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4/2020. SZEPTEMBERI  H Í R L E V É L  

 

E GY E S Ü L E T I     É L E T     H Í R E I 
Elnöki beszámoló  

a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete - MEEE 
2019.  január 1. - 2019. december 31. közti időszakáról, 

és feladatkijelölés a 2020-as esztendőre 

(A részletes beszámoló fényképekkel a honlapon olvasható.) 

 

I. Célkitűzések 
Több mint két esztendő telt el a tisztújító közgyűlés óta, így a második teljes esztendő telt el vezetésem 
alatt. Az elmúlt évi évzáró elnökségi ülésen, majd a közgyűlésen elfogadásra került a közösen 
megfogalmazott munkaterv, és az egyesület főbb célkitűzéseinek megfogalmazása, amely három 
csomópont köré szervezhető.  

 biztosítani a törvényes működést, 
 a működés anyagi feltételeinek megteremtése, 

• az egyesület megújítására tett erőfeszítések folytatása,  

• a tagság aktivitásának növelése,  

• az egyesületben folyó tevékenységek szélesítése, 

• biztosítani a tagság számára a találkozási lehetőséget, figyelembe a véve a tagok speciális helyzetét, 

• a tagokkal való kapcsolatok szélesítése, 
 az egyesület iratainak rendezése fokozott tekintettel a 25 éves évforduló megünneplésének 

előkészítésére,  
 az egyesület arculatának - image -  javítása – (logó, egyesületi oklevél,) 
 pártoló tagok részére igazolvány készítés     

 

II. Szervezeti felépítés, tisztségviselők, személyi kérdések 
A közgyűlést a szokásoknak megfelelően 2019. május 13.-án tartottunk. A közgyűlés csak beszámoló 

jellegű volt, és sajnos változatlanul alacsony érdeklődésre tartott számot, amit a megjelent 26 fő jelez. 
Ebben az évben alapszabály módosító indítvány nem érkezett, csak az egyesület életével kapcsolatosan 
hoztunk határozatokat! A határozatokat az elnökség végrehajtotta, illetve végrehajtás alatt van.  

A vezetésben és a felügyelő-bizottságban változás nem történt. A vezetőségi üléseken a meghívott 
tagok általában megjelentek, vagy akadályoztatás esetén jelezték azt a vezetőség felé.  

A MEEE változatlanul ügyfélfogadást tartott. A iroda a tagok és a segítségre szoruló sorstársak 
rendelkezésére állt a téli és nyári szüneti időket kivéve. Kedden Dzjadiga Nelli (10-14 óra közt), csütörtökön 
Samu József (15-17 óra közt) látta el az ügyeleti teendőket. Munkájukat ismételten köszönöm.  

Az egyesületi élet mozgatórúgói, Fekete Mária Magdolna, Klics Györgyné, Mogyorósi Imréné, Szilágyi 
Miklós, Tibai Szandra voltak. Ezúton is köszönöm, hogy lelkes odaadó munkájukkal segítették az egyesületi 
élet munkáját, és hozzájárultak a sikerességhez.  

A kézműves műhely vezetése változatlan, vagyis a szakmai irányítást Fekete Mária Magdolna, míg az 
ezen felüli teendőket Mogyorósi Imréné látta el. Sajnálatos, hogy egyre kevesebben vesznek részt a műhely 
munkájában.  

Marschalkó Ferencné a korábbi évekhez hasonlóan csupa szív lelkesedéssel, mintaszerű pontossággal 
és alapossággal látta el az egyesület pénzügyeivel kapcsolatos feladatokat és kisebb dolgainak beszerzését. 
Köszönjük szépen. Az egyesület arculati képének kialakításában tevékeny részt vállalt. 

A kirándulásszervezési feladatokat lényegében Dzjadiga Nelli látta el. Itt jegyzem meg, hogy hosszú 
évek után, ebben az évben nem sikerült önálló kirándulást szervezni annak ellenére, hogy a közvélemény 
kutatási felmérés alapján erre lenne igény.  

