
2019. év   3.  szám    -   Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete Dunaújváros   májusi  hírlevele 

Készítette: Kondor László 1./4. oldal Nyomtatás dátuma: 2019.04.24. 12:44:00 

C:\Users\BILLGA~1\AppData\Local\Temp\_tc\2019-3._szam__HiRLEVeL_4_oldalas._beszamolo-1_-_MEEE_3-2019.majus._-

2019._februar_7._(1).doc  

 

3/2019. MÁJUSI   H Í R L E V É L  
 

Rövidített elnöki beszámoló a 
Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete - MEEE 

2018.  január 1. - 2018. december 31. közti időszakáról 
(a teljes beszámoló a honlapon vagy az irodában olvasható) 

 

I. Szervezeti felépítés, tisztségviselők, személyi kérdések 

Tavaly után a 2018-as év nyugodt esztendő volt. Az éves rendes közgyűlést 2018. május 14.-
én rendben megtartottuk, melyen a tagi részvétel 33% körül volt. A hozott határozatokat 
végrehajtottuk. Legfontosabb döntésünk: 
A tagdíj éves összege 1500 Ft (egyezerötszáz forint) 2019. január 1-től. 
A pártoló tagi támogatás díj éves összege 1800 Ft (egyezernyolcszáz forint) 2019. január 1-től, amelyet 
egy összegben a tárgyév március 31-ig az egyesület pénztárába kell befizetni.  

A vezetésben változás nem történt Kondor László elnök, Farkas Zsolt, Dzjadiga Nelli, Samu 
József és Kisgyörgy Ákos elnökségi tagok alkotják az elnökséget, míg a felügyelőbizottságot 
Szilágyi Miklós elnök vezeti, tagjai Grőb János és Lintaller Ferencné. 

Az egyesületi irodában rendszeresen ügyfélfogadást tartunk, kedden Dzjadiga Nelli (10-14 
óra közt), csütörtökön Samu József (15-17 óra közt) látta el az ügyeleti teendőket.  

A tagok tájékoztatása döntően a hírlevélen keresztül történik. A hírlevél összeállítását a 
begyűjtött információk alapján Kondor László végzi, a lektorálási és sokszorosítási 
munkálatokban Farkas Zsolt tevékenykedik. A címzettekhez való eljuttatásában a hírláncosok 
segítenek, akiknek köszönjük a támogató munkájukat, név szerint: Fekete Mária Magdolna, 
Koronczai Ágnes, Riteczné Nyári Mária és Kiss Mihályné. Rendszeresen működik a facebook 
oldalunk, Marschalkó Ferencné, Riteczné Nyári Mária, Tibai Szandra, Grőb János révén. 

 

II. Adminisztratív és szervezői feladatok 

Fontos feladat volt a tagi létszám pontosítása és a tagdíjak rendezése. Ehhez kapcsolódott a 
tagkönyvcsere lebonyolítása, amit a 2018. év végére sikerült lebonyolítani.  

Marschalkó Ferencné jóvoltából elkészült az új logó, s ezzel egy időben a fejléces papírunk 
is. A pártoló tagi igazolványokat ez évben tervezzük elkészíteni és kiosztani. 2018. december 
17.-i elnökségi határozat alapján 79 rendes, 33 pártoló tagja van egyesületünknek. 

Fontos feladat volt a közgyűlési határozatok végrehajtása, benne az alapszabály módosítási 
határozatok elfogadtatása a cégbírósággal.  

A napi ügymenet rendben zajlott, a kötelezettségeinknek eleget tettünk  (pl: pályázatok 
készítése, pályázatok elszámolása, szerződések, kötelező és nem kötelező külső kapcsolatok 
ápolása - MEOSZ, önkormányzat stb. -). Folyamatosan karbantartottuk a levelezésünket. Az 
elnökség az alapszabályban meghatározott minimális évenkénti 4 ülését megtartotta (2018. 

február 8; 2018. április 5.; 2018. október 4.; és 2018. december 17-én.)  Az elnökségi ülésekről részletes 
jegyzőkönyv készült. 

Saját szervezésben számos rendezvényt - kézműves kiállítás, tavaszi és év végi rendezvény, 
bocca verseny, rendszeres játékklub és teadélután összejövetelek - bonyolítottunk le. A 
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rendezvények szervezői munkái nagy terhet róttak azokra, akik vállalták a feladatok 
végrehajtását. 

