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4/2018. KÜLÖNSZÁM  H Í R L E V É L  

 

BESZÁMOLÓ  AZ  E GY E S Ü L E T I   2017. ÉVI   MUNKÁJÁRÓL 
 

Rövidített elnöki beszámoló a 

Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete - MEEE 

2017. május 15.- 2017. december 31. közti időszakáról 
(a teljes verzió a honlapon olvasható) 

 

Mint ismeretes a tisztújítással egybekötött vezetőségválasztó éves rendes közgyűlésen kerültem 
megválasztásra. Itt döntötte el a tagság azt is, hogy az egyesület Alapító Elnöki státuszt hoz létre. A közgyűlés az 
új poszt létrehozását egyhangúlag támogatta 
 

Az adminisztratív feladatok:   
Nagy feladat volt a cégbíróság felé a közgyűlés alapján az iratok elkészítése. A jogerős jóváhagyás az ősz 
folyamán érkezett meg.  
A továbbiak az időszak zárásáról és a feladatok megismeréséről, és átadásáról szólt. Levél formájában köszöntük 
lelkesen dolgozó tagtársaknak a munkájukat. Előbb személyes beszélgetés, majd később írásos formában 
kértük meg őket, hogy továbbra is segítsék áldozatos munkájukkal az egyesületet.  
Az egyesület a földszinten lévő 003-004 szobába költözött Farkas Zsolt irányításával. Az iroda jelenleg is itt 
működik, elérhetősége 25-244-224. Tagjainkat fogadását, illetve az ügyfélfogadást kedden 10-14 óra közt 
Dzjadiga Nelli csütörtökönként pedig Samu József 15-17 látja el.  Munkájukat ezúttal nagyon szépen köszönöm. 
Sikeres pályázat révén 2017. májusában indítottuk az egyesület honlapját, ami a www.egyuttegymasert.eu címen 
üzemel. Az üzemeltetésben  Kisgyörgy Ákos és Kondor László vesz részt, 
Pályázat figyelési feladatokat Samu József végzi. Két pályázat közül a fent említett járt sikerrel. Az alapszabály 
szerint előírt elnökségi üléseket rendben megtartottuk, azon a legfontosabb eseményeket megbeszéltük, a fontos 
ügyekben határozatot hoztunk.  
Az elnökségi ülések március. 23-án ; június 29-én ; október 5-én ; és december 14-én voltak.   
A vezetés régóta adós volt a határozatok könyvének vezetésével. A közgyűlést követően több minta alapján 
elkészült a határozatok könyvének formátuma excel file-ban. Azóta ebben kerül dokumentálásra a közgyűlések 
és elnökségi ülések határozatai.  
Ugyancsak az adminisztrációs tevékenység keretében az átadás átvételhez előkészítettük a korábbi években 
keletkezett iratok rendszerezése, számítógépes nyilvántartása. (Dzjadiga Nelli).  
Az egyesületben az évek folyamán rengeteg digitális anyag készült, ezek jó része CD- és DVD-n található meg. A 
mintegy 100 információhordozó katalogizálása (CD és DVD) megtörtént (Kondor László). Megindítottuk az 
előkészületi munkákat a 25 éves évfordulóra készülő kiadvány anyaggyűjtéséhez. (Dzjadiga Nelli – MMK 
könyvtár) 
A tagnyilvántartási rendszert felülvizsgáltuk és aktualizáltuk.  
Az adminisztráció dokumentálására elkészítettük a kilépési nyilatkozatokat.  
A fizetési elmaradásban levőket felszólítottuk anyagi kötelezettségeik teljesítésre. A nem reagálókat, vagy kilépni 
szándékozókat, az alapszabály szerinti elnökségi határozattal töröltük aktív tagjaink sorából.  
 

