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3/2020. JÚNIUSI  H Í R L E V É L  

 

E GY E S Ü L E T I     É L E T     H Í R E I 

 

Programok röviden  
(érdeklődőknek részletek alább, illetve a honlapon www.meee.hu) 

 

A kérésnek megfelelően a hírlevél elején röviden összefoglaljuk az egyesület 

rendezvényeit! (Részletek a hírlevél további részében.) 

 

✓ Szüreti bál és közgyűlés 2020. szeptember 16. szerda 16 óra CAMPUS 
étterem  

✓ Színházlátogatások újra indulnak 

✓ A foglalkozások és az iroda ismét a régi rendben működik (kivéve 
kézműves műhely) 

✓ Bocsa verseny az MMK udvarán 2020. augusztus 1. 9.00 óra 

✓ MEEE éves rendes közgyűlése (pótlás) 2020. szeptember 16. CAMPUS étterem 

✓ Tagdíj befizetés 2020. július 24. 10-12 óra közt MEEE iroda 
 

 

Hírturmix 
1, Pandémia (COVID-19 vírus járvány) alatt történtek 
A koronavírus járvány miatt az élet kissé lelassult, az egyesület is felfüggesztette működését. A tagokkal 
az elektronikus eszközökön (telefon, internet, email, Facebook, honlap) keresztül tartottuk a 
kapcsolatot. Természetesen ez idő alatt sem tétlenkedett a vezetőség. Tartotta a kapcsolatot a 
megfelelő irányító szervekkel, és azok utasításai és kérése alapján cselekedett (MEOSZ, önkormányzat, 
polgárőrség). Az adatvédelem betartásával a szükséges adatokat szolgáltattuk a sikeres ellátás 
biztosítása érdekében. Mindenki biztonságos ellátást kapott, akik ezt igényelték. 
Köszönöm a magam és minden tagtársam nevében azok munkáját, tettrekészségét, akik a nehéz 
időkben is velünk voltak, és munkájukkal hozzájárultak az eredményes védekezéshez. 

2, Újranyitás 2020. július 06.  

A 2020. június 16-i bejelentés után lassan minden újraéled, és talán ismét a régi mederben folyhatnak a 
hétköznapok. Nekünk az átlagosnál is jobban kell vigyáznunk, hiszen a tagság túlnyomó része a 
veszélyeztetett korosztályba tartozik. Esetünkben még fokozottabban kell figyelnünk egymásra 

szabályok betartására. Kérem, hogy látogatóink az előirt szabályokat tartsák be. Az egyesület 
biztosítja a kézfertőtlenítési lehetőséget!  

3, F E L H I VÁ S (MEEE vezetőség) 

A Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete hagyományoktól eltérően a kora ősszel az őszi 
szüreti bállal egybekötve a Dunaújvárosi Egyetem CAMPUS Étteremében 2020. szeptember 16.-án 
szerdán 16 órától tartja évi rendes illetőleg megismételt közgyűlését. Az előkészítés keretében felhívást 
tesz közzé. Minden a közgyűléshez szükséges közérdeklődésre számot tartó anyag már most olvasható a 
honlapon. Ezúton is kérek mindenkit, hogy lehetősége szerint ismerje meg a dokumentumokat, és 
észrevételeivel, javaslatival segítse munkánkat!  
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Kérünk minden tagot, akinek alapszabály módosítási javaslata van 2020. július 31-ig írásban 

nyújtsa be azt a MEEE elnökségének. 

Ezen túlmenően hasonló formában várjuk a tisztelt tagtársaktól a közgyűlés napirendi pontjaira tett 
javaslatait is. Ezen túlmenően minden jobbító javaslatot szívesen fogadunk.  

Munkánk megkönnyítéséhez nyújtott segítségüket köszönjük. 

 

FONTOS : A közgyűlésen tervezzük, hogy megszűnik a rendes és pártoló tagi státusz egységesen 

csak tag lesz egységes tagsági díjjal. 

4, Őszi  szüreti  bál  összekötve  a  2020. évi  közgyűléssel. 

