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5/2020. OKTÓBERI  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.) 
 

A kérésnek megfelelően a hírlevél elején röviden összefoglaljuk az egyesület 

rendezvényeit! (Részletek  a  hírlevél  további  részében.) 

✓ Jubileumi közgyűlés és évadzáró rendezvény 2020. december 9. szerda  
16 óra CAMPUS étterem  

✓ Sütögetős parti a Dunaparton 2020. október 24. szombat 10 óra 

✓ Változás a hírlevél megjelenésében 
 

Hírturmix 

 

1. Dunaparti piknik  2020. augusztus 1.  (Klics Györgyné; Szilágyi Miklós) 

A teadélután szervezésében Klics Györgyné szervező és lebonyolító munkája segítségével a tavalyi 
évhez hasonlóan megszervezésre került a sütögetős parti. Ebben az évben még nagyobb volt az 
érdeklődés, hiszen 24 fő vett részt a rendezvényen. Azcidő nagyon szép volt talán kissé melegebb 
is volt mint azt szerettük volna.  A részvevők kellemes környezetben a szabad tűzön főtt, nagyon 
ízletes tárkonyos raguleves elfogyasztása közben kellemesen töltötték el napot. 
Amennyiben az idő engedi tervezzük, hogy október 24-én még egy olyan találkozót szervezünk. 
Menü paprikás krumpli vislivel és kolbásszal. Részvétel megerősítése 200 Ft befizetésével történik. 
 

2. Bocca bajnokság  2020. augusztus 8.(Kondor László) 

Rendkívül jó időben - dél körül már kissé túlzott melegben - szép számú nevezés (10 fő egyéni 
induló) mellett került lebonyolításra az egyesület immár hagyományosnak mondható bocca 
versenye ezúttal egyéni kategóriában. 
Az idén a sok jelentkező ellenére egyéni kategóriában szerveztük. A 10 főt két ötös csoportba 
osztottuk, ahol körmérkőzéses formában döntötték el a helyezéseket a résztvevők. A csoportokból 
az első két helyezett jutott a négyes döntőbe ahol ismét körmérkőzéses rendszerben dölt el az első 
négy hely sorsa.   
Az alábbi tagtársaink tiszteltek meg bennünket a részvételükkel, és ezúton köszönöm meg nekik, 
hogy részvételükkel az egyesületi életet színesítették (zárójelben az elért helyezés): Horváth László 
(4), Mogyorósi Imréné (6), Vass Anna (2), Mészáros József (10), Szilágyi Mária (6); Marschalkó 
Ferencné (3), Dzjadiga Nelli (8), Rácz Sándorné (9), Samu József (5), Főfai Tünde (1); 
A versenyt szervezését és adminisztrációját Kondor László látta el, a fő lebonyolító, illetve 
játékvezetők Szilágyi Miklós és Szilágyi Ferenc voltak. Segítséget kaptunk Fekete Mária 
Magdolnától is, akiknek ezúton is köszönöm a munkáját!  
Remélem mindenki jól érezte magát, és bízom abban, hogy a kora őszi páros versenyen is legalább 
ilyen szép számmal vesznek részt tagjaink az akkori találkozóra. Csak reménykedni merek, hogy e 
remek verseny további személyeket is vonz a következő találkozókra.  
 

3. MEOSZ éves  tisztújító rendes közgyűlése 2020. augusztus 14.  
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2020. augusztus 14. én- a Danubius Hotel Hélia Budapest szálloda Hélia termében tartotta éves 
tisztújító közgyűlését. A közgyűlés első részében a 2019. évben végzett tevékenységtől és 
gazdálkodásról számolt be a MEOSZ titkára és vezetősége, valamint felügyelő bizottsága. A 
második részben az elnökség beszámolt az elmúlt 5 esztendőben végzett munkáról és elért 
eredményekről, majd ezt követően az elnökség lemondott. A rendezvény harmadik részében a 116 
tagú küldötti testület - amelyből 88 képviselő jelent meg - a jelölőbizottság elnökének 
előterjesztése alapján (alapos munkát végzett ezen bizottságban Szilágyi Miklós tagtársunk) végül 
is két fordulós szavazás után választotta meg a következő öt esztendőre a MEOSZ vezetőségét. 
Egyesületünkből Farkas Zsolt indult a felügyelő-bizottsági tagsági helyért. Már a jelölésnél kiderült, 
hogy Zsoltnak valószínűleg ismét sikerül bekerülni a MEOSZ vezetésébe, mert a 45 jelöltállító 
szervezetből 29 (65%) támogatta Zsolt jelölését. Ami a tényleges szavazást illeti a leadott 88 
szavazatból (mind érvénes volt) 71 voksot (80%) szerzett meg, így következő öt évben is a MEOSZ 
vezetőségében tudja érdekeinket képviselni. Gratulálunk és köszönjük eddigi munkáját. 
A MEOSZ jelenlegi vezetése: 

