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2/2021. ÁPRILISI  H Í R L E V É L 

Elnöki beszámoló 
a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete - MEEE 

2020. január 1. – 2020. december 31. közti időszakáról, 
és Fa: feladatkijelölés a 2021-es esztendőre 

Rendhagyó elnöki beszámoló egy koronavírussal terhelt rendhagyó esztendőben  
(A beszámoló szerkezete részben hasonló lesz az előző évekéhez, a feladatok az lucida Sans Typewrter 

betűtípussal írtak.) 

I. A 2020-as év történései 

Nagy tervekkel indult útjára a 2020-as év, mivel egyesületünk jubileumi évet kezdett, ugyanis 
1995. december 11.-én alakult meg a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásásért Ifjúsági Egyesülete. 
Az alapítók: Asztalos Franciska, Bán Katalin, Balogh Erika, Dzjadiga Nelli, Farkas Lajos, Farkas 
Lajosné, Farkas Zsolt, Horváth, Zoltán, Kleiber Erzsébet, Kok Erika=Markovics Erika, Kornis István, 
Kovács István, Ladányi Béla, Maár Istvánné, Magyar Csaba, Marschalkó Ferencné, Nagy Zsolt, 
Németh Béláné, Németh Lénárd, Sellei Károly, Szabó Csilla.  
 

Sajnos az élet közbeszólt az év túlnyomó része a koronavírus árnyékában telt, ezzel lényegében 
meghiúsítva szinte minden elképzelésünket. Az év négy részre osztható azzal, hogy a koronavírus 
milyen mértékben volt jelen az életünkben.  
 
 

a, Az első időszak január 1.-től március 11.-ig a veszélyhelyzet kihirdetéséig tartott. Az év 

elején úgy tűnt, hogy az év a korábbiaknak illetve elképzeléseinknek megfelelően alakul, zajlik le. 
Igaz a Kínában zajló koronavírusos járvány már előrevetítette árnyékát annak, hogy bizony mi sem 
fogunk kimaradni a XXI. századi járványhullámból, amit a COVID19 okozott.  
 
Az évet beindítottuk a körök zavartalanul jól működtek a téli időszaknak megfelelően.  
 
Az előző évben elkészült kártya-naptárak terítésre kerültek abban a reményben, hogy az 1%-okból 
több felajánlást kapunk, illetve a taglétszámunkat is növelni tudjuk.  
d:\ 2020=MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK\        2020=MEEE IRATOK - 2 0 2 0\2020-024 - 2020. évi kártyanaptár szétosztási javaslat.doc 178 176 2020.01.07  
 

 

 
Az első elnökségi ülést 2020. március 5.-én megtartottuk. Kételyek közt, de nagy lelkesedéssel 
terveztük a jövőt.  
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Előkészítettük a május 18.-ra tervezett éves rendes közgyűlést. Szerény létszámú csapat gőzerővel 
dolgozott a jubileumi közgyűlés sikeres lebonyolításának megszervezésén. Ennek egyik, nagyszerű 

eredménye, hogy Marschalkó Ferencné tagtársunk jóvoltából elkészült a    
éves jubileumi logónk. Mások - Dzjadiga Nelli és Farkas Zsolt az emlékek kutatásában 
rendszerezésében nyújtott maradandó teljesítményt. A technikai lebonyolításhoz szükséges 
munkálatok oroszlánrészét Szilágyi Miklós vállalta magára. A szervezési kérdések megoldásában 
Marschalkó Ferencné illetve Kondor László jeleskedett.  
Amíg működött a színház, addig a színházlátogatások folytatódtak. Szerveztünk csoportos 
színházlátogatást is 2020. szeptember 19-re az Aliz Csodaországban című darabra. (Részletek az elnökségi 

jegyzőkönyvben d:\2020=MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK\    2017-2020=MEEE-Közgyűlési és elnökségi ülések dokumentációi FONTOS 2019. március 2\  ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYVEK\ELN.JKV13 -  2020.  1.  - VÉGLEGES ELNÖKSÉGI 

jegyzőkönyv_201200305.doc 616 960 2020.04.25 18:32) ) 

