakcímükön értesíti.
Örömmel értesítjük tagtársainkat, hogy a 2009. évi személyi jövedelemadókból felajánlott és Egyesületünk részére átutalt 1 %-os összeg 731.711,-Ft volt, melyet az Alapszabályban rögzített célokra használtunk fel. A Személyi jövedelemadó törvény 2011. évben is lehetıvé teszi, hogy az adózó a 2010. évi jövedelme után befizetendı
adójának 1 %-át az adózó által kiválasztott és a törvényben leírt feltételeknek megfelelı társadalmi szervezetnek,
egyesületnek ajánlja fel.
Ezért tisztelettel arra kérjük tagtársainkat, amennyiben rendelkeznek jövedelemadóval, annak 1 %-át ajánlják
fel Egyesületünk javára, illetve ha ismerıseik körében van olyan, akinek adót kell fizetnie, próbálja megnyerni,
hogy Egyesületünket támogassa.
Adószámunk: 19143293-1-11
Felhívjuk Tisztelt Tagtársaink figyelmét, hogy az Alapszabályban valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban rögzítetteknek megfelelıen a tagdíj befizetési kötelezettségüknek minden év I. negyedévében tegyenek eleget, hiszen a befizetett tagdíjak arányában részesül Egyesületünk állami támogatásban. Sajnálatos módon az elmúlt
években jelentısen megnıtt a nem fizetık száma és ez rendkívüli mértékben megnehezíti gazdasági mőködésünket.
2010. évben is lehetıség nyílik arra, hogy az Egyesület által mőködtetett klubok vezetıinél, klubvezetıi tagoknál valamint az Egyesület által megbízott személyeknél is be lehet fizetni az éves tagdíjat. Lehetıség szerint a befizetést a Klubvezetıknél tegyék meg, ezzel is támogatva a klub mőködését. A befizetés tényérıl az Egyesület bélyegzıjével ellátott és sorszámozott nyugtát kapnak tagtársaink. A tagkönyvekbe az érvényesítés is ekkor történik
meg. Kérjük, hogy a visszaélések elkerülése érdekében a befizetéseket csak az Egyesület fényképes tagkönyvével,
vagy igazolvánnyal, a fentiekben ismertetett nyomtatványokkal és bélyegzıvel rendelkezı megbízottainál tegyék
meg, a kapott nyugtát ırizzék meg.
Akinek tagdíj hátraléka van, kérjük, minél elıbb rendezze, mert aki nem fizeti a tagdíjat Alapszabályunk értelmében ki kell zárnunk a tagságunkból.
A 2011. évi tagdíj összege 1.200,-Ft/év
Ismételten értesítjük tisztelt tagjainkat, hogy a HUMANITÁS újság, mely a sortársakat érintı aktuális jogszabályi változásokat, információkat tartalmaz, és havonta jelenik meg, elıfizethetı a postahivatalokban és hírlapkézbesítıknél. Javasoljuk, fizessék elı ezt az Önök számára is rendkívül hasznos lapot. Továbbra is mőködik az inter-2-

netes honlapunk, ahol aktuális és közérdekő információkhoz juthatnak. Amennyiben van internetes elérhetıségük,
kattintsanak az mkeme.turul.hu oldalra.
Klubjaink:
Együtt-Egymásért klub, Mocsa
2011. évben is minden hónap utolsó keddjén 15 órakor lesz klubfoglalkozás a polgármesteri hivatal épületében.
Hörömpöli Lászlóné klubvezetı, tel.: 34/349-602
Kapocs klub, Komárom
A klubdélutánokat minden hónap utolsó hétfıjén délután 3 órakor tartják a polgármesteri hivatalban levı klubhelyiségükben.
dr. Kökény Béláné klubvezetı, tel.: 34/541-337 és a 06/30-484-8686
Remény klub, Nyergesújfalu
Minden hónap utolsó szerdáján, délután 15 órakor a Tömegszervezetek Székháza földszinti helységében tartják
klubnapjukat.
G. Szabó Mihályné klubvezetı, tel.: 06/70 – 561 - 9447
Sorstársak klub, Tata, Kocsi út 1.
Minden hónap elsı hétfıjén 14 órai kezdettel klubnap.
Kincses Jenıné klubvezetı, tel.: 06/30-928-6664
Optimisták klub, Oroszlány
Klubfoglalkozás minden hónap utolsó elıtti csütörtökén 16 órától a Bányász Klubban.
Tanosné Kazinczy Magdolna klubvezetı, tel.: 34/363-521
Békesség klub, Tatabánya
Klubfoglalkozás minden hónap elsı szombatján 14 órai kezdettel az egyesület székházában.
Szicsóné Polyák Rozália klubvezetı, tel.: 34/330 – 652 és a 06/30 – 429 - 0125
Harmónia klub, Esztergom,
Madarasné Korbély Márta klubvezetı, a klub rendezvényeirıl az alábbi telefonszámon érdeklıdhetnek: 06/30 –
238 - 8223
Tisztelt Tagtársaink!
Értesítjük Önöket, hogy december 18-én /szombaton/ 14 órakor kerül megrendezésre a MINDENKI KARÁCSONYA, melyre minden kedves tagtársunkat ezennel szeretettel meghívunk.
Az ünnepséget ebben az évben is a Puskin Mővelıdési Központban (Tatabánya, Kossuth L. út 4.) tartjuk.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy székházunkban Tatabányán, 2010. évben december 20-án, hétfın tartjuk
utolsó ügyfélfogadási napunkat, a legközelebbi 2011. január 3-án hétfın lesz.
Tatán az utolsó ügyfélfogadás 2010. december 20-án hétfın, a legközelebbi 2011. január 3-án hétfın lesz.
Komáromban az utolsó ügyfélfogadás 2010. december 16-án csütörtökön, a legközelebbi 2011. január 6-án
csütörtökön lesz.
Támogató Szolgálatunk munkanapokon ekkor is üzemel.
Kérjük Önöket, hogy Egyesületünk mőködése és elıbbre jutása érdekében tehetségükhöz és lehetıségükhöz
mérten nyújtsanak segítséget aktivistáink további munkájához, keressék a segítıkész vállalkozó embereket és nyerjék meg Egyesületünk támogatására.
Egyesületünk Vezetısége nevében kívánunk Önnek és családtagjaiknak áldott, békés ünnepeket, boldog Új
esztendıt, és nagyon jó egészséget!

Tatabánya, 2010. november 30.

Válóczi Ferenc sk.

Fink István sk.

egyesületi elnök

egyesületi titkár
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