 
A korábbi dokumentumok rendszerezése folyamatban van. Dzjadiga Nelli a papír alapúakat, 

Farkas Zsolt az elektronikusan tárolt iratokat rendszerezi oly módon, hogy a 25 éves évfordulós 
kiadvány készítéséhez megfelelő anyagokat tudjunk előkészíteni. A munkálatokból Dani 
Andrásné is alaposan kiveszi a részét azzal, hogy a készülő kiadványhoz anyagot gyűjt, válogat. 

Dzjadiga Nelli vezetésével megszerveztük a gyógyászati segédeszközök használatával 
kapcsolatos MEOSZ által kért kérdőíves felmérést. 

A pályázat figyelési feladatokat Samu József végezte. Sajnos számunkra nagyon kevés 
alkalmas pályázat jelenik meg. Az elmúlt évhez hasonlóan ismét pályáztunk egy számítógépre, 
amely azt célozta, hogy a régi irodai számítógépet egy kissé korszerűbbre cseréljük. Ezúttal a 
pályázat sikeres volt. Az adminisztratív feladatok megoldását, - benne a hírlevél elkészítését - a 
pályázati és adományként kapott számítógépek segítik. Az elektronikus anyagok 
archiválásához egy nagy kapacitású winchester került beszerzésre.  

Nehezen mozgó, otthonukhoz kötött tagjainkat a lehetőségeinkhez mérten nem hagyjuk 
magukra. Működtetjük a beteglátogató szolgáltatásunkat, melyben évek óta nagy 
lelkesedéssel és odaadással Riteczné Nyári Mária szorgoskodik. E látogatások alkalmával 
elbeszélget a látogatottal, csekély ajándék kíséretében jobbulást kíván.   

A városi média a jelentősebb eseményekről tudósít. Próbálunk figyelni arra, hogy minden 
jelentős eseményről tudósítsanak. Törekszünk rá, hogy felvegyük a kapcsolatot az érintett 
médiákkal és legfontosabb információkat megosszuk velük. 
Az egyesület évek óta működteti hírlevél formájú információközlő rendszerét. Ez a forma 
betölti funkcióját, ezen keresztül aki akarja szinte „naprakészen” tájékozott lehet az egyesületi 
életről. 2018-ban összesen 7 szám jelent meg 4-6 oldalon. A megjelenések dátumai: 2018. január 20.; 

február 28.; április 20.; május 14.; szeptember 10.; október 12.; december 14. 

A honlap  - www.egyuttegymasert.eu -  az év elején jól funkcionált, sajnos technikai 
problémák miatt az év második felében nem frissült. A problémát a jövőben megpróbáljuk 
orvosolni. Azok a tagok, akik rendszeresen követik  a facebook oldalunkat  - (MDE) 
Mozgáskorlátozottak Dunaújvárosi Egyesülete -  sok jó és gyors információhoz juthatnak. Az 
oldalon keresztül szerveződik néhány klub, - Tibai Szandra munkálkodásának köszönhetően - 
valamint az előadások meghirdetése. Érdeklődő tagjaink számos hasznos információt is 
nyerhetnek aktív tagjaink jóvoltából - Grőb Henrik, Tibai Szandra, Marschalkó Ferencné, Szelei 
Mária - . Nagyon jó kezdeményezés volt a hétvégi filmajánló Riteczné Nyári Mária részéről. 

 

2018. évi programjaink 

A korábbi évek hagyományos rendezvényei - gyógyfürdős kirándulások, színházlátogatások, 
kézműves műhely, éves rendezvények - lebonyolításra kerültek. Örömteli, hogy néhány új –
teadélután, játékklub, csillagászat, asztrológia - kezdeményezés elindult, azonban ezekből 
néhány - csillagászat, asztrológia - rövid idő után érdektelenség miatt abbamaradt.  

a, A kézműves műhely a sok nehézség ellenére jól működik, de sajnos itt is jelentkezik, hogy 
egyre kevesebben érdeklődnek illetve vesznek részt a kör munkájában. Az új vezetéssel - 
Fekete Mária Magdolna és Mogyorósi Imréné - szerencsére megújult a műhely és új 
tartalommal és új gondolatokkal folytatja munkáját.  