 
Az érdekérvényesítő tevékenységünk a kisebb ügyekben bennünket megkereső személyek 
eligazításából, és segítségnyújtásából állt. Kiemelkedett Rados Ágnes illetve mozgáskorlátozott 
fiának ügye, amit sajnos rajtunk kívül álló okok miatt nem sikerült megoldani, sőt a mai napig a 
megoldás felé egyetlen lépés sem történt. A tanuló ezen iskolába szeretne járni, de meglevő 
akadály-mentesítési megoldások nem elegendőek a zavartalan tanuláshoz.  
A probléma megoldásra és a tevékenységek összehangolására 2020. február 17.-én a Rudas 
iskolában volt egy négy oldalú megbeszélés az önkormányzat, a DSZC. a Rudas, mint érdekelt 
intézmény és a MEEE képviselői között. (Barta Endre alpolgármester, Piros Mariann és Pocsainé Varga 

Veronika a DSZC, Szemenyei István a Rudas, továbbá Kondor László, Farkas Zsolt MEEE részvételével). A találkozóra 
Szakály József a MEOSZ főtitkára is meghívást kapott, de sajnos elfoglaltsága miatt a 
megbeszélésen nem tudott részt venni. 
A megbeszélés célja az volt, hogy a korábban a TISZK program keretén belül részben 
akadálymentesített iskola további akadálymentesítésének folytatási lehetőségét megteremtsük. 
Sajnos az álláspontok nagyon messze voltak egymástól, így a sikernek csekélyke esélye sem volt, 
amit aztán az év alakulása sem segített. Lényegében az ügy kapcsán nem történt semmi.  
 
Még az előző évben kezdeményeztük az önkormányzat új vezetőivel találkozást, amelynek fő célja 
egyrészt az eddigi tevékenységünk bemutatása, másrészt az új együttműködés feltételeink írásos 
rögzítésének előkészítése volt. Ez a találkozó még az elmúlt évben megtörtént, a közgyűlés a 
808/2019 (XII.23.) KH rendeletével nyert megerősítést. Ennek írásos formája az Együttműködési 
megállapodás aláírása 2020. január 14.-én megtörtént. 
d:\    2020=MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK\        2020=A L A P  IRATOK\AI-043 - Együttműködési megállapodás DMJV-vel -1- 2020. január 14..pdf 171 119 2020.01.17 16:46 
d:\    2020=MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK\        2020=A L A P  IRATOK\AI-044 - Együttműködési megállapodás DMJV-vel -2- 2020. január 14..pdf 81 809 2020.01.17 16:48 

  

b, Az év második szakasza a március 11. és július 6. közti időszakra esik, ami a pandémia első 

szakasza. Mindenki számára a helyzet nagyon újszerű volt, így a rendelkezések következtében az 
országban az élet gyakorlatilag leállt, a fő mottó a „Maradj otthon” lett. Ennek folyományaként az 
egyesületi élet is teljesen leállt, a körök és természetesen az ügyfélfogadás is szünetelt. Az 
államapparátus az önkormányzatokon keresztül a rászorulók segítségére sietett azzal, hogy 
felmérte a helyzetet, és annak ismeretében a lehetőségekhez képest mindenkin segítettek. Ezen 
felmérésben és a segítségnyújtás megszervezésében az egyesület a hatóságok rendelkezésére állt. 
A kért feladatokat végrehajtotta, amely döntően információadásból állt. A kommunikáció az 
elektronikus térben folyt. Összességében az ellátandó újszerű feladatokat sikerült közös erővel jól 
megoldani. Vagyis az idősek és mozgáskorlátozottak számára a gyógyszer- illetve az élelmiszer 
beszerzést, alapvető eszközök biztosítását - maszk, fertőtlenítő szerek - a biztonsági felügyeletet is 
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sikerült megoldani. Köszönet mindenkinek, aki az elesetteket bármilyen módon segítette. 
Szervezetünk esetében a gondoskodást 4-6 fő vette igénybe. Külön köszönet Klics Györgynének, 
hogy a „maszk hiányos” időkben maszkot varrt, és az érdekelt rászorultaknak azt el is jutatta.  