Elnök:          Kovács Ágnes  
Alelnökök:         Szakáll István és Nagy Bendegúz Lóránd 
Tagok:         Bukta László, Csiszár Attila, Gáspár Ottokár, Mesterházy Zsolt, Szabó  

        Sándor, Szécsényi Lajos, Székely József , dr. Thiesz Aletta, 
Felügyelő-bizottság elnöke:  Balog Zoltán 
Tagok:         Farkas Zsolt, Nagy Józsefné, dr. Ruzsa György, Válóczi Ferenc   

 

4.  Változások a hírlevél megjelenésében, lehetőség az információ kérésre 

A kommunikáció a tagok és az egyesület közt változatlanul döcögős, ami közgyűlésen is 
áttételesen megfogalmazódott.  
Tény, hogy a jelenlegi lehetőségeket a tagok nem vagy csak nagyon csekély mértékben veszik 
igénybe. A hírlevelet nem, vagy csak felületesen olvassák, és az időpontok feledésbe merülnek. 
Valószínű a szükséges esetben az aktuális hírlevelet nem találja az illető. Az is nyilvánvaló, hogy a 
ritka megjelenés miatt a hírek sem kellően frissek aktuálisak.  
A hírlevelekkel kapcsolatos munkák nagyon hosszadalmasak és sok ember munkáját igényli. 
Szerkeszteni és lektorálni kell, nem kis költséggel ténylegesen kinyomtatni, borítékolni és egyrészt 
postai úton, másrészt hírláncosokon keresztül el kell juttatni a kedves tagtársaknak. Azt 
tapasztaljuk, hogy e munkának nagyon csekély a haszna, eredménye. 

Itt következik a változás! 
A hagyományokról nem lemondva részben megtartjuk a hírlevelet, mégpedig oly módon, hogy kb. 
három szám jelenne meg papír alapon, a többi csak elektronikus úton, email, illetve a honlapi 
formában. 2021. január 1-től. (A lentebb megadott telefonszám már 2020. október 15-től 
működik.) 
A három papír alapú hírlevél közül egy a közgyűléshez szervesen kapcsolódik, amely az egyesület 
beszámolóját tartalmazza Várhatóan két tematikus szám jeleik meg, ami összefoglalja az 
egyesületben történt eseményeket. Ezen hírlevelekből kikerülnek a szervezéssel, aktualitásokkal 
kapcsolatos információk illetve figyelem felhívások.  

Tájékozódási lehetőségek 
Az aktualitásokról ezen a fentebb említett (email, honlap) két felületen, kiegészülve facebook-kal 
lehet naprakészen tájékozódni. Akiknek az előző három lehetőség egyike sem áll rendelkezésre, 
úgy a telefonos megoldás marad az eddig bevett gyakorlat szerint. Marschalkó Ferencnénél, vagy 
irodai vonalas telefonon ügyfélfogadási időben, Dzjadiga Nellnél illetve Samu Józsefnél. Ezen kívül 
bárki szívesen ad felvilágosítást, amennyiben megkeresik az illetőt.  
Azt tapasztaltuk. Hogy a „személyes” beszélgetés, invitálás, figyelemkeltés, mint szervezési 
módszer sokkal hatékonyabb. Ezért a telefonon való kapcsolattartás tárgyi feltételeit 
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megteremtettük, ami azt jelenti, hogy az egyesület rendelkezik egy olyan mobilkészülékkel, 
melynek telefonszám a kedvezményes MEOSZ-flotta tagja.  

Tehát a MEEE telefonszáma 06-20-469-08-09. 

Ha tehát ez a szám jelenik meg a készüléken akkor ez nem egy idegen, ismeretlen személy a hívó, 
hanem a MEEE egyik tagja hív, így bátran felvehető. Természetesen meg lehet próbálni ezen  
számon is keresni valamelyik MEEE tagot, de nem garantált az elérhetőség.  
Még egy fontos információ: aki a flotta tagja, az ezt és a többi flottataggal ingyen beszélgethet.   
Bízom benne, hogy e megoldással a kapcsolat tartás  hatékonysága javulni fog.  
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük.  
 

