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Elnöki beszámoló 

a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete - MEEE 

2022. január 1. – 2022. december 31. közti időszakáról, 
és feladatkijelölés a 2023-as esztendőre 

Elnöki beszámoló „vírusmentes”, de rendkívül feszült világpolitikai környezetben végzett munkáról 
(A beszámoló szerkezete részben hasonló lesz az előző évekéhez.) 

I. A 2022-es év általános beszámolója 

Személyi kérdések: 
Ismeretes, hogy ez évben - 2022. május 11.-én - került sor az egyesület tisztújító 

közgyűlésére. Minden közgyűlés alapos előkészítő munkát igényel, de a tisztújításkor ez még 

fokozottabb erőfeszítést igényel az előkészítést társadalmi munkában végző személyektől. 

Köszönet illeti az jelölőbizottság minden tagját az elvégzett munkáért. 

Kondor László, mint elnök a második ciklusát kezdi, alapító elnökünk Farkas Zsolt 

változatlanul élvezi a tagok bizalmát, és Samu Józsefnek is bizalmat szavazott tagságunk. A 

jövőben beloiannisziakat Karta Joanna képviseli az elnökségben, míg új rendkívül aktív 

ambiciózus tagja az elnökségnek Kovács Ákosné, aki a megválasztását követően is folytatja 

egyesületépítő munkáját. 

Szilágyi Miklós, a felügyelőbizottság elnöki pozíciójára kapott ismételt megerősítést, 

hasonlóan Grőb Jánoshoz, aki mint tag a következő öt évben segíti az elnök munkáját. A 

korábbi harmadik tag lemondásával a megüresedett helyre beloianniszi Szalai József lett a 

befutó. 

A könyvelői feladatokat változatlanul Lendvay Istvánné látja el. Az egyesület pénztárosi 

feladatait  és a könyvelési anyagok előkészítését a jövőben is Marschalkó Ferencné végzi el.  

A taglétszámot – 2022.  október 6-i elnökségi ülés után 96+32=128 fő - tekintve megállapíthatjuk, hogy 

egyrészt az alapszabály módosításnak köszönhetően, másrészt a tagszervező munkánk 

hatékonyabbá válásával a viszonylag nagyszámú kilépés és elhalálozás ellenére csekély 

mértékben növekedett.  

                  

Közgyűlési pillanatképek 
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Adminisztráció: 
1, A tisztújító közgyűlés jogszerű lebonyolításához elkészítettük a szükséges 

dokumentumokat - beszámolók, pénzügyi elszámolások, költségvetés, vázlatos programterv -, a meghívót és 

ezeket elektronikus úton jutattuk el tagjainkhoz. A 2022. évi közgyűlést május 11-én a 

CAMPUS-ban tartottuk. A szokásos feladatok mellett a tisztújítással kapcsolatos előkészítő 

munkálatokat jelölés, lebonyolítás, szavazatszámlálás, stb. - az egy évvel korábban megválasztott –

Marschalkó Ferencné, Klics Györgyné, és Koronczai Ágnes- jelölőbizottság továbbá a közgyűlésen 

megválasztott szavazatszedő és értékelő bizottság végezte el. 

2, Az év során a kötelezően előírt 4 elnökségi ülést eggyel megtoldottuk. (február 24.; március 31. 

július 7.; október 6.; és a december 15.-i évértékelő) megtartottuk, hozzá tartozó dokumentációk 

elkészültek. A jegyzőkönyvvezetői feladatokat Dzjadiga Nellitől, Kovács Ákosné vette át. 

3, Az egyesületi iratok nyilvántartására, az ügyviteli munka segítésére változatlanul 

használtuk a két évvel ezelőtt a Jómagam Számítástechnikai Betéti Társaság - Gácsfalvi Bálint- 

által rendelkezésre bocsátott szoftvert az iktatási munkában. Az iktatási munkát január 1-től 

Farkas Zsolt látja el. (Marschalkó Ferencné helyett) 

4, Használtuk (Marschalkó Ferencné) az új házipénztár kezelő programot! 

5, A 2022. május 11-i közgyűlésen elhatározott alapszabály módosításokat, illetőleg az 

egységes szerkezetbe foglalt új alapszabályt a szükséges mellékletekkel elkészítettük és azt 

jóváhagyásra, a cégbíróságra beadtuk. 

Az így kialakult alapszabályt - személyi változások és egyes módosító megszavazott indítványokat - a 

cégbíróság a 2022. július 12-i határozatával elfogadta. 

A hatályos alapszabályunk a honlapon olvasható.  

A leglényegesebb változás, hogy megszűnt a kettős jogállás. Ezentúl csak egyesületi tagi 

jogállást ismer a dokumentum. Így minden tag választható és választó, azaz minden felvételt 

nyert tag azonos jogokkal rendelkezik. Másik legfontosabb információ, hogy az egyesületi 

tagdíj 2023. január 1.-től egységesen 2000 Ft/fő/év. 

Ezúton kérek mindenkit, hogy szükség esetén alaposan tanulmányozza az egyesületi 

alapszabályt! 

6, A közelgő ünnepek kapcsán a Facebookon és a honlapon köszöntöttük tagjainkat, 

támogatóinkat, segítőinket és partnereinket. A karácsony és az év vége küszöbén számos 

testületnek, intézménynek, személynek, - MEOSZ vezetőségi tagok, MEOSZ FB., Önkormányzati 

képviselők, Rudas iskola, Momert, Extra Media Kft.- szervezetnek fejeztük ki jókívánságainkat. 

7, Már az elmúlt évben is az irodát fél-fél évre tudjuk bérelni, így január 1. – június 30, 

valamint július 1 - december 31. közti időszakra. Szerződéseket időben megkötöttük, sajnos 

kisebb közüzemi költségemelkedés mellett. Kissé aggódva tekintek a jövőbe, az elszabadult 

energiaárak miatt. 

8, Terveztük, hogy az egyesület szabályzatait aktualizáljuk és kiegészítjük a hiányzókkal. 

Ehhez mintaszabályzatokat vásároltunk. Sajnos a szabályzatok elkészítésében jelentős 

előrelépés nem történt.  

 

Szolgáltatás: 
 1, Az ügyeleti rendszer a nyári (július 1. – augusztus 20.) és a téli (december 19. -2023. január 8.) 

augusztus 20.) 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. 
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2, Farkas Zsolt számos akadálymentesítési kérdésekben adott tanácsot a hozzáfordulóknak, a 

legutóbbi alkalommal a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió  dunaújvárosi telephelyének - 

Bánki Donát Szakközépiskola régi épülete- akadálymentesítése során.  

3, Ajánlásokat készítettünk támogatási kérelmekhez. 

4, Az elmúlt évben hozzákezdtünk és ez év áprilisára a Pro-Team Kft-vel együttműködve 

megteremtettük a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának lehetőségét! 

 

Információ áramlás: 
1, Az elmúlt év során jeleztük a hírlevéllel kapcsolatos változást. Sajnos önkritikusan el kell 

ismerni, hogy a közgyűlésre elkészített az éves beszámolót tartalmazó hírlevélen kívül nem 

készült több, sem papír alapon, sem elektronikus formában. Az is tény, hogy tagjaink egyik 

változatot sem nagyon olvassák. Ennek ellenére a jövőben rövidebb és gyakoribb elektronikus 

hírleveleket kell készíteni. (Egy szám jelent meg 2022. április 4, amely honalapon olvasható!) 

