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3/2018. MÁRCIUSI  H Í R L E V É L  

 

E GY E S Ü L E T I     É L E T     H I R E I 
Hírturmix – hírek röviden 

 
1, A locsolóbál tapasztalatai 
Az időjárás kedvezőtlen alakulása ellenére, hosszú évek kihagyása után 2018. március 21-én a Dunaújvárosi 
Campus éttermében került lebonyolításra a Locsolóbál. A jó hangulatú rendezvényen 44 fő vett részt. Ezúton 
köszönöm mindazoknak, akik zenei javaslataikat eljutatták hozzánk, így ennek nyomán sikerült mindenki kedvére 
való zenei összeállításokat készíteni a Rudas Stúdiónak. Köszönjük a Rudasnak, hogy a technikai felszerelések 
biztosításával hozzájárult az est hangulatos lebonyolításához. Köszönjük a tombola felajánlásokat is! A márciusi 
hektikus időjárási tapasztalatok szerint a jövőben érdemes a locsolóbált áprilisban szerveznünk.  
 

2, Logo szavazás 
Köszönjük mindenkinek, aki eddig leadta szavazatát az egyesület logójára vonatkozóan. A HÍRLEVÉL elmúlt havi 

2. számában, illetve a honlapon megtekinthetők a versenyben levő logók.! Változatlanul várjuk szavazataikat! 

Kérjük a tagokat, hogy szavazatukkal segítség a vezetőség munkáját. Szavazni lehet írásban, levél útján, telefonon 
az ügyfélszolgálati időben, emailen, a honlapon és a facebookon, 2018. április 30-ig. (kiterjesztett határidő) 

Kérek mindenkit a határidő pontos betartására. 
A végleges logó eldöntésére az éves rendes közgyűlésen kerül sor!  

 

3, Szinházlátogatásról  (www.bartokszinhaz.hu) 
Az időjárás okozta nehézségek és a színház műsorának hiányában, illetve az ünnepek kapcsán elcsúszott hírlevél 
aktuális információkkal nem, hanem csak tájékoztatással tud szolgálni. 
a, Aki akart több csatornán tudomást szerezhetett arról, hogy megszerveztük a tavaszi csoportos 
színházlátogatásunkat. Célunk az volt, hogy szórakoztató viszonylag kellemes darabot nézzünk meg, amely 
most egyúttal párosul azzal is, hogy tehetséges dunaújvárosi „szinipalántákkal” is megismerkedhetünk. Ezért esett 
a választás: 

2018. április 27-én (péntek)  
kerül bemutatásra Dés László-Nemes István:Valahol Európában c. musical  (150 perc 1 szünettel) 

 
b, A bérletes színházlátogatás következő harmadik tavasz előadása a Kodály bérlet keretében  2018. április 20.-án 
pénteken volt, amikor is   Peter Schaffer: Amadeus  színműve. 
A tavaszi bérlet utolsó negyedik darabja a Lúzer rádió Budapest lesz  Rövid kivonat: 
BÖSZÖRMÉNYI GYULA: LÚZER RÁDIÓ, BUDAPEST! 
Játék két részben / Rendező: Somogyi Szilárd / A Bartók Kamaraszínház előadása 
Az öt kötetből álló rádiós naplóként íródott regénysorozat első három részéből készült színdarab. A történet napjainkban játszódik: könnyed, vidám, 
rengeteg humoros szójátékkal fűszerezett kalandok sora, mely a családi összetartozás és az igaz barátság fontosságát is közvetíti. A történet főhőse 
Márk, aki a vén körfolyosós bérház padlásán egy titokzatos rejtekhelyre, és ott egy ős öreg adó-vevőre bukkan. Gondolván, hogy úgysem hallja 
senki, elkezdi az éterbe szórni családja és a maga furcsa, kacagtató, meghökkentő, vidám kalandjait, melyek során nem csupán barátokra lel, de még 
egy csavaros bűnügyet is sikerül felderítenie. 

  

4, Taglétszám, tagdíjbefizetés 

A 2018. április 5-i elnökségi ülés után egyesületünk 83 rendes és 36 pártoló tagot számlál. Ez évben feltételen 
szükség lenne egy nagyon hatékony tagtoborzó kampányra. Számítunk a segítségükre!!!  
Határidőig - alapszabály szerint március 31.-ig kell - 31 rendes és 4 pártolótag nem rendezte éves tagdíját! Az 
elnökség áttekintette a kialakult helyzetet, és úgy döntött, hogy felszólítás nélkül április 30-ig rlehet az elmaradt 
tagdíjfizetéseket rendezni.  