 
A pandémia korai szakaszában sajnálatos esemény is történt. Városban működő, de a 
Székesfehérvári Egyesülethez tartozó csoport vezetője Mészáros László váratlanul elhunyt. 
Számunkra ez azért volt érdekes - túl természetesen az emberi vonatkozásokon - mert korábban 
megindultak olyan tárgyalások - amelyek végük is megszakadtak - ami a két egyesület fuzionálását 
készítette elő. Az egyesülésre tett erőfeszítéseinket nem kísérte szerencse. Jó hír viszont, hogy az 
Ercsi szervezet agonizálása közben a beloianniszi - 19 fő - tagjai egyesületünket választották.  
 

c, A koronavírus szorítása valószínűsíthetően a nyári melegek beköszöntével enyhült, és 

bizakodtunk a hosszan tartó javulásban. Ez az időszak az év harmadik lényegében aktív hasznos 
része. Ez a harmadik - nyári, kora őszi - periódus július 7.-i nyitástól a következő veszélyhelyzet 
november 10-i  - rendkívüli állapot -  kihirdetéséig tartott. 
 
A körök - a kézműves műhely kivételével, ami csak szeptemberben indult - kissé csikorogva, de beindultak. 
Az elindult szervezési feladatok most már ténylegesen is elvégezhetővé váltak, gondolok itt a 
törvényi kötelezettségből adódóan a közgyűlés lebonyolítására, és a jubileumi rendezvényhez 
kapcsolódó munkálatokra. Az elzártság természetesen nem tett jót a kapcsolatoknak. Igény 
mutatkozott a személyes kötetlen találkozókra. 
 
Az egyik ilyen kezdeményezés a teadélután résztvevőiben fogalmazódott meg, hogy a tavalyi 
évhez hasonlóan szervezzenek főzőcskével színesített szabadtéri pikniket. Klics Györgyné a 
kezdeményezés élére állt és nagy-nagy szervező munkával, két alkalommal is - 2020. augusztus 1.-
én, és október 24.én - megszervezte a Barátság városrészi a Felső Duna Parton. Mindkét 
alkalommal az érdeklődés, és a részvétel viszonylag magas volt. A 20-25 fő részvevő személy jól 
érezte magát.  
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2020. augusztus 1. 
 
 

         
2020. október 24. 

 
Bár a tagság nem kezdeményező, de egy esetleges jó szervezés esetén - ami a tapasztalatok szerint 
azt jelenti, hogy a tagokat személyesen kell megkeresni, és felhívni a figyelmet egy- egy 
rendezvényre. – szívesen vesznek részt programokon. Ilyen volt a  2020. augusztus 8.-án 
szombaton délelőtt az MMK udvarán megrendezett egyéni boccia verseny, amelyen 10 induló és 
az idő függvényében 4-8 segítő és néző érdeklődő vett részt. (Bocca képek beillesztése) 

 

        
2020. augusztus 8. 

 
2020. július 17.-én megtartottuk az évi második elnökségi ülést melynek középpontjában a 
szeptemberi közgyűlés előkészítése illetve a szüreti mulatság szervezési kérdéseinek tisztázása 
volt, ugyanakkor érintőlegesen foglalkoztunk a jubileumi közgyűléshez kapcsolódó teendőkkel is. d:\ 

2020=MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK\    2017-2020=MEEE-Közgyűlési és elnökségi ülések dokumentációi FONTOS 2019. március 2\  ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYVEK\ELN.JKV14  - 2020.  2  -  VÉGLEGES ELNÖKSÉGI 
jegyzőkönyv_20200717_átnézett _FZS (3).doc 441 856 2020.08.13 16:10) 
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A vezetés - képviseletében Kondor László, Farkas Zsolt, Szilágyi Miklós - 2020. augusztus 14.-én a 
részt vett az MEOSZ tisztújító közgyűlésén, amelyet a Danubius Hotel Hélia Budapest szálloda 
Hélia termében tartottak. Az egyesületünk szempontjából a legfőbb eredmény az, hogy Farkas 
Zsoltot egyesületünk alapító elnökét a közgyűlés nagy többséggel (71%-os)  immár másodszor 
további 5 évre - 2025-ig -  a MEOSZ felügyelő-bizottsága tagjává választotta. 
 