Alapító elnökünk, Farkas Zsolt szívügyének tekinti az egyesület zavartalan működésének, anyagi 
feltételeinek megteremtését. Bizton számíthatunk rá egyfelől, a pályázatok elkészítésében, benyújtásában, 
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másfelől az egyesület számszaki elszámolásának, jelentések, beszámolók határidőre való 
kimunkálásában.  

A könyvelési feladatokat, valamint a hivatalos szervekkel való kapcsolattartást (NAV; helyi adóhatóság) 
változatlanul precízen, pontosan Lendvay Istvánné végzi. 
 

III. Adminisztratív és szervezői feladatok 
A tagnyilvántartás a 2019. évben pontos és precíz volt. A tagi felvétel és törlés elnökségi 

határozatok alapján történt. A nyilvántartási adatok pontosítása több körben történt Dzjadiga 
Nelli, és Marschalkó Ferencné munkássága nyomán.  

A tagdíjfizetési morál kissé javult, de még mindig nem kielégítő. Sajnos még október 
hónapban is akadt tagtársunk, aki nem rendezte az évi tagdíjat. 

A tagkönyvcsere lebonyolítása megtörtént. Az elnökségi határozat alapján elkészültek a 
pártoló tagsági (33 fő) igazolványok is, amelynek kiosztása folyamatban van.  

Marschalkó Ferencné jóvoltából elkészült az egyesület oklevele. Első alkalommal a 
rejtvénybajnokság és a bocca verseny helyezettjeit jutalmaztuk oklevéllel.   

Ez évben fontos feladat a közgyűlési határozatok végrehajtása.  
A napi ügymenet rendben zajlott, a kötelezettségeiknek eleget tettünk.  (pl: pályázatok 

készítése, pályázatok elszámolása, szerződések, kötelező és nem kötelező külső kapcsolatok 
ápolása - MEOSZ, önkormányzat). Folyamatosan karbantartottuk a levelezésünket. Az elnökség az 
alapszabályban meghatározott minimális évenkénti 4 ülését megtartotta (2019. február 28. ; 2019 
április 11.;  2019. október 17.; és 2019. december 12.-én)  Az elnökségi ülésekről, valamint  rendes 
és megismételt közgyűlésről részletes jegyzőkönyv készült. 

A korábbi dokumentumok rendszerezése folyamatban van. Dzjadiga Nelli a papír alapúakét, - 
2003-ig készen van - Farkas Zsolt az elektronikusakét végzi oly módon, hogy a 25 éves évfordulós 
kiadvány készítéséhez megfelelő anyagokat tudjunk előkészíteni. Az egyesületben történtek 
korábban CD lemezen került rögzítésre. 

Az év folyamán a számítástechnikai tanfolyam tárgyi feltételeinek megteremtése is sikerült. Az 
érdeklődés miatt egy számítógép beszerzése szükségessé vált, megvásároltuk és beüzemeltük. A 
gépeket elosztókkal egymástól függetlenül külön áramforrásról tudjuk működtetni. Adományként 
kaptunk egy színes nyomtatót. 

A pályázat figyelési feladatokat Samu József végezte. Sajnos számunkra nagyon kevés alkalmas 
pályázat jelenik meg.  

Szerencsére a tárgyi eszközökben is sikerült gyarapodnunk, egyrészt saját forrásból másrészt 
adakozásból.  
Saját forrásból:  külső winchester - adataink archiválására -, számítógép az oktatáshoz és 
adminisztratív feladatok ellátására,  egy lamináló gép, számítógép hálózati eszköz -router- 
Adományként kapott eszközök: egy színes nyomtató, egy elektromos meghajtású kerekesszék -az 
önkormányzat pincéjében elhelyezve- ,  
Selejtezés: egy korszerűtlen, a mai szoftverekkel már nem kompatibilis szkennerrel egybekötött 
nyomtató  

 Ez év elején is felkerestük az illetékeseket abban az ügyben, hogy a korábban jól működő 
rendszer is ismét helyreálljon és a beruházások esetén minden esetben kikérjék az egyesület 
véleményét a tervekről akadálymentesítési szempontból, valamint a kivitelezésről. Ezen 
feladatokhoz kapcsolódó szakértői munkálatokat  ez év során is Farkas Zsolt látta el.  

