Elnöki beszámoló
a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete - MEEE
2019. január 1. - 2019. december 31. közti időszakáról,
és feladatkijelölés a 2020-as esztendőre
(A beszámoló szerkezete hasonló lesz az előző évihez, a
feladatok az Arabic Typesetting betűtípussal írtak.)

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 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 igazolványkészítés.
Munkámmal, energiámmal a fent megfogalmazott célok minél jobb színvonalon való
megvalósítására törekedtem.

Szervezeti felépítés, tisztségviselők, személyi kérdések
A tagok joggyakorlásának és érdekérvényesítésének szempontjából legfontosabb
éves rendezvény a közgyűlés, amelyet 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. Ilyen
például az egyesület működését meghatározó alapdokumentumok pótlása. Munkánkat a
jegyzőkönyv alapján készült határozatok könyvében leírtak szerint végeztük.
A vezetésben változás nem történt, 5 fő alkotja a vezetőséget, míg a
felügyelőbizottságot 1 fő elnök vezeti, és még 2 fő tagja van. A vezetőségi üléseken a

Készítette: - MEEE elnök

1./17. oldal

meghívott tagok általában megjelentek, vagy akadályoztatás esetén jelezték azt a vezetőség
felé. Mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy egy aláírási joggal bíró egyesületi
vezetőségi tag több esetben nem vett részt az elnökségi ülésen, és távolmaradásáról sem
tájékoztatta a vezetőket, illetve ígérete ellenére nem jelent meg. Az elnök feladata,
tisztázza a vezetőségi taggal távolmaradásának okait, illetve ha e
feladat ellátása nem fér bele az idejébe, akkor a jövőt illetően
célszerű lenne más számára átadni a vezetőséggel járó feladatokat.

A MEEE változatlanul ügyfélfogadást tartott. Az iroda a tagok és a segítségre szoruló
sorstársak rendelkezésére állt a téli és nyári szüneti időket kivéve. Kedden 10-14 óra között,
és csütörtökön 15-17 óra között látták el önkéntes elnökségi tagjaink az ügyeleti teendőket.
Munkájukat ismételten köszönöm. Az ügyeleti rendszert a továbbiakban is
ebben formában próbáljuk meg fenntartani.

Az egyesületi élet mozgatórúgóinak ezúton is köszönöm, hogy lelkes odaadó
munkájukkal segítették az egyesületi élet zavartalanságát, és hozzájárultak a sikerességhez.
A kézműves műhely vezetése változatlan, vagyis a szakmai irányítást, és az ezen
felüli teendőket két önkéntes pártoló tagunk látta el. Sajnálatos, hogy egyre kevesebben
vesznek részt a műhely munkájában, mivel a szaporodó egészségügyi gondok egyre több
társunkat gátolják a rendszeres, aktív közreműködésben. Az erőfeszítések ellenére, sajnos
újabb tagokkal nem bővült a kör. Erősíteni kell az új tagokkal való bővítést.
Önkéntes, megbízott pénztárosunk (rendes tagunk) a korábbi évekhez hasonlóan
csupa szív lelkesedéssel, mintaszerű pontossággal és alapossággal látta el az egyesület
pénzügyeit, és kisebb dolgainak beszerzését. Köszönjük szépen. Az egyesület arculati
képének kialakításában tevékeny részt vállalt, – logó, levélpapír, oklevél, pártoló tagsági igazolvány,
kártyanaptár nyomdai előkészítése, szervezési dokumentumok (vacsorajegyek) készítése – ami nagy
feladatot rótt rá. Változatlanul számítunk együttműködő, az egyesület
életét segítő munkájára.

A kirándulásszervezési feladatokat lényegében egy önkéntes elnökségi tagunk látta
el, hisz segítője egészségügyi okokból nem tudta vállalni e tevékenységgel kapcsolatos
feladatok ellátását. 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. Feladatként fogalmazható meg, hogy a kirándulással
kapcsolatban felmerült problémákat miként oldjuk meg. A közvéleménykutatás alapján igény van erre, de mégsem tudjuk kellő számú személy
részvételét biztosítani.

Alapító elnökünk szívügyének tekinti az egyesület zavartalan működésének, anyagi
feltételeinek megteremtését. Bizton számíthatunk rá egyfelől a pályázatok elkészítésében,
benyújtásában, másfelől az egyesület számszaki elszámolásának, jelentések, beszámolók
határidőre való kimunkálásában. Az elnök, az elnökség és a tagság is
továbbra is számít az alapító elnökünk gazdasági ügyeket kontrolláló
és az egyesület működését alapvetően meghatározó pályázatírási és
elszámolási feladatellátásában. Számítunk továbbá a MEOSZ-ban az
egyesületünk érdekérvényesítő tevékenységének érdekében, valamint az
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önkormányzati bizottságban, és az akadálymentesítési véleményezési
eljárásokban végzett munkájára.
helyi

A könyvelési feladatokat, valamint a hivatalos szervekkel való kapcsolattartást (NAV;
adóhatóság) változatlanul precízen, pontosan a megbízott könyvelőnk végzi. Az

egyesület hivatalos szervek felé való képviseletében és a könyvelési
feladatok
ellátásában,
valamint
az
egyesület
dokumentációs
rendszerének teljessé tételében a jövőben is számítunk aktív
támogató közreműködésére.