A járvány az éves terveinket alaposan átírta. Lehetőségünk alaposan leszűkültek, ugyanakkor bizonyos 
feladatokat a törvényesség érdekében el kell látnunk. Ez nem más, mint az éves közgyűlés lebonyolítása. 
Ugyanakkor gondolom, mindenki vágyakozik arra is, hogy az elmaradt találkozót pótoljuk. További 
szempont az is, hogy a kockázatokat a lehető legminimálisabbra szorítsuk le. 

Őszi szüreti bál – közgyűléssel egybekötve  
A Dunaújvárosi Egyetem Campus éttermében  

2020. szeptember 16-án szerdán 16.00-21.00 óra közt. 

Sajnos a koronavírus okozta gazdasági válság miatt a korábbi 1800 Ft/fő helyett a vacsorát (és a termet) 
2000 Ft/vacsora árban tudja biztosítani a korábbi feltételek mellett.   
Részvételi díj: tagoknak 1000 Ft/fő, mindenki másnak 2000 Ft/fő.  
Jelentkezés a részvételi díj befizetésével a korábbi gyakorlat szerint Marschalkó Ferencnénél, 
Dunaújvárosban az évek óta megszokott helyen, vagy előzetesen telefonon történt időpont-egyeztetést 
követően más időpontokban is. Mobilszám: 06 70 360-3712.     
Befizetési időpontok: 2020. augusztus 14. (péntek) 15-17 óráig; 2020. augusztus 21. (péntek) 10-12 
óráig; 2020. szeptember 04. (péntek) 15-17 óráig; 2020. szeptember 11. (péntek) 10-12 óráig;  

Menü: 
Vendégváró  sajtos aprópogácsa 

„A” menü  Füstölt sonkával és sajttal töltött csirkemell rizibizivel (opció: sült burgonya) 
„B” menü  Rántott sajt és rántott gomba rizibizivel, tartármártással (opció: sült burgonya) 

„C” menü  Vörösboros marhapörkölt galuskával 
Ital   1 pohár csapolt sör vagy 1 pohár bor vagy egy palack üdítő 

(Az A és B menü kérhető sült burgonya körettel is. Kérjük ezt jelezni!) 

Kérések! (rendezvényszervezők és vendéglátók részéről) 

1, A rendezvényeinken rendszeresen van tombolasorsolás. Most abban kérjük a tisztelt tagság 
véleményét illetve javaslatát, hogy milyen tombola tárgynak örülnének a legjobban (pl. élelmiszer, 
csokoládé, ajándéktárgy, kézműves munka, stb.). Kérem jelezzék számunkra, hogy minél inkább tudjunk 
alkalmazkodni az elvárásaikhoz.  
A véleményeket, ha lehet írásban kérjük, természetesen lehet név nélkül is. 
2,  A korábban gyakorlat volt, hogy az étterembe étellel, de főleg italokkal felszerelkezve érkeztek 
tagtársaink. Most az árajánlat kéréskor nyomatékosan kérték, hogy a tisztelt vendégek  

az étterembe ÉTELT és ITALT NE HOZZANAK BE! 
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A vezetőség kéri a megjelenő tagtársainkat, hogy az egyesület és saját magunk érdekében a kérést 
tartsák tiszteletben és ennek szellemében cselekedjenek. 

 

5, A 2020 évi tagdíj befizetési időpont - 2020. július 24.  

T A G D Í J   B E F I Z E T É S 
Ezúton kérek minden tisztelt tagtársat, hogy akik még nem rendezte a 2020. évi egyesületi tagsági díját, 
pártoló tagi adományát, azok kérem rendezzék. 

Befizetés: vagy a szüreti bál részvételi díjának kiegyenlítésekor, vagy 
az  egyesületi irodában 2020. július 24. péntek 10-12 óráig. 

6, Színház (Dzjadiga Nelli) – (www.bartokszinhaz.hu) és www.meee.hu 
1, Tavaszi csoportos színházlátogatás ősszel lesz megtartva. A megtekintendő darab: 

Nógrádi Gábor-Varga Bálint-Janik László 
Gyerekrablás a Palánk utcában 

Zenés családi nyomozás két részben /Rendező: Szemán Béla 

Jegyárak: Egyesületi és pártoló tagoknak: 1250Ft/fő; nem egyesületi tagoknak: 2500Ft/fő. 
2, A Kodály Bérlet tavaszi utolsó előadása: Szabó Magda: Az őz  

2020. július 17. péntek este 20 óra 30 perc Szabadtéri színpad 

Erre 2 fő jelentkezését várom. Részvételi díj: 1100Ft/fő. 

