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1/2022. ÁPRILISI  H Í R L E V É L 

Rövidített elnöki beszámoló – kivonat - 
a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete - MEEE 

2021. január 1. – 2021. december 31. közti időszakáról 
(A teljes verzió képekkel a honlapon olvasható) 

I. A 2021-es év általános beszámolója 

Személyi  kérdések: 
- Az egyesület vezetésében lényeges változás nem történt. Mint ismeretes a beloiannisziak 
csatlakoztak az egyesülethez képviseletüket Karta Joanna látja el. Egy kihelyezett ülést tartottunk 
Beloianniszban. 
- Tibai Szandra más elfoglaltsága miatt egyenlőre a játékklub vezetését nem tudja vállalni. 

Adminisztráció: 
- Az év során az elnökségi üléseket megtartottuk, törvényi kötelezettségeinek eleget tettünk. 
Pályázatokat irtunk és számoltunk el. 
- Lényeges információ, hogy a 2020-as közgyűlésen megszavazott alapszabály módosítási javaslatok 
egy része jogszabályba ütköző volt, emiatt a cégbíróság nem hagyta jóvá, így a jelenleg a 2018-as 
alapszabály van érvényben, az alapszabályunk nem módosult. 
- A protokolláris kötelezettségünket elláttuk. (karácsony köszöntés, új évi kívánság, kitüntetteknek 
gratuláció, hírlevél feltétele a honlapra, stb.) 
- A 2021. évi közgyűlés jogszerű lebonyolításához elkészítettük a szükséges dokumentumokat -
beszámolók, pénzügyi elszámolások, költségvetés, vázlatos programterv -, a meghívót és ezeket 

elektronikus úton jutattuk el tagjainkhoz. A 2021. évi közgyűlést szeptember 22.-én a CAMPUS-ban 
tartottunk meg. Hasonló előkészületek folynak a 2022. évi közgyűléssel kapcsolatosan is, amit 
2022. május 11.-én szerdán 16. óráról tartunk a CAMPUS-ban 
- A közgyűlés előkészítéséhez elkészítettük a dokumentumokat, az elnöki beszámolót, a 2022. évi 
programtervet 0 2021. év gazdálkodási elszámolását, és a 2022. évi pénzügyi tervet. 
- A tagok tájékoztatását a honlapon és emailen oldottuk meg. Sajnos a hírlánc személyi és pandémiás 
okokból nem működött. 

Szolgáltatás: 
- Az egyesületi iroda működik, az ügyfélfogadás a megszokott rendben működött, kivéve a pandémiás 
időszakokat. 
- Farkas Zsolt számos akadálymentesítési kérdésekben adott tanácsot a hozzáfordulóknak (Horváth 
László, közös képviselők) és hivatalosan az önkormányzati beruházások kapcsán. 
- Ajánlásokat készítettünk támogatási kérelmekhez (pl.: Halmosi László) 
- Sajnos Rados Ágnes által felvetett a Rudas teljes akadálymentessé tételére tett javaslata nem valósult 
meg. 
- Szerencsére a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására vonatkozó erőfeszítéseink talán sikerrel jártak 
és 2022. április 6.-án  elindulhat a termelés a volt 108-a söröző helyén.  

Információ áramlás: 

- Az elmúlt év során jeleztük a hírlevéllel kapcsolatos azon változást, hogy a jövőben a papír 
alapú hírlevél ritkábban jelenik meg elsősorban takarékossági okokból, de ebben szerepet a 
kapott a pandémia miatti korlátozás is. 
- Az egyesület honlapján naprakész információkkal álltunk tagjaink rendelkezésére.  
- A HUMANITÁS lapszámai (a korábbiak és az aktuális is) olvasható az egyesület www.meee.hu 
honlapján 

http://www.meee.hu/
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- A gyors információk közzétételére használtuk a Marschalkó Ferencné (Grőb János) kezelésében 
facebook oldalunkat. 
- Használtuk a beszerzett szolgálati telefonunkat, Marschalkó Ferencné kezelésében. 
FONTOS új információ, hogy a szervezési kérdésekkel, kapcsolattartással 2022. január 1.-től  Klics 
Györgyné foglalkozik! 
- Egyesületünket Kállai Félix cikkei (Dunaújvárosi Hirlap és Online) tették ismertebbé. 
- Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a Polgármesteri Hivatallal. 
- A városi televízió és a Dunaújváros Hetilap munkatársai riportot készítettek a hátrányos helyzetűek 
számára indítandó foglalkoztatási lehetőségekről. 