A tagok tájékoztatása több csatornán keresztül történik.
a, Az egyik a hagyományos forma a nyomtatott hírlevél. A hírlevél összeállítását a
begyűjtött információk alapján az egyesület elnöke végzi, a lektorálási és sokszorosítási
munkálatokban egy pártoló tag és az alapító elnök tevékenykedik. A címzettekhez való
eljuttatásában a hírláncosok segítenek, akiknek köszönjük a támogató munkájukat. Egy
kilépett pártoló tagunk feladatellátási körét csak részben sikerült egy rendes tagunk
belépésével megoldanunk, a Béke városrészi körzet ellátása még megoldásra vár. Feladat
a hírlevél rendszeressé
rendszer stabilizálása.

tétele,

új

rovatok

indítása,

a

hírlánc

b, Rendszeresen működik a Facebook oldalunk, (facebook.com/groups/1828703877374750)
döntően egyik alapító rendes tagunk jóvoltából, de aktív a hírek közlésében még két rendes
tagunk is. Feladat a Facebook oldalunk működtetése nyílt formában egyre
több személy elérése.

c, A honlap (www.meee.hu) kérdése azt hiszem, egy pártoló tagunk áldozatos munkája
során megoldódni látszik. A honlap nagyon exkluzív kivitelű, naprakész információkat
tartalmaz. Aki gyorsan és pontos információhoz szeretne jutni az egyesületünkről, valamint a
MEOSZ ügyeiről, továbbá az egyesületi élet híreiről kíván tájékozódni, annak ajánlom a
honlapunk rendszeres látogatását. A honlap látogatottsági adatai lekérdezhetők, ennek
alapján elmondható, hogy a honlapot havi 200 körüli alkalommal keresik fel. A tagok közül
kb. 40-50 fő látogatja több-kevesebb rendszerességgel. Külsős látogatói megkeresés csekély,
gyakorlatilag nulla. Feladat a honlap színesítése, a 25 éves anyagok
elhelyezése, közkinccsé tétele. Szorgalmaznunk kell, hogy a vezetők
rendszeresen adjanak anyagokat a honlap számára. Pl. a körök
életéről, eseményeiről.

Facebook oldalunk
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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 két alapító rendes tagunk munkássága nyomán. Megállapítható, hogy sok munkát,
energiát fektettünk be annak érdekében, hogy adataink a lehető legpontosabbak legyenek,
de 100%-os mértékben ez nem sikerült. A későbbiekben a pontatlanságok javítására kell
koncentrálnunk. Ez a munka nagyon fontos a hírláncos lista elkészítéséhez.
A tagdíjfizetési morál kissé javult, de még mindig nem kielégítő. Sajnos még október
hónapban is akad sok tagtársunk, aki nem rendezte az ez évi tagdíját vagy nem jelezte, hogy
nem kíván az egyesület tagja maradni. Feladat, hogy a tagdíjbefizetések
lehetőleg
határidőre,
megtörténjen.

de

legkésőbb

az

első

félév

végéig

A tagkönyvcsere lebonyolítása megtörtént. Az elnökségi határozat alapján
elkészültek a pártoló tagsági (33 fő) igazolványok, amelynek kiosztása folyamatban van a
hírlevél kézbesítéssel egy időben. Az év végéig minden érdekelteknek igyekszünk eljuttatni a
tagsági igazolványát. Feladat a pártoló tagi igazolványok kiosztása.
Alapító tagunk, egyben megbízott pénztárosunk jóvoltából elkészült az egyesület
oklevele. Első alkalommal jutalmaztuk oklevéllel a rejtvénybajnokság és a Boccia verseny
helyezettjeit. A rejtvényverseny első hat helyezettje pénzdíjazásban is részesült. A
továbbiakban az elkészült oklevelet a versenyeink díjazásánál használjuk fel. Javaslom,
hogy a 25. éves évfordulónkra
legyen az egyik ajándékunk.

készítsünk

egy

emléklapot,

és

ez

Minden évben fontos feladatunk a közgyűlési határozatok végrehajtása. A napi
ügymenet rendben zajlott, a kötelezettségeinknek eleget tettünk. (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.
Saját szervezésben számos rendezvényt bonyolítottunk le. A rendezvények szervezői
munkái nagy terhet róttak azokra, akik vállalták a feladatok végrehajtását.

Készítette: - MEEE elnök

4./17. oldal

A korábbi dokumentumok rendszerezése folyamatban van. Egy elnökségi tag a papír
alapúakat, - 2003-ig készen van – az alapító elnök az elektronikus iratokat rendszerezi oly módon,
hogy a 25. éves évfordulós kiadvány készítéséhez megfelelő anyagokat tudjunk előkészíteni.
Az egyesületben korábban történtek CD lemezen kerültek rögzítésre. Ezek a dokumentumok
az egyesület által vásárolt winchesteren kerültek archiválásra az egyesület elnöke jóvoltából.
Alapító elnök elkészítette az egyesület 25 éves kronológiáját. Feladatként jelölhető
meg a következő esztendőre, hogy az elektronikus és papír alapú
anyagok tételes rendszerezése megtörténjen, és az alapító elnök
által
elkészített
25.
éves
kronológiájához
kapcsoljuk.
Az
erőforrások hiánya miatt, a honlapon folyamatosan a készítés
folyamatában jelenítsük meg és gyűjtsük a dokumentumokat!

A munkálatokból egy rendes tagunk is alaposan kivette (balesetéig) a részét azzal, hogy
a készülő kiadványhoz anyagot gyűjtött, válogatott.
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 jövőben ennek
üzemeltetéséhez tonerek beszerzésére van szükség.

Az iroda bútorzatának áttelepítése jó ötlet volt, nagyobb tér könnyebb mozgást tesz
lehetővé. Az viszonylag népes elnökségi ülések (5 fő elnökségi tag, 3 fő felügyelőbizottsági tag, 6-7 meghívott tag)
megtartása is kényelmessé vált.
A pályázatfigyelési feladatokat egy elnökségi tag végezte. Sajnos számunkra nagyon
kevés alkalmas pályázat jelenik meg. Őszintén el kell mondani, hogy több figyelmet kell
fordítani a pályázatok követésére. A
pályázatfigyelés
hatékonyságán
feltétlenül javítani kell a jövőben.

