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Elnöki beszámoló 
a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete - MEEE 

2021. január 1. – 2021. december 31. közti időszakáról, 
és Fa: feladatkijelölés a 2022-es esztendőre 

Elnöki beszámoló egy ismét koronavírussal terhelt rendhagyó esztendőben  
(A beszámoló szerkezete részben hasonló lesz az előző évekéhez, a feladatok a Geogia(8) betűtípussal írtak.) 

I. A 2021-es év általános beszámolója 

 

Személyi  kérdések: 
Személyi kérdésekben részleges változások a következők:  
1, Karta Joanna lett a beloianniszi csoport vezetője,  
2, Átmeneti időre a játékklub vezetéséről Tibai Szandra lemondott, 
Nincs változás 
1, az egyesület vezetésében és felügyelő bizottságában, 
2, az egyesület könyvelőjének személyében azaz változatlanul Lendvay Istvánné látja el 
ezt a feladatot. 
 

Adminisztráció: 
1, A közgyűlés jogszerű lebonyolításához elkészítettük a szükséges dokumentumokat -

beszámolók, pénzügyi elszámolások, költségvetés,vázlatos programterv -, a meghívót és ezeket 
elektronikus úton jutattuk el tagjainkhoz. A 2021. évi közgyűlést szeptember 22.-én a 
CAMPUS-ban tartottuk. 
2, Az év során az előírt 4 elnökségi ülést (május 21., szeptember 6., november 11., és december 

16.,) megtartottuk, hozzá tartozó dokumentációk elkészültek.    
3, Az ügyviteli munka segítésére változatlanul használtuk tavaly a Jómagam 
Számítástechnikai Betéti Társaság - Gácsfalvi Bálint – által rendelkezésre bocsátott szoftvert 
az iktatási munkában. 
4, Használtuk az új házipénztár kezelő programot.  
5, Sajnos a 2020. szeptember 16.-i közgyűlésen elhatározott alapszabály módosító 
határozataink egy részét a cégbíróság jogszabályba ütköző szabálytalanság miatt 
elutasította. A körülmények (pandémia) nem tette lehetővé egy rendkívüli közgyűlés 
összehívását, így az elutasítás jogerőre emelkedett, tehát az alapszabályunk nem 
módosult. (A változtatási lehetőség a jövő évi közgyűlés kezében van.) 

6, A közelgő ünnepek kapcsán a facebookon és a honlapon köszöntöttük az egyesületet, a 
tagjainkat, a támogatóinkat, segítőinket és partnereinket. A karácsony és az év vége 
küszöbén a számos személynek, - pl.: MEOSZ vezetőségi tagok, MEOSZ Fb,  Önkormányzati 

képviselők, Rudas iskola, Momert, Extra Media stb. - szervezetnek fejeztük ki  jókívánságainkat.   
7, Irodabérléssel kapcsolatos adminisztrációkat, szerződéskötési feladatainkat 
teljesítettük. Sajnos úgy tűnik, hogy az önkormányzati épület felújítása elhúzódik, vagy a 
kialakult helyzet miatt egyenlőre nem kivitelezhető, így a költözés szerencsére elmaradt.  
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Szolgáltatás: 
 1, Az ügyeleti rendszer a kivételes időszakokat leszámítva üzemelt. Számos hasznos 
tanáccsal látta el Dzjadiga Nelli és Samu József a hozzánk fordulókat a kedd 10-14 óra és 
csütörtök 15-17 óra közötti fogadórákon.  
2, Farkas Zsolt számos akadálymentesítési kérdésekben adott tanácsot a 
hozzáfordulóknak (Horváth László, közös képviselők) és hivatalosan az önkormányzati 
beruházások kapcsán. 
3, Ajánlásokat készítettünk támogatási kérelmekhez (pl.: Halmosi László) 

4, Sajnos Rados Ágnes által felvetett a Rudas teljes akadálymentessé tételére tett 
javaslata nem valósult meg. A mai helyzetben, az eltelt idő távlatában kimondható, hogy 
nem is fog megvalósulni, annak ellenére, számtalan helyről kaptam bíztató ígéretet arra 
nézve, hogy sikerül forrást találni.  

 
 

Információ áramlás: 
1, Az elmúlt év során jeleztük a hírlevéllel kapcsolatos azon változást, hogy a pandémia 
miatt szünetelő hírlánc valamint takarékossági okból - papír alapon megjelenő hírlevélek 

számának csökkenése -  többnyire elektronikus formában jelentkezik. Ez lehetővé tette, 
hogy a szöveges információkat képekkel kiegészítsük ki, így egy szebb, ízlésesebb színes 
kivitel megjelenését. Az év során 4 alkalommal (február 21., április 29., május 3., október 27.,) 
jelentünk meg ami a honlapon olvasható.  
2, A HUMANITÁS lapszámait a vezetőség, a felügyelő-bizottság és meghívottak 
elektronikus formában megkapták a tagok pedig a honlapon olvashatják.  
3, A gyors információk közzétételére használtuk a Marschalkó Ferencné (Grőb János) 
kezelésében facebook oldalunkat.  
4. Használtuk a beszerzett szolgálati telefonunkat, Marschalkó Ferencné kezelésében. 
(Várhatóan a szervezési kérdésekkel és a tagokkal való kapcsolattartást a jövő évtől kezdődően Klics 
Györgyné veszi át.)  