2, Változatlanul a MEOSZ havi újságát, a HUMANITÁS lapszámait a vezetőség, a felügyelő-

bizottság és az elnökségi ülésre meghívottak elektronikus formában megkapják, a tagok pedig 

a honlapon olvashatják. Még kényelmesebbé, teljesebbé tehetnénk az információ áramlást, ha 

letöltési linket az email címmel rendelkezők számára elküldenénk.  

3, A gyors információk közzétételére változatlanul használjuk Marschalkó Ferencné (Grőb 

János) által működtetett Facebook oldalunkat. 

4. Használtuk a beszerzett szolgálati telefonunkat, Klics Györgyné kezelésében. Köszönjük, 

köszönöm kitartó, és türelmes szervező munkáját!  

5, Kondor László által szolgáltatott anyagokkal próbáltunk naprakész információkkal 

szolgálni a tagtársaknak az egyesületi honlapon, melyet Kállai Félix szponzorál és kezel. 

6, Egyesületünket Kállai Félix cikkei (Dunaújvárosi Hírlap és Online) tették ismertebbé, és a 

mozgáskorlátozottak lehetőségeiről széleskörű tájékoztatást kaphatott mindenki a helyi újság 

hasábjain keresztül is. 

7, A korábbi polgármesteri találkozón megállapodás született arról, hogy időről időre 

beszámolunk az egyesületi történésekről, és problémáinkat felvetjük. Ez az utóbbi időben úgy 

alakultak az események, hogy írásos beszámolók nem készültek, de Barta Endre 

alpolgármesterrel a személyes találkozók rendszeressé váltak. Ez a viszony lehetővé teszi, 

hogy időről időre a felmerülő fontos kérdésekről beszéljünk, egyeztessünk. Ilyen volt például 

a foglalkoztatás megszervezése, a MEOSZ aláírásgyűjtési akciójához nyújtott segítség, a 

médiában való megjelenés elősegítése.  

Sajnos a kijelölt önkormányzati összekötő dr. Kaja Edittel való kapcsolat teljesen megszűnt 

csendesen kimúlt. El kell ismerni, hogy ebben kis mértékben mi is hibásak vagyunk. 

Rendszeres –féléves – a kapcsolat Horinka Hajnalkával, aki az irodabérleti szerződéseket 

készíti. A Szántó Péter által vezetett civil kerekasztal munkája megszűnt, így vele a kapcsolat 

alkalomszerűvé vált.   

8, A városi televízió és a Dunaújváros Hetilap munkatársai riportot készítettek a hátrányos 

helyzetűek számára indítandó foglalkoztatási lehetőségekről.  

9. Népszerű, közkedvelt a tagtársak egymás közti kommunikációja, amit a messengeren 

bonyolítanak a le. (https://www.messenger.com/t/3575250882535732). Mindenkinek javaslom a 

csatlakozást, és a figyelemmel kísérését! 

 

 

https://www.messenger.com/t/3575250882535732
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Szponzoráció: 
1, Kaptunk egy elektromos mopedet az önkormányzattól, Pintér Tamás polgármester 

jóvoltából, amit Dzjadiga Nelli tagtársunk vehetett át a február hó folyamán. Ígéretet kaptunk 

a volt országgyűlési képviselő Kálló Gergely úrtól az egy meglévő elektromos kerekesszék 

javítására, amire eddig egyenlőre nem került sor. 

2, Tagjaink közül - Nagy György Csaba és neje 20000 Ft- pénzadományokkal segítették az egyesületet.   

3, Nem tisztán szponzoráció, de meg kell említeni az Extra Média Kft.-t Szabó Dániel 

ügyvezetővel az élen, akik immáron ötödik éve jutányos áron készítik el az egyesület éves 

kártya naptárát. Valamint segítettek a nagyobb méretű (A/3-as) „Ilyennek látom” 

pályázatunkra beérkezett gyermekrajzok laminálásában. A 2023. évi naptár is készül. 
 

(Tervező:Marschalkó Ferencné) 

 

               
2019. évi  kártyanaptár                                           2020. évi  kártyanaptár 

 

       

2021. évi  kártyanaptár                                        2022. évi  kártyanaptár 

 

4. Az egyesület rendezvényeiről Kovács Ákosné és Kovács Ákos  tagjaink rendszeresen 

készítenek fényképeket amiket rendszereznek és tárolnak. A különböző egyesületi 

anyagok összeállítása során a fotókat az egyesület rendelkezésére bocsátják. A beszámolóban 

is az általuk készített képek láthatóak. Nagy örömet jelent számukra, hogy ezzel is segíthetik a 

szervezetünk programjainak dokumentálását.  

5, Kállai Félix a honlap működtetésének anyagi és szellemi hátterének megteremtésével 

járul hozzá az egyesület sikerességéhez.  

6, Szabó Ferenc segítségével a felajánlható SZJA 1% gyűjtéséhez egy alkalommal jelent meg 

hirdetést a Dunaújváros Hetilapban. 
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Tagdíj: 
1, A tagjaink nagy része fegyelmezetten teljesíti anyagi kötelezettségét. Sajnos ezen 

esztendőben is vannak elmaradások. A hiányokat a legrövidebb időn belül pótoljuk. 

 

Kapcsolatok: 
1, Az információáramlás pontban írtak szerint dr. Kaja Edittel gyakorlatilag nincs 

kapcsolatunk, az alpolgármesterrel Barta Endre alpolgármesterrel kielégítőnek, míg Szántó 

Péter képviselő úrral megfelelőnek tartjuk a kapcsolattartás formáját és gyakoriságát. 

Az önkormányzat osztályaival Horinka Hajnalka - jogi osztály - kivételével nem volt kapcsolat. 

Sem Szabó Imre főépítésszel sem a pályázatok - évek óta nincs önkormányzati működési pályázat - 

elszámolását ellenőrző Molnárné Osztrocska Diána osztályvezetővel. 

2, A volt Bánki Donát iskola egy részének felújítása, illetve akadálymentesítési 

feladatmegoldások kapcsán kialakult kapcsolati rendszerek (kivitelezők, civil szervezetek 

egyházak) gyümölcsözőnek tűnnek.  

3, MEOSZ éves rendes közgyűlése Budapesten a Hotel Heliában 2022. május 10-én (kedden) 

megtörtént Az egyesületet a küldött Kondor László küldött képviselte. A közgyűlés rendben, 

zökkenőmentesen, flottul bonyolódott le.  

Bekapcsolódtunk a MEOSZ által kezdeményezett aláírásgyűjtési akcióba.  

A gazdasági helyzet drasztikus rosszabbodása, az energiaárak „elszállása” a rezsicsökkentés 

szigorítása számos hátrányos helyzetű személyt érintett kedvezőtlenül. A MEOSZ a tagok 

érdekében megoldást sürgetett a problémára, de sajnos a kormányzat csak részben teljesítette 

szövetségünk kéréseit, a kezdeményezés nem talált kellő fogadtatásra. A követeléseknek 

nagyobb hangsúlyt adva a MEOSZ aláírásgyűjtésbe kezdett követeléseinek érvényesítése 

céljából 

Egyesületünk a követelésekkel egyetértve csatlakozott az aláírásgyűjtéshez, és november 11-

ig mintegy 600 aláírást - ez egy tagra vetítve közel öt aláírás beszerzését jelenti - sikerült összegyűjtenünk. 