Tudjuk, hogy tagjaink szeretik az összejöveteleket, a csendesebb szórakozást és főleg a tombolát. 
A tavasszal szokásos húsvéti mulatság elmaradt, és a közgyűlés is elnapolásra került. Tudtuk, hogy 
a közgyűlésen való részvételi hajlandóság nem túlságosan magas, így azt gondoltuk, hogy e 
kötelező „nem szeretem” rendezvényt kissé vonzóbbá tesszük. Ugyanakkor igény mutatkozott a 
tavaszi „nagy” rendezvény pótlására is. Az időszaknak megfelelően ezt szüreti mulatságként 
aposztrofáltuk. A helyzet kézenfekvően kínálta azt a megoldást, hogy a közgyűlést és a szüreti 
mulatságot egy időben, egy helyen rendezzük meg a megfelelő és kötelező védőintézkedések 
mellett - lázmérés, kézfertőtlenítés maszk használat, amelyeket az egyesület biztosított - megtartsuk.  
Így 2020. szeptember 16.-ra összehívtuk az MEEE éves rendes közgyűlését, valamint megtartottuk 
a szüreti mulatságot. A késő délutáni illetve kora esti órában lezajlott az éves közgyűlés, és valóban 
vártnak megfelelően többen voltunk a megszokottnál, ami 34 fő rendes és 10 fő pártoló tagot 
jelent. 
A beszámolók mellett fontos döntések születettek az alapszabály módosításában, amelynek 
lényege, hogy  
1, a tagok és a pártoló tagok egyesületi jogviszonya a jövőben teljesen egyenrangú lesz 
2, továbbá a pandémiás helyzethez igazodva lehetővé tettük, hogy elektronikus eszközök 
használatával biztosítsuk az egyesület „viszonylag zavartalan” működését. 
KÖZGYJKV -  2020. -  Közgyűlési megismételt jegyzőkönyv_20200916_átnézett_FZs.doc 
KÖZGYJKV -  2020. -  Közgyűlési rendes jegyzőkönyv -végleges- _2020-09-16_átnézett_FZs.doc  

Örömteli esemény volt, hogy a közgyűlésen megjelent MEOSZ elnökségi tag a jubileum kapcsán 
négy nagyon lelkes tagunkat kitüntetésben részesítette. Emlékeztető kivonat az közgyűlési 
jegyzőkönyvből: 
Mesterházy Zsolt a MEOSZ elnökségi tagja képviselte a MEOSZ-t a közgyűlésen. Az egyebek napirendi pontban kért 
szót és nagy meglepetéssel szolgált mindannyiunk számára. Ugyanis az egyesület fennállásának 25. jubileumi 
évfordulóján MEOSZ kitüntetéseket nyújtott négy nagyon aktív agilis tagtársunk részére. Az  
„Ember az emberért”  érem ezüst fokozata elismerésben részesült Farkas Zsolt alapító elnök, 
„Ember az emberért” érem bronz fokozata elismerésben részesült Szilágyi Miklós a felügyelő bizottság elnöke, 
„Elismerő oklevél” díjazásban részesült Marschalkó Ferencné egyesületünk gazdasági vezetője, a egyesület életének 
motorja, és végül ugyancsak  
„Elismerő oklevél” díjazásban részesült Dzjadiga Nelli egyesületünk elnökségi tagja a MEOSZ ifjúsági tagozatának 
volt vezetője.  
Gratulálunk a díjazottjainknak és büszkék vagyunk rájuk! 

Az eseményről beszámolt a Dunaújvárosi Hírlap és a DUOL is. Természetesen a nagyszerű hírekről 
beszámolt az egész évben működő honlap, - amelyet Kállai Félix pártoló tagunk gondoz - valamint 
a facebook oldal is Marschalkó Ferencné és Grőb János gondozásában.  
d:\ 2020=MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK\        2020=MEEE IRATOK - 2 0 2 0\2020-507 - MEEE - Cikk Közgyűlés és szüreti bál javított 2020.09.20.).docx15 572 2020.09.20 21:57) 
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Dzjadiga Nelli, Marcsalkó Ferencné, Szilágyi Miklós, Farkas Zsolt, Mesterházy Zsolt, Kondor László, Ságinéá Schilling Judit 

 

A közgyűlés alapszabállyal kapcsolatosan hozott döntései az egységes szerkezetű alapszabályban 
rögzítésre kerültek. A szükséges dokumentációkat elkészítettük és azokat jóváhagyásra 2020. 
október 19.-én a székesfehérvári cégbíróságra benyújtottuk. Sajnos a beadványra a beszámoló 
készítésének napjáig nem érkezett válasz.  
 