A vezetőség és a tagság kapcsolata akkor élő, az egyesület akkor működik jól, ha az információcsere állandó és 
folyamatos. Az előbbi megfogalmazott elvárást a több területre kiterjedő információszerzési lehetőség 
megteremtésével próbáltuk megvalósítani. 
Az információ-közlés négy pilléren áll:  
városi média: –ami az általunk szolgáltatott anyagból tetszés szerint közöl valamit;  
hírlevél: mely megújult formában, két oldal terjedelemben csaknem havi rendszerességgel közli az egyesület 
életével kapcsolatos információkat. Köszönet a hírláncosoknak a postázó munkájukért név szerint: Riteczné 
Nyári Mária; Fekete Mária Magdolna; Koronczai Ágnes; Kiss Mihályné.;   
honlap:  a bővebb információkhoz juthatna kedves tagtársaink a www.egyuttegymasert.eu hionlapon amelynek 
technikai és tartalmi megújulását Kigyörgy Ákos és Kondor Lászlü biztosítja;  
csoportos facebook:  a gyors információcserét lehetővé tevő plattform. Nagy előnye, hogy bárki megoszthat 
információkat a csoporton belül. Grőb János, Marschalkó Ferencné, és Kovács Ákosné Kata rendszeresen oszt 
meg közérdekű híreket a tagokkal. Érdemes figyelemmel kísérni. (MDE) Mozgáskorlátozottak Dunaújvárosi 
Egyesülete 

http://www.egyuttegymasert.eu/
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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Az információáramlásnak visszafelé - tagságtól a vezetés felé történő cseréje -  egyenlőre még sok 
kívánnivalót hagy maga után, zökkenőkkel teli. Mindenesetre próbálkozunk különböző módszerekkel, hogy a 
tagság is karakterisztikusabban jelezze igényeit, gondolatait elképzeléseit, javaslatait a vezetőség felé. 
Kérem a tisztelt tagokat, hogy a különböző elérhetőségeken keresztül a vezetőség felé juttassák el észrevételeiket, 
véleményüket, javaslataikat. Használjuk ki azt a nagyszerű lehetőséget az egyesületünk egy biztos bázissal, 
irodával rendelkezik, amelynek elhelyezkedése is ideális, egyéb elérhetőségek is változatosak, mindenki 
megtalálhatja a magának leginkább megfelelőt. .    
Fontos minden szervezet számára az arculat (image), amelyben megjelenik a külvilág felé. Az egyesület új 
nevéhez kapcsolódóan tűztük ki célul tűztük ki ennek megújítását. Terveket készítettünk új logóra, amelyek 
közül az elnökségi szavazás után a következők maradtak: 
 

    
A szervező feladatok: a szervezőmunka nagyon a körmünkre égett a nyári kirándulások tekintetében. Lombos 
Rezső tagtársunk segítőkész munkájával és az EPI egyesülettel ápolt kitűnő kapcsolata révén két kirándulást 
tudtunk megszervezni. A 2017. július 29-én Kiskunmajsára 24-en, 2018. augusztus 12-én Cserkeszőlőre 26-an 
utaztak el tagjaink közül.. A 2017. októberi 5-i elnökségi ülésen részletesen tárgyaltunk a történtekről, levontuk a 
tanulságokat, és elkészítettük a 2018. évi kirándulási terv vázlatát, továbbá lépéseket tettünk egy kirándulási kódex 
kidolgozása irányába.  
Az egyesület életében jelentős esemény volt az, hogy a város és Széchenyi Pékség által létrehozott „Dunaújváros 
kenyere” akció kedvezményezettjei voltunk. Az összegyűlt 501 000 Ft összeg az egyesület anyagi helyzete 
lényegesen javult, amit az önkormányzat 99 000 Ft-tal egészített ki.  
A hagyományoknak megfelelően megszerveztük, és sikeresen lebonyolítottuk az egyesület hagyományos 
karácsony és újévköszöntő egyesületi találkozóját. A rendezvény 2017. december 6-án a Campus Étteremben 
volt. A főműsort a Rudas diákjai adták. A műsort gazdagította és színessé tette Juhos Melinda a Sándor Frigyes 
zeneiskola tanárának tangóharmonikán előadott karácsonyi hangulatú darabjai. Számomra öröm, hogy tagtársaink 
közül Szilágyi Mária vállalkozott egy-egy karácsonyi és újévi vers előadására. 
 