3, Az őszi bérlet előadásai a következők lesznek: Sándor Mátyás; János Vitéz; Dollár Papa; Nem élhetek 

muzsikaszó nélkül 

Az időpontokat még nem lehet tudni. 

4, A tavaszi bérlet harmadik előadása: Háy János: Utánképzés ittas vezetőknek lement 2020. június 22-én 

hétfőn 19 órakor. Ezen Szilágyi Miklós és Vass Anna vettek részt. 

7, MEOSZ tisztújító közgyűlése (2020. augusztus 14. Danubius Hotel Hélia-Budapest) 

A járvány miatt természetesen a nagyon fontos MEOSZ közgyűlés is elmaradt, amit pótolni kell. 
Ismeretes, hogy mindenfajta elmaradt közgyűlést 2020.szetember 16-al bezárólag pótolni kell.  
A MEOSZ a tervek szerint az éves közgyűlését, 2020. augusztus 14-én 10 órától tarja a budapesti 
Danubius Hotel Héliában.   

 

8, Köszöntjük  új  beloianniszi  tagjainkat !- taglétszáváltozás  

Szeretettel köszöntjük tagjaink sorában a Beloiannisziakat. Reméljük körünkben is jól érzik magukat és 
megtalálják azokat az alkalmakat, rendezvényeket, amelyeken szívesen részt vesznek. 12 fő rendes 
taggal Bogár Imréné, Csitkovics Róbert, Karta Joanna,  Kiss Károlyné, Konkoly Istvánné,  
Konkoly István, Németh Árpádné, Petre Sándorné, Szalai József,  Szalatnai Lajosné, Székely 

Mária,  Szuszai László, ÉS 5 fő pártoló taggal Kartasz Mária, Komáromi Zoltán 
Józsefné;   Rofcsász Jánisz, Rizojannisz Kosztasz, Rizojannisz Kosztaszné, bővültünk. 
Az egyesületünknek ezzel 100 fő rendes és 31 pártoló tagja van.  

Folyamatos programok 
 
a, Kézműves műhely - (Fekete Mária Magdolna, és Mogyorósi Imréné) 

2020. év II. félévében a kézműves műhely foglalkozásai: szeptemberben a 37. héten folytatódik  
minden páratlan hét keddenként 13-16 óra közt lesznek az irodában. 

 szeptember 8.; szeptember 22,; október 6,; október 20,; november 3.; november 17.; december 1.; december 15.;   

b, Teadélután (Klics Györgyné) – minden szerdán – 2020. július 8-tól. 
c, Játékklub (Tibai Szandra) – minden csütörtökön – 2020. július 9-tól 
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d, A rejtvényklub (Kondor László) ősszel indul újra 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

Elérhetőségeink: 

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

telefonon az iroda vonalas telefonján 25-544-224-en ügyfélfogadási időben minden  

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

Web oldal: www.meee.hu 

Facebook oldal: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=(meee)%20mozg%C3%A1skorl%C3%A1tozottak%20egy%C3

%BCtt%20egym%C3%A1s%C3%A9rt%20egyes%C3%BClete&epa=SEARCH_BOX 

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

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

Tagdíj befizetéshez bankszámlaszám: 11736037-20556833-00000000 

 

 

A hírlevél következő száma várhatóan szeptember végén jelenik meg.  

Tartalomból: színházi előadások, őszi programok 

 

Mindenkinek sok erőt, egészséget kívánva, sorstársi üdvözlettel: 
a vezetőség 

Dunaújváros, 2020. július 10. 
 

Rejtvényverseny 
A ötödik forduló MEGFEJTŐ-inek névsora: Dzjadiga Nelli, Mogyorósi Imréné, Szilágyi Miklós 
Az ötödik forduló megfejtése:  helyhiány miatt később közöljük. 

Rejtvényverseny 6. fordulójának kitűzött feladatai – Soduku (közepes) 
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