A rendezvényhez kapcsolódóan merültek fel gondolatok és kételyek a tombolával kapcsolatosan, 
mivel több vélemény is érkezett a szokásos „nem hivatalos” csatornákon keresztül. Ezt érzékelve 
indítottuk útjára a már második közvélemény-kutatási kérdőívünket a tombolához kapcsolódóan. 
A kérdéseket összeállította, valamint a kiértékelést Kondor László végezte, a lektorálási 
munkálatokat, a kérdőív fizikai elkészítését és az adatgyűjtést pedig  Marschalkó Ferencné végezte. 
A „kutatás” eredménye a honlapon olvasható. 
 Tombola szöveges értékelése 2020.10.17..doc; MEEE tombolakérdőív.pdf; Tombola (3.ver) kérdőívek kiértékelése 2020. október 18..xls 

 
A bérleti szerződésünk 2020. augusztus 10-én lejárt, ennek megújítása vált szükségessé. A 
bérleményre további igényünket időben jeleztük, de az új szerződés elkészítése az önkormányzat 
miatt erősen elhúzódott. Közben Ságiné Schilliig Judit esélyegyenlőségi referenst dr. Kaja Edit 
személyzeti osztályvezető váltotta, valamint Szabó Zsolt alpolgármester úr helyett a civil 
szervezetekkel való kapcsolattartási feladatokat Barta Endre alpolgármester úr kapta meg. 
(Tárgyalásaink időpontjai: 2020. június 3. és 11; majd 2020. szeptember 17. és 24.). A részletekről az elnökségi 
meghívókban és jegyzőkönyvekben olvashatunk. Ami itt mégis itt kiemelendő az az, hogy a a 
következő esztendőben a polgármesteri hivatal épület együttese teljes egészében felújításra kerül, 
így kb. 1-1,5 évre ideiglenes otthont kell találnunk. Ennek következtében a bérleti szerződés 
határozott időre - 2020. december 31.-ig - kötetett meg.  
d:\                           2020=MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK\        2020=A L A P  IRATOK\AI-050 - MEEE- bérleti szerződés -1- 2020. dec. 31-ig.pdf 1 250 931 2020.11.18 19:10) 
d:\                           2020=MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK\        2020=A L A P  IRATOK\AI-051 - MEEE- bérleti szerződés -2- 2020. dec. 31-ig.pdf 1 289 467 2020.11.18 19:12) 

 
Az idő rohamosan telt és nagyon közelgett a decemberi jubileumi találkozó időpontja. A sok egyéb 
feladat megbeszélése mellett a jubileumi rendezvény sikeres lebonyolításának előkészületi 
feladatainak megtárgyalása végett került sor az ez évi harmadik elnökségi ülésre, ami 2020. 
október 2.-án volt. Már az előző is elnökségi ülés csak úgy, mint ez, a DMJV földszinti 
tárgyalójában volt, amit a gondnokság  - Tóthné Horváth Györgyi gondnok – rendelkezésünkre bocsátott. 
Erre a kényelem és a biztonság maximális szem előtt tartása miatt vált szükségessé. Az elnökégi 
ülésen résztvevők magas létszáma -12-15 fő - az irodai helyiség szükössége  - 1,5 méteres távolság 

betartásának követelménye - indokolt.  



Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete Dunaújváros 
2021.  év   2.  (elektronikus) szám    - áprilisi hírlevele (csak elektronikus formában 

Készítette: Kondor László 7./10. oldal Létrehozás dátuma: 2021.04.15. 20:16:00 

Az ülésen rögzítettük a teendőket, amelynek eredményeképpen elkészült a jubileumi táska, a már 
említett kártyanaptár, az emléklapok tervezete, a reklámtoll, a díszítéshez szükséges eszközök, pl: 
25-ös szám. Itt beszéltük meg, hogy a következő áttekintő ülés 2020. november 13.-án lesz. (d:\ 

2020=MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK\    2017-2020=MEEE-Közgyűlési és elnökségi ülések dokumentációi FONTOS 2019. március 2\  ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYVEK\ELN.JKV15 -  2020.  3.  - VÉGLEGES ELNÖKSÉGI jegyzőkönyv_20201002.doc
 436 736 2020.11.06 10:56) ). 