Sok szép kézműves munkával vettünk részt a „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület 
szervezésében a Rudas iskolában rendezett kiállításon, ahol is a résztvevőket köszöntötték és 
a részvételt csekély ajándékkal és emléklappal honorálták. Az egyesületünk méretéhez képest 
szép számmal (8 fő) jelentkezett kiállítóként: Dani Andrásné; Dzjadiga Nelli; Fekete Mária 

http://www.egyuttegymasert.eu/
https://www.facebook.com/groups/1828703877374750/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/1828703877374750/?ref=group_header
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Magdolna; Klics Györgyné; Mogyorósi Imréné; Rácz Sándorné; Szelei Istvánné; Szabóné Dikó 
Judit. Minden kiállítónak köszönjük munkáját, és azt, hogy részvételével az egyesület hírnevét 
öregbítette.   

b, Az elmúlt évben egy gyógyfürdős kirándulást szerveztünk Cserkeszőlőre. A tapasztalat az, 
hogy a gazdaságos szervezéshez szükséges (min. 30 fő) létszám biztosítása így is nagy 
nehézségekbe ütközött, amiről a szervező az elnökségi ülésen részletesen tájékoztatott. (Az 
egyesület a kirándulást közel 100000 Ft-tal támogatta.) 

Több tagtársunk felvetette, hogy az újra megnyíló élményfürdőbe szeretnének 
kedvezményes úton bejutni. E kérést figyelembe véve, megkeresve a fürdő vezetőségét 
megállapodtunk, hogy 2018. augusztus hó 5-től minden MEOSZ igazolvánnyal rendelkező 
tagtárs az élményfürdőt ingyenesen látogathatja 2018. december 31-ig. Ennek keretében 2018. 
augusztus 5-én akadálymentesítési szempontból a fürdőt bejártuk (Farkas Zsolt és Kondor 
László) és észrevételeinket, javaslatainkat, kéréseinket Cserna Gábor DMJV polgármesternek 
és Weiter Zoltán fürdő igazgatónak eljuttattuk.  

c, A színházlátogatások megszerveztük a tavaszi és őszi csoportos (április 27. Valahol 
Európában; november 12. Toldi) színházlátogatást, valamit az előző évad tavaszi és a mostani 
évad őszi előadásaira két személyre szóló bérletet - Kodály bérlet - vásároltunk. A csoportos 
színházlátogatáson 17-17 fő vett részt.  

d, Az év során két egyesületi találkozót szerveztünk. Kérésre március 21-én újból 
megszervezésre került a húsvéti locsolóbál, amelyen viszonylag szép számmal mintegy 50 fő 
vett részt. A zenét a Rudas stúdiósa szolgáltatta, oly módon, hogy előre leadott kéréseknek 
megfelelő műsort állított össze. Jól szervezett, gazdag ajándékkal teli tombola várta a 
résztvevőket. A nagy hagyományokkal rendelkező mikulás, karácsony és újévköszöntő-t 2018. 
december 5-én a Campusban rendeztük. Az elmúlt évhez hasonlóan a műsort a Rudas diákjai, a 
zenét Böröcz Balázs, a Rudas stúdiósa szolgáltatta. Továbbá a Sándor Frigyes zeneiskola két 
tanára - Kiss Melinda és Juhos Melinda -  is fellépett az estén.  

e, Egy évvel korábban született a játékklub ötlete. Az év elején Riteczné Mária pártoló tag 
vette kezébe hathatósan az irányítást és rövid idő alatt megszervezte a klubbot, ettől az 
időponttól kezdve rendszeresen minden csütörtökön délután 15.00-17.00 óra között működik a 
klub. A játékklub részére az év folyamán számos új játékot szereztünk be, ezzel is gazdagítva a 
játéklehetőségeket.  

f, Az év közepe felé vetődött fel annak a gondolata, hogy egy társalgós délutánt is 
szervezzünk, ahol egy jó tea mellett kötetlen módon beszélgethetnek, találkozhatnak 
egymással az egyesület tagjai. A teadélután ötlete Riteczné Nyári Máriának köszönhető. Az 
ötlet megszületésétől kezdődően a „teázások” rendszeresen minden hét szerda délután 15.00-
17.00 óra közt az egyesületi irodában zajlanak. Az előző két rendezvény időpontjait valamint a 
résztvevők személyét az ügyeleti napló rögzíti. 

g, Riteczné Nyári Mária további ötlete az adománykuckó létrehozása. Decemberben 4 
alkalommal gyér látogatottság mellett indult az új kezdeményezés. Ennek célja az, hogy 
hasznosítsuk a felajánlott tárgyakat tagjaink számára, továbbá kis támogatást kapjon az 
egyesületünk. 