Szerencsére a tárgyi eszközökben is sikerült gyarapodnunk, egyrészt saját forrásból,
másrészt adakozásból.
Saját forrásból: külső winchester - az adataink archiválására-, számítógép az oktatáshoz és
adminisztratív feladatok ellátására, egy laminálógép, számítógép hálózati eszköz – router -.
Adományként kapott eszközök: egy színes nyomtató, egy elektromos meghajtású
kerekesszék - az önkormányzat pincéjében elhelyezve -.
A mai szoftverekkel már nem kompatibilis szkennerrel egybekötött adományként kapott
nyomtatót szükségessé vált leselejtezni.
Ez év elején 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 (Fabó Éva Sportuszoda, Dózsa Mozicentrum, Dunaújvárosi
Aquantis Wellness- és Gyógyászati Központ, RUDAS Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma) az év során is az alapító
elnök látta el. Feltétlenül szükséges, hogy meglevő pozícióinkat
megtartsuk az új önkormányzati felállásban
kapcsolatot
az
új
polgármesterrel,
Pintér
önkormányzati képviselőkkel.
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is. Felvesszük a
Tamással,
és
az

Az egyesületben folyó munkánk elismeréseképpen a MEOSZ tisztségviselőjeként két
tagunk is aktív szerepet vállalhat. Ebben az évben a 2020-ban esedékes MEOSZ tisztújító
közgyűlését megelőzően a jelölőbizottság megválasztására került sor. Ismét sikerként
könyvelhetjük el, hogy a felügyelőbizottságunk elnökét elsöprő bizalommal választották a
jelölőbizottság tagjainak sorába. A jelölőbizottsági tagsággal kapcsolatos feladatokat most is
lelkiismeretesen látja el. Tárgyalt a pécsi, mohácsi, bonyhádi tagszervezetek vezetőivel, sőt a
gyulaival is. Hasonló a feladatunk, mint az önkormányzat estében.
Lehetőség szerint meg kell őriznünk a megszerzett pozícióinkat.
Célul tűzzük ki, hogy alapító elnökünk ismét tisztséget kapjon a
MEOSZ vezetésében.

Az Európai Uniós és Önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan a mozgóurna
kérelmek ügyintézésében jártunk el. A közelgő időközi országgyűlési
választásnál is ezt
egyesület vezetése.

a

feladatot

mindenképpen

magáénak

érzi

az

Nehezen mozgó, otthonukhoz kötött tagjainkat a lehetőségeinkhez mérten nem
hagyjuk magukra. Sajnálatos, hogy a volt önkéntes beteglátogatónk kiválásával a
beteglátogatói szolgáltatásunk nem működik, mivel állandó személyt nem sikerült találnunk
e feladat ellátására. Szerencsére tagjaink egymás sorsát szívügyének tekintve, konkrét
személy hiányban is a rászorultakat időről-időre az egyesület tagjai felkeresik, és gondjaik
megoldásában segíteni próbálnak.
A tagi létszám ez évben elhalálozás miatt nem csökkent. Az egyesület taglétszáma a
2019. október 17-i elnökségi ülést követően 4 fővel nőtt 8 fővel csökkent. A pártoló tagok
közül kilépett 5 fő, belépett 1 fő, a pártoló tagok száma 33-ról 29-re változott. A rendes
tagok közül kilépett 3 fő, belépett 3 fő, a rendes tagok létszáma változatlan 82 fő. Az
egyesületi tagok létszáma 29+82=111 fő.

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.
Feladatként fogalmazható meg, hogy a kézműves műhely, valamint a délutáni
programok vezetői, a tagok a rendelkezésükre álló és közérdekű információkat megosszák
velünk, és ezek a honlapon a lehető leghamarabb megjelenjen. Az ez évi
tapasztalatokból kiindulva nagyobb figyelmet kell fordítanunk az
adatvédelmi szempontok érvényesülésére. A tagokat kérjük, hogy az
információkat osszák meg velünk, ahogy az a Facebook oldalon
működik.

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. Ez nagy segítget jelent a MEOSZ felé
készítendő anyagaink elkésztése során, továbbá pontos képpel rendelkezünk
tevékenységünkről. Ezúton is köszönöm mindenkinek az alapos, precíz és rendszeres
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munkáját. Az elért eredmény megtartása fontos célkitűzés. Továbbra is
vezetjük az ügyeleti naplót, illetve az irodai eseménynaplót.

A vezetőség és a tagság kapcsolata akkor élő, és az egyesület akkor működik jól, ha az
információcsere állandó és folyamatos. A helyzet némiképp javult, de messze nem kielégítő.
Azon erőfeszítéseink, melyek arra irányultak, hogy a tagok aktívabbak és kezdeményezőbbek
legyenek, kevés sikerrel jártak. Változatlanul kevés visszajelzést kapunk, az is szájhagyomány
útján jut el hozzánk. Ennek egyik példája, hogy tagi vélemény figyelembevételével
változtattunk a hírlevél szerkezetén. A hírlevél elején a legfontosabb információkat
összegyűjtjük, ezzel könnyítjük tájékozódást. Sok-sok alkalommal kértünk véleményeket,
ajánlásokat, de gyakorlatilag ezek egyikére sem érkezett érdemleges javaslat, észrevétel.
Az információközlés négy pilléren áll:
A városi média a jelentősebb eseményekről tudósít. Próbálunk figyelni arra, hogy
minden jelentős eseményről tudósítsanak. Törekszünk rá, hogy felvegyük a kapcsolatot az
érintett médiákkal és legfontosabb információkat megosszuk velük. (DUOL hírek a városi könyvtár
ideiglenes akadálymentesítése.)
Az egyesület évek óta működteti hírlevél formájú információközlő rendszerét.
Véleményem szerint ez a forma betölti funkcióját, ezen keresztül, aki akarja szinte
„naprakészen” tájékozott lehet az egyesületi életről. A tapasztalat az, hogy a hírlevelet nem,
illetve csak nagyon felületesen olvassák el a tagok, amelyből számos félreértés született már.
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.;

szeptember 9. A következő esztendőben is tervezzük a hírlevél
készítését, kiegészítve a rejtvényversennyel, várhatóan évi 6-7
számmal. Megjelenések tervezett hónapjai: január, március, május,
augusztus, október, december. A megjelenések száma és terjedelme az
információktól és aktualitástól függően változhat.