 

d, A negyedik szakasz -  november 11. és december 31.- valószínűsíthetően  - a keltezés napján 

már tényszerűen január 11-ig -  legalább az év végig ismét a karatén jegyében telt illetve telik el. A 
jelenlegi helyzet szerint azt gondolom, hogy ez az állapot a következő év első félévének nagy 
részében is fenn fog állni, így a jövő évi tervezés meglehetősen nehéz, de főleg nagyon 
bizonytalan.   
Ezen időszak rögtön nagyon fontos döntések meghozatalával kezdődött. Két fontos kérdésben 
kellett az elnökségnek döntenie: 
 
egy,)  
A 2020. december elejére tervezett jubileumi közgyűlés, és évbúcsúztató megtartásra kerüljön-e? 
kettő,) 
Az ehhez szorosan kapcsolódó elnökségi ülést a megállapodott formában megtartsuk-e? 
A közgyűlési előrelátásunk kamatozott, döntésünk nagyon hasznossá vált e kiélezett helyzetben. A 
döntés szerint elektronikus úton lehetett az érdekelteket megszavaztatni a kérdésekről. A szavazás 
eredményképpen a jubileumi 25-éves közgyűlés elhalasztásra került, valamint a hozzá szorosan 
kapcsolódó elnökségi ülés is elmarad. Itt jegyzem meg, hogy az alapító okirattal kapcsolatos 
bírósági végzés a mai napig (2020.12.09.) nem érkezett meg.  
d:\ 2020=MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK\    2017-2020=MEEE-Közgyűlési és elnökségi ülések dokumentációi FONTOS 2019. március 2\  ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYVEK\ELN.JKV16 -  2020.  4.  - VÉGLEGES ELNÖKSÉGI 
jegyzőkönyv_20201107.doc 104 448 2020.11.14 16:22) 

 
Közben megteremtettük az elektronikus konferencia lebonyolításának lehetőségét a vezetőség és 
az fb. elnöke részvételével. 
  
December elején a beszámoló készítésének időpontjában is dúl a pandémia, sokkal nagyobb 
mértékben, mint az első hullám estén. Ennek ellenére a szigorító intézkedések sokkal lazábbak, 
nem rendeltek el teljes zárásokat, mivel a teljes zárlat a gazdaságot teljesen tönkretenné és a 
segítségnyújtási hajlandóság is jóval kisebb lett. Most a védőoltás - vakcina - minél előbbi 
előállításának drukkol a világ - benne mi Magyarok is -, míg mi is emellett a gyülekezés korlátozásában, 
az éjszakai kijárási tilalomban és maszk használatában véljük a megoldást megtalálni. 
Természetesen az egyesületi élet és a találkozók teljes felfüggesztése történt meg 2020. 
november 11.-ével, ami a közös találkozások és az ügyfélszolgálat megszűnésével járt. 
 
Szerencsére a tagokkal való teljes kapcsolattartás nem szűnt meg, sőt javult. Ez azáltal vált 
lehetségessé, hogy sikerült a MEOSZ segítségével egy kedvezményes - időkorlát nélküli beszélgetési 

idővel - flottás mobiltelefon-vonal előfizetésre szert tenni - 36-469-20-08-09 - a 20-as 
telefonhálózatban, vagyis a TELENOR-nál, úgy hogy egy új készüléket - LG 20 -  is sikerült ingyenesen 
megkapnunk.  Így Marschalkóné, az eddig saját költségén történő szervezéseket, beszélgetéseket a 
jövőben már költség-hatékonyan láthatja el, illetve beszélgethet a tagokkal. A jövőben a színházi 
szervezéseket Nelli, illetve a piknikeket Klicsné Erzsike is már ennek segítségével végezheti. 
 
A vezetőség a világ történéseit természetesen figyeli. Már az október 12-i híradásokból értesültünk 
arról, hogy a korábban is létező NEA pályázat ismét kiírásra került, az első beadási határidő 
november 11.-e volt. Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a korábban megszokott alkalmazás helyett 
teljesen újszerű felületen kissé átdolgozva jelent meg a pályázat illetve az űrlap. Farkas Zsolt 
alapos munkájának köszönhetően sikerült minden akadályt leküzdeni, és  2020. november 7.-én 
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beadtuk a pályázatot, amelynek befogadásáról, valamint formai megfelelőségről is értesítettek 
bennünket. Reménykedünk, hogy a kért 300.000 Ft megítélésre kerül. A teljesség kedvéért 
megemlítem, hogy a Fejér Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (Székesfehérvár, Rákóczi u. 
25.- www.fejercivl.hu; civil@echomail.hu ) szervezésben november 5.-ére egy tájékoztató előadást 
szervezett az MMK-ba „CIVIL-INFO – NEA 2021” címmel a pályázattal kapcsolatos tudnivalókról. 
Eleve kissé későn került volna lebonyolításra, továbbá sajnos a vírushelyzet miatt törölték is.   
 