Az aláírásgyűjtés 2022. év december végéig folytatódik.  

4, A hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása helyi szinten megoldottnak látszik 

köszönhetően a Pro-Team Kft képviseletében eljáró kalocsai Molnár Istvánnak. 

A telephely keresésében szorosan együttműködve találtuk meg a régi 108 sörözőt, ahol a 

foglalkoztató került kialakításra, - Dedecsik Ferenctől bérlik - majd 2022. április elején 

megkezdődött a termelő munka 27 fő részvételével. Tőlünk 3 személy jelentkezett, amelyből 

csak kettő vette fel a munkát. A legnagyobb sajnálatomra jelenleg már egyikük sem dolgozik 

a foglalkoztatóban.  

2022. november 16-án 9.00-10.30 között az egyesület képviseletében látogatást tettünk - 

Kondor László Farkas Zsolt - vendéglátóink voltak Králl Éva telephely vezető, Budai József és 

Molnár István a Pro-Team Kft. munkatársa. 

A munka jó légkörben, a személyek állapotának megfelelő tempóban folyik. Az energiaválság 

miatt kicsit átalakult - hétfőn, pénteken nincs foglalkoztatás a többi napokon nyújtott műszakban folyik a termelés, 

hogy meg legyen a heti 20 óra - a munkarend. A munkával való ellátottság kielégítő és folyamatos.  

Vendéglátóinkkal megállapodtak abban, hogy továbbra is segítjük egymás munkáját.   

5. A sok lehetőséget magában hordozó civil kerekasztal - a hátrányos helyzetűeket tömörítő helyi 

társszervezeteivel - megbeszélések, egyrészt a személyi változás (dr. Kaja Edit belépésével), másrészt a 

körülmények kedvezőtlen alakulása (pl. koronavírus) miatt hamvába holt.  
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6. Jó és gyümölcsöző a kapcsolat az Extra Media nyomdával, személy szerint Szabó 

Dániellel. (kártyanaptár, laminálás - értékeink megőrzése -, hirdetés) 

7. Barta Endre alpolgármesteren keresztül kapcsolatot ápolunk Szabó Ferenccel,  valamint a 

Dunaújváros Hetilappal. 

 

Pályázatok: 
1, Sajnos az önkormányzat nehéz gazdasági helyzete miatt évek óta (három éve) nem ír ki 

pályázatot a civil szervezetek támogatására. A korábban évi rendszerességgel elnyert 

összeg nagy segítségünkre volt a működtetés zavartalanságának megteremtésében. A 

helyzetet tudomásul véve az éves költségvetés tervezésekor ezen forrásra nem számítunk. 

Bizony nagyon hiányzik ez a tétel a költségvetésünkből a bevételi oldalon.  

2, A MEOSZ minden évben tagarányosan támogatja tagszervezeteit, ami ez évben is 

megtörtént.  Ennek felhasználásról időben, rendben elszámoltunk a támogató szervezet felé. 

Az utóbbi években a MEOSZ általában a gazdasági év végén rendkívül támogatásban is 

részesíti a tagszervezeteit.  Bár a gazdasági helyezet a szövetségünket is nagymértékben 

sújtja, mégis bízunk abban, hogy az idei évben is kapunk egy csekély összegű rendkívüli 

támogatást. 

3, Fő működtetési forrásunk a Bethlen Gábor Alapítvány által évente általában október elején 

- a 2023. évre ez évben október 3-i, indulással, és november 2-i beadási határidővel lehetett pályázni - kiirt pályázaton 

nyert összeg. Évről évre változó, sokszor megújuló formában és feltételekkel lehet a Nemzeti 

Együttműködési Alap -NEA- pályázatán részt venni. Ezt a pályázatot ebben az évben is 

elkészítettük és várjuk a döntést. Jó hír, hogy a pályázat sikertelensége esetén is legalább 

150000 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 pályázaton nyert összeg idő- és 

célirányos költése megtörtént, illetve folyamatban van, az elszámolás a jövő év március 31-ig 

szükséges. Természetesen az előző pályázat - 2021. évi- elszámolása megtörtént.  

A 2022. évi pályázati támogatás felhasználása még folyamatban van, és 2023. márciusában 

zárul. 

 

Iroda: 
1, Az iroda betölti a funkcióját. Mint láttuk helyet ad a köröknek, ügyeleti munkának, az 

adminisztrációs munkának, és az iratok elhelyezésének. Az elmúlt időszakban a nem 

használatos tárgyakat (hűtőgép, televízió, adománykuckó tárgyai) selejteztük és eltávolítottuk, amivel 

tágasabbá vált a tér.  

2, Egy tagtársunk tulajdona két tárgy - a gyerekrajzokat rögzítő fali drapéria és a könyvespolc -  és szeretné 

visszakapni a tárgyakat. Ezért a rajzok lekerültek a falról és a drapéria visszakerült a 

tulajdonosához. Az értékeink megóvásának keretében rendszereztük és lamináljuk - folyamatban 

van - a pályázaton készült gyerekrajzokat! Feladat az, hogy cserélhető módon megoldjuk a 

gyerekrajzok kiállítását. Szilágyi Miklós segítségével sikerült egy másik könyvespolcot 

szerezni. A feladunk az, hogy az új polcot rendbe tegyük - plusz polc beillesztése, esetleg festés, 

portalanítás -. Időközben a kedves tagtársak – november 29-én – a polccserét elvégezték.  

3, Sikerült 5 db széket is beszerezni Szilágyi Miklós jóvoltából, amelyeket fel kell újítani.    

4. A teljes „lomtalanítás” nem sikerült. A maradék - videokazetták, magnós rádió - felesleges cuccok 

kipakolása várat még magára. 
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II. A 2022-es év történéseinek, kronológiája 

A 2022 a koronavírus járvány szempontjából nyugodt volt, az év elején volt kisebb 

korlátozás, így az év viszonylag normális körülmények között zajlott le. Örömteli, hogy 

minden szempontból egy mozgalmas esztendőt zárhatunk viszonylag sok rendezvénnyel.  

Itt mondok külön köszönet mindenkinek a sok-sok segítségért, önzetlen odaadó 

munkájáért. 

Természetes, hogy az egyesületi élet változik, igy egyes tevékenységi formák háttérbe 

szorulnak, mások felerősödnek, sőt vannak új kezdeményezések.  

Az előbbi kategóriába sorolható a játékklub, a rejtvénybajnokság és rejtvényfejtő klub, 

a számítástechnikai tanfolyamok ritkábbá válása, illetve remélhetőleg csak átmeneti 

megszűnése. E krízisek hátterében általában két tényező húzódik meg. Az egyik a klub, kör 

vezetőjének hiánya - Tibai Szandra - illetve elfoglaltsága, - Kondor László - másrészt az érdeklődés 

lanyhulása, illetve érdektelenség - a javasolt, de meg nem megvalósuló nyári szabadtéri kártya partik - a 

tagok részéről.  