Az egyesület törpe. Munkánk elismeréseképpen a MEOSZ-ban két tagunk is aktív szerepet 
vállal. Ebben az évben a 2020-ban esedékes a MEOSZ tisztújító közgyűlése. A jelölő-bizottságba 
választották Szilágyi Miklóst! Gratulálunk!   

Az Európai Uniós és Önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan a mozgóurna kérelmek 
ügyintézésében jártunk el.  
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Nehezen mozgó, otthonukhoz kötött tagjainkat a lehetőségeinkhez mérten nem hagyjuk 
magukra. A beteglátogatói szolgáltatásunk nem működik, mivel állandó személyt nem sikerült 
találnunk e feladat ellátására.  

A tagi létszám ez évben elhalálozás miatt szerencsére nem, csökkent. Az egyesületi tagok 
létszáma 2019. október 17-i elnökségi ülést követően 29+82=111 fő. 
 

IV. Információcsere, mint szervezői munka alapja 
Csaknem teljesen hasonló gondolatok mondhatók el, mint tavaly, azzal a kitétellel, hogy a honlap 

működtetése zavartalan, és a kapott információk függvényében naprakész. 
Az ügyeleti napló, jól dokumentálja az egyesületi élet eseményeit, így azt végigolvasva szinte teljes 

képet kaphatunk az egyesület éves tevékenységéről, aktív tagjainkról, rendezvényeinkről, a rendezvény 
résztvevőiről.  
  A vezetőség és a tagság kapcsolata némiképp javult, de messze nem kielégítő. Azon erőfeszítéseink, 
melyek arra irányultak, hogy a tagok aktívabbak és kezdeményezőbbek legyenek, kevés sikerrel jártak. A 
városi média a jelentősebb eseményekről tudósít.  

A hírlevél működik. Indítottunk egy kis kedvcsinálót, a rejtvényversenyt, amelyen néhány tagtársunk 
rendszeresen részt vesz. 2019-ben eddig összesen 5 szám jelent meg 4-6 oldalon. Ez évben még egy hírlevél 
várható, ami még december folyamán megjelenik. A megjelenések dátumai: 2019. február 9.;  április 26.; 
május 13.; június 23.; szeptember 9.; )  

A honlap  - www.meee.hu - Kállai Félix segítsége nyomán technikai működése biztosított, másrészt a 
tartalmi rész anyagai dinamikusan, naprakészen módosulnak Kondor László segítségével. A honlap 
látogatottságáról szót ejtve elmondhatjuk, hogy a működés eddigi ideje alatt fokozatosan nő.  

A facebook - (MDE) Mozgáskorlátozottak Dunaújvárosi Egyesülete -oldalon keresztül szerveződik 
néhány klub, az előadások meghirdetése. Érdeklődő tagjaink számos hasznos információt is nyerhetnek. Az 
egyesület népszerűsítése érdekben a facebook oldal október 17.-től nyitottá vált.  

Nagyon jó kezdeményezés volt a hétvégi filmajánló, de sajnos megszűnt. Az információáramlás 
visszafelé - tagságtól a vezetés felé - változatlanul nem működik. 
 