5, Kondor László által szolgáltatott anyagokkal próbáltunk naprakész információkkal 
szolgálni a tagtársaknak az egyesületi honlapon, melyet Kállai Félix szponzorált és 
kezelt.  
6, Egyesületünket Kállai Félix cikkei (Dunaújvárosi Hirlap és Online) tették ismertebbé.  
7, A korábbi polgármesteri találkozón megállapodás született arról, hogy időről időre 
beszámolunk az egyesületi történésekről és problémáinkat felvetjük. Sajnos a kezdeti 
lendület alábbhagyott, és gyakorlatilag a megállapodásban szereplő jelentések nem 
készültek el, mert a korábbiakban elküldött tájékoztatónkra, kérdéseinkre semmilyen 
válasz nem érkezett. Utólag derült ki, hogy állítólag a leveleink a SPAM-ben landoltak 
8, A városi televízió és a Dunaújváros Hetilap munkatársai riportot készítettek a 
hátrányos helyzetűek számára indítandó foglalkoztatási lehetőségekről.  
 

 
Szponzoráció: 

1, Kaptunk (illetve kis fennakadás miatt folyamatban van) egy elektromos kerekesszéket az 
önkormányzattól, Pintér Tamás polgármester jóvoltából.  
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2, Tagjaink közül többen - Németh István (nem tag-10 0000 Ft), Nagy György Csaba és neje (20.000 

Ft) - pénzadományokkal segítették az egyesületet.  
3, Nem tisztán szponzoráció, de meg kell említeni az Extra Média céget Szabó Dániel 
ügyvezetővel az élen, akik immáron negyedik éve jutányos áron készítik el az egyesület 
éves kártya naptárát.  
4, Kállai Félix a honlap működtetésének anyagi és szellemi hátterének megteremtésével 
járul hozzá az egyesület sikerességéhez.  
5, Szabó Ferenc segítségével az 1% gyűjtéséhez egy alkalommal jelentette meg hirdetést 
a Dunaújváros Hetilapban. 
 
 

Tagdíj: 
1, A tagjaink nagy része fegyelmezetten teljesíti anyagi kötelezettségét. A koronavírus 
miatt e területen is akadnak elmaradásaink, de Marschalkóné kitartó munkája nyomán 
sikerült a kint lévőségeinket minimálisra (13 fő) csökkenteni.  
2, Az elutasított módosítási javaslatunk, vagyis az egységes tagdíj bevezetésének 
elnapolódása miatt, a hiányt felajánlásból pótoltuk.  
 
 

Kapcsolatok: 
1, A reményt keltő kerekasztali (hátrányos helyzetűek társszervezetivel) megbeszélések, 
egyrészt a személyi változás (dr. Kaja Edit belépésével), másrészt a koronavírus miatt 
hamvába holt.  
2, Az információáramlás pontban említettek szerint a korábbi (al)polgármesteri 
találkozón megállapodás született arról, hogy a időről időre beszámolunk az egyesületi 
történésekről és problémáinkat felvetjük. Sajnos a kezdeti lendület alább hagyott, és 
gyakorlatilag a megállapodás szerint elkészített jelentések nem készültek el, mert a 
korábbiakban elküldött tájékoztatónkra, kérdéseinkre semmilyen válasz nem érkezett. 
Utólag derült ki, hogy állítólag a leveleink a SPAM-ben landoltak. 
3, Jobb, de nem lehetünk elégedettek a Főépítészeti és Pályázati Osztály-jal (Szabó Imre)  való 
kapcsolatunkkal, melynek célja, a városban levő önkormányzati beruházások terveinek 
akadálymentesítési szempontból való áttekintése, véleményezése. Sajnos az idén ilyen 
felkérést – valószínűleg beruházás hiányában – nem kaptunk.  Viszont támogató nyilatkozatot 
adtunk a zöld város pályázathoz.   
4, MEOSZ éves rendes közgyűlése a Hotel Heliában megtörtént 2021. szeptember 24.-én 
(pénteken). Az egyesületet a küldött Kondor László és Farkas Zsolt a MEOSZ felügyelő 
bizottságának tagja képviselte. Ennek keretben előzetesen a 40. évforduló kapcsán a 
tagszervezetekben kiemelkedő munkát végzettek kitüntetésben részesültek. 
5, Ez évben ünnepelte a MEOSZ megalakulásának 40. évfordulóját a Parlament Vadász 
termében. Egyesületünket a MEOSZ-ban tisztségeket betöltő két személy Farkas Zsolt a 
MEOSZ felügyelő bizottságának tagja, valamint Szilágyi Miklós a MEOSZ jelölő 
bizottságának tagja képviselte. Ezen Szakály Józsefnek a MEOSZ főtitkárának Miniszteri 
Elismerő Oklevél kitüntetést Adományozták, míg korábban 2021. augusztus 20.-án pedig 
az egyesület regnáló elnöke Kovács Ágnes vehette át a Magyar Érdemrend 
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Lovagkeresztje állami elismerést. (Kovács Ágnes a MEOSZ elnökasszony 2020. novemberében a 
Magyar Rehabilitációs Társaság Vas Imre emlékérmét is megkapta.)  
A MEOSZ újonnan kialakított kitüntetési szabályzata négy új díjjal bővült. Ezek átadására 
első ízben került sor azok részére, akik az elmúlt évtizedekben a Mozgáskorlátozottak 
életminőségének jobbá tételéért kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.  

(MEOSZ - 2021.12.09. - MEOSZ kitüntettek a 40. éves évfordulón a Parlamentben.- file) 

6, A pandémia korai szakaszában sajnálatos esemény is történt. Városban működő, de a 
székesfehérvári Egyesülethez tartozó csoport vezetője Mészáros László váratlanul 
elhunyt. A korábbi megkeresés és tárgyalás után erőfeszítéseink ellenére nem sikerült a 
két egyesületet egyesíteni. Okai: a jelenlegi vezető és igazából a Fejér megyei szervezet is 
ellenérdekelt volt fúzióban. Siker, hogy a megszűnő Ercsi egyesület (nagy részben 

beoianniszi lakosok) tagjainak nagy részét sorainkban tudhatjuk.  
7, Szerteágazó kapcsolat alakult ki annak mentén, hogy a hátrányos helyzetűek (legalább 

egy részének, illetve azoknak akik igénylik) foglalkoztatását  - munkavállalását - összefogással 
megoldjuk A Pro-Team Kft képviseletében eljáró Molnár Istvánnal a kapcsolatunk 
mindvégig kiváló, a kezdeményezést támogató polgármester képviseletében Barta Endre 
alpolgármester úr közbenjárásával minden támogatást megkaptunk a siker érdekében. A 
szervezéshez rendelkezésre bocsátottuk az irodánkat, az önkormányzat pedig a 
toronyépület földszinti tárgyalóját, vagy a közgyűlési termet.  
 