   Az utóbbi kategóriában örömteli, hogy a korábban indított Duna parti piknikek valamint a 

fagyiparti viszont nagy sikert arattak az idén is, amit a látogatottság (rendezvényenként 25-35 fő) 

is ékesen bizonyít.  

Ez év sem múlt el új kezdeményezés illetve a régi hagyomány felelevenítése nélkül. Új 

kezdeményezés a beloianniszi kihelyezett egyesületi találkozó, amely a kisebb zökkenők 

ellenére sikeresnek mondható. Sikeres a Marschalkó Ferencné vezette mozilátogatók klubja.  

Alkalmanként 9-12 fő vesz részt e programon. Az éves közgyűlésen felvetődött, hogy 

ismételten szervezzünk gyógyfürdős kirándulást. Örömmel jelentem, hogy egy alkalommal 

sikerült, egy cserkeszőlői kirándulást szervezni. Kis üröm az örömben, hogy a tagok által 

felvetett további kirándulás kellő számú érdeklődő hiányában nem valósulhatott meg. 

Az elmúlt évben sikeresen pályáztunk két Budapesti kirándulásra, amelyből az egyik erre az 

esztendőre (május 14. helyett június 9) esett.  

Köszönöm rendre Klics Györgyné, Marschalkó Ferencné, és Kovács Ákosné Kata, és 

Farkas Zsolt hatalmas szervező munkáját. 

Azt hiszem szemléletes és jól áttekinthető a végzett munka az elkészített éves egyoldalas a 

„MEEE 2022.-ben megvalósult programjai” táblázata alapján.  
2022-0522=MEEE - 2022.12.02. MEEE -Naptár-Éves-4- áttekintő 2022 évről -11.23.- tf16400479_win32.xls 

 

Az alábbiakban kissé részletesebben mutatom be az egyes programokat! 

r1, Parlamenti kirándulás – résztvevők száma 25 fő  

Mint ismeretes, az elmúlt évben pályáztunk két kirándulás megszervezésére. Az egyik még 

az elmúlt naptári év vége felé került lebonyolításra, a másik ez év nyár elején június 9-én, 

Budapestre a parlamentbe. Bonyodalmak után, - a parlamentbe a köztársasági elnök beiktatása miatt az 

eredeti időben nem tudtunk bejutni (május 14.) - Farkas Zsolt vezetésével kis nehézségek árán, de 

sikeresen lebonyolítottuk a kirándulást. A pályázat utómunkálatait határidőre, - szükséges 

papírmunkát. úgymint elszámolás, beszámoló írása, propagálás, jelentés - – elvégeztük és határidőre leadtuk. A 

kiránduláson 25 fő vett részt, akik közül 9 fő Beloianniszban lakik. A vállalt kritériumokat – 

teljesülési indikátorokat - sikerült teljesíteni. Reményeink szerint semmilyen hibát nem találnak a 

dokumentumokban.  
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Tapasztalatként érdemes kiemelni azt, hogy a mai körülmények közt a hosszú távú - 1 év vagy 

hosszabb lebonyolítási idejű- pályázatok gazdasági terveit a várható áremelkedések - szállítási költségek, 

éttermi árak- miatt alaposabban át kell gondolni.  

 

 
Parlamenti látogatás résztvevői 

r2, Piknikek (3 alkalom+1 tervezett) – résztvevők száma általában 30 körüli 

A nagyon kedvelt piknikek ez évi sorát a május 28-án tartott rendezvény nyitotta meg.  

A találkozó kellemes időben zajlott le. Egy kis főzőcske mellett kellemes késő délelőttöt kora 

délutánt - egy finom egytálétel elfogyasztása mellett - töltöttek el a résztvevők. A Duna parti piknikek 

alkalmával annak ellenére, hogy Klics Györgyné nagylelkűen felajánlotta a lakása használatát  

a kerekesszékesek számára változatlanul  nehézséget jelentett a biológiai szükségletek 

kielégítése. Hosszú távon ezt a problémát meg kell oldani. Egyik lehetőség, hogy a helyszínre 

mobil WC helyezünk ki, másik lehetőség új piknik helyszín keresése.  

Jó hír az, hogy a Rudas iskola az udvarán kialakított piknikező helyet az egyesület 

rendelkezésre bocsátja. Az iskolában van akadálymentesített illemhely. 

 

               

A 2022. május 28- i piknik pillanatképei (foto:Kovács Ákos) 
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A második piknik találkozó július 30-án pizza parti formájában került lebonyolításra, 

kivételesen az Adria presszóban. A választás szerencsés volt, mert egyrészt nagyon meleg 

volt, másrészt a tűzgyújtási tilalom is akadályozta a főzőcskézést a Duna parton. Az elmúlt 

évben már jártunk úgy, hogy a tűzgyújtási tilalom miatt a partit el kellett halasztani. E két 

(hőség, tűzgyújtás) tapasztalat azt sugallja, hogy a jövőben a tervezéskor figyelembe kell venni, a 

júliusi időjárási viszonyokat, a valószínűsíthető tűzgyújtási tilalmat  

Nagyon sok előkészületet és szervezést igényelt a harmadik (szeptember 17.-én) beloianniszi 

lecsó partis piknik. Sajnos az időjárás nem fogadta kegyeibe a rendezvényt, így a tervezett 

boccia verseny elmaradt. 

Klics Györgyné és Mogyorósi Imréné előkészítő munkáját követően lelkes tagtársunk Pável 

István „szakácsunk” készítette el a parókia udvarán a kitűnőre sikeredett lecsót. 

Amíg a szakácsok – köszönjük a sok önként jelentkező segítőnek a munkáját -  tüsténkedtek, addig a 

két csapat (beloianniszi és dunaújvárosi csoport tagjai kb. 14-16 fő csoportokként) jó hangulatú 

beszélgetésben osztották meg egymással tapasztalataikat. A  dunaújvárosiak megismerkedtek 

a Szent Benedekről elnevezett templom történetével és gyönyörködtek a templom impozáns 

látnivalóiban. Rizojanisz Kosztasz volt polgármester, akinek ezen építmény megszületése 

köszönhető, számos érdekességgel, ténnyel, anekdotával szolgált az érdeklődök számára.  

A legfőbb tanulságok:  

Több időt hagyva, előrelátóbban kell szerveznünk az ilyen „kihelyezett” találkozókat, mert 

rendkívül sok szervező munkával jár. Amennyiben a beloiannisziak is úgy gondolják, az ő kis 

csoportjuknak meg kell találni egy állandó helyet, ahol összegyűlhetnek, illetve viszonylag 

szabadon tevékenykedhetnek. Ehhez a jelenlegi polgármester segítségét kell kérnünk, továbbá 

próbálkoznunk kell anyagi támogatás megszerzésével. 

 

 
A beloianniszi találkozó résztvevői (néhányan hiányoznak a képről foto:Karta Joanna)  
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Ez évben szeptember vége vagy október elején még egy Dunaparti piknik (paprikáskrumplis) 

szervezése volt tervben. Az időjárási körülmények alakulása miatt erre nem kerülhetett sor. 