A szokásokhoz híven a Humanitás újság megrendelése - 6 példányban összesen 14.400 Ft 
értékben 200 Ft/hó - megtörtént. Újdonság, hogy egyrészt késletett időben a honlapon 
olvashatóak a Humaniítás korábbi számai illetve elektronikus formában minden vezetőségi taghoz 
eljut.  
 
Marschalkó Ferencné hathatós közreműködésével - most már hagyományosnak mondhatóan harmadszor - 

elkészítette a 2021. évi kártyanaptárunk grafikai terveit. Mint ismeretes ennek fő célja, hogy 
egyrészt a segítsen az 1%-kon gyűjtésében és a tagtoborzásban. Összességében látványos 
sikereket, eredményeket nem értünk el egyik téren sem, de a befektetett energia és a költség azt 
hiszem arányos az elért eredményekkel. A kártya naptárak 2500 példányban a Extra Media 
Nyomda - Extra Media Nyomda, Székesfehérvár fecskepart - 19 600 Ft értékben december 7-re elkészültek. A 
kiosztásra a jövő év elején kerül sor. 
 

 

 
Örömteli hírt kaptunk a MEOSZ-tól. Talán már szokásos, hogy az év végén „karácsonyi 
ajándékképpen” támogatásban részesítik a tagegyesületeket. Ebben az évben is megkaptuk a 
támogatási szerződéstervezetet, amely szerint 2020. évben 33.000 Ft  - azaz harmincháromezer - 

értékben „bónusz” támogatást kap egyesületünk.  
 
A 2020. október 2.-a után érkezett tagi kérvényekről döntenünk kellett, hiszen nem tudhatjuk 
mikor tudunk elnökségi ülést tartani. 2020. december 9-10.-én emailes szavazást tartottunk a 
kérdések ügyekben. A 2020. december 10.-i határozatok alapján rögzítettük az egyesület 
taglétszámát.  
Az egyesület taglétszáma 2020. december 10.-én: 99 fő rendes tag, azaz az új alapszabály szerint 
tag, illetve 27 pártoló tag 126 fő, azaz összesen 126 fő.  
d:\ 2020=MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK\    2017-2020=MEEE-Közgyűlési és elnökségi ülések dokumentációi FONTOS 2019. március 2\  ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYVEK\ELN.JKV17 -  2020.  5.  - VÉGLEGES ELNÖKSÉGI 
jegyzőkönyv_20201210.doc 64 000 2020.12.17 11:18) 

 
Az alpolgármesteri tájékoztató után próbáltunk önkormányzati fenntartású - a kedvezményes bérleti 

lehetőség megmaradása érdekben – ingatlanban az átmeneti időszakra irodahelyiséget találni. Az egyik 
alternatíva az MMK földszinti illetve első emelet jöhetett szóba az akadálymentesítés miatt. Sajnos 
Kováts Rózsa igazgató asszonnyal való találkozó során kiderült, hogy nincs szabad hely. A másik 
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lehetőség az Esze Tamás utcai volt Vöröskeresztes helyiség lett volna, ahol jelenleg a polgárőrség 
kapott helyet. A találkozó nem jött létre, mert a vírus miatt az helyiség zárva tart.  
A volt Bánki iskolában jómagam jártam először, és érdeklődtem a lehetőségekről. Majd Balatoni 
Éva a DVG Zrt. munkatársával és Farkas Zsolttal tekintettük meg a lehetőségeket. Amennyiben a 
helyzet változatlan marad, akkor nekünk ez a hely - Bánki fszt. 10. - megfelelne. Mint, azt a személyes 
megbeszélésen is jeleztük kisebb átalakításokra lenne szükség az akadálymentesítés 
megoldásához.  
d:\ 2020=MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK\        2020=MEEE IRATOK - 2 0 2 0\2020-813 - MEEE - 1. tájékoztató az Alpolgármester Úrnek 2020.11.05.docx  328 022 2020.12.13 12:01) 
d:\  2020=MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK\        2020=MEEE IRATOK - 2 0 2 0\2020-814 - MEEE - 2. tájékoztató az Alpolgármester Úrnak 2020.11.28.docx  950 554 2020.12.13 12:10) 
 