A honlapunk - www.meee.hu - egy pártoló tagunk segítsége nyomán technikai
működése biztosított, másrészt a tartalmi rész anyagai dinamikusan, naprakészen
módosulnak az egyesület elnöke segítségével. A honlap látogatottságáról szót ejtve
elmondhatjuk, hogy a működés eddigi ideje alatt (a honlapunk, 2019 májusától működik ebben a
formában) fokozatosan nő. Ez azt jelenti, hogy havi 200 körüli felkeresés regisztrál, kb. 2-3
perces időtartamban. A külső személyek általi felkeresések száma elenyésző. Feladat a
belső látogatottsági adatok növelése, amit a honlap további
reklámozásával érhető el. Ami a külső személyek látogatottságának
növelése, - ezzel esetleg taglétszám növekedését vonhatná maga után
-, egy szponzorok által támogatott nyereményjáték indításával lesz
lehetséges. A jogi keretek, illetve feltételek kidolgozása egy
felkért ügyvéddel kidolgozás alatt van.

Azok a tagok, akik rendszeresen követik az internetet, a Facebook oldalunk - (MEEE)
jóvoltából sok jó és gyors információhoz
juthatnak. Az oldalon keresztül szerveződik a teadélután, játékklub és az előadások
meghirdetése. Érdeklődő tagjaink számos hasznos információt is nyerhetnek. Az egyesület
népszerűsítése érdekben a Facebook oldal október 17-től nyitottá vált.
Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete -
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Nagyon jó kezdeményezés volt a hétvégi filmajánló az egyik pártoló tagunk részéről.
Távozásával sajnos megszűnt. Érdemes lenne valakit, aki erre fogékony ezzel
a feladattal megbízni.

Az információáramlás visszafelé - tagságtól a vezetés felé - változatlanul nem működik.

2019. évi programjaink teljesülése
A korábbi évek hagyományos rendezvényei a gyógyfürdő kirándulás kivételével –
színházlátogatások, 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. Sajnos egyre kevesebben érdeklődnek,
illetve vesznek részt a kör munkájában, s az eddig tevékenykedő tagok is el-el maradoznak,
főleg az egyre gyakrabban felmerülő egészségügyi okok miatt. Vezetője nagyon lelkesen
vezeti a foglalkozásokat, innovációjával próbálja frissíteni a tevékenységi palettát. Két új
technológia - paverpol és fagravírozás - bevezetésével színesítette a kör munkáját. A készülő
munkákkal a tombolához, és egyéb ajándékozási alkalmak tárgyi (pl. várpalotai meghívás
ajándékcsomag) feltételeihez járulnak hozzá.
Bár minket nem vigasztal, de más szerveződések is létszámgondokkal küszködnek. Ennek
tudható be, hogy a két évtizedes hagyománnyal rendelkező „Mindannyian Mások Vagyunk”
Egyesület szervezésében a Rudas iskolában rendezett kiállítás ez évben elmaradt.
b, Az egyesületi rendezvények tagok általi részvételi költségei mindenki számára már
jól ismertek. Egyik elnökségi tagunk segítségével időben meghirdettünk egy cserkeszőlői
gyógyfürdős kirándulást, de sajnos elegendő jelentkező hiányában önálló kirándulás
szervezésére nem került sor. A kirándulással kapcsolatos információk (részvételi költség, időpont,
helyszín) időben több hírcsatornán (honlap, hírlevél, Facebook) megjelent, de a határidőig történő
jelentkezési létszám a gazdaságos szervezéshez szükséges létszámtól jócskán elmaradt. Nem
tehettünk mást, mint a jelentkező tagjainkat az EPI kiránduláson való részvételre
buzdítottuk. Végül is érdeklődő tagtársaink (kb. 6-8 fő) az EPI szervezésben mehetett
kirándulni Cserkeszőlőre 2019. július 27-én. Feltétlen beszélnünk kell a
kirándulások jövőjével kapcsolatosan,
jövőbeli teendőkre vonatkozóan.

és

döntést

kell

hozni

a

c, Az elmúlt évben sikerült elintézni, hogy a tagjaink a helyi élményfürdőt
kedvezményes feltételekkel vehessék igénybe. Ez évben is elküldtük a kedvezményt kérő
levelünket a fürdő vezetőségének, és a polgármester úrnak. Sajnos írásos választ nem
kaptunk, de szóbeli ígéret alapján az elmúlt évhez hasonlóan kedvezményesen vehettük
igénybe az élményfürdő szolgáltatásait.
Még 2018. augusztus 5-én akadálymentesítési szempontból a fürdőt bejártuk (alapító elnök és
az egyesület elnöke) és észrevételeinket, javaslatainkat, kéréseinket Cserna Gábor DMJV
polgármesternek és a fürdő igazgatónak eljuttattuk. Érdemi válasz, illetve intézkedés ez
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ideáig nem történt. Feladatként jelölhető meg, hogy ez akadálymentesítési
kérésünket újból írásban jelezzük az új városvezetés felé.