A piknikek lebonyolításának anyagi hátterét, az egyesületi költségvetés, a szponzorok 

pénzbeli illetve tényleges tárgyi hozzájárulása - hús biztosítása-, továbbá a résztvevők csekély (300 

Ft/fő/alkalom) mértékű hozzájárulása biztosítja. Az ez évi maradvány mintegy 37.000 Ft, amely 

biztos alapot jelent a következő évi piknikek megtartásához. A tárgyi feltételek területén is 

gyarapodtunk köszönhetően a NEA pályázatnak. Sikerült bográcsot, állványt és a főzéshez, 

étkezéshez szükséges főző- evőeszközöket beszerezni. Köszönjük Kovács Ákoséknak a 

bográcsozáshoz szükséges felszerelések egy részének a rendezvény számára való 

rendelkezésre bocsátását. 

A tagság számára ez a kikapcsolódási forma nagy népszerűségnek örvend, így a jövő 

esztendőben hasonló piknikek szervezésére kerülhet sor, remélhetőleg a komfortosabb Rudas 

iskola udvarán. 

 

r3. Bocca verseny - 12 fő induló és további 6-8 fő szervező, néző, érdeklődő 

Az elmúlt években sajnos különböző okok elmaradt e közkedvelt szórakozás. Ebben az évben 

július 9-én épp ideális időben - kellemes, jó melegben, de nem forróságban) 9-12 óra közt a 

szokásos helyen az MMK udvarán népes indulószámmal (12 fő) bonyolítottuk le az egyéni 

bocca versenyt. A lebonyolításban Szilágyi Miklós és Kovács Ákos működött közre. Az 

okleveleket Marschalkó Ferencné készítette el. 

Még egy bocca versenyt terveztünk Beloianniszban. Az időjárás közbeszólt, így a hideg 

szeles időben nem tudtuk a tervezett programot lebonyolítani. Ez a program színesíti az 

egyesületi programajánlatot, így jövő esztendőben tervezünk két versenyt.  

 

         

Egyéni Bocca verseny az MMK udvarán (foto: Szilágyi Miklós) 

 

r4. Fagyi partik – alkalmanként 30-35 fő 
MEEE - 2022.10.01. fagyiparti és piknikek névsorai Marschalkó Ferencné.docx 

Az elmúlt esztendőben indult útjára az újszerű kezdeményezés a fagyi parti. Az ötletgazda 

Marschalkó Ferencné volt. 

Ezen újszerű találkozási forma a forró nyári időre szorítkozik, amikor is egy adag fagyi 

mellett tagjaink egy vidám délutánt tölthetnek el egymással. Az elmúlt év sikere után az idén 

három (június 14.; július 22.; és augusztus 16.;) alkalommal szerveztünk fagyi parti találkozót az  
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Adria cukrászdában. A részvételi arány kimagasló volt, minden alkalommal 30-35 fő vett 

részt. A résztvevők az egyesület finanszírozásában 2 gombóc fagyi mellett (700 Ft/fő) tölthettek 

el egymással pár órát. A résztvevői hozzájárulás 100 Ft/Fő/alkalom volt. Időjárás 

függvényében még egy találkozó szervezését terveztük, de ez a piknikhez hasonlóan elmaradt. 

Remélhetőleg számíthatunk a jövőben is a csupa energiával teli szervezőnkre, akik a 

következő esztendőben is vállalkoznak 3-4 ilyen alkalom megszervezésére.  

 

         
 

Életképek a fagyipartikról (foto:Kovács Ákosné) 

 

 

r5. Gyógyfürdős kirándulás 20 +1 fő  

Az éves közgyűlésen ismét felvetődött a gyógyfürdős kirándulások megszervezésének igénye. 

Szerencsére lelkes tagunk Kovács Ákosné immáron mint az elnökség tagja, a tettek mezejére 

lépett. A közgyűlésen tett vállalását betartva, nagy lelkesedéssel kezdte meg a gyógyfürdős 

kirándulás szervezését azzal, hogy közvélemény kutatást tartott arról, hová szeretnének menni 

a tisztelt tagtársak. Ehhez a technika szinte minden eszközét (telefon, Facebook, email, honlap stb.) 

bevetette.  

A szervezés eredményeképpen 20 fő - egyesületi tag - és Böröcz Balázs vett részt a cserkeszőlői 

gyógyfürdős kiránduláson 2022. július 29-én pénteken. Az utazás 3 személygépkocsival (12 

fő) és egy kisbusszal (8 +1 fő) történt. A költségek egy részét - az útiköltséget (2000Ft/fő) - a résztvevők 

fizették, míg a belépődíjakat mintegy 50000 Ft értékben az egyesület térítette. Az útiköltség 

kezelése a szervező kezében összpontosult, illetve a résztvevők a gépkocsivezetőnek fizették 

ki. A kiránduláson mindenki jól érezte magát. 

Itt kell említést tenni arról, hogy a kirándulás anyagi terheinek csökkentéséhez Böröcz Balázs 

azzal járult hozzá a költségek csökkentéséhez, hogy önköltségi áron biztosította a kisbuszt. 

Az előzetes igények alapján felmerült még egy kirándulás megszervezése egy hétvégi napra 

Kiskőrösre. Sajnos ez végül érdektelenség hiányában elmaradt. 

A tervek szerint jövő esztendőben két kirándulás megszervezését vállalta Kovács Ákosné 

Kata. 
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A 2022. július 29-i cserkeszőlői gyógyfürdős kirándulás résztvevői (foto: Kovács Ákosné) 

 

 

r6a, Mozi látogatás  - 11 és 9 fő részvételével 

Az egyesület és rendezvényterve rugalmas lehetőséget biztosít minden menet közbeni 

újonnan felmerült igény kielégítésére, ami nem veszélyezteti az egyesület anyagi biztonságát. 

Az eredeti rendezvénytervben - már egy korábbi felmérés ezen igényre utalt - opcionális lehetőségként 

szerepelt mozi látogatás. Úgy látszik, most jött el az idő, hogy a korábbi gondolat 

megvalósuljon.  

Ez évben első alkalommal (2022. augusztus 10.) 11 fővel csoportosan megnéztünk az "Együtt 

kezdtük"  című magyar filmet! Ezen felbuzdulást követően a második mozi látogatásra 2022. 

szeptember 25-én került sor, ekkor az AVATAR I. című filmet láthattuk.  

A premiertől függően decemberben - valószínűleg december 18. - még egy mozi látogatást 

tervezünk  ahol, AVATAR II. című  - Avatar II. A víz útja; akció, fantasy, kalandfilm - kerül 

vászonra. A költségeket (mozijegy) az egyesület fizette.  

A lelkes tagok a jövőben igénylik ezt a szórakozási lehetőséget, amelyet számukra 

biztosítunk. 