Az év során:  
A közgyűlés jogszerű lebonyolításához elkészítettük a szükséges dokumentumokat -beszámolók, 

pénzügyi elszámolások, tervek -, a meghívót és ezeket pedig a hírlánc, illetve a posta segítségével 
minden érdekeltnek eljutattuk. Az év során megjelent hat hírlevél, amelyeknek elkészítése és 
eljuttatása a kialakult helyzet miatt kisebb nehézségekbe ütközött. Természetesen minden hírlevél 
olvasható. 
 
Sok-sok egyeztetés után az egyesület könyvelőjének személye 2021 évre vonatkozóan nem 
változik.  
 
Működött Grőb János és Marschalkó Ferencné kezelésében a facebook oldalunk. Kállai Félix 
hathatós támogatása nyomán a honlapunk. 
 
Tagjaink közül többen .- Németh István (nem tag-10 0000 Ft), Nagy György Csaba (20.000 Ft) Szabadi Julianna 500 

Ft, Landi györgyné (1000 Ft) Halmosi László (tomboladomány 3000 Ft) - pénzadományokkal segítették az 
egyesületet, a MOMERT - Urbán László tul.ig. - a pandémiával kapcsolatos előírások betartásához 
egy lázmérőt adományozott, míg az ügyviteli munka segítését a Jómagam Számítástechnikai Betéti 
Társaság - Gácsfalvi Bálint- - támogatta az iktatószoftverének használati jogának engedélyezésével. 
Beszereztünk egy az elavult a Kulxcs-Soft által már nem támogatott program helyett - 10033 Ft 

étékben - új házipénztár-kezelő programot.  
 
A tagjaink nagy része fegyelmezetten teljesíti anyagi kötelezettségét a tagdíj lerovásával. Sajnos 
még mindig elég sokan vannak azok, akik feledékenységből elmaradnak tagdíjukkal.  
 
A polgármesteri találkozón megállapodás született arról, hogy a időről időre beszámolunk az 
egyesületi történésekről és problémáinkat felvetjük. Eddig két alkalommal - 2020. november 5. és 

november 28. - jeleztünk Barta Endre alpolgármesterúrnak és dr. Kaja Editnek. A levelekre viszonylag 
nagy időkéséssel kaptunk részleges válaszokat. (2020-814 - MEEE - 2. tájékoztató az Alpolgármester Úrnak 2020.11.28.docx; 2020-813 - MEEE - 

1. tájékoztató az Alpolgármester Úrnek 2020.11.05.docx 

 
Kovács Ágnes a MEOSZ elnökasszony 2020. novemberében a Magyar Rehabilitációs Társaság  Vas 
Imre emlékérmét vehette át. Ez alkalomból gratulációs emailt küldtünk. Az karácsony és az évvége 
küszöbén a számos személynek, - MEOSZ vezetőség dolgozók, MEOSZ Fb, Rudas iskola, Momert, Extra Media - , 
szervezetnek fejeztük jókívánságainkat.   
A 25-éves évforduló és közelgő ünnepek kapcsán a facebookon és a honlapon köszöntöttük az 
egyesületet, a tagokat, a támogatóinkat, segítőinket. 

 

Összegezve: 
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Azt gondolom, hogy a 2020-as esztendő lecsordogált, igazából nincs mit értékelni, hiszen a 
koronavírus okozta közel féléves kiesés miatt alig-alig történt valami. Büszkék lehetünk arra, hogy 
amikor lehetett, akkor valamit szerveznünk, azt az időszakot jól használtuk ki, amibe még a 
törvényi kötelezettségteljesítés is belefért.  

Személy szerint nagyon sajnálom, hogy épp a jubileumi év sikeredett ilyen felemásra. Bízom 
abban, hogy - de valószínű legfeljebb 2021. második felében lesz lehetséges - a jövő esztendőben, ha nem is 
pótolni, de az elmaradt rendezvényeket meg tudjuk tartani.  

 

 ( 
 

Köszönöm, hogy időt szenteltek beszámolóm elolvasására, köszönöm figyelmüket, és 
türelmüket. 

 
 
Dunaújváros, 2021. április 19.  
 
 

Kondor László 
a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete elnöke 

 