 

Pályázatok: 
1, Sajnos két év óta az önkormányzat nem ír ki pályázatot a civil egyesületek 
támogatására. A korábban évi rendszerességgel elnyert összeg nagy segítségünkre volt a 
működtetés zavartalanságának megteremtésében. Bizony nagyon hiányzik ez a tétel a 
költségvetésünkből a bevételi oldalon.  
2, A MEOSZ minden évben tagarányosan támogatja szervezeteit, ami ez évben is 
megtörtént.  Ennek felhasználásról időben rendben elszámoltunk a támogató a szervezet 
felé.  
Az utóbbi években a MEOSZ általában a gazdasági év végén rendkívül támogatásban is 
részesíti a tagszervezeteit. Legfrissebb (december 9.) hír, hogy az idén is 76.900 Ft 
támogatást kapott az egyesület. (Elszámolás határideje: 2022. március 31.)  

3, Fő működtetési forrásunk a Bethlen Alapítvány által évente általában október elején 
(november elejei beadási határidővel) kiirt pályázatán nyert összeg. Évről évre változó, 
sokszor megújuló formában és feltételekkel lehet a Nemzeti Együttműködési Alap 
pályázatán részt venni. Ezt a pályázatot ebben az évben is elkészítettük és várjuk a 
döntést. Jó hír, hogy a pályázat sikertelensége esetén is legalább 150.000 Ft  
„úgynevezett bánatpénz” támogatásban részesül az egyesület. 
Mivel korábbi években (egy alkalom kivételével) minden évben kaptunk támogatást, így 
természetesen a felhasználással is el kell számolni. A tavalyi évben a koronavírus miatt 
kértünk pályázati módosítást, amit jóváhagytak. Ennek figyelembe vételével készítettük 
el október 31.-re az előző évi támogatás elszámolási dokumentációját. 
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II. A 2021-as év történései, kronológiája 

Sajnos a 2020 tavaszán indult koronavírus járvány a nyári enyhülés után az őszi 
időszakban ismét szedte az áldozatait, annak ellenére, hogy a kormányzat számos 
korlátozó intézkedést vezetett be november elejétől, ami aztán tartott végül is egészen 
2021. május végéig.  

Így a 2021. év két részre osztható: az év első öt hónapja, majd a maradék hét hónap.  
Ez utóbbi 7 hónap is felemás volt, mert gyakorlatilag október elejéig a pandémia 
visszaszorult, majd ezt követően indult a negyedik hullám, ami a korábbiaktól eltérően 
kevésbé szigorú szabályozás jegyében telt, ami tulajdonképpen majdnem az év végéig 
tartott.  
Az időszak másik részében (november, december) egyrészt a szigorítások erősödtek (zárt 

térben való maszkviselés), másrészt a fertőzés mértéke, valamint az elhalálozások száma 
csúcsokat döntött, ami a beszámoló írásakor is tart. Ennek eredményeképpen sajnos az 
egyesület év végi záró rendezvénye 2020. után immár másodszor marad el.  

 

a, Az első időszak január 1.-től június 2.-ig a veszélyhelyzet feloldásig tartott. 

Az első időszakban gyakorlatilag egyesületi élet, az adminisztratív teendők elvégzését 
kivéve semmilyen szinten nem folyt, vagyis minden összejövetel, valamint az egyesület 
ügyeleti-, félfogadó rendszere sem működött 2021. június 2-ig.  

Az adminisztratív tevékenység azt jelentette, hogy a folyó ügyeket a vezetés 
naprakészen intézte. Ez abban nyilvánult meg, hogy legfőbb feladatainkat, a közgyűlési 
dokumentumokat, a kötelező jelentéseket, beszámolókat az eredetileg meghatározott 
(május 31.) időre elkészítettük. A MEOSZ által adott iránymutatás alapján ezeket a 
dokumentumokat a tagokkal megismertettük, és a 2021. május 21.-i évi első online 
módon megtartott elnökségi ülésen az észrevételek figyelembe vételével elfogadtuk.  

Megjegyzem, hogy ez átmenti megoldás volt, mert az érvényes éves rendes közgyűlést 
meg kellett tartani, amint erre a körülmények lehetőséget biztosítottak. Sajnos már 
„rutinunk volt a rendhagyó szervezésben”, így 2021. szeptember 22.-én a őszi nagy 
szüreti találkozóval egybekötve megtartottuk az éves rendes közgyűlést is. Mivel a 
dokumentumok gyakorlatilag mindenki számára ismertek voltak, így a közgyűlés 
zökkenőmentesen zajlott le, Gáspár Ottokár MEOSZ elnökségi tag részvételével.  

A nagy sikernek örvendő tombolával egybekötött zenés szüreti mulatság jó hangulatú 
volt, a résztvevők megelégedéssel nyugtázták, hogy ismét viszonylag nagy körben 
találkozhattak egymással és végre kikapcsolódhattak egy kicsit. 