Ezúton is tisztelettel kérek tehát minden rendes- és pártoló tagot, hogy  
a 2018. évi befizetési kötelezettségét  2018. április 30-ig teljesítse. 

Kérek mindenkit, hogy mielőbb, de feltételen a közgyűlés előtt pótolja kötelezettségteljesítését!  

 
Megjegyzem, hogy a tagdíj mértéke 2018-ban nem változott, rendes tagoknak 1000 Ft/év, pártoló 
tagoknak 1200 Ft/év 



Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete     2018. évi   3.  szám  márciusi  hírlevele 

 Készítette: Kondor László 

C:\Users\Bill Gates\Desktop\hírlevelek\3-2018 H í r levél  - MEEE 3 -  HÍRLEVÉL -  2018. április 8..docC:\Users\Bill Gates\Desktop\hírlevelek\3-2018 H í 

r levél  - MEEE 3 -  HÍRLEVÉL -  2018. április 8..doc 

 

 

5, Kísérő kérése 
A HÍRLEVÉL elmúlt havi 2. számában felhívást tettünk közzé arra vonatkozóan kik azok, akik kísérő személyt 

igényelnének. Sajnos erre a felhívásra érdemben senki sem reagált. A felhívást utoljára tesszük meg, s 
amannyiben nincs jelzés, akkor úgy tekintjük, hogy senkinek sincs szüksége kisérő személyre..  

Az egyesület elnöksége nevében kérek mindenkit, akinek a helyváltoztatáshoz - autóbusz, tömegközlekedés, 
lépcső  stb. igénybevételéhez  -  segítségre van szüksége, az jelezze az irodán, ügyeleti időben, vagy írásban levél 

útján, 2018. május 14-ig 

 

6, Pályázatok, támogatások elszámolása, új pályázatok  
Mint ismeretes egyik legfőbb bevételi forrásunk a pályázatokon nyert összegek. Az is köztudott, hogy a 
pályázatokon nyert pénzel elszámolása szigorú szabályokhoz kötött. Az elszámolások ideje most érkezett el, 
illetve az új pályázatok beadási határideje is nyakunkon van.  .  
Az önkormányzati pályázatok elszámolásának határidőre elkvégeztük, elszámolási kötelezettségünknek 2018. 
március 12-én eleget tettünk. Reméljük, hogy elszámolásunkat az önkormányzat elfogadja. Megkezdtük az ez évi 
pályázatok írását és az önkormányzat felé benyújtottuk.  
 

7, ELMARADT  Rehab Critical Mass!  Ismételt részvételi lehetőség! 
Kisgyörgy Ákos aktív társunk szervezésében vettünk volna részt március 14-én Budapesten megrendezésre 
kerülő Crritical Rehab Mass következő rendezvényen. A rendezvényen való részvételre sajnos senki sem 
jelentkezett, és ez nagyon szomorú tény. Nem feltétlenül előnyös dolog az sem, hogy a szervezők sem az 
elmaradásról, sem az új időpontól nem értesítik az érdeklődőket. a honlapon:  www.rehabcriticalmass.hu. Kapott 
információ szerint májusban kerül lebonyolításra az elmaradt program Jelentkezéseket az irodán várjuk. Töb 
információ a facebookon olvasható  
 

8, Tagkönyvcsere 
Mint ismeretes, a tavaly májusi közgyűlésen az egyesület neve megváltozott, kikerült belőle az „ifjúsági” szó. A 
2018. évi első február 8-i elnökségi ülése úgy határozott, hogy a tagsági könyveket megújítja, vagyis a régieket 
kicseréli..  Az új tagkönyvek ünnepélyes átadására a 2018. május 14-én megrendezésre kerülő éves rendes 
közgyűlésen kerül sor a rendes tagok számára. Akik a közgyűlésen nem tudnak megjelenni, így nem tudják 
könyveiket átvenni, azok az irodában Azok, akik jelzik, hogy az irodai átvétel lehetősége sem megoldott, úgy 
minden esetben külön-külön oldjuk meg a tagkönyvek átadását jogos tulajdonosaiknak.  

Tehát, azok a személyek, akik nyomós okból nem tudják az irodában átvenni a tagkönyvet, kérem jelezzék azt az 
ügyfélszolgálaton, vagy nálam. (kondor.laszlo@chello.hu, vagy 20-365-73-41).   