Szponzoráció: 
- Kaptunk egy elektromos mopedet az önkormányzattól, Pintér Tamás polgármester jóvoltából, amit 
Dzjadiga Nelli vehetett át. 
- Tagjaink közül többen pénzadományokkal segítették az egyesületet. 
- Az Extra Média (Szabó Dániel) jutányos áron készíti el az egyesület éves kártya naptárát. 
- Kállai Félix a honlap működtetésének anyagi és szellemi hátterének megteremtésével járul hozzá az 
egyesület sikerességéhez. 
- A Dunaújvárosi Hetilap Szabó Ferenc segítségével az 1% gyűjtéséhez egy alkalommal jelentette meg 
hirdetést. 

Tagdíj: 
- A tagjaink (13 fő kivételével) fegyelmezetten teljesítik anyagi kötelezettségüket. Taglétszám 123 fő.  

Kapcsolatok: 
- A hátrányos helyzetűek társszervezetivel kezdődött megbeszélések megszakadtak. 
- A polgármesteri hivatali kapcsolatok színvonala, tartalma változó. Viszont támogató nyilatkozatot 
adtunk a zöld város pályázathoz. 
- A budapesti Hotel Héliában a MEOSZ éves rendes közgyűlésén 2021. szeptember 24.-én Farkas Zsolt 
és Kondor László küldött vett részt. 
- Ez évben (2021) ünnepelte a MEOSZ megalakulásának 40. évfordulóját a Parlament Vadász 
termében. Egyesületünket a MEOSZ-ban tisztségeket betöltő két személy Farkas Zsolt a MEOSZ 
felügyelő bizottságának tagja, valamint Szilágyi Miklós a MEOSZ jelölő bizottságának tagja képviselte, 
ahol kitüntetéseket adtak át. 
- A városban működő másik (székesfehérvári egyesülethez tartozó) csoport a korábbi 
szándéknyilatkozata ellenére,nem csatlakozott egyesületünkhöz. 
- A nyíregyházi Pro-Team Kft képviseletében eljáró kalocsai Molnár Istvánnal megkezdődőtt a 
hátrányos helyzetűek foglalkoztatását megvalósító projekt kivitelezése. (Úgy néz ki 2021. április 6-án 
megindulhat a munka a régi 108-as helyén.) 

Pályázatok: 
- Sajnos két év óta az önkormányzat nem ír ki pályázatot a civil egyesületek támogatására. Az itt nyert 
összeg bizony nagyon hiányzik a költségvetésünkből a bevételi oldalon. 
- A MEOSZ minden évben tagarányosan támogatja a  tag egyesületeit ami ez évben is megtörtént. 
Ennek felhasználásról időben rendben elszámoltunk a támogató a szervezet felé. 
- Az utóbbi években a MEOSZ általában a gazdasági év végén rendkívül támogatásban is részesíti a 
tagszervezeteit, ami szerencsére a 2021. gazdasági évben is megtörtént. Az elszámolás folyamatban 
van. 
- Fő működtetési forrásunk a Bethlen Alapítvány - a Nemzeti Együttműködési Alap (NEAO) pályázatán 
nyert összeg. Ezt a pályázatot ebben az évben is elkészítettük és a jó hír az, hogy ismét sikerült 
nyernünk. 
- A korábbi években (egy alkalom kivételével) is sikeresen pályáztunk. A pályázati pénzek szakszerű 
felhasználásáról az elszámolását elkészítettük és azt elfogadták. 
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II. A 2021-as év történései, kronológiája 

A 2020 tavaszán indult koronavírus járvány folytatódott 2021-ben is, így a 2021. év két részre 
osztható: az év első öt hónapja, majd a maradék hét hónap, ami szintén kettősséget mutatott. 

a, Az első időszak január 1.-től június 2.-ig a veszélyhelyzet feloldásig tartott. 
- Ebben az időszakban gyakorlatilag egyesületi élet szünetelt, kivételt képezett az adminisztratív 
teendők elvégzése. A legfőbb feladatainkat, a közgyűlési dokumentumokat, a kötelező jelentéseket, 
beszámolókat az eredetileg meghatározott (május 31.) időre elkészítettük. A MEOSZ által adott 
iránymutatás alapján ezeket a dokumentumokat a tagokkal megismertettük, és a 2021. május 21.-i évi 
első online módon megtartott elnökségi ülésen az észrevételek figyelembe vételével elfogadtuk. Az 
éves rendes közgyűlést 2021. szeptember 22.-én szüreti mulatsággal egybekötve megtartottuk. 
- Fókuszáltunk a pályázatokra, gondolkodtunk az egyesületi élet színesítésén, amelyre a Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató (NIR) által meghirdetett pályázat adott lehetőséget, azzal hogy 
gyakorlatilag önköltség nélküli kirándulásokat szervezzünk Budapestre. Farkas Zsolt és Samu József 
koordinálásával elkészült pályázat sikeres lett, és az első Hősök terére szervezett kirándulást 
kirándulás 2021. október 16-án 25 fő részvételével megtartottuk. A parlamenti látogatás 2022. 
május 14.-re tervezett ugyancsak 25 fő részvételével. 
- Folytattuk a négy éve megkezdett kártyanaptáros tagtoborzást, sajnos csekély eredménnyel 