Egyik elnökségi tagunk kezdeményezésére a városi könyvtár bejáratának ideiglenes
akadálymentesítése megtörtént.
Az év elejei találkozó - 2019. január 16. és 17. - a jegyző asszonnyal és a Járási Hivatal vezetőjével
hasznos volt. Ennek következtében az év folyamán több felújítás során került sor az
adminisztratív szakaszban akadálymentesítési szempont szerinti véleményezésre,
javaslattételre. Alapító elnökünk ez évben is több kiviteli tervet nézett át. (Fabó Éva Sportuszoda,
Dózsa Mozicentrum, Dunaújvárosi Aquantis Wellness- és Gyógyászati Központ, RUDAS Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma)

Feladat az együttműködés még szorosabbá tétele, és a kivitelezések
során feltétlenül keressék meg az egyesületet akadálymentesítési
szempont szerinti véleményezésre. – Sajnálatos módon a Pentele
Klubháznál ez elmaradt. –
Segítséget kértünk a kártyanaptárunk terjesztéséhez. El kell
készíteni azon listát, amely tartalmazza azokat az intézményeket,
szervezeteket, vállalkozásokat, melyeket megkérünk a 2020. évi
kártyanaptárunk terjesztésére.
Célszerű újabb kísérletet tenni arra, hogy a városban levő
mozgáskorlátozott személyeket, valamilyen formában elérjük és meg
tudjuk szólítani. Alapszabály módosítást javasolunk a pártoló tagi
státusz megváltoztatására.
Az akkreditált foglalkoztatás bevezetésének vizsgálata.

d, A színházlátogatások terén semmi zökkenő nem volt. Megszerveztük a tavaszi és
őszi csoportos (március 30. Twist Olivér -18 fő-2 fő kerekes székes; és október 15. -10 fő; 0 kerekes székes Hajmeresztők) színházlátogatást, valamit az előző évad tavaszi és a mostani évad őszi
előadásaira, két személyre szóló bérletet - Kodály bérlet - vásároltunk. A csoportos
színházlátogatáson való részvétel is csökkenést mutat, általában 10-15 fő vett részt. A
bérletes előadásokra néha nehezen találtunk jelentkezőt. Az előadásokon részt vettünk.

(A 2019. év tavaszi bérlet előadásai: Twist Olivér musical; Tánccirkusz táncjáték; Holt költők társasága dráma;
Hajmeresztő krimi komédia; a 2019. év őszi bérlet előadásai: lásd fenn.)

A kulturális tevékenységek közül a színházlátogatások mindkét
formáját fenntartjuk. Az igényként megjelenő mozis programok
indítása a Dózsa Mozicentrum felújítását követően szerveződne.

e, Az év során két egyesületi találkozót szerveztünk.
ea, A tagok kérésére 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 szolgáltatta, oly módon, hogy előre leadott kéréseknek megfelelő
műsort állított össze. Jól szervezett, gazdag ajándékokkal teli tombola is volt. Bár a tavalyi
tapasztalatokat figyelembe vettük, mégis kissé korán került lebonyolításra e rendezvény.
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A tombolatárgyak száma a létszámhoz viszonyítva megfelelő számú volt. A fődíj egy
ajándékkosár volt. A tárgyak kapcsolódtak a húsvéti ünnepkörhöz, valamint nagyon sok
felajánlás volt a kézműves műhely alkotói részéről. Nagyon szépen köszönjük. Figyelembe
véve a jövő év ünnepek elrendezését - húsvét 2020. április 12. és
13.- javaslom a locsolóbál időpontjául 2020. április 22-ét.

eb, A nagy hagyományokkal rendelkező mikulás, karácsony és újévköszöntő-t 2019.
december 4-én a Campusban rendeztük. Az elmúlt évhez hasonlóan a műsort a Rudas
diákjai, a zenét a Rudas stúdiósa szolgáltatta. Bár a hírlevélben és a Facebookon is felkérés
jelent meg a zenével kapcsolatos igényekre vonatkozóan, sajnos ezúttal csak néhány igényt
kaptunk. A műsort ez évben is színesítette a Sándor Frigyes zeneiskola tanára, aki
tangóharmonikán adott elő néhány karácsonyi szerzeményt. A tombola ezúttal is nagy
sikernek örvendett. Az egyesület két éves nagy rendezvényét a jövőben is
megrendezzük. Az egyesület fennállásának
méltóképpen kell megünnepelni.

25.

évfordulóját

is

Tomboladíjak a locsolóbálon

f, Immáron két esztendeje született a játékklub ötlete. Ebben az esztendőben a klub
irányítását egy lelkes, agilis önkéntes tagtársunk vette kezébe, és a társasági élet irányító
motorjává vált. Gyakorlatilag egy-két alkalmat leszámítva - betegség, hirtelen közbejött elfoglaltság,
foglalt terem stb.- rendszeresen minden csütörtökön délután 14.00-16.00-ig 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. Az egyesület
bérelt helyisége a jelen igények mellett biztosítja a meghitt, barátságos légkört a résztvevők
számára. A játékklub a jövőben is folytatódik.
g, A múlt év közepétől működik a társalgós teadélután. A teadélután is korábbi
pártoló tagunk szervező munkájának eredménye. Elévülhetetlen érdemeket szerzett egy
önkéntes pártoló tagunk, 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 azt kell elmondani, hogy elég kevesen élnek a
lehetőségekkel, és zömmel mindig csak a törzstagok vannak jelen. Nagyon jó lenne, hogy ha
a többi tagtárs is egy-két alkalommal meglátogatná a foglalkozásokat, betekintést nyerne a
hangulatba, és így remélhetőleg a gyakoribb - nemcsak az évi kettő - találkozásokra való igény is
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kialakulna bennük. Az előző két rendezvény időpontjait, valamint a résztvevők személyét az
ügyeleti napló rögzíti. A teadélután a jövőben is folytatódik.
A tagok részéről - a közvélemény-kutatás alapján - felmerült az igény, hogy jó időben szervezzünk
sütögetős piknikszerű találkozókat. Szerencsére ebben az évben lelkes tagtársaink a
teadélutánok vezetőjének segítségével, két alkalommal - 2019. június 22-én és 2019. október 26-án
- a Felső-Dunapart részen a Barátság városrészben - szervezett jó hangulatú, egész napos találkozót.
A találkozón a teljes napon a szervezők és lebonyolítók vettek részt. A rendezvényt az
egyesület hírforrásain tettük közzé, és be is számoltunk annak sikerességéről. Ez annyit
jelent, hogy a rendezvényen a nap folyamán a tagok közül 10-15 fő fordult meg. Úgy
látszik, hogy a közvélemény-kutatással egyezően e találkozási
formára szükség van, így a nyári hónapokban tervezzük be ezen
rendezvény több alkalommal való lebonyolítását.

h, Az adománykuckó időleges jelleggel egy vezetőségi tagunk, és segítőtársai
közreműködésével a húsvéti ünnepek előtt, és adventkor csekély érdeklődés mellett
működött. Ez évben az adventi időben nem lesz adománykuckó. Egyszeri alkalommal került
lebonyolításra „Szépségápolás minden tekintetben” című gyakorlattal egybekötött előadás
(arcápolás és sminkdélután). Bármennyire is jó gondolatnak látszik, az
adománykuckó, de a további sorsa átgondolást
helyzet a smink-körrel kapcsolatosan is.

igényel.