V. 2019. évi programjaink teljesülése 
A korábbi évek hagyományos rendezvényei a gyógyfürdő kirándulás kivételével - színház 

látogatások, kézműves műhely, éves rendezvények, teadélutánok, játékklub - lebonyolításra 
kerültek. Örömteli, hogy néhány új - rejtvénybajnokság, számítástechnika - kezdeményezés 
elindult. 

a, A kézműves műhely a sok nehézség ellenére jól működik. A műhely rendszeres 
tevékenységében résztvevők létszáma csökken. Két új technológia - paverpol és fagravírozás - 
bevezetésével színesítette a kör munkáját. A készülő munkákkal a tombolához, és egyéb 
ajándékozási alkalmak tárgyi (pl. várpalotai meghívás ajándékcsomagjához, és tombolához) 
feltételeihez járulnak hozzá. A „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület szervezésében a Rudas 
iskolában rendezett kiállítás ez évben elmaradt.             

b, Időben meghirdettünk egy cserkeszőlői gyógyfürdős kirándulást, de sajnos elegendő 
jelentkező hiányában önálló kirándulás szervezésére nem került sor. Az érdeklődök az EPI 
kirándulásán vehettek részt való részvételre buzdítottunk.   

c, Megszerveztük a tavaszi és őszi csoportos színházlátogatást (március 30. Twist Olivér -18 fő-2 
fő kerekes székes; és október 15. -10 fő; 0 kerekesszékes-   Hajmeresztők). Folytatódott a bérletes 
lehetőség is. Az előző évad tavaszi és a mostani évad őszi előadásaira két személyre szóló bérletet 
- Kodály bérlet vásároltunk.  

d, Az év során két egyesületi találkozót szerveztünk.  
da,  
Kérésre 2019. április 10.-én a Campus étteremben megszervezésre került a húsvéti locsolóbál, 
amelyen viszonylag szép számmal - mintegy 50 fő - vettünk részt. A zenét a Rudas stúdiósa 
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szolgáltatta, oly módon, hogy előre leadott kéréseknek megfelelő műsort állított össze. Jól 
szervezett, gazdag ajándékkal teli tombola is volt.  
db,  
A nagy hagyományokkal rendelkező mikulás, karácsony és újévköszöntő-t 2019. december 4.-én a 
Campusban rendeztük. Az elmúlt évhez hasonlóan ez alkalommal is a Rudas diákjai adták a 
műsort, a zenét  Böröcz Balázs a Rudas stúdiósa szolgáltatta. 

e, Immáron két esztendeje született a játékklub ötlete. Ebben az esztendőben a klub irányítását 
lelkes, agilis tagtársunk Tibai Szandra vette kezébe, és a társasági élet irányító motorjává vált. 
Néhány 2-4 fő állandó tag mellett 1-2 fő változó személy részvételével működik a klub. 
Játékkönyvek útmutatása alapján Házilagos kivitelű játékok készítésével (pl: solitair, malom) bővült 
a játékok választéka, ezzel is színesítve klubban folyó társasági életet. 

f, A múlt év közepétől  működik a társalgós délután. A teadélután is korábbi tagunk szervező 
munkájának eredménye. Elévülhetetlen érdemeket szerzett Klics Györgyné, aki a klub vezetését és 
szervezését átvállalta, s mind a mai napig heti rendszerességgel fogja össze a tagokat. A 
„teázások”, a kötetlen, jó hangulatú találkozók rendszeresen minden hét szerda délután 14.00-
16.00 óra közt az egyesületi irodában zajlanak. A látogatottság hasonló. Sajnos elég kevesen élnek 
a lehetőségekkel. A tagok részéről  - a közvélemény kutatás alapján - felmerült az igény, hogy jó 
időben szervezzünk sütögetős piknik-szerű találkozókat. Szerencsére ebben az évben lelkes 
tagtársaink Kovács Ákos és Kovács Ákosné a teaklub vezetőjének segítségével két alkalommal -
2019. június 22.-én és 2019. október 26.-án- a felső Dunaparti részen a Barátság városrészben-  
szervezett jó hangulatú egész napos találkozót.    

g, Az adománykuckó időleges jelleggel Dzjadiga Nelli és segítőtársai közreműködésével a 
húsvéti ünnepek előtt és adventkor csekély érdeklődés mellett működött. Ez évben az adventi 
időben nem volt adománykuckó.   