Másik fontos tevékenységünk a pályázatok figyelése, készítse és elszámolása volt. Az 
egyesületi élet színesítésén gondolkodva, olyan programokon gondolkodtunk, amely a 
tagok anyagai terheit nem növeli, mégis a szűk városi környezetből kimozdulva 
szerezhetnek újabb impulzusokat. Tapasztalatból tudjuk, hogy a gyógyfürdős 
kirándulások megszervezése többek közt legfőképpen azon nehézségbe ütközött, hogy a  
felmerülő - még az egyesület által támogatva is drága, továbbá a magas életkor miatti alacsony 

érdeklődés miatt - magas költségeket tagjaink nagy része nem tudja vállalni. Így olyan 
megoldást kellett találnunk, hogy minimális önköltség mellett tudjunk kirándulást 
szervezni. Erre szerencsére a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató által 
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meghirdetett pályázat adott lehetőséget, amit Farkas Zsolt készített el és vezényelt le, 
Samu József és Kondor László támogatásával. A beadott pályázat szerencsére sikeres 
volt. Az egyik kirándulás 2021. október 16-án 25 fő részvételével (1 fő betegség miatt távol 

maradt) a millenniumi emlékmű meglátogatása megtörtént. (ld. 2021. 4. hírlevél) 
2022-Feladat1: 2022. május 14-i kirándulás a parlamentbe és az 56 emlékműhöz kirándulás megszervezése 

F: Farkas Zsolt) 

 
Folytattuk a négy éve megkezdett kártyanaptáros tagtoborzást sajnos kevés sikerrel. 

Egy alkalommal adtunk fel szponzorált hirdetést a Dunaújváros Hetilapban. A nehéz 
helyzet ellenére (pandémia, önkormányzati személyzeti változások) előző évben 
elkészült kártya-naptárak nem vesztek kárba, terítésre kerültek abban a reményben, 
hogy az 1%-okból több felajánlást kapjunk, illetve a taglétszámunkat is növelni tudjuk.  
(d:\2020=MEEE IRATOK - 2 0 2 0\2020-024 - 2020. évi kártyanaptár szétosztási javaslat.doc ) 

Itt két sajnálatos tényt kell rögzíteni 
1, A tagokhoz csak késve jutott el a kártya - szeptemberben, illetve az év végén,  
2, Adminisztratív hiba miatt 2020. évre kizártak az 1%-ra való jogosultságból.  
 

(Tervező:Marschalkó Ferencné) 

          
 2021. évi  kártyanaptár   2022. évi  kártyanaptár 

 

               
2020. évi  kártyanaptár    2019. évi  kártyanaptár 

2022-Feladat2: Folyamatosan figyelni a NAV honlapot és a 2021.  évre az 1% jogosultságot vissza kell 
szerezni. F: Kondor László és Lendvay Istvánné 

 

b, A második időszak első fele június 2.-től (az iroda nyitásától) - december 3.-ig (az 

iroda ismételt zárásáig) 

A helyzet ellenére bizakodtunk abban, hogy a pandémiás helyzet lehetővé teszi az 
egyesületi élet újra indulását. Sok lelkes tagunk (a teljesség igénye nélkül: Klics Györgyné, 
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Marschalkó Ferencné, Dzjadiga Nelli)  is így gondolta, amikor számos hagyományos és újszerű 
rendezvény szervezésbe kezdett. Ennek eredményeképpen az alaábbiak valósultak meg. 

2022-Feladat3: 2022-ben folytatjuk – a lehetősgek figyelembe vételével -  az egyesületi élet újraindítá sát  F: 
Kondor László 

 

a. Duna-parti piknikek - 2021. július 31. és 2021. szeptember 4.  (Klics Györgyné) 

Szabadtéren a rendezvények megtartására nagyobb lehetőség nyílott. Így a 
teadélutánokat szervező Klics Györgyné (Erzsike) több lelkes tagtárssal együtt 
megszervezte a nyári időszakban a Duna-parti piknikeket, amelyek nagy tetszésnek 
örvendtek. A látogatottság 20-30 fő közt volt. Az első július 31-én nagy melegben került 
lebonyolításra, főzéssel, sütéssel.  (sült debreceni, virsli, nyárson sült szalonna, csirkemell, krumpli 

stb.). A második már szeptember elején, 4-én volt, ahol is pizza-parti volt  (a Dózsa II-ben 

levő Lille Venn Étterem és Pizzéria hozta helyszínre a 10 doboz pizzát), összekötve palacsinta 
kóstolással, amit a tagtársak nagy szeretettel előre megsütöttek. A terület sajnos eléggé 
napsütötte, kevés fa, illetve árnyékos hely van. A tűző nap ellen a tagok védelme 
érdekben az akció keretében 2 napernyőt vásároltunk.  

Lelkes tagtársainknak (Klics Györgyné, Kovács Ákos és Ákosné) köszönhetően tervezzük, 
hogy a jövőben is rendezünk ilyen összejöveteleket. Meggondolandó, hogy boccia 
játékkal egészítsük ki a programot, ami sajnos ez évben elmaradt. Felmerült a helyszin 
változtatásnak lehetősége, mivel a természetes szükségletek kielégítése megnyugtatóan 
nem megoldott. 