Hasonló

a

i, Sajnos a csillagászati és asztrológiai előadások életben tartása nem sikerült. Ez
évben már nem volt előadás, foglalkozás. Sajnálatos, mert egy jó kezdeményezésnek
tartottam.
j, Boccia verseny (8 fő)
Az egyesület korábbi idejében többek számára népszerű foglalatosság volt a BOCCIA
játék. 2018 őszén a felügyelőbizottság elnöke irányítása alatt szerveztünk egy versenyt azzal
a céllal, hogy ismét felélesszük a sportkört, kedvet csináljunk a rendszeres mozgáshoz. A
rendszeres mozgásra a már említett felmérés szerint lenne igény, de mégsem sikerül
megtalálni azokat a személyeket, akik rendszeres testmozgásban vennének részt. Így a
tervezett pl. heti, kétheti rendszeres találkozókat nem sikerült megszervezni. Ellenben a
nyárvégi - 2019. augusztus 24-én - megrendezett Boccia találkozón népes versenyzői gárda (8 fő), és
számos néző jelent meg a kiváló napsütéses időben az MMK udvarán. A versenyzők magas
létszáma miatt az idén páros versenyt rendeztünk. Folytatjuk az évi egy-két
alkalommal meghirdetett versenyt
elején, a másikat nyár végén.

az

MMK

udvarán,

egyet

a

nyár

Ez évben több újdonságot is kínáltunk a kedves tagok részére.
k, Egyesületi rejtvényfejtő bajnokság indítása (7 fő)
A bajnokságot még 2018 őszén hirdettük meg, de a megvalósítás különböző okok
miatt kissé csúszott. A feladattípusok kiválasztása, azok ismertetése és a lebonyolítás
rendjének ismertetése a tagsággal megtörtént. A verseny menetrendjére vonatkozó
megbeszélést január elején megtartottuk, és megállapodtunk abban, hogy a hat fordulót
minden hónap utolsó csütörtökén tartjuk. A résztvevők számával elégedettek lehetünk, de
szeretném, hogy a jövőben eddig kevésbé aktív tagok is bekapcsolódnának a versenybe. A
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verseny különlegességét az adta, hogy a helyezettek az új egyesületi oklevél mellett
pénzdíjban részesültek. Célunk, hogy 2020-ban az ez évi lebonyolításhoz
hasonlóan kívánjuk megszervezni a II. MEEE rejtvénybajnokságot.

l, Rejtvényverseny (4-5 fő)
Nem volt a terveink között, de a színesebbé tétel és talán az olvasottság növelése
érdekében, egyelőre kedvtelési szinten új rejtvényrovattal bővítettük az időszakosan
megjelenő hírlevelünket. Az újságban folytatjuk a rejtvényversenyt, s
reméljük
formába.

időközben

többen

kapcsolódnak

be

ebbe

a

szórakozási

m, Számítógépes ismeretek oktatása (5 fő)
A jelentkezők száma itt is alacsony, de ez esetben ez nem hátrány. Az oktatás az év
folyamán hétfői napokon volt, ami február középén indult. A foglalkozások heti
rendszerességgel történtek, kivéve egy-két alkalmat. (elfoglaltság, ünnepnapok – húsvét, pünkösd -)
Az ismeretátadás indítási késlekedésének az volt az oka, hogy a rendelkezésre álló
számítógépeinket rendbe kellett tenni, illetve egyet be kellett szerezni. Viszonylag hosszú
ideig nem találtunk a beüzemelési munkálatokra vállalkozót. De egy számítástechnikai
szakember személyében sikerült egy olyan személyt találni, aki mindig segít problémáink
megoldásában. Ősszel, sajnos az egyesület elnöke a szeptember hónap folyamán
rehabilitációs kezelésen volt, októberben pedig sűrű elfoglaltság miatt nem volt oktatás.
Terveink
szerint
folytatjuk
a
számítástechnikai
ismeretek
oktatatását
gyakorlati
tudás
átadásával,
így
a
Facebook
használatával, a böngészőprogramokkal és a levelezőrendszerekkel
való ismerkedéssel.
A jövő évre tervezett program újdonságok.
1, Tervezzük egy rejtvényklub indítását (egyesület elnöke), ahol
közösen
fejtenénk
meg
különböző
típusú
rejtvényeket,
és
megbeszélnénk a különböző rejtvényfejtési technológiákat, ötleteket.
2,
Leendő
tagtársunk
vezetésével,
egy
kártyaklub
indításban
gondolkodunk, ha lenne néhány erre fogékony tagtársunk, aki
rendszeresen részt venne a klubfoglalkozásokon.
3, Tervezzük, hogy a honlap olvasottsági létszámának növelése
céljából, szponzorok által felajánlott nyereményekkel rejtvényfejtő
versenyt indítunk.