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

Sok lelkes tagunk (a teljesség igénye nélkül: Klics Györgyné, Marschalkó Ferencné, Dzjadiga Nelli)  
segitő munkája nyomán elsősorban szabadtéren indult újra az egyesületi élet számos hagyományos és 
újszerű rendezvény formájában. Ennek eredményeképpen az alábbiak valósultak meg. 
1. Duna-parti piknikek - 2021. július 31. és 2021. szeptember 4.  (Klics Györgyné) 
Szabadtéren a rendezvények megtartására nagyobb lehetőség nyílott. Így a teadélutánokat szervező 
Klics Györgyné (Erzsike) több lelkes tagtárssal együtt megszervezte a nyári időszakban a Duna-parti 
piknikeket, amelyek nagy tetszésnek örvendtek. A látogatottság 20-30 fő közt volt. Az első július 31-én 
nagy melegben került lebonyolításra, főzéssel, sütéssel.  (sült debreceni, virsli, nyárson sült szalonna, 
csirkemell, krumpli stb.). A második már szeptember elején, 4-én volt, ahol is pizza-parti volt  (a Dózsa 
II-ben levő Lille Venn Étterem és Pizzéria hozta helyszínre a 10 doboz pizzát), összekötve palacsinta 
kóstolással, amit a tagtársak nagy szeretettel előre megsütöttek. A terület sajnos eléggé napsütötte, 
kevés fa, illetve árnyékos hely van, ezért napernyőket szereztünk be. 
Tervezzük, ezen hagyomány további folytatását. Várunk Téged is a jövőben 
2. Fagyipartik az Azzurro Fagyizóban-2021. augusztus 9. és augusztus 30. (Marschalkó Ferencné) 
Marschalkó Ferencné (Mártika) ötlete alapján új színfolttal bővült rendezvényeink repertoárja. 
Javaslatára első alkalommal 2021. augusztus 9.-én hétfőn került sor az Azzurro Fagyizó (Vasmű úti) 
teraszán az első fagyipartira.  A nagy melegben mindenkinek jól esett egy 2 gombócos hideg fagyi 
melletti beszélgetés, csevej, különösen azok után, hogy több mint egy éve tagjaink nem találkozhattak 
egymással. A megismétlésre 2021. augusztus 30.-án került sor. Köszönöm a szervezőnek. Terveink 
szerint a jövő év nyarat is színestjük hasonló találkozóval. Várunk Téged is a jövőben 
3, Közgyűlés és a szüreti mulatság - 2021. szeptember 22. 
Jó gyakorlat volt az elmúlt évben az, hogy az elmaradt locsolóbál helyett szüreti mulatságot tartottunk 
és ezt egybekötöttük a közgyűlés megtartásával, amelyet 2021. szeptember 22.-én tartottunk a 
CAMPUS- ban. 
Méltó - de sajnos nem a tervezett - ünnepséggel emlékeztünk meg az egyesület 25 éves születés-
napjáról. Közgyűlés után Farkas Zsolt rövid élménybeszámoló, visszaemlékezés formájában vázlatosan 
felvillantotta az egyesület életében játszott fő momentumokat, eseményeket.  Dzjadiga Nelli heroikus 
munkával elvégezte az egyesület fotótárában levő képek rendszerezését és mintegy 200 képet 
válogatott belőlük, egy power-pointos bemutatóra az elmúlt negyedszázad érdekesebb eseményeiből. 
A fotók a honlap galériájában (www.meee.hu/galéria) megtekinthetőek 
Ez évben is várunk  Téged a CAMPUS-ban 2022. május 11.-én 
4, MEOSZ rendezvények (Küldöttgyűlés  és  a  40 éves jubileumi ülés) – lásd fentebb 
A 40 éves évfordulóra készült összeállítás olvasható az egyesületi irodában és a honlapunkon is. 
5. Kirándulás Budapestre az 1896-os millenniumi emlékmű környékére - 2021. október 16. 
A korábban említettek szerinti lehetőséget kihasználva került lebonyolításra az első kirándulás. 
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Az őszi kirándulás kissé csípős reggellel, de napközben pazar napsütéses időben, remek hangulatban 
telt el. A látnivalók megtekintése két csoportban történt, két busszal. Az egyikben a kerekes-székesek, 
a másikban a többiek. A résztvevők szakszerű és nagyon alapos idegenvezetéssel ismerkedtek meg a 
környék látnivalóval, történelmi tényeivel. A tavaszi kirándulásra tisztelettel várjuk az érdeklődők 
jelentkezését. 
6. Színházlátogatások – (Dzjadiga Nelli) 
Színházlátogatási projektjeinket a pandémia kissé megtépázta. Végeredményben minden bérletes 
előadás megtartásra került és sikerült személyeket is találni a színvonalas produkciók megtekintésre. 
Csoportos színházlátogatásra nem került sor, döntően a járvány okozta külső és mentális okok miatt. A 
szervezést Dzjadiga Nellinek köszönöm. 
7. A körök működéséről - egy része beindult, más része sajnos nem -. 
A teadélután nagyjából a korábbiak szerint, a játékklub részlegesen beindult. Az időjárás (nagy 
meleg) nem tett jót a részvételi hajlandóságnak, így a rendszeresség kissé csorbát szenvedett. A 
jövőben számolnunk kell az időjárás okozta nehézségekkel. 
A rejtvényfejtő klub sajnos - miattam K.L. - nem éledt egyelőre újjá. Hasonló a helyzet a 
rejtvényversennyel is. A bocca verseny is elmaradt, de az idén tervezzük, itt is és Beloianniszban is. 
8, A legrégebben működő érdeklődési kör a kézműves műhely 
A kézműves műhely az első félévben az ismert ok (járvány) miatt, majd a szokásoknak megfelelően 
nyáron is szünetelt. A kör az ősszel beindult, és rendszeressé vált azáltal, hogy szokás szerint 
kéthetente tartották foglalkozásaikat. A féléves menetrend a következő volt: szeptember 14. és 28.; 
október 12. és 26.; november 9. és 23.; december 7. és 21. - keddenként 13-16 óra voltak az egyesület 
irodájában. (Az utolsó megtartása kérdéses a koronavírus miatt.) 
Sajnos minden erőfeszítés ellenére a kör létszámát nem sikerült bővíteni. Így sajnálattal vettem 
tudomásul azt a bejelentést, hogy a jövőben (2022.-től) sajnos a rendezvényeken tartott tombolához, 
(vagyis év végi, illetve tavaszi, őszi rendezvényeken) csak részben tudnak hozzájárulni a kézműves 
műhely által készített tombolatárgyakkal. 
9.,  Vezetői megbeszélések 
Elnökségi üléseket a feladatokhoz igazítva ebben az időszakban is megtartottuk. 
10, Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása – (Pro-Team Kft. Molnár István és Kondor László.) 
A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának megoldását mindig is szívügyünknek tartottuk. 
Úgy néz ki, hogy féléves kitartó munka után 2022. április 6-án sikerül beindítani a foglalkoztatást. 
11, Beloianniszi csoport – Karta Joanna 