h, Sajnos a csillagászati és asztrológiai előadások életben tartása nem sikerült. Ez évben már 
nem volt előadás, foglalkozás. Sajnálatos, mert egy jó kezdeményezésnek tartottam.    

i, A nyárvégi -2019. augusztus 24.-én- megrendezett Bocca találkozón népes versenyzői gárda 
(8 fő) és számos néző jelent meg a kiváló napsütéses időben az MMK udvarán. 
Ez évben több újdonságot is kínáltunk a kedves tagok részére.   

j, Egyesületi rejtvényfejtő bajnokság indítása (7 fő). A bajnokságot még 2018 őszén hirdettük 
meg, és 2019.  január június hónapokban bonyolítottuk le 7 fő részvételével.  

k, Rejtvényverseny (4-5 fő). Nem volt a tervek közt, de a hírlevél színesebbé tétele és talán az 
olvasottság növelése érdekében egyelőre kedvtelési szinten új rovattal bővült. 

l, Számítógépes ismeretek oktatása (5 fő): Az oktatás a tavasz folyamán hétfői napokon volt, 
ami február középén indult. A foglalkozások heti rendszerességgel történtek, kivéve egy két 
alkalmat. (pl. elfoglaltság, ünnepnapok –húsvét, pünkösd- )  Ősszel októberben a sűrű elfoglaltság 
miatt nem indult be az oktatás.  

m, Kisgyörgy Ákos tagtársunk kezdeményezésre az MMK könyvtár bejáratának 

akadálymentesítése megtörtént. 
 

VI. Külső kapcsolatok 
a,  MEOSZ és tagszervezetivel való kapcsolatok, a hozzá kapcsolódó szerveződések 

Farkas Zsolt a MEOSZ felügyelő bizottságában dolgozik, így egyesületünk képviseltetve van a MEOSZ 
ügyvivő testületében. Alapító elnökünk a 102/2011 (VI.29.) rendelet szerinti bíráló- véleményező 
bizottságnak változatlanul póttagja. Szilágyi Miklós elsöprő fölénnyel került be a jelölő-bizottságba. Alapos 
munkát végezve felkeresi a rá kiosztott szervezetek vezetőit, tájékoztatja őket feladatáról, és kéri, hogy 
gondolják át, és javasoljanak személyeket a MEOSZ vezető testületei tagjainak sorába.     

b,  A várpalotai Rákóczi-telepi Baráti Kör Egyesület  „Pléh” csárda nap 2019. július 13.  
A tavasszal kaptunk meghívást 6-8 fő részére a várpalotai civil szervezet részéről egy városrészi napon való 
részvételre. Az elnökség döntése alapján vettünk részt egy jó hangulatú változatos műsorral színezett 
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főzőversenyen. Az ajándékok java részét a kézműves műhely alkotásai adták -párna, fagravírozás, stb-, 
továbbá hozzájárultunk a tombolasorsolás ajándékaihoz.  