Külső kapcsolatok
a, MEOSZ és tagszervezetivel való kapcsolatok, a hozzá kapcsolódó szerveződések
Változatlan a kapcsolattartás az alapító elnökünk személyében, aki a MEOSZ
felügyelőbizottságában tevékenykedik, így egyesületünk képviseltetve van a MEOSZ ügyvivő
testületében. Alapító elnökünk a 102/2011 (VI.29.) rendelet szerinti bíráló- véleményező
bizottságnak változatlanul póttagja.
Ismeretes, hogy a következő esztendőben esedékes a MEOSZ tisztújító közgyűlése. Az
előkészületek ez év májusában Hajdúszoboszlón megkezdődtek azzal, hogy az ez évi rendes
közgyűlésen a jelölőbizottság megválasztásra került. Felügyelőbizottsági elnökünk jelentős
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támogatottsággal került be a jelölőbizottságba. 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.
Feladatunk, hogy lobbizzunk annak
elnökünk a MEOSZ ügyvivő körébe a
képviselhesse egyesületünket.

érdekében, hogy
következő ötéves

az alapító
ciklusba is

A jövőben érdemes lenne a mohácsi, gyulai, szekszárdi, székesfehérvári, győri
tagszervezetekkel való szorosabb együttműködést kialakítani.
A tagegyesületek
alábbiakat:

tapasztalatai

alapján

át

kellene

gondolni

az

a) pártoló tagi rendszerünket,
b) az akkreditált foglalkoztatás lehetőségét,
c) a szervezetfejlesztést, a tagi fiatalítás
hatékonyabb tagszervezési mód kidolgozását,

szempontjából

egy

d) valamint a megyei tagegyesületekkel és csoportjaikkal (Mezőfalva,
Rácalmás) való együttműködés kereteit,
e) a mohácsi tagszervezethez egy kirándulás szervezését a tavasz
végén, nyár elején.

b, A várpalotai Rákóczi-telepi Baráti Kör Egyesület „Pléh” csárda nap 2019. július 13.
A tavasszal – április - 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 főzőversenyen. Az ajándékok java részét a
kézműves műhely alkotásai adták - párna, fagravírozás, stb. -, továbbá hozzájárultunk a
tombolasorsolás ajándékaihoz. Feladat a december 4-i karácsonyi műsorra
való meghívás, és 2020. május végén esedékes Parázs-Varázson való
vendéglátás megszervezése.

c, Önkormányzati kapcsolatok
ca, Irodabérlés, és közösségi tér ügyfelek
Több kritika érte a vezetést amiatt, hogy irodát, illetve közösségi helyiséget bérel. A
kritika sajnos most sem szemtől szembe érkezett, de a döntésünk megalapozott és a
bírálatot, mint elnök tudomásul veszem, de semmilyen változtatási indítvánnyal nem kívánok
élni. A kedvező bérléssel, illetve a 8. emeletről a földszintre való költözéssel az egyesület
olyan feltételek közé került, ahová bárki az ügyfélfogadási időben, illetve a foglalkozásokra
kényelmesen bejöhet. A hivatalos munkákat - pl. hirlevél 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, a játékklub, a teadélután, a különböző előadások. Az
indoklásból is látszik, hogy az egyesület zavartalan és a 21. században elvárható színvonalú
működése érdekében, a bérleményre ilyen kedvező feltételek mellett a szervezetünknek
égető szüksége van. A kis klubéletnek van legalább tere, s ha ez is megszűnik, akkor az
egyesület végérvényesen bezárhatja kapuit. Azon javaslat, miszerint a megtakarított
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összeget segélyezésre kellene fordítani sem jogilag, sem gazdaságilag nem járható.
Kiemelt feladatunk, hogy az irodabérlést a jelenlegi bérleti díjhoz
közeli összegen tudjuk biztosítani. Ezzel tagjaink számára a
közösségi teret, valamint a nyugodt munkához való feltételeket meg
tudjuk teremteni.

cb, Marketing és ügyfelek
Örömteli, hogy egyre többen keresik meg az ügyfélszolgálatot segítségkérés céljából.
Az egyesületről részben a kártyanaptárunkon lévő információkból értesülnek. Ez a
segítségnyújtáson kívül azzal is jár, hogy néhány új taggal bővül egyesületünk. Az
önkormányzatnak ebben a tevékenységben annyi szerepe van, hogy a kártyanaptárunk
célközösség felé való eljuttatásában segít. Ez évben is, és jövőre is
szándékozunk információhordozós kártyanaptárt készíteni. Úgy tűnik,
hogy
a
székesfehérvári
Extra
Média
Nyomda
Kft.
extranyomda@enternet.hu - ajánlata igen kedvező 6 Ft/db+ÁFA=7.62
Ft/db áron.