Tervezzük, ezen hagyomány további folytatását. ((foto:Kovács Ákos – forrás hírlevél 2021. 4.szám) 

    
 Az éttermi pizza     A tagok által készített finomságok  

    
A p iknik(ek) képei    Kovács ákos,Kovács áosné 
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2022-Feladat4: 2022-ben 3 alkalommal szervezünk pikniket, az eszközök beszerzését a pályázat 
függvényben megvalósítjuk  F: Kondor László, Klics Györgyné 
Új helyszinként próbáljuk megszerezni az MMK-ban  a pikniket. Ez Kováts Rózsa igazgató asszonnyal történ t 
egyeztetés uán lehetséges 

 
b. Fagyiparti az Azzurro Fagyizóban-2021. augusztus 9. és augusztus 30. (Marschalkó Ferencné) 

Marschalkó Ferencné (Mártika) ötlete alapján új színfolttal bővült rendezvényeink 
repertoárja. Javaslatára első alkalommal 2021. augusztus 9.-én hétfőn került sor az 
Azzurro Fagyizó (Vasmű úti)teraszán a fagyitrécsre. A nagy melegben mindenkinek jól 
esett egy 2 gombócos hideg fagyi melletti beszélgetés, csevej, különösen azok után, hogy 
több mint egy éve tagjaink nem találkozhattak egymással. A megismétlésre 2021. 
augusztus 30.-án került sor. Köszönöm a szervezőnek. Terveink szerint a jövő év nyarat 
is színestjük hasonló találkozóval.  

 
(foto: Vass Anna – forrás hírlevél 2021. 4.szám) 

          
A  fagyiparti  képei 

 
2022-Feladat5: 2022-ben a szervező 2 alkalommal szervez fagyi pikniket. F: Kondor László, Marschalkó 
Ferencné  
 
c, Közgyűlés és a szüreti mulatság - 2021. szeptember 22. 

A tavalyi évhez hasonlóan rendeztük meg 2021. szeptember 22.-én a szüreti 
mulatsággal egybekötött 2021. évi rendes közgyűlésünket.  

Korábban is említettem, hogy a járványtól függetlenül a vonatkozó jogszabályok 
szerint kötelezettségeinknek eleget kellett tenni, azzal, hogy a dokumentumokat 
határidőre (máj.31.) elkészítettük, és azt megismertettük tagjainkkal, de elfogadás, 
jóváhagyása az elnökség feladata lett. A dokumentumok időben elkészültek a lehetséges 
információforrásokon keresztül (email, honlap, facebook) nyilvánosságra hoztuk, és a 
vélemények összesítése után az elnökség meghozta a döntését. 

Jó gyakorlat volt az elmúlt évben az, hogy az elmaradt locsolóbál helyett szüreti 
mulatságot tartottunk és ezt egybekötöttük a közgyűlés megtartásával. Az idén is így 
jártunk el és szeptember 22.-én egy jó hangulatú összejövetelt hoztunk tető alá, sok-sok 
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tombolával, miközben törvényi kötelezettségünknek is eleget tettünk azzal, hogy a 
közgyűlést is lebonyolítottuk. Az eseményt megtisztelte a MEOSZ elnökségi tagja Gáspár 
Ottokár is, aki köszöntötte a tagságot.  

Ami a hivatalos részt illeti rendben lezajlott és minden törvényi előírásnak eleget 
tettünk. A 2020. évi beszámoló- és a 2021. évi tervdokumentumait a közgyűlés 
egyhangúlag jóváhagyta, továbbá a következő öt esztendőre megválasztottuk a jelölő 
bizottságot, Marschalkó Ferencné elnök, és Koronczai Ágnes, és Klics Györgyné tagok 
személyében. Soron következő fontos és felelősségteljes feladatuk az lesz, hogy 
következő tisztújító közgyűlésre megkeressék az egyesület jövőbeni vezetőit, elnökség-, 
és a felügyelő bizottság tagjait. Az elnökségi döntés alapján a megállapodásnak 
megfelelően a résztvevők megkapták azt a csekélyke ajándékot, amit a jubileumi 
közgyűlésre terveztünk. (A jubileumra tervezett logóval díszített pamut-vászon szatyrot, a 2021. évi 

kártyanaptárt, a MEEE logóval ellátott tollat és egy névre szóló emléklapot.)  
2022-Feladat6: 2022-ben megszervezzük  

- a tisztújító közgyűlést , összekapcsolva locsolóbállal (pl. 2022. április 27.; vagy május 4. ,  va gy  má jus  11.  a  
javasolt napok szerdai napok. 
- ennek keretében a jelölő bizottság végzi a munkáját.  
. az alapszabály módosítási előterjesztési javaslatokat kidolgozzuk, 
- az igényekhez igazodva farsangi-, locsoló-, szüreti-.  évbúcsúztató rendezvények közül 2-3 megtartása 
F: Kondor László,  Marschalkó Ferencné, Samu József, Klics Györgyné, Fekete Mária Magdolna  
 

 (foto:Kovács Ákos – forrás hírlevél 2021. 4.szám) 

     
A közgyűlés pillanatai 

Szi lágyi Miklós, Gáspár Ottokár, Kondor László, Dzjadiga Nelli, Farkas Zzolt 
 

    
A 2021. évi naptár,      A tombolatárgyak, 
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Sajnos a vírus keresztülhúzta terveinket a tekintetben, hogy egy méltó ünnepséggel 
emlékezzünk meg az egyesület 25 éves születésnapjáról. Közgyűlés után Farkas Zsolt 
rövid élménybeszámoló, visszaemlékezés formájában vázlatosan felvillantotta az 
egyesület életében játszott fő momentumokat, eseményeket.  Dzjadiga Nelli heurikus 
munkával elvégezte az egyesület fotótárában levő képek rendszerezését és mintegy 200 
képet válogatott belölük, egy power-pointos bemutatóra az elmúlt negyedszázad 
érdekesebb eseményeiből. A fotók a honlap galériájában (www.meee.hu/galéria) 
megtekinthetőek.  

A körülbelül 1,5 órás hivatalos részt követte a vacsorával és tombolával egybekötött 
szüreti mulatság. A tagok egy része a szokásoknak megfelelően a tombola után 
eltávozott, de az ott maradottak jót táncoltak, énekeltek, vigadoztak. Örömteli, hogy 
beloianniszi tagjaink is szép számmal vettek részt a rendezvényen. 