Bár az elmúlt évek egyesületi életi munkára csekély rálátásom van, de az az érzésem, - azt gondolom, hogy nem 
tévedek nagyot - az egyesület legsikeresebb tevékenysége a kézműves műhely alkotó munkája, benne az 
előállított alkotások. A tényleges alkotások elkészülte mellett, nagyon fontos e szerveződés közösségformáló ereje 
is. A kézműves műhely csipkerózsika álmát aludta. Szerencsére ez a megállapítás valóban múlt idejű. Ugyanis a 
műhely ez év szeptembertől ismét nagy szorgalommal, lelkesedéssel teszi a dolgát a saját maguk és az egyesület 
örömére. A kisebb krízis oka kettős volt. Az egyik a korábbi vezető Dani Andrásné életében beállt kedvezőtlen 
változások miatt bekövetkező lemondása, a másik a szervezetben jelentkező kisebb bizonytalanság okozta. 
Ezúton is köszönjük a több éven át tartó szervező, lelkesítő munkáját. A lehetősgeihez képest reméljük 
tapasztalatával továbbra is segíteni fogja ezen sikeres kör további működését. A nyár közepére szerencsére 
rendeződtek a problémák. A személyi kérdés Kovács Ákosné Kata személyében megoldódott.  
A műhelymunka az egyéni képességek kiteljesedése mellett - kiállításokon való megmérettetés - nagyon 
hasznos az egyesület számára is, hiszen tevékenységükkel hozzájárultak egy-egy kis bájos ajándék elkészítésével 
tagtársaink és vendégeink év végi  megajándékozásához. Készítettek meglepetést az önkormányzati képviselők 
számára is.  Munkájukat köszönjük. 
A hagyományoknak megfelelően folytatódott az őszi tavaszi színházlátogatás. Ősszel október 22-én a 
Bartókban 20 fő tekintette meg az „Ájlávju, de jó vagy, légy más” című darabot. Újdonságaként vezettük be 
kísérleti jelleggel a színházbérleti rendszert.  
A személyesebb kapcsolatok ápolása, a közösségi élet felpezsdítése érdekében próbálkoztunk egy társalgással 
egybekötött játékklub szervezésével, az egyesület irodájában. Sajnos egyenlőre nagyon csekély sikerrel. 
Mindenképpen tudatosabb szervezésre van szükség.  
Az egyesület sportos tagjai részt vettek a szeptember 23-án lebonyolított „Fut a város” elnevezésű a 
Polgármesteri Hivatal által szervezett sportrendezvényen. 
Elesettebb, betegebb tagjainkat lehetőségeinkhez mérten nem hagyjuk magukra. Működik a beteglátogató 
szolgáltatásunk, amelyet évek óta nagy lelkesedéssel, odaadással Riteczné Nyári Mária pártoló tagunk végzi. A 
2017. év folyamán 11 beteglátogatás történt, valamint 3 fő elhalálozásakor kívánt mély részvétet a családnak az 
egyesület nevében. A temetéseken az egyesület volt tagjaitól méltóképpen búcsúzik el, tiszteletünket egy sírcsokor 
elhelyezésével fejezzük ki.  
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Az egyesület hatékony működésében elengedhetetlen a külső kapcsolatok bővítése és meglevők ápolása. 
Farkas Zsolt személyében a MEOSZ vezetőségében egyesületünk képviseltetve van.  
Ugyancsak büszkék lehetünk arra, hogy Dzjadiga Nelli a MEOSZ Ifjúsági tagozatának emblemativ 
személyisége.  
Egyesületünk nagyszerű sikere, hogy alapító elnökünk Farkas Zsolt a 102/2011 (VI.29.) rendelet szerinti bíráló - 
véleményező bizottság tagja lett.  