 

 



 

Készítette: Kondor László elnök 13./19. oldal Létrehozás dátuma: 2022.12.02. 0:55:00 

Fotók:  Kovács Ákos és Kovács Ákosné 

C:\Users\D20\Desktop\meee\E-MEEE_-_A MEEE_2022._évi_Elnöki beszámoló_végleges_2022 év_átnézte_DN_FZs. 2022_12-02.doc 

 

   

Az első két film  „beharangozó plakátja” (forrás: internet) 

 

 

r6b, Szinház  

2022. tavaszán a COVID járvány miatt nem volt színházi rendezvényünk. Aztán nagyjából az 

élet visszatért a rendes kerékvágásba, így részben megszerveztük - Dzajadiga Nelli jóvoltából - a 

színház látogatásokat! Sajnos nem sokáig tartott ez az idilli állapot, mert most az energiaárak 

elszabadulása miatt a Bartók színház december 19-től február végéig nem tart előadásokat.  

Most is először a szokásos a 2 személyes bérlet vásárlására (mintegy 20000 Ft értékben) került 

sor. E lehetősséggel az a célunk, hogy az érdeklődő tagtársaink lehetőséghez jussanak a 

viszonylag rendszeresebb színházlátogatásra, viszonylag megfizethető áron. Az egyesület 

alkalmanként és személyenként a színházjegy árának felével segíti a tagokat, ami jegyártól 

függően 1000-2500 Ft/fő közt mozog.  

A szokásos tavaszi csoportos színházlátogatás még a tényleges COVID járvány miatt, míg az 

őszi csoportos színházlátogatás a tagok COVID fertőzés miatti félelme, illetve az idő 

rövidsége miatt nem került megszervezésre. Terveink szerint jövőre tavasszal és ősszel is lesz 

csoportos színházlátogatás. 
A bérletes program 2022. ősz:  

2022. szeptember 10. 19 óra 

Győrei Zsolt-Schlachtovszky Csaba: Vízkereszti Gritti avagy a bőrre menő játék 

Résztvevők: Dzjadiga Nelli, Mogyorósi Imréné 

2022. október 1. 19 óra 

Barta Lajos: Szerelem 

Résztvevők: Rácz Sándor Károlyné és Klics Györgyné tekintette meg. 

2022. október 13.-án 19 óra 

A Kinizsi Pál c. táncjáték 

Résztvevők: Kovács Ákos és Kovács Ákosné. 

2022. december 17-án. szombat 19 óra 

Egy csók és semmi más Kinizsi Pál c. táncjáték 

Résztvevők: Mogyorósi Imréné és Kiss Mihályné. 

 

r7. Kártyapartik a téren 

A régi újvárosi hagyományok felújítása lett volna a cél azzal, hogy néhány kezdeményező 

tagtárs felvettette a nyári kártya illetve sakk partik lehetőségét, kellemes jó meleg időben a 

dunaújvárosi árnyas parkokban. Sajnos ez is arra a sorsra jutott, mint a második gyógyfürdős 

kirándulás, Nagyobb volt a füstje, mint a lángja.   

Nem adjuk fel: még egyszer megpróbáljuk régi újvárosi hagyományokat újjáéleszteni, azzal, 

hogy pár alkalommal a ligetben, nyáron kártya illetve sakk partikat rendezünk. 
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Nem tervezett feladataink 

s1. aláírás gyűjtés a valódi és azonnali rezsivédelemért 
2022-0401=MEEE - 2022.09.21. MEEE - Beszélgetés Barta Endrével 2022.09.19. Barta Endre.docx 

Mindenki számára ismeretes az energiaárak elszabadulása, valamint a kormányzat ezzel 

kapcsolatos rezsicsökkentési intézkedései. Ezen intézkedések a hátrányos helyzetűek jó részét 

előnytelenül érinti, - az elektromos segédeszközt használóknak tölteni kell az akkumulátort, az ágyhoz kötött betegek 

házi gondozásának magas az energia igénye - mert a megállapított kedvezményes kvóták részükre nem 

elegendőek.  A MEOSZ kormányzati intézkedéseket kért a mozgáskorlátozottak emberek 

létbiztonsága érdekében - Humanitás 2022. augusztusi száma, vagy a MEOSZ honlap -, de sajnos nem 

minden felvetésre érkezett megnyugtató válasz. A javaslatok, követelések köre: 

1) mentesüljenek a villamos energia, és a gáz piaci árának megfizetése alól a 

fogyatékossággal élő emberek; 

2) rezsivédelmet kérünk a civil közhasznú szervezeteknek, és fogyatékossággal élő 

embereket ellátó civil fenntartású intézményeknek; 

3) a fogyatékossággal élő emberek esetében maradjon meg a kedvezményes 

üzemanyagár; 

4) a fogyatékossággal élő vállalkozók ne kerüljenek ki a KATA szabályai alól; 

A MEOSZ a rezsivédelemre vonatkozó követeléseinek érvényesítése céljából aláírásgyűjtést 

kezdeményezett. Egyesületünk egyetért a kitűzött célokkal, így a MEOSZ kérését teljesítve az 

aláírásgyűjtést megkezdtük. Az aláírásgyűjtés sikeréhez tagjaink aktivitásán túlmenően - a  

városban és városon kívül történt aláírásgyűjtés -  a városi közintézményekben való aláírásgyűjtéshez 

Barta Endre alpolgármester nyújtott segítséget. 

Jelenleg november 11-ig kb. 600 papíron történő aláírást sikerült összegyűjteni. A gyűjtést 

folytatjuk december 31-ig. Elektronikus úton történő aláírás számról nincs pontos 

információnk, de az is kb. 200-250 lehet. 

A gyűjtéssel - már most - elégedettek lehetünk, mert ilyen kis egyesület által összegyűjtött 

aláírás mennyiség tiszteletre méltó nagy teljesítmény. 

 

s2. A közintézmények akadálymentesítéséért – résztvevő Farkas Zsolt 

Új és nem könnyű feladat megoldásába fogott a MEOSZ, mégpedig abba, hogy miként 

tudnánk előrelépni a közintézmények akadálymentesítésének megoldása terén. Zsolt mindig is 

szívügyének tekintette ezen kérdéskört és rendszeresen részt vesz a témában tartott 

rendezvényeken képzéseken. 

A legfontosabb esetleg érdeklődésre számot tartó információk, munkaformák - személyes- és 

online részvételű tréningek -, eljárásrendek. 

Online tréning: „Hogyan bírjuk rá az intézményeket az akadálymentesítésre?” c. online 

tréningen, amelyet 2022. szeptember 15-én, csütörtökön 8.30 és 12.30 között tartottak a 

MEOSZ szervezésben. A képzést a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatta. 

A tréninghez kapcsolódó anyagok: 

Seprődi-Egeresi Márta (2022): Akadályokat építünk? Budapest: MEOSZ. 

Elérhető:  
http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2022/04/visegradi_interaktiv_print.pdf  

• Szaszák Gabriella és Szabó Henriett (2022): A hazai akadálymentesítés keretei és 

buktatói. Szituáció analízis. Budapest: MEOSZ.  

Elérhető: 
http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2022/07/MEOSZ_szituacio_analizis_2022_honlapra-1.pdf 

http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2022/04/visegradi_interaktiv_print.pdf
http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2022/07/MEOSZ_szituacio_analizis_2022_honlapra-1.pdf
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MEOSZ tagegyesületei közül 18 egyesület képviseltette magát az online képzésen. 