(foto:Kovács Ákos – forrás hírlevél 2021. 4.szám) 

    
A Beloiannisziak,      Helyi tagjaink 

d, MEOSZ rendezvények (Küldöttgyűlés  és  a  40 éves jubileumi ülés) 
A MEOSZ is a törvényi előírásoknak megfelelően a májusi időre elkészítette az éves 
beszámolókat, és ez évi terveket. A vírushelyzet miatt a május 31-i időpontig nem tudták 
az éves rendes közgyűlést megtartani.  A közgyűlést természetesen meg kellett tartani, 
amit a szokott helyen a Danubius Hotel Helia Budapest szálló Hélia termében tartottak 
2021. szeptember 24-én. Az egyesületet Kondor László küldött, és Farkas Zsolt a MEOSZ 
felügyelő bizottságának tagja képviselte. (Olvashatóak lesznek a honlapon) 

 (forrás: MEOSZ közgyűlés és emlékülés ajándékai Kondor László, Farkas Zsolt) 

                          
            A ?MEOSZ 2020. évi évkönyve                           A  40 éves évkönyv 
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A parlament vadásztermében 2021. október 1.-én pénteken ünnepelte a MEOSZ 

megalakulásának 40 évfordulóját. E jeles eseményen, ünnepségen egyesületünket Farkas 
Zsolt alapító elnök és Szilágyi Miklós a MEOSZ jelölőbizottságának tagja képviselte. Az 
egyesületet miniszterelnökünk levélben köszöntötte (államtitkári tolmácsolással), a 
visszaemlékezések után kitüntetések átadására került sor.  

(forrás:  MEOSZ honlap, és foto Kondor László) 

     Ide a Helia kép 
A jubileumi emlékülés      A  MEOSZ közgyűlés 

 
2022-Feladat7: 2022-ben is képviseljük szervezetünket a MEOSZ éves rendes közgyűlésén. F: Farkas Zsolt és 

Kondor László 

 
e. Kirándulás Budapestre az1896-os millenniumi emlékmű környékére - 2021. 

október 16. (Farkas Zsolt) 

A pandémiai alatt is gondolkodtunk és cselekedtünk a tekintetben miként lehetne 
változatosabbá tenni tagjaink életét, változatosabbá az egyesület programkínálatát. 
Ezért egy megjelenő pályázaton vettünk részt, amely kirándulások lebonyolítási 
költségeinek fedezését célozta. A pályázat elkészítésben Samu József is közreműködött. 
Erőfeszítéseinket siker koronázta, így két budapesti kirándulás megtartására nyílt, nyílik 
lehetőségünk. Az egyik a 1896-os millenniumi emlékmű (2021. ősze) és környékének 
bejárása volt, a másik (2022. tavasza) pedig a parlament (korona) és környéke (Trianon 

emlékhely). 
 

      
Vajdahunyad vára     Az ebéd 
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A pályaudvaron      A váronéző buszba 

Az őszi kirándulás kissé csípős reggellel, de napközben pazar napsütéses időben, remek 
hangulatban telt el. A látnivalók megtekintése két csoportban történt, két busszal. Az 
egyikben a kerekes-székesek, a másikban a többiek. A résztvevők szakszerű és nagyon alapos 
idegenvezetéssel ismerkedtek meg a környék látnivalóval, történelmi tényeivel. A tavaszi 
kirándulásra tisztelettel várjuk az érdeklődők jelentkezését. 

 (foto: Farkas Zsolt)          

 

Az  1896-os  millenniumi  emlékmű  előtt 
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2022-Feladat8: 2022-ben a második kirándulás megszervezése F: Farkas Zsolt és Kondor László 
 

f, Színházlátogatás 
Színházlátogatási projektjeinket a pandémia kissé megtépázta. Ennek egyik oka a 

előadások elmaradása illetve rendszertelen időpontban való pótlása, másrészt az új 
helyzethez igazodva a szervezési technikák átalakulása. Végeredményben minden 
bérletes előadás megtartásra került és sikerült személyeket is találni a színvonalas 
produkciók megtekintésre. Csoportos színházlátogatásra nem került sor, döntően a 
járvány okozta külső és mentális okok miatt. A szervezést Dzjadiga Nellinek köszönöm. 

2022-Feladat9: 2022-ben megpróbáljuk megszervezni a tavasz és őszi csoportos színházlátogatást. 
Ismételten megpróbálkozunk a bérletes színházlátogatással is. 
A felmerülő igény alapján a mozilátogatás(oka)t, esetleg múzeumlátogatás(ok), tárlatlátogatás(ok) szervezése 
jöhet szóba. 

 
g, A körök működéséről - egy része beindult, más része sajnos nem -. 
A teadélután nagyjából a korábbiak szerint, a játékklub részlegesen beindult.  
A nagy meleg nem tett jót a részvételi hajlandóságnak, így a rendszeresség kissé csorbát 
szenvedett. Másik hátráltató tényező az, hogy egyik aktív tagtársunk Tibai Szandra 
egyelőre nem vállalja a játékklub vezetését. Kétheti rendszerességgel Dzjadiga Nelli látja 
el időlegesen a feladatot.  
Megjegyzem a fertőzésveszély, járvány mellett egyre több gondot jelent az időjárással 
kapcsolatos problémák - hideg, jég, köd, eső, meleg, forróság – is. (A részletek az ügyeleti naplóban 

követhetők nyomon.)  

A rejtvényfejtő klub sajnos - miattam K.L. - nem éledt egyenlőre újjá. Hasonló a helyzet a 
rejtvényversennyel is. Az információ áramlásnál, kezelésnél elmondottak alapján - a tavaszi 

tapasztalatok alapján -  nagy szükség lenne olyan találkozókra, ahol ezek kezelésének 
rejtelmeibe vezetik be tagjainkat. 
Hasonló a helyzet a bocca versennyel is, vagyis ebben az évben egyrészt a koronavírus, 
másrészt a  túl meleg időjárás miatt nem került megrendezésre. 