Farkas Zsolt az egyesület működéséről anyagot készített a MEOSZ számára.  
Fontosak a helyi érdekeltségű szervezetekkel való együttműködések. Ennek élén kell megemlíteni a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával  -DMJV PM - ápolt igen jó viszonyt. A kérésünknek megfelelően 
csekély térítési díj ellenében biztosítottak az egyesület számára egy közösségi teret, az egyesületi irodát. Ezzel az 
egyesület olyan feltételek közé került, ahol a hivatalos munkákat nyugodt körülmények között végezhetjük, és 
fogadhatjuk tagtársainkat. Nagy segítség továbbá, hogy kisebb létszámú rendezvények megtartása is lehetővé vált. 
Itt működik a sikeres kézműves műhely, az ügyfélfogadás, az egyesületi munka, és a nehézkesen induló játékklub. 
Az Egészségkárosodott emberekért alapítványt 1993. június 29-én hozták létre DMJV PH és Balogh Bogumil. 
Az Egyesület felkérést kapott az kapott a kuratóriumba személy(ek) delegálására. Az ügy zavarossága és 
bizonytalansága miatt a kuratóriumi tisztelettel megköszönve, de elutasítottuk.  
A városban folyó nagyszabású építkezéseknél felújítások tervezésekor és kivitelezésekor rendszeresen kikérik a 
véleményünket akadálymentesítési szempontból. Ilyen feladatok elvégzésére Farkas Zsolt tagunknak van 
engedélye, így ezen feladatokat az egyesület nevében ő látja el. Véleményezésre ebben az évben a Dózsa Mozi 
Centrum és a Fabó Éva Uszoda komplexum rekonstrukciós terveinek elkészítésnek keretében került sor 
szeptember hónapban. Megjegyzem, hogy a következő feladat az új városi sportcsarnok e szempontbeli 
véleményezése lesz. Törekszünk arra, hogy lehetőleg minden beruházás esetén az egyesület véleményét az 
érdekeltek kikérjék.  
Több éve sikeres kapcsolatot ápolunk az Epilepsziások Egyesületével (EPI), amelynek alapja döntően személyes 
kapcsolatokon alapszik, ami azon nyugszik, hogy számos tagunk és tagjuk „kettős állampolgár”, azaz mindkét 
egyesületnek tagja. E státus komoly biztosíték arra, hogy a jövőbeli együttműködés mindkét szervezet számára 
előnyös legyen. A 2017. július 10-én történt egyeztető megbeszélésen megtárgyaltuk a mindkét egyesület 
jövőjét érintő kérdéseket.  
Lazább a kapcsolat a Mindannyian Mások Vagyunk egyesülettel. Kötődésünk abban áll, hogy évente 
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 
Szakgimnáziuma és Kollégiuma aulájában 2017. október 16-21. között megrendezett kiállításon tagjaink közül 
Fekete Mária Magdolna, Szabóné Dikó Judit, Rácz Sándorné, Opsitos Anikó, Dani Andrásné, Kovács Ákosné 
vettek részt. 
Jó a kapcsolatunk a város iskoláival. Ebben az évben a Rudas és a Pannon iskolák vállalkozó tanulói (Nagyné 
Fauszt Csilla és Baráth Gyula igazgatóhelyettesek irányítása alatt) segítettek egy átfogó felmérést készíteni a 
város útvonalairól akadálymentesítési szempontból. E munkát ugyancsak Farkas Zsolt alapító elnökünk 
irányította, a szakmai összegzést és javaslattételt is ő fogalmazza meg.  
A kapcsolatok között fontosnak véljük a nevelő munkába való bekapcsolódást is. Az általános iskolákban néhány 
óra keretében Kelemenné érzékenyítő órákat tart. 
 