Megoldási eljárások:  

milyen formában tudjuk rá bírni a közintézményeket a megfelelő akadálymentesítésre 

❖ Az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatósághoz benyújtott kérelemben a 

magánszemély kérheti, a hatóságot állapítsa meg, hogy az intézmény fenntartója 

közvetlen hátrányos megkülönböztetés formájában megsértette az egyenlő bánásmód 

követelményét és kötelezze arra, hogy a jogsértést szüntesse meg. 

❖ Közérdekű bejelentést tehetünk a Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztályához a közintézmény akadálymentességének hiányával kapcsolatban. A 

bejelentésben kérhetjük, hogy az Örökségvédelmi Főosztály vizsgálja meg, folytasson 

le ellenőrzést és a szabályossá tételéről intézkedjen, annak érdekében, hogy a 

létesítmény a vonatkozó jogszabályok szerint akadálymentesen használható legyen. 

 

s3. Szociális kerekasztal 

Az országunk gazdasági helyzetének alakulása - A COVID járványhoz hasonlóan - megköveteli, hogy 

a helyi lehetőségekhez mérten a rászorultakat a helyi önkormányzat támogassa. Az 

önkormányzat terveiről 2022. október 3-án Barta Endre alpolgármester adott tájékozatót. A 

szervezés és a tényleges beindítás folyamatban van. A mai napig (nov.11.) tudomásom szerint 

jelentős előrelépés nem történt a két tervezett akció megvalósításában. E két akció:  

➢ Szociális konyha: Egy konyhát, szociális konyhát akar megnyitni a helyi 

Önkormányzat, még az idén. Egy helyen főznek kb. kétezer adagot. Több 

tálalókonyha lenne a városban, tehát onnan az ebédet elvihetik, vagy helyszínen 

elfogyaszthatják. 

➢ Adomány gyűjtőpont(ok) létesítését is tervezik. Lesz, ahova különböző 

adományokat, általában élelmiszereket lehet elhelyezni. Ez egy „élelmiszerbank” lesz, 

de nem lehet így hívni, mert ez a név már foglalt. 

Összeírásra kerültek azok a civilszervezetek, akik rászorulókkal foglalkoznak. Ezek 

képviselőivel találkoztunk. A találkozón nagyjából megismerkedtek a szociális területen 

szereplők egymással. Annyiból jó volt, hogy a személyes kapcsolatokat újra fel tudtuk 

eleveníteni, illetve egyházak képviselői is jelen voltak. A jövőt tekintve esetleg újabb 

számunkra is előnyös kapcsolat alakulhat ki a szociális területen tevékenykedő civil 

szervezetekkel. 

 

s4. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió dunaújvárosi telephelyének akadálymentes 

kialakításához adott javaslat. 

 A DVG ZRt.-től bérelt ingatlanban a - Bánki Donát Szakközépiskola régi épülete - egy földszinti 

épületszárny teljes körű felújítás során 1 db akadálymentes mosdó zuhanyzóval került 

kialakításra. A mosdó rehabilitációs szakmérnök előírásainak megfelelően lett megépítve, a 

beruházás végső szakaszában a kapaszkodók, a javaslatainknak megfelelően lettek 

felszerelve. Az épületbe való akadálymentes bejutást biztosító rámpa tervezése folyamatban 

van a  tervezést és a kivitelezést egyesületünk folyamatosan véleményezi. 

 

t, A körök működéséről 

     Összességében az mondható el, hogy sajnos a COVID időszak kissé megtépázta a 

viszonylag jól működő köreinket. Azon kell lennünk, hogy a másfél- két év romboló hatását  
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a lehető legrövidebb időn csökkentsük, megszüntessük. Azt hiszem ez egyáltalán nem lesz 

könnyű feladat.  

 

t1, A legrégebben működő érdeklődési kör a kézműves műhely – újabban klub -  3-6 fő – 

Fekete Mária Magdolna és Mogyorósi Imréné 
A kézműves műhely az első félévben a COVID járvány miatt kissé szaggatottan 

működött, majd a második félévben már a megszokott kétheti rend szerint sajnos 

csekély létszámmal, (3 állandó fő mellett alkalmanként 1-2 fő volt jelen) de nagyon lelkesen 

működött.  

A tagok úgy látták, hogy az műhely elnevezés kissé taszító, - talán ezért nem sikerül a tagtoborzás - 

mert egy kemény munkát sugalló szervezeti formát és kapcsolatot feltételez. Így a kézműves 

klub elnevezésre módosították a kör nevét, bízván abban, hogy ez a lazább hangzású a 

szervezet vonzóbb lesz a tagjaink számára. Sajnos ez ideig egy reménykedés nem vált valóra, 

vagyis a taglétszámot minden erőfeszítés ellenére nem sikerült emelni. A kör szokás szerint 

kéthetente tartotta foglalkozásait minden páratlan hét keddjén 13-és 16 óra között. 

 

t2, Teadélután - Klics Györgyné  - 

A kiváló vezetői munkának köszönhetően a teadélután változatlanul népszerűségnek örvend. 

Ez azt jelenti, hogy a kicsi, de nagyon lelkes csapat hetente találkozik, és egy-egy jó csésze 

tea mellett kellemes körülmények közt, jól érezve magukat töltik el a délutánt. A tagok 

korából adódóan sajnos mindenki egyre nehezebben mozog, az időjárás viszontagságait is 

sokkal jobban megérzik, így bizony akad olyan eset, hogy a megszokottnál kevesebben 

jönnek össze. Remélem, hogy a jövőben a gátló tényezők egyre kevésbé befolyásolják a kör 

aktivitását.  

 

t3, Játékklub (jelenleg vezető nélkül illetve néha Mogyorósi Imréné) 

Nem ilyen rózsás a helyzet a játékklub kapcsán. Vezetőjük Tibai Szandra kiválásával, 

valóban csak nagyon alkalomszerűvé vált az összejövetel. Ez alkalmak megszervezője 

Mogyorósi Imréné. Itt köszönöm meg munkáját, hogy ezzel próbálja életben tartani a kis 

társaságot. Itt is érvényes az, hogy sajnos egyre kevesebben tudnak és akarnak részt venni. 

Fontos célkitűzés, hogy találjunk egy állandó vezetőt és néhány fix tagot. Sajnos, azt kell 

mondjam erre kevés esélyt látok.  

 

t4, Olvasókör (Dzjadiga Nelli) 1-3 fő olvasó 

Nagy lelkesedéssel indult és szokás szerint egy kicsit megtorpant az olvasókör. Ennek 

lényege, hogy olyan könyveket kölcsönözzünk, - vagyis nem kívánjuk átvállalni a profi könyvtárak szerepét 

csak kiegészíteni a könyv kínálatot - ami a hátrányos helyzetűek helyzettét életkörülményit, 

élethelyzeteit mutatja be. Eddig két könyvet sikerült beszerezni. A „könyvtárosi” feladatokat 

Dzjadiga Nelli vállalta fel, hisz úgyis minden kedden 10-14 közt az irodában van. (A teljesség 

kedvéért jegyzem meg, anno amíg Nelli dolgozott a Pro-Team Kft-nél,  Józsi és ő ügyeleti napot cserélt!) 

További könyvek beszerzése Nagy Bendegúz Lóránt, és Zemlényi Zoltán tollából az 

elkövetkező időszak feladata. Beszerzési forrása, pedig  pályázati támogatás. 