A taglétszámunk a Beloiannisziakkal jelentősen emelkedett, így az átlagos létszámunk 120 és 130 fő 
közt mozog. A körülmények alakulása miatt sajnos csak szeptember 9.-én tudtunk személyes 
látogatást tenni náluk ahol körvonalazódtak az elképzelések, valamint a zökkenőmentes szervezés 
kialakítása érdekében Karta Joannát a csoport összekötőként megválasztotta az ottani szervezet. 
c, A második időszak második fele december 3.-tól december 31.-ig. 
A koronavírus helyzet ebben az időszakban ismét kritikussá vált. 
- A tervezett programok elmaradtak, többek között az évbúcsúztató. 
- November hónapban elkezdődött és lényegében be is fejeződött az iroda részleges rendbetétele, az 
adománykuckóra felszámolása Fekete Mária Magdolna aktivitásának és szorgos munkájának 
köszönhetően.  Köszönöm szépen. 
- Közel egy év telt el a jubileum óta. A jubileumra szánt ajándékcsomagok - jubileumi logóval díszített 
vászon-szatyor, emléklap, szalon cukor, az elkészült 2022.-es kártyanaptár, kulcstartó, vagy reklámtoll 
- átadását egyrészt a szüreti mulatságon, került sor, másrészt a hírlánc segítségével - néhány kivételtől, 
eltekintve - eljuttattuk az érintetteknek. 

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