h, Egyszeri alkalommal került lebonyolításra „Szépségápolás minden tekintetben” című  
gyakorlattal egybekötött előadás. (ARCÁPOLÁS+SMINK délután) 

i, Két lelkes támogatónk az év közepe táján vállalta, hogy ismeretterjesztő délutánokat tart. 
Hédl István kezdeményezése volt a csillagászati előadások tartása illetve távcsöves észlelések 
szervezése. Az előadó nagy lelkesedéssel fogott a munkához, de sajnos ő is gyér 
látogatottsággal (2-4 fő alkalmanként) találta magát szemben.  

j, Szinte hasonló mondható el az asztrológiai - Orosz Mária vezetésével - előadások 
látogatottságáról is.  
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k, Boccia sportkör. Az egyesület korábbi idejében többek számára népszerű foglalatosság 
volt a BOCCA nevezetű játék. Szilágyi Miklós irányítása alatt szerveztünk egy versenyt - 2018. 

szeptember 29. - azzal a céllal, hogy ismét felélesszük a sportkört, kedvet csináljunk a rendszeres 
mozgáshoz.  
A hírlevelekben több újdonságot is a tagjaink tudomására hoztunk bízva abban, hogy fel tudjuk 
kelteni érdeklődésüket valamilyen tevékenység iránt. A programokra, foglalkozásokra sajnos 
nagyon csekély számú jelentkező akadt.  
 

III. Külső kapcsolatok 

A külső kapcsolatok közül számunkra természetesen nagyon fontos a helyi érdekeltségű 
szervezetekkel való együttműködés. Ennek élén kell megemlíteni a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalával ápolt igen jó viszonyt. A kérésünknek megfelelően 
változatlanul csekély térítési díj ellenében biztosítanak az egyesület számára egy kis közösségi 
teret, és egyesületi irodát.  

2018 év tavaszán a 8. emeletről a földszintre való költözéssel az egyesület olyan feltételek 
közé került, ahová bárki a ügyfélfogadási időben illetve a foglalkozásokra kényelmesen 
bejöhet. A hivatalos munkákat - pl: hírlevél készítés, tárgyalások, ügymenetek előkészítése stb. - nyugodt 
körülmények között végezhetjük, biztonságosan tárolhatjuk iratainkat, és fogadhatjuk 
tagtársainkat. Nagy segítség továbbá, hogy kisebb létszámú rendezvények megtartása is 
lehetővé vált. Az ügyfélfogadás mellett itt működik a sikeres kézműves műhely, a játékklub, a 
teadélután, a különböző előadások.  

Lépéseket tettünk annak irányában, hogy a városban folyó nagyszabású építkezéseknél, 
a felújítások tervezésekor a dokumentációkat akadálymentesítési szempontból 
véleményezzük, valamint a kivitelezésekkor betekintést nyerjünk a megvalósítási 
folyamatokba. Ezen feladatokhoz kapcsolódó szakértői munkálatokat (zöld SZTK, Zengő-bongó óvoda, 

családok átmeneti otthona, Vasvári iskola, főtér kávézó, Dózsa Mozi Centrum, Fabó Éva sportuszoda) ez év során is Farkas 
Zsolt látta el.  

Több éve tartjuk a kapcsolatot a Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesületével, ami egyre 
inkább a közös tagok kapcsolatainak rendszerévé alakul át. Ezen tény komoly biztosíték arra, 
hogy a jövőbeli együttműködés mindkét szervezet számára előnyös legyen.  

Lazább a kapcsolat a „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesülettel. Kapcsolatunk két 
programra épül. Rendszeresen részt veszünk az egyesület által meghirdetett „Ez vagyok én” 
kiállításon, ahol rendre szép sikereket érünk el. Így történt ez az idén is a Dunaújvárosi 
Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Szakgimnázium és Kollégium aulájában 2018. 
október 15-20. között megrendezett kiállításon.  

Tagtársunk Kelemen-Nagy Annamária az egyesülettel közösen a hagyományoknak 
megfelelően az általános iskolákban megtartotta az esélyórákat. 

Jó a kapcsolatunk a város középiskoláival is. A Rudas és a Pannon iskolák vállalkozó tanulói 
(Nagyné Fauszt Csilla és Baráth Gyula patronáló igazgatóhelyettesek irányítása alatt) segítettek 
egy átfogó felmérést készíteni a város útvonalairól akadálymentesítési szempontból. E munkát 
ugyancsak Farkas Zsolt alapító elnökünk koordinálta. A volumene miatt a szakmai összegzés és 
javaslattétel a jövő év feladata lesz. 
A tartalmi beszámoló és a csatolt számlaösszesítő alapján kérem a beszámolónk elfogadását. 
 
Dunaújváros, 2019. január 31. 
 
 

Kondor László 
 a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete          
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