A pontos menetrendről, teendőkről és dátumokról a következő hírlevélben, vagy telefonon tájékozatjuk Önöket! 

Kérések alapján – amit sajnos nem nekem jeleztek, hanem szájhagyomány útján szereztem róla tudomást!!! - az 
elnökségi ülésen egyhangúlag döntöttünk arról, hogy a régi tagkönyveket, a csere alkalmával NEM kell 
leadni, viszont az átvételt aláírással igazolni kell. A tagkönyv fényképes, de mi az átadáshoz nem kérjük. 
Amennyiben a tga kedvezményeket szeretne igénybe venni, úgy a hiányzó fényképet pótolni kell, mert csak így 
érvényes a kedvezének igénybevételére. A kedvezmények: mzeumlátogatás ….???    
 

9, Egyesület éves rendes közgyűlése 
A 2018. évi rendes közgyűlés illetve határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 

2018. május 14.-én hétfőn 15.00 órától, illetve 15.15 órától 
az MMK-ban színháztermében kerül lebonyolításra..  

A közgyűléshez tartozó dokumentumok a honalapon folyamatosan olvasható lesz. Kérek mindenkit, hogy az ügy 
fontosságára való tekintettel a közgyűlést jelenlétével megtisztelni, szíveskedjék aktív munkájával pedig az 

egyesület sikerességét elősegíteni szíveskedjék. 
MEGJELENÉSÉRE FELTÉTLENÜL SZÁMÍTUNK! 

 

10, Kirándulásokra való jelentkezés 
Többen jelezték (ez esetben is áttételesen), hogy a gyógyfürdős kirándulások részvételi költségei magasak, ami 
valóban lényeges eltérést mutat a korábbiakhoz viszonyítva.  
A jelenlegi árakat nem lehet összehasonlítani a néhány évvel ezelőttiekkel, a még korábbi évekével meg pláne 
nem. Ugyanis, egyfelől sajnos a kapott utazási kedvezmények teljes egészében eltűntek, a  kedvezmények mértéke 
belépőknél is szerényebbek.. Másfelől azt is figyelembe kell venni, hogy időközben sajnos az infláció mértékével a 
szolgáltatási díjak jelentős mértékben emelkedtek.  

http://www.rehabcriticalmass.hu/
mailto:kondor.laszlo@chello.hu
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Azzal a ténnyel is meg kell küzdenünk, hogy a tagság nem fiatalodott, így kedve energiája és lehetősége is 
kevesebb lett. Egy-egy kirándulás akkor kerülhet olcsóbba, ha minél többen vesznek részt rajta, vagyis a 40 fős 
busz kihasználtsága közel 100 %. Mint az fentebb olvashattuk a taglétszámunk 83+36=119 fő, vagyis egy egy 
kiránduláson a tagság negyedének kellene részt venni.. Ennek teljesítése szinte lehetetlen feladatnak tűnik.  
Két fontos dologról határozott az elnökség.  
a, a gazdaságosság és az egyesület anyagi lehetőségeit figyelembe véve kirándulások, akkor kerülnek 
megszervezésre (nagy buszok esetén), ha a résztvevők száma legalább 30 fő.  
b, erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy kisebb (19-23 fős) buszokat tudjunk szerezni.   
 
Mint ismeretes az egyesület 2018. évben 3 gyógyfürdős kirándulást szervez az alábbiak szerint: 2018. június 20. 
Cserkeszőlő; 2018. július 11. Kiskunmajsa; és 2018. augusztus 8. Igal;. Már mindenki tudomást szerezhetett arról. 
hogy a költségtérítés a következőképpen alakul: az egyesületi tagok részére kedvezményes részvételi díj az 
önköltség 55%-a, a  teljes díj: az önköltség 110%-a.). 
A költségek kalkulálása után   
A távolság és a belépőjegyek árának alakulása folytán az önköltséges részvételi díj 4000 Ft/fő körül alakul. (Az 
egyesületi tagok részére kedvezményes részvételi díj az önköltség 55%-a, a  teljes díj: az önköltség 110%-a.) 
Ezek alapján a térítési díjak a következők: 

 
Önköltség 

egyesületi 
tag 

külső 
személy 

2018. június 20. Cserkeszőlő;  4700 2600 5200 

2018. július 11. Kiskunmajsa; 4200 2300 4600 

2018. augusztus 8. Igal; 5450 3000 6000 
 
 
Jelentkezni és befizetni a szokásos módon Marschalkó Ferencnénél lehet.: 
Befizetési időpontok:  április 13. péntek 15-17 óra; április 27. péntek 15-17 óra; május 18. péntek 10 - 12  
 