2020. évi marketing naptárunk

cc, Önkormányzatban való képviseletünk, akadálymentesítési véleményezés
Alapító elnökünk az előző önkormányzati ciklusban képviselte a mozgáskorlátozottak
érdekeit az önkormányzat városüzemeltetési bizottságában. Ennek eredményeképpen, nem
tökéletes, de kompromisszumokkal elviselhető a sorstársaink számára a város
akadálymentesítési és parkolási szempontból. Természetesen van még bőven megoldásra
váró feladat.
Az év elején hathatós lépéseket tettünk annak irányában, hogy ismételten a korábbi
gyakorlatnak megfelelően a városban folyó nagyszabású építkezéseknél, a felújítások
tervezésekor a dokumentációkat akadálymentesítési szempontból véleményezzük, valamint
kivitelezésekkor betekintést nyerjünk a megvalósítási folyamatokba. A tervek áttekintése
tekintetében az együttműködés mintaszerű, példaértékű volt, (ld. fentebb felsorolt munkákat), de
a kivitelezések ellenőrzésében már kevesebb feladat hárult ránk. A jövőben törekedünk arra,
hogy a kivitelezéskor is ráhatásunk legyen az akadálymentesítési szempontok
érvényesítésére, így pl. elkerülhető legyen az élményfürdőben tapasztaltak megismétlődése.
Több tagtársunk közbenjárása során, egyelőre ideiglenes formában sikerült
megoldani az akadálymentesítést a város egyik legforgalmasabb kulturális intézményében a
városi könyvtárban.
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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 közlekedési lámpák ügyében. Felmértük a helyzetet, fényképet készítettünk az
inkriminált helyről, a feljegyzés is elkészült, amit Nagy Zoltánné fogadóóráján – június - adtam
volna át. Felvetésemre, elmondta, hogy a járdafelújításoknak megvan az ütemezett rendje,
ebbe most már nem tud hatékonyan segíteni. Az elmúlt évi decemberi elnökségi ülésen
vetődött fel a közlekedési lámpák ügye, nevezetesen az, hogy a rövid ideig tartó zöld jelzés
miatt a mozgáskorlátozottak nem tudnak szabályosan, és nagyobb veszély nélkül átkelni. A
rossz időjárás, valamint az elfoglaltságok miatt a megjelölt kereszteződések felmérése, csak
május végén történt meg. A problémát jeleztem telefonon az illetékesnek, de a már
megrendelt átalakítások miatt azt a választ kaptam, hogy az új költségvetés tervezési
időszakban kellene jelezni a problémát. A megszerzett pozícióinkat szeretnénk
megőrizni,
ennek
érdekében
felvettük
a
kapcsolatot
az
új
városvezetéssel, Pintér Tamás polgármester úrral. Mindenképpen
célunk, hogy az önkormányzat városüzemeltetési bizottságában legyen
képviselete az egyesületnek, a mozgáskorlátozottak érdekérvényesítő
szerepét szeretnénk legalább megtartani, de inkább erősíteni.
Jelezni kellene a járda javítását, valamint a forgalmi jelzőlámpák
problematikáját!

d, Civil szervezetekkel való kapcsolatok
da, Dunaújvárosi Epilepsziások 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, ami azon nyugszik, hogy számos tagunk „kettős
állampolgár”, azaz mindkét egyesületnek tagja. Ezen tény komoly biztosíték arra, hogy a
jövőbeli együttműködés mindkét szervezet számára előnyös legyen.
Őszintén kell beszélni arról, hogy a kapcsolat vezetői szinten többszöri kísérlet
ellenére nem erősödött, talán az is megfogalmazható, hogy erősen lazult, ez évben
gyakorlatilag teljesen formálissá és véletlenszerűvé vált. Történt mindez annak ellenére,
hogy az egyesület vezetőjeként próbáltam a két egyesület közti kommunikációt javítani, de
be kell látnom kevés sikerrel. A honlapon biztosítottunk információs felületet, de sajnos ez
idáig a lehetőséggel nem kívántak élni.
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db, „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület
A „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesülettel, kötődésünk abban állt, hogy évente
rendszeresen részt vettünk az Egyesület által meghirdetett „Ez vagyok én” kiállításon. Sajnos
náluk is jelentkezik az elöregedés jelensége. Egyre kevesebben vonhatók be az aktív
munkába, így a még „hadra foghatókra” egyre több feladat hárul, amit, bizony már nem
tudnak ellátni. Nagy szomorúsággal vettük azt a hírt, hogy a két évtizedes hagyományra
visszatekintő kiállítás ez évben nem kerül megrendezésre. Egyesületünk életében is nagy
törést jelent ez, mert a kézműves műhely munkásságának egyik fő motivációs erejét
vesztettük el.
dc, Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesületének dunaújvárosi csoportja
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.
A Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülettel kapcsolatos információk
beszerzése, a MEOSZ álláspontjának megismerése a szervezettel
kapcsolatosan.

dd, Iskolai kapcsolatok
dda, Akadálymentesítési felmérés
Jó a kapcsolatunk a város középiskoláival is. 2018-ban a Rudas és a Pannon iskolák
vállalkozó tanulói segítettek egy átfogó felmérést készíteni a város útvonalairól
akadálymentesítési szempontból. E munkát ugyancsak alapító elnökünk irányította. A
volumene miatt a szakmai összegzés és javaslattétel a jövő év feladata lesz. E feladat
elvégzése ez évben nem sikerült. Végig kell gondolni, hogy érdemes-e
még a kérdéskörrel foglalkozni. Véleményem szerint, igen mert az új
városvezetés talán fogékonyabb lesz ezekre kérdésekre, mint az
előző. A középiskolákkal érdemes lenne felvenni a kapcsolatot,
miként teljesíthetnek kötelező közösségi szolgálatot az egyesület
keretei között.

ddb, Érzékenyítő foglalkozások
Az általános iskolai kapcsolataink lazábbak. Egy tagtársunk a hagyományoknak
megfelelően az általános iskolákban megtartotta az esélyórákat, igaz gyakorlatilag erre az
egyesületnek semmi rálátása nincs. Ezen órák szervezése, lebonyolítása a „Mindannyian
Mások Vagyunk” Egyesülete keretében történik.
Összegezve

Azt gondolom, hogy a 2019-es 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 legalább
15-20 fős aktív mag, aki vállán viszi az egyesületet. Az is jó, hogy a korábbi néhány személy mellett 57 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-ben elért eredményeket, sikereket, és
kudarcokat. Ezek fényében tudjuk kijelölni a 2020-as céljainkat, a megvalósításhoz kapcsolódó
feladatainkat (a Arabic Typesetting betűtípussal szedett szövegrészek a
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feladatok, melyek a programokhoz kapcsolódnak), 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.

Ebben bízva kívánok mindenkinek:
családja körében eltöltött kegyelemteljes, szeretetteljes, békés, boldog karácsonyi
ünnepeket, és idegességtől, stressztől mentes, és főleg erőben, egészségben végigélt
boldog új esztendőt, valamint az egyesületnek pedig egy még szebb jövőt!
Köszönöm, hogy időt szenteltek beszámolóm elolvasására, köszönöm figyelmüket, és
türelmüket.
Dunaújváros, 2019. december 12.
Kondor László
a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete
elnöke
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