5. MEEE éves rendes közgyűlésének tapasztalatai, MEOSZ kitüntetések  
2020. szeptember 16. 

Ismeretes, hogy a tervek szerint az éves közgyűlést a hagyományoknak megfelelően május 18-án 
tartottuk volna az MMK-ban. Ezt a koronavírus miatt el kellett halasztani. Törvényi 
kötelezettségünknek eleget téve a veszélyhelyzet elmúltával 90 napon belül kellett megtartani az 
elmaradt közgyűlést.  
A tavasz folyamán a locsolóbál is elmaradt így a tagok nagyon régen találkoztak egymással. Új 
ötlettől vezérelve a kényszer diktálta helyzetben a kézenfekvő megoldáshoz folyamodtunk: a 
közgyűlés lebonyolítását, és a szüreti mulatságot egy napon egy helyszínen bonyolítottuk le. 
A tapasztalat az, hogy közgyűlés lebonyolítása és egy rendezvény összekapcsolása szerencsés 
megoldásnak tűnik.  
Az újszerű szervezés (közgyűlés a szüreti mulatság eyütt való lebonyolítása) a tagok tetszését 
elnyerte. 
A közgyűlésen végül is 34 rendes, és 10 pártoló tag vett részt. Öröm volt számunkra, hogy 
beloianniszi tagtársaink közül 11-en jelentek meg a rendezvényen.  
A közgyűlés előkészületei (dokumentumok, megívók stb.) időben elkészültek és a tagok időben 
megkapták. A levezető elnök határozottan ugyanakkor nagyon udvarias formában jó tempóban 
vezette az ülést, így a tervezett másfél órás időkereten belül sikerült minden érdemi kérdést 
megtárgyalni. Jelenleg az utómunkák zajlanak, jegyzőkőnyvek készítése, cégbírósági beadvány az 
alapszabály módosításhoz.  
A közgyűlés meglepetése az volt, hogy Mesterházy Zsolt a MEOSZ újonnan megválasztott elnökségi 
tagja négy tagtársunknak nyújtott át elismerést az egyesület fennállásának (2020. december 11.) 
közelgő 25 évfordulója alkalmából. Kitüntetésben részesült: 
„Ember az emberért” érem ezüst fokozata elismerésben részesült Farkas Zsolt alapító elnök   
„Ember az emberért” érem bronz fokozata elismerésben részesült Szilágyi Miklós a felügyelő 
bizottság elnöke  
„Elismerő oklevél” dijazásban részesült Marchalkó Ferencné egyesületünk gazdasági vezetője, a 
egyesület életének motorja,és végül ugyancsak  
„Elismerő oklevél” dijazásban részesült Dzjadiga Nelli egyesületünk elkségi tagja a MEOSZ ifjúsági 
tagozatának volt vezetője.  
Gratulálunk a díjazottainknak és büszkék vagyunk rájuk 
 

6, Felajánlások támogatások 

a, A szüreti mulatság tombola tárgyainak színesítéséhez tagtársunk Halmosi László és neje 3 000 
Ft-os adománnyal járult hozzá. Köszönjük szépen.  
b, MOMERT Zrt nevében a tulajdonos cégvezető Urbán László a koronavírushoz kapcsolódó 
előírások szakszerű betartásához, egy gyors működésű homlok lázmérőt adományozott az 
egyesület részére. Köszönjük szépen. 
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c, Egy neve mellőzését kérő személy a Dunaparti piknik lebonyolítási költségeihez 10.000 Ft-ot 
biztosított a teadélután klubtagjai illetve a partin résztvevők számára. 
 

7, Szüreti mulatság 2020. szeptember 16.  

E rendezvény fő célja az volt, hogy egyfelől a tavaszi találkozót pótoljuk, másrészt végre az 
egyhangúságból kimozdítsuk tagtársainkat.  
A koronavírussal kapcsolatos előírt rendelkezéseket megtartottuk, volt kézfertőtlenítés, maszk 
osztás és lázmérés is, 
 A 4 fő vendéggel együtt összesen 55 fő vett részt a mulatságon, ahol most is a tombola volt a fő 
attrakció. Halmosi László tagtársunk 3 000 Ft-ot ajánlott fel tombola díjra, amit rendhagyó módon 
borítékban két egyenlő részre osztva sorsoltuk ki.  
Többen panaszkodtak a vegetáriánus menűre. A következő alkalomra módosítjuk a kiínálatot, pl: 
rántott karfiol, 
 

8, Tombolával kapcsolatos közvélemény kutatás. 

A tagok sok szóbeli véleményt fogalmaztak meg a tombolával kapcsolatosan. A pontosabb 
információk gyűjtése érdekében e kérdéskörben felmérést végeztünk. Köszönjük 35 tagtársunk 
válaszadási hajlandóságát. a fáradozásukat, mellyel a sikeres információ gyűjtéséhez hozzájárultak. 
Az értékelés összesített eredményét röviden ismertetve annyi mondható el, hogy a tombola 
népszerű a tagok körében és a kisorsolt tárgyakkal is elégedettek. Akit a részletek is érdekelnek a 
honlapon a részletek megtekinthetőek. 
 