2022-Feladat10: a körök működésének megerősítése, a rejtvényklub és verseny újraélesztése, legalább egy 
bocca verseny megrendezés, esetleg Beloianniszban. 

 
h, A legrégebben működő érdeklődési kör a kézműves műhely 

A kézműves műhely az első félévben az ismert ok (járvány) miatt, majd a szokásoknak 
megfelelően nyáron is szünetelt. A kör az ősszel beindult, és rendszeressé vált azáltal, 
hogy szokás szerint kéthetente tartották foglalkozásaikat. A féléves menetrend a 
következő volt: szeptember 14. és szeptember 28.; október 12. és október 26.; november 
9. és november 23.; december 7. és december 21. - keddenként 13-16 óra voltak az 
egyesület irodájában. (Az utolsó megtartása kérdéses a koronavírus miatt.) 
Sajnos minden erőfeszítés ellenére a kör létszámát nem sikerült bővíteni. Így sajnálattal 
vettem tudomásul azt a bejelentést, hogy a jövőben (2022.-től) sajnos a rendezvényeken 
tartott tombolához, (vagyis év végi, illetve tavaszi, őszi rendezvényeken) csak részben tudnak 
hozzájárulni a kézműves műhely által készített tombolatárgyakkal.   

2022-Feladat11: 2022-ben is fontos a kézműves műhely támogatása mind anyagilag, mind a szervezési 
területen. Remélhetőleg az új belépők, akik reményeink szerint a foglalkoztatottak köréből kerül ki sikerül 
néhány személyt bevonni a kör munkájába. Ezzel összefüggésben megoldást kell találni a tombola gazdaságo s  
működtetésére.  
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i,  Vezetői megbeszélések 
Elnökségi üléseket - 2021. szeptember 5. és november 11. - a feladatokhoz igazítva 
ebben az időszakban is megtartottuk. A szeptemberi a közgyűléssel egybekötött 
rendezvény szervezésére fókuszált, a novemberi az éves munka áttekintését összegző 
beszámoló elkészítéséhez kapcsolódott, sok más egyéb fontos kérdéskör megtárgyalása 
mellett. Az üléseken tanácskozási joggal a felügyelő bizottság tagjai és a körök vezetői  is 
részt vettek, véleményükkel, meglátásaikkal, tanácsaikkal segítették az elnökség 
munkáját.  A decemberi az év értékelés jegyében zajlott.  

2022-Feladat12: Az alapszabály szerinti éves 4 elnökségi ülés lehetőleg negyedévenként, de leginkább a 
feladatokhoz igazítva megtartjuk. Az első a legfontosabb, mert a tisztújító közgyűlés előkészítését szolgálja.  

  
j, Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása 

Nagyon fontos esemény és feladat volt a vezetőség számára az, hogy régóta óhajtott 
hátrányos helyzetűek foglalkoztatását megoldjuk. Többször nekifutottunk az 
akkreditációnak, de sajnos érdemi lépések e tekintetben nem születtek. 
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a megoldás ölünkbe hullott azzal, hogy Molnár István a 
Pro-Team Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft. kalocsai területi vezetője keresett 
meg azzal, hogy a cég Dunaújvárosban és környékén szívesen létesítene foglalkoztatási 
telephelyet.  
(Az érdeklődők a részletes történésekről az éves 2. , 3. és 4. elnökségi jegyzőkönyvekben olvashatnak – 
ELN.JKV20 -  2021.  2.  - VÉGLEGES ELNÖKSÉGI jegyzőkönyv_20210906.doc 
ELN.JKV21 -  2021.  3.  - VÉGLEGES ELNÖKSÉGI jegyzőkönyv_20211111.doc 
ELN.JKV22 -  2021.  4.  - VÉGLEGES ELNÖKSÉGI jegyzőkönyv_20211216.doc) 

 

Egyesületünktől azt kérték, segítsünk megszervezni azt, hogy ez a projekt elindulhasson. 
Természetesen a tőlünk és tőlem telhető minden segítséget megadtunk és megadunk a 
siker érdekében. Örömteli, hogy szerencsére 3 tagunk is szívesen dolgozna ebben az 
újonnan létesítendő „üzemben”.  
 

(forrás: Issu dunaujváros, és szuperinfo) 

       
S egít visszatérni a munka világába   Hirdetés a munkavállalásra 

 

Eddig a munkálatok szinte zökkenőmentesen zajlottak, megtörtént a jelentkezők 
regisztrálása (35-45 fő), ami minden várakozást felülmúlt. Jelenleg a tényleges munkahely 
helyszínének felkutatása zajlik, és remélhetőleg a jövő év január végén, vagy február elején a  
tényleges foglalkoztatás is félműszakban (4 órás foglalkoztatás) munkanapokon megkezdődhet.  
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(forrás: Szuperinfo) 

 
     Te lephely keresési hirdetmény 

2022-Feladat13:  
- A foglalkoztatás beindításához kapcsolódó további feladatok megoldásában való aktív közreműködés 
– pl. most pl. az hogy megtaláljuk a legalkalmasabb foglalkoztatási helyet ahol a tényleges munkavégzés folyik 
további  részfeladatok elvégzése  Molnár István irányításával, az önkormányzat (Barta Endre) alpolgármester 
úr támogatásával, 
- A foglalkoztatottak köréből minél több személy bevonása az egyesületi életbe 

 
k, Beloianniszi csoport 
     Az ez év elején kerestek meg bennünket a beloiannisziak (Karta Joanna), hogy szívesen 
csatlakoznának hozzánk, mivel az Ercsi egyesület megszűnt. A tárgyalások eredményeképpen 
szép számmal csatlakoztak az ottaniak az egyesülethez. A körülmények alakulása miatt 
sajnos csak szeptember 9.-én tudtunk személyes látogatást tenni náluk ahol körvonalazódtak 
az elképzelések, valamint a zökkenőmentes szervezés kialakítása érdekében Karta Joannát a 
csoport összekötőként megválasztotta az ottani szervezet. A csoport tagjai aktívak részt 
vettek a szüreti mulatságon, és kinyilvánították szándékukat, hogy a jövőben az egyesületi 
életünknek aktív szereplői lesznek.  
 