11, Egyeesületünknek adományozó személyek 
A korábbi hírlevelünkben is kértük arra a tisztelt tagokat és esetleg ismerőseiket, hogy ha a számunkra felesleges 
dolgok, holmik kidobásra kerülnének, ezt ne tegyék, hanem az egyesület számára adományozás illetve tombola 
céljára ajánlják fel. Felajánlásaikat folyamatosan várjuk a fenti címeken. Köszönjük segítészségüket. 
Örömmel tudatom, hogy  
 
Kovács Ákosné szervezésében: 
A húsvéti locsolóbálra a következő tárgynyereményeket ajánlották fel: 
A húsvéti locsolóbálra a következő tárgynyereményeket ajánlották fel: 
3 db Saját készítésű Horgolt Tavaszi terítő - Dani Andrásné Julika ( A terítő egyes darabjainak készítésében a 
Kézműves Műhely résztvevői is hozzájárultak. Mogyorósi Imréné Ancika, Fekete Mária Magdolna, Szabóné 
Dikó Judit. ) 
3 db Saját készítésű Tároló üveg-üvegfestéssel - Fekete Mária Magdolna 
1 ü. Rose Bor - Kovács Ákos 
1 db Süteménykészítő Készlet - Gaálné Páncél Beatrix és Férje 
1 db Saját készítésű Kézzel készített falikép - Kovács Ákosné 
1 db Saját készítésű Hímzett Húsvéti terítő - Kovács Ákosné 
1 db Saját készítésű Húsvéti ajtódísz - Kovács Ákosné 
2 db Fényképalbum - Kovács Ákosné 
1 db Határidőnapló+kézműves szappan - Kovács Ákosné és Gaálné Páncél Beatrix 
1 db Könyv - Kovács Ákosné 
1 db Citromfacsaró adományból Ritecné Nyári Mária 
1 db Milka csokoládé - Kovács Ákos 
4 db Kerámia Nyúl - Kovács Ákosné 
1 db Kávés pohár, kiskanállal - Kovács Ákosné 
1 db Bon-bon - Rácz Károlyné Borika Lánya Ildikó ( Nem tudom a Borika lányának a teljes nevét ) 
1 db Saját készítésű Húsvéti asztali dísz - Kovács Ákosné 
1 db Fődíj - Orion Színes Televízió - Gaálné Páncél Beatrix és Férje 
 
Marschalkó Ferencné: 
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Tájékoztatlak benneteket, hogy előzetes időpont egyeztetés után, Nagy György Csaba a saját, és a felesége idei 
egyesületi tagdíján felül 10000 Ft adományt fizetett be az egyesület pénztárába! Köszönjük! 
 
Riteczné Nyári Mária: 
Konyhai eszközök, (kések, villák, stb.) és  Poharak,  - Szabó Amadea, Anna és Váraljai László, 
5 db falikép      - Ritecz Judit, .. 
 

Az egyesület az adományozóknak az  önzetlen tárgyi és anyagi segítségét nagyon szépen 
köszöni! 

 
 

Elérhetőségeink: 

Személyesen a Polgármesteri hivatal fszt. 003-004 irodában, és 

telefonon az iroda vonalas telefonján 25-244-224-en ügyfélfogadási időben minden 

kedden 10-14 és csütörtökön 15-17 óra között.  

Email cím: mozgke@gmail.com; kondor.lszlo@chello.hu  

Mobiltelefon: +36-20-365- 73-41, vagy 36-20-353-21-89 

Tagdíj befizetéshez: bankszámlaszám: 11736037-20556833-00000000 
 

P RO G R A M O K 
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYÜTT EGYMÁSÉRT EGYESÜLETE szervezésben  

Állandó programok 
Állandó programok: Kézműves műhely minden páratlan kedden 13-16 óra közt az egyesületi 

irodában Kovács Ákosné Kata vezetésével 
 

R E N D E Z V É NY E K 
FONTOS! A részletes éves program a honlapon megtekinthető! ) 

 
 

Mindenkinek sok erőt, egészséget kívánva, sorstársi üdvözlettel: 
 

a vezetőség 
Dunaújváros, 2018. április 8. 
 

A következő szám tartalmából:  tankönyvcsere, éves közgyűlés, kirándulásokra való jelentkezés 
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