9, Az egyesület gazdálkodása 

Az egyesület működését a pályázati pénzek, továbbá az SZJA 1 %-os felajánlásai teszik ki. A korábbi 
évek gyakorlata, mikor szponzorokat lehetett szerezni mára megszűnt. Sőt a pályázatokon is egyre 
nehezebb sikeresen szerepelni. 2020-ban a szokásos források közül az önkormányzati támogatás 
az önkormányzat nehéz gazdasági helyzete miatt elmaradt.   
A 2019. évi munkánknak köszönhetően: 

a) Az 1%-os felajánlásoknól  136907 Ft-ot kaptunk támogatóinktól. Kérem hogy ismerőseit 
kérje, hogy az 1%-al az egyesületünket támogassák. 

b) Mint korábban irtuk a NEA pályázat sikeres volt. A koronavírus miatt az elszámolás 
határidejét meghosszabították.   

A napokban (2020.október 12-én) jelent meg a jövő év támogatásra szóló pályázat, amelynek 
keretei (NIR)  megváltoztak.  
 

10, Várható változás az egyesület életében 

Az elmúlt időszak. És jövő a változások jegyében teltek illetve telnek.  
A. Az egyesület az önkormányzattal szinte havi rendszerességgel alpolgármesteri szinten 

tartja a kapcsolatot. A kisebb jelentőségű ügyekben illetve segítségnyújtásban a jövőben dr. 
Kaja Edit munkájára számíthatunk. 

B. Az önkormányzat épülete már megérett a felújításra. Ez a jövő év első harmada után 
várható. Ennek keretében mindenkinek el kell költöznie a munkálatok idejére. Így az 
egyesület által bérelt iroda helyett ideiglenes helyet kell találnunk várhatóan kb. 1-1,5 év 
időtartamra. Addig a jelenlegi helyzet változatlan, tehát bérlemény miden tagtársunk 
rendelkezésére áll.  

 

11, Színházi élet (Dzjadiga Nelli) – (www.bartokszinhaz.hu) és www.meee.hu 

Különösen a tavasz folyamán esedékes előadások a vírus okozta bonyodalmak miatt elmaradtak. 
Ezek az előadások a nyár végén és az ősz elején pótlásra kerültek. Az alábbiakban ezek a következők:  
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Tavaszi színházbérlet 
2020. 02. 05.  Gyerekrablás a Palánk utcában 
2020. 03. 01. Mózes táncjáték 
2020. 06.22. Háy János: Utánképzés ittas vezetőknek 
2020. 07. 17. 20 óra 30 perc Szabó Magda: Az őz 

Csoportos színház  
2020. szeptember 19. szombat 14 óra Aliz Csodaországban 10 fő 1fő kerekesszékes 

Őszi színházbérlet 
2020. 09. 27. 19 óra Sándor Mátyás 

 
A őszi színházbérletes akciónk változatlan és várjuk a jelentkezőket.  

Az őszi csoportos szinházlátogatás a koronavírus miatt elmarad. 
 
 

 

Folyamatos programok 

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

 

2020. év II.félévében a kézműves műhely foglalkozásai:  
szeptember 8. és 22.;   október 6. és október 21.;   november 3. és 17.;   december 1- és  15.;  

 azaz páratlan hét keddenként 13-16 óra közt lesznek az irodában. 

 

b, Teadélután (Klics Györgyné) – minden szerdán 

 

c, Játékklub (Tibai Szandra) – minden csütörtökön 

 
Előzetes 

1, A megalakulás 25éves jubileumára, valamint a karácsony és újév 

köszöntésére szervezett összejövetel  
 

Az egyesület megalakulásának 25. évfordulója alkalmából és a karácsonyi és újév 
köszöntőt 

az Egyetem Campus éttermében 2020. december 9-én szerdán 16.00-21.00 óra 
közt. 

Részvételi díj: tagoknak 1000 Ft, mindenki másnak 2000 Ft.  
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.     

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

Elérhetőségeink: 
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Személyesen a Polgármesteri hivatal fszt. 003-004 irodában, és 
telefonon az iroda vonalas telefonján 25-544-224-en,vagy 36-20-469-08-09 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%20eg

y%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 december végén jelenik meg.  
Tartalomból: színházi előadások, őszi programok 

 

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

 
Dunaújváros, 2020. október 16. 

 

 
 
 
 