 

t5, Rejtvényverseny (Kondor László) 

Korábbiakban az őszi téli, illetve kora tavaszi hónapokra (októbertől, márciusig) havi egy 

alkalommal az irodában rejtvényversenyt szerveztünk, majd a legeredményesebb tagjainkat  
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jutalmaztuk. Sajnos a COVID járvány ezt is - mint oly sok mást is - tönkretette. Az elmúlt év 

(2021.) őszén és év tavaszán még a fenti ok miatt nem sikerült megszerveznünk, ugyanakkor 

az ez év őszén sajnos kapacitáshiány miatt nem került kiírásra a verseny. Remélem a 

korábban résztvevő személyek (5-7 fő) ismételten kedvet kap egy kis versenyzéshez. Érdemes 

lenne egy rövidebb lélegzetű versennyel indítani.  
 

T6, Rejtvénybajnokság, (Kondor László) 

A rejtvénybajnokságot azok számára indítottuk, akik személyesen nem akarnak, vagy nem 

tudnak eljönni az egyesületi irodába. A bajnokság formáját az egyesületi hírlevélben, illetve 

honlapon megjelent feladványok adták, amelyek megoldását kellett beküldeni. Szomorúan az 

állapítható meg, hogy amikor még a hírlevél rendszeresen jelent meg papír illetve 

elektronikus formában, akkor is csekély - fordulónként 2-3 fő megfejtő - volt az érdeklődés. Bár 

ennek a formának a COVID járvány nem lett volna akadálya, mégis megszűnt. 

Ennek egyik oka az eszközök - internet, számítógép kezelési ismeretének hiánya-, másrészt a hírlevél 

alkalomszerű megjelenése. Véleményem szerint meg kellene próbálni, hátha sikerül 

újraéleszteni. 

 

t7, Rejtvényfejtő klub (Kondor László) 3-4 fő 

A COVID járvány kezdete előtt (2020.) pár hónappal indult a rejtvényfejtők klubja kettős 

céllal. Egyrészt azon tagjaink számára, akik szeretik a rejtvényeket egy jó találkozási 

lehetőség, kellemes időtöltési lehetőség biztosítása különösen a zordabb időkben. Másrészt a 

rejtvényfejtés technikai kérdéseinek, tapasztalatainak egymás közti cseréje. A szabad mozgást 

követően a nyári időben nem voltak találkozók és sajnos az óta sem éledt fel a klub. 

 

t8, Számítástechnikai (informatikai) ismeretek eszközök kezelése 

Nemcsak a COVID járvány, hanem az érdeklődés lanyhulása is okozta azt, hogy az alapvető 

számítástechnikai - számítógép kezelési, esetleg okos telefon kezelési - ismereteket tartalmazó 

foglalkozások megszűntek.  

Az egyesületi közvélemény kutatás alapján erre lett volna igény, mégis csekély érdeklődés 

mutatkozott. Tudtuk azt is, hogy az ismeretek feldolgozása lassabban halad, mint a 

fiatalabbaknál, de a tartós sikerélmény hiánya kedvét szegte a hallgatóknak. Ugyanakkor nagy 

szükség lenne az alapismeretekre, hogy az elektronikus kommunikáció zökkenő mentesebb 

legyen. Legjobb példa erre az, hogy megdöbbenéssel vettem tudomásul, hogy sok személy  - 

egyes elnökségi tagok - esetén gondot jelent egy file megnyitása, letöltése, elküldése. Valamilyen 

ok miatt - vélhetően szégyenből - a problémákat nem jelzik, és így nem tudunk róla, 

következésképpen nem is tudunk rajta segíteni.  

Ismét meg kell indítani az alapismeretek oktatását, esetleg olyan formában, hogy a hallgatók 

illetve tagok konkrétan mondják meg miben kérnek segítséget, és ezen problémák 

megoldására koncentráljunk. Felmerül az egyéni képzés lehetősége a legalapvetőbb ismeretek 

vonatkozásában. (pl: miként levelet megnyitni, letölteni, elküldeni, mert ez ma már alapismeret; illetve 

később válaszolni egyszerűen dokumentumot írni, menteni, és küldeni.)  

 

III. Összegzés 

 

Azt gondolom, hogy a 2022-es esztendő egy programokban gazdag, a megújulás jeleit 

mutató, az egyesület életében sikeres esztendő volt.  
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Az egyesület létezéséből fakadó egyéb „nem látványos, de kötelező” feladatainkat 

elvégeztük, biztosítottuk az egyesület működésének anyagi feltételeit.  

Rendelkezünk egy biztos bázissal, ahol kissé átalakulóban levő, de barátságos 

környezetben, kis létszámban a tagjaink rendszeresen találkozhatnak  - körök működése -, 

beszélgethetnek, olvashatnak szórakozhatnak.  

E terep jó lehetőséget biztosít arra is, hogy egyrészt lehetőségeink adta kereteken belül 

segítsünk – ügyfélszolgálat - a rászorulóknak ügyes bajos dolgaik intézésében, másrészt 

zökkenőmentesen intézhessük az egyesület - napi ügyvitel- ügyeit. Az ez évi előkészítő 

munkálatok remélhetőleg megteremtik a jövő évi 2023. esztendő anyagi biztonságát.  

A beszámolóból kitűnik, hogy az év során döntően a szabadtéri programok 

domináltak. Gondolok itt a partikra, a sportversenyre, a gyógyfürdős és budapesti 

kirándulásokra. Örömteli, hogy ezen alkalmak, és az azokon résztvevők száma, egyaránt 

jelentősen növekedett. Ez arra utal, hogy a tagság igénye ebbe az irányba tolódott. 

Az elmúlt időszak - COVID járvány miatti korlátozások - bizony kissé megtépázták a hagyományos 

foglalkozásokat. A rendszerességet átvette a hektikusság, amelyhez egyéb külső tényezők is 

hozzájárultak. Feltétlenül e terület megerősítésen kell dolgoznunk, azáltal, hogy a tagtoborzó 

munkánkat tovább erősítjük. Optimizmusra adhat okot, hogy új foglalkozási területek - 

olvasókör, mozi látogatás- nyíltak meg. 

Azt hiszem, hogy az elmúlt évi beszámolóban megfogalmazottak nagy része valóra vált. 

Abban bízom, hogy e pozitív változás dinamikája nem törik meg.  

Nagyon remélem, hogy a lelkes tagok, segítők együttes részvételével egy hasonlóan 

programokban és élményekben, és főleg nehézségektől mentes gazdag 2023-as esztendőt 

zárhatunk majd.  

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!  

 

 
 

  Köszönöm, hogy időt szenteltek beszámolóm elolvasására, köszönöm figyelmüket, 

és türelmüket, és bízom beszámolóm elfogadásában 

 
Kondor László 

a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete elnöke 

 

Dunaújváros, 2022. december 2.. 
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Záradék:  

 

Az elnökség és a meghívottak a beszámolót a 2022. december 15.-i elnökségi ülésén 

megtárgyalta, megvitatta és kiegészítve jóváhagyta.  

A beszámolót az elnökség közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta, és elfogadásra 

javasolja. 

 

Dunaújváros, 2022. december 15. 

 

 