c, A második időszak második fele december 3.-tól december 31.-ig tartott, ami 

valószínűsíthetően 2022.-se esztendő jó része hasonlóan zajlik le az omikron vírus miatt. 
Sajnos az (omikron mutáns megjelenésével) koronavírus helyzet hazánkban ebben az 

időszakban ismét kritikussá vált.  
A második szakaszban mindent megszerveztünk az év végi köszöntős találkozóra, 

(Rudas iskola műsora, 25 éves emlék Power Point, Juhos Melinda tangóharmonika, illetve újdonságképpen 

Nagy Ferenc nótaénekes előadóestje), így nem lett volna akadálya annak, hogy megtartsuk a 
szokásos éves záró rendezvényünket. Sajnos 2020 után ebben az évben sem sikerült 
megtartani a közösségformálás szempontjából nagyon fontos eseményt. Mindenkinek az 
előkészítő munkáját nagyon köszönöm, és bízom benne, hogy a munkájuk nem vész 
kárba azzal, hogy az összejövetelt a tervek szerint 2022 farsangi időszakában pótoljuk. 
Ezzel az elmaradt eseménnyel a 2021 éves egyesületi programsorozat lezárult.  

Az elhatározásoknak megfelelőn november hónapban elkezdődött és lényegében be is 
fejeződött az iroda részleges rendbetétele. Az adománykuckóra felhalmozott eszközök 
átvizsgálása, és szanálása Fekete Mária Magdolna aktivitásának és szorgos munkájának 
eredményeképpen megtörtént. Köszönöm szépen.  

Már egy év telt el a jubileum óta. Az ajándékok (45 db emlékcsomag) egy része azon 
tagjainknak (a 127-főből), akik a szüreti mulatságon részt vettek, átadásra került. Bár a 
pandémiai ismét velünk van, mégis az elnökség és a meghívottak egyértelművé tették 
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azt, hogy az ajándékok átadása nem tűr halasztást! Hiszen, ha így megy tovább az egész 
ügy okafogyottá válik, egyben az iroda rendezettségét is növeljük azzal, hogy nincsenek 
felesleges holmik. A hírláncosok szerinti csoportosítást és az ajándékok összeállítását 
elvégeztük, a hírláncosok megkezdték az ajándékok (jubileumi logóval díszített vászon-szatyor, 

emléklap, szalon cukor, az elkészült 2022.-es kártyanaptár, kulcstartó, vagy reklámtoll) postázását, 
kézbesítését. 

Az egyesület az elmúlt évtől eltérően tervezi, hogy az évzáró elnökségi ülést az 
önkormányzat dísztermében megtartja (megtartottuk), amelynek fő témája a 2021. évi 
programbeszámoló megtárgyalása és elfogadása, valamint az alapszabály módosítási 
javaslatok előkészítése. 

 
 

III. Összegzés 
 

Azt gondolom, hogy a 2021-es esztendő - talán kissé feszültség mentesebben, mint 2020. - 

lecsordogált. A vírus által „rendelkezésre bocsátott”, többnyire nyári időszakot jól 
kihasználtuk és sikeres rendezvényeket (lásd fentebb) szerveztünk a tagjaink 
megelégedésére. Az egyesület létezéséből fakadó egyéb „nem látványos, de kötelező”  
feladatainkat elvégeztük és úgy vélem, hogy ezzel a következő 2022. év alapvető 
működési feltételei biztosítottak. Remélem, hogy az előttünk álló év legalább ilyen 
sikeres lesz, mint az ez idei volt. 

Személy szerint nagyon sajnálom, hogy még ez évben sem sikerült méltóképpen egy 
nagy rendezvény keretében a 25. éves fennállást megünnepelni. Azt gondolom, hogy 
erre már nem is fog sor kerülni. Az eddigi ünneplésen (szüreti mulatságon történő rövid 

megemlékezés Farkas Zsolt részéről, és a jubileumi ajándékcsomag kiosztása) túlmenően talán 
nagyon szerény keretek közt a későbbiekben PowerPointos diavetítéssel (a válogatásában, 

rendezésében Dzjadiga Nelli szerzett elévülhetetlen érdemeket) képekben is megjeleníthetjük az 
elmúlt negyedszázad legfontosabbnak vélt momentumait. 

Ebben bízva kívánok mindenkinek: 
családja körében eltöltött kegyelemteljes, szeretetteljes, békés, boldog  

karácsonyi ünnepeket,  
és idegességtől, stressztől vírustól mentes, és főleg erőben, egészségben végigélt  

békés, boldog új esztendőt,  
valamint az egyesületnek pedig egy még szebb jövőt!  
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  Köszönöm, hogy időt szenteltek beszámolóm elolvasására, köszönöm figyelmüket, 

és türelmüket, és bízom beszámolóm elfogadásában 
 

Kondor László 
a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete elnöke 

 

 
Dunaújváros, 2021. december 11. 

 
 

 
 
Záradék:  
 
Az elnökség és a meghívottak a beszámolót a 2021. december 16.-i elnökségi ülésén 
megtárgyalta, megvitatta és kiegészítve jóváhagyta.  
A beszámolót az elnökség közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta, és elfogadásra 
javasolja. 

Dunaújváros, 2021. december 16. 