c,  Önkormányzati kapcsolatok 
ca, Irodabérlés, és közösségi tér, ügyfélfogadás: A hivatalos munkákat - pl: hírlevél készítés, tárgyalások, 
ügymenetek előkészítése stb. - nyugodt körülmények között végezhetjük, biztonságosan tárolhatjuk 
iratainkat, és fogadhatjuk tagtársainkat. Nagy segítség továbbá, hogy kisebb létszámú rendezvények 
megtartása is lehetővé vált. Itt működik a sikeres kézműves műhely, az ügyfélfogadás, az egyesületi munka, 
és a nehézkesen induló játékklub, a teadélután, a különböző előadások.  
cb, Marketing és ügyfelek Örömteli, hogy egyre többen keresik meg az ügyfélszolgálatot segítség kérés 
céljából. Az egyesületről részben a kártyanaptár információjából értesülnek. Ez a segítségnyújtáson kívül 
azzal is jár, hogy néhány új taggal bővül egyesületünk. Az önkormányzatnak ebben a tevékenységben annyi 
szerepe van, hogy a kártya naptárak célközösség felé való eljuttatásában segít 
cc, Önkormányzatban való képviseletünk, akadálymentesítési véleményezés Farkas Zsolt több 
önkormányzati cikluson keresztül képviselte a mozgáskorlátozottak érdekeit az önkormányzat 
bizottságában. Ennek eredményeképpen, ha nem is tökéletes, de elég elfogadható az város 
akadálymentesítési és mozgáskorlátozotti parkolás szempontjából. Természetesen van még bőven 
megoldásra váró feladat. Több tagtársunk (Marschalkó Ferencné, Farkas Zsolt, Grőb János, Kisgyörgy Ákos) 
közbenjárása során egyelőre legalább ideiglenes formában sikerült megoldani az akadálymentes bejutást a 
város egyik legforgalmasabb kulturális intézménye az MMK könyvtárába.   
cd, Járdajavítás, közlekedési lámpák beállítása: Őszintén be kell ismerni, hogy késlekedés(em)ünk -a rossz 
időjárás, időhiány-  okán nem tudtunk hatékonyan eljárni a MEEE közgyűlésén felvetett járda kérdésében, 
és az elnökségi ülésen jelzett közúti forgalmi fényjelző készülékek ügyében. Felmértük a helyzetet, 
fényképet készítettünk az inkriminált helyről, a feljegyzés is elkészült, és az érdekelteknek eljuttattuk sajnos 
kissé megkésve.  

d, Civil szervezetekkel való kapcsolatok 
da, EPI egyesület.  
Több éve tartjuk a kapcsolatot a Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesületével, ami egyre inkább a közös 
tagok kapcsolatainak rendszerévé alakult át. A kötődés alapja tehát döntően a személyes kapcsolatok. A 
kapcsolat vezetői szinten többszöri kísérlet ellenére nem erősödött, talán az is megfogalmazható, hogy 
erősen lazult, ez évben gyakorlatilag teljesen formálissá vált.  
db, „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület 
A „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület rendezésében a két évtizedes hagyományra visszatekintő 
kiállítás ez évben nem került megrendezésre. 
dc, Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete dunaújvárosi csoport 
Mészáros László a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete dunaújvárosi csoportjának vezetője keresett 
bennünket a tavasz folyamán egy egyesülési javaslattal. A megkeresésen túlmenő további tárgyalás nem 
történt, illetőleg az indítványt visszavonták. 

Összegezve: 
Azt gondolom, hogy a 2019-as esztendő a nagyon lassú felemelkedés jeleit mutatta.  Látható, hogy 

csak gyengécske eredményeket értünk el, közel sem annyit, mint amennyit szerettünk volna. Próbáltuk a 
tetszhalott állapotból felrázni a tagságot, és Megnyugtató, hogy kialakult az a  hogy legalább 15-20 aktív 
mag, aki vállán viszi az egyesületet. Az is jó, hogy a korábbi néhány személy mellett 5-7 újonnan érkező 
lelkes tagunk is erősíti szervezetünket.  

A beszámolóból az is kiolvasható, hogy az egyesület munkájában kik a tevékeny résztvevők. 
Remélem, hogy a beszámoló pontosan tükrözi, a 2019-ban elért eredményeket, sikereket, és kudarcokat. 
Ezek fényében tudjuk kijelölni a 2020-as céljainkat, a megvalósításhoz kapcsolódó feladatainkat a feladatok 
megvalósítását szolgáló programjainkat. Bízom abban, hogy a jövőben egyre többen kapnak kedvet az 
egyes társasági formációkban való részvételre. Az egyesület munkájába való aktív bekapcsolódással az 
egyesületi élet pezsdülését, sikerességét segítenék elő, amivel egyúttal saját maguk lelki és testi 
harmóniáját teremthetik meg.  

Kondor László 
a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete 

elnöke 
Dunaújváros, 2019. december 12.-i részletes anyagból készült. 