Összegzés.  
Azt gondolom, hogy a 2017.-es esztendő egy átmenti év volt. Talán nem történt olyan sok minden, mint az a 
korábbi években megszokott volt, de az átmenet szerintem zökkenőmentes volt.  
A beszámolóból is látható, hogy az egyesület munkájában kik a tevékeny résztvevők. Remélem, hogy a 
beszámoló elolvasása, és a 2018. éves programtervezet ismeretében egyre többen kapnak kedvet az együttes 
munkájában való aktív részvételre, amivel az egyesület munkáját és sikerességét segítik elő, ugyanakkor saját 
maguk is örömüket lelik ebben.    
 
Köszönöm, hogy időt szenteltek beszámolóm elolvasására, köszönöm figyelmüket, és türelmüket. 
 
Egyesületi üdvözlettel: 
 
        Kondor László sk. 

           Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete 
      elnöke 

Dunaújváros, 2018. február 17. 
 

Az egyesület 2017. évi legfontosabb eseményei 
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2017. március 23. Elnökségi ülés (éves első) 

2017. március 30. Hirlevél 1. márciusi 

2017. május 12. Kuratóriumi tag delegálásra felkérés "Egészségkárosodott Emberekért"  

2017. május 15. Éves rendes beszámoló- és vezetőségválasztó közgyűlés 

2017. május 16.- június 5. Közgyűlési dokumentációk elkészítése 

2017. június 6. A dokumentációk feladása a bíróságra  

2017. május 18-június 10 Köszönő levelek az elvégzett munkáról, és felkérő levelek 

2017. május 21. Honlap regisztráció 

2017. május 31.-június 30. Honlap feltöltésének előkészítése 

2017. június 5-20. Pályázat figyelés és pályázat eszközökre 

2017. június 5.- július 15. Kirándulások előkészít.. Kiskunmajsa, július 29. és Cserkeszőlő aug. 12. 

2017. május 22.-május 27. Az iroda költözése 8. emeletről a földszintre 003-004-be 

2017. június 29. Vezetőségi értekezlet (éves 2.) 

2017. június 30. Hirlevél 2. júliusi hírlevél 

2017  július 9.     11 óra Dunaújváros kenyere sajtótájékoztató 

2017. július 10.   15 óra (iroda) EPI és MEE megbeszélés 

2017  július 29. Kirándulás Kiskunmajsára 

2017. július-augusztus Karácsonyi ünnepség szervezése 

2017. augusztus 13. Hirlevél 3.  augusztusi hírlevél 

2017. augusztus 4. Honlappal kapcsolatos tennivalók, zene, műsor a karácsonyi bulira 

2017. augusztus 12. Kirándulás Cserkeszölőre 

2017. augusztus 15. 2 db színházbérlet vásárlása 2017. Őszi évadjára 

2017. szeptember 5.-8. Velence Életmód és sporttáborban való részvétel Velencében 

2017. szeptember 7. Dózsa Mozi Centrum akadálymentesítési szakvéleménye 

2018. szeptember 11. Városi Uszoda akadálymentesítési szakvéleménye 

2017. szeptember 12. Kézműves műhely indulása 

2017. szeptember 15. Felhívás kiállításon való részvételre (Mindannyian mások vagyunk) 

2017. szeptember 23. II. Fut a város rendezvényen való részvétel 

2017. szeptember 22. Hírlevél 4. szeptemberi hírlevél 

2017. október 5.  15.  Elnökségi ülés (Éves 3.) 

2017. október 16. Mindannyian mások vagyunk kiállításon való részvétel 

2017. október 18. Kedvezményes gépkocsi vásárlás meghirdetése 

2017. október 22.  Bartók 19.00 óra Ajlavjú  színházlátogatás 20 fővel 

2017. október 25. 1. színházbérleti előadás 

2017. november 2.  10.30 Dunaújváros kenyere pályázat zárása 501.000 Ft-al 

2017. november 22. 2. színházbérlet előadás 

2014. október 24.     10.00 Egyeztető tárgyalás az egyesület könyvelőjével 

2017. október 26.  A változások bejegyzésről a végzés megérkezése 

2017. november 3. Logó szavazatok összesítése 

2017. november 7. az 5. hírlevél kiküldése 

2017. november 7. az 6. hírlevél kiküldése 

2017. november 15. OTP bankszámla aláírói átjelentése 

2017  november 16. 
Új bélyegzők elkészülte bélyegzők nyilvántartási rendszere, és átvételi 

dokumentáció elkészítése 

2017. december 6.  Karácsony és újév köszöntő 

2017. december 14.    10.00-13.00 Éves 4. elnökségi ülés, tagnyilvántartás rendbetétel megkezdése 

 


