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Kedves Tagtársak! 

A 2020. február 15-én megtartott rendkívüli közgyűlésen új tisztség-
viselőket választottak küldöttjeink. A jelölés és választást követően így 
egyesületünk ötödik elnökeként köszöntök most mindenkit.  
 
A titkári tisztséget – mint elnevezést - alapszabály módosítással 
megszüntettük és minden feladatmeghatározás érintetlenül hagyása 
mellett alelnökre módosítottuk. Erre a tisztségre Kollár Ferencnét 
választottuk meg, az ő helyére pedig az elnökségbe Birkás Jánosnét. 
 
Hogy miért ez a változás? Részben Szabó József elhalálozása miatt kellett új elnököt választani, másrészt az 
elmúlt évek tapasztalata alapján ki kell mondani, ha azt szeretnénk, hogy egyesületünk - a jelenlegi vezetés 
mandátumának lejártát (2023. május 28.)  követően is - színvonalasan tudjon működni, most kell meghozni több 
előre mutató intézkedést. 
 

Elöljáróban tudni kell, hogy a jelenlegi tagság összetétele ugyan nagyban mélykúti személyekből áll, de szívesen 
csatlakoznak hozzánk a környék településeiről is. Így a jánoshalmi és a bácsalmási járás területéről, de Baja és 
Kiskunhalas környékéről is vannak tagtársaink. A 700 fős egyesület szolgáltatásainak biztosítását, programjainak 
szervezését már jelenleg is kettő személy végzi teljes munkaidőben és még a sok önkéntes munkatárs is besegít, 
akik nélkül feladatunk egy részét nem tudnánk ellátni. 
 

Így ebben az évben szükségessé válik az egyesület foglalkoztatási akkreditációja. Amennyiben a tervek valóra 
válnak, legalább öt egészségkárosodott munkatársat szeretnénk foglalkoztatni részmunkaidőben, állami 
bértámogatással. Ebben az esetben a választott tisztségviselők mellett fizetett alkalmazottak végeznék az 
ügyintézést, a szerveséi feladatokat, a szociális segítést, beteglátogatást, különféle klubok irányítását.  
Az akkreditációs eljárásnak egyszeri költsége 250 ezer Ft, melyet előzetes információink szerint a MEOSZ, 
költségvetéséből biztosítani fogja részünkre. 
 

Azt is őszintén el kell ismerni, hogy az elnökség, a küldöttek, az önkéntesek többségének életkora igen 
előrehaladott. A mostani idősödő korosztály aktivitása, hozzáállása eredményez még társadalmi munkát, de az 
utánunk következőktől már ez teljes mértékben nem várható el. 
 

Tehát két út áll előttünk, vagy válasszuk az alapszabály módosítás adta foglalkoztatási lehetőséget és ezen a 
szinten, vagy még jobban tudjuk végezni egyesületünk tevékenységét, vagy szerényebb programokkal, kisebb 
energiával, aktivitással tudunk csak „működgetni”. 
 

A jelenleg felállt elnökség és a küldöttek amellett szavaztak, hogy próbáljuk meg a nehezebb utat, amellyel 
megőrizhetjük egyesületünk színvonalas működését, biztos személyi hátteret, valamint anyagi alapot tudunk 
teremteni a 2023. május 28-án megválasztandó, utánunk következő tisztségviselők számára is. Megadjuk ezáltal 
is a tagság részére a jobb és minőségibb szolgáltatások igénybevételének lehetőségét.  
 

Ehhez kérem az elnökség nevében is Tagságunk bizalmát, eddig is tapasztalt pozitív hozzáállását, támogatását.  
 

Mindenkinek jó egészséget kívánok az elkövetkezendő időre, hogy minél többen, hosszú ideig tudjanak élni 
egyesületünk szolgáltatásaival, részt venni programjainkon és együtt örülni sikereinknek. 
 
Mélykút, 2020. március 6. 
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