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4/2021. OKTÓBER  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, legfontosabb hírek 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.) 

 Kirándulás Budapestre: Az egyesület pályázat útján nyert összegből 
2021. október 16-án Hősök tere és környékére tett kirándulást. A 
jövő évi a Parlament megtekintése lesz előreláthatólag 2022. május 
14-én (ld. előzetes) 

 Elérhetőségi változás: Kondor László 
   Tel: 06-30-9-477-718; email: laszlokondor3@gmail.com  
 Jelentkezés a 2021. december 8-i karácsony köszöntő, évbúcsúztató 

rendezvényre 

 

Hírturmix 
 

1. Helyzetértékelés a pandémia idején a negyedik hullám elején 

Sajnálatos tény, hogy tavaly késő ősztől (2020. november 11-től) ismét a koronavírus járvány miatt 
a közvetlen találkozó lehetősége gyakorlatilag lehetetlenné vált.  
A kormányzati intézkedéseknek megfelelően 2020. november 11-e után az egyesületi irodában 
ügyfélfogadásra és kis létszámú összejövetelek megtartására nem került sor. Az egyesületi 
vezetőségi ülések is írásos elektronikus formában zajlottak le.  
A 2021-es év első féléve (öt hónap) is a koronavírus árnyékában telt el, így a klubélet, illetve az 
egyesületi élet nem működött. A vezetőség természetesen tette a dolgát, a járvány ellenére, ha 
csendesebben is, de napi ügyeket intézte. Elkészültek rendre a lejárt pályázatok elszámolásai, és 
természetesen új pályázatokat is készítettünk, nyújtottunk be.  Egyik a szokásos ma éves működést 
támogató NEA pályázat, illetve a FOF2021-es pályázat kirándulás lebonyolításának 
finanszírozására. Ennek lényege két budapesti kirándulás megszervezése. Az egyik egy rövid 
városlátogatás a Hősök terén, illetve környékén, egy kellemes ebéddel összekötve, a másik pedig a 
parlament és környéke a korona megtekintésével. 
Az őszi lezajlott, de a tavaszira fent megadott időpontra vonatkozóan várjuk a jelentkezőket!  
Az előírások lazítása után indítottuk az életet. Az iroda ügyfélfogadása 2021.  június 2-től újra a régi 
rend szerint működik. Ezzel párhuzamosan a teadélutáni találkozók is rendszeressé váltak, 
ugyanakkor a játékklub a nagy meleg, illetve személyi problémák miatt csak kéthetente kerültek 
lebonyolításra. A kézműves műhely foglalkozásai szüneteltek, ami a szeptemberben indult újra.  

2. Duna-parti piknikek 2021. július 31. és szeptember 4. (Klics Györgyné) 

A szabadtéren rendezvények megtartására nagyobb lehetőség nyílott. Így a teadélutánokat 
szervező Klics Györgyné (Erzsike) több lelkes tagtárssal együtt megszervezte a nyári időszakban a  
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Duna-parti piknikeket, amelyek nagy tetszésnek örvendtek, hiszen a látogatottság 20-30 fő közt 
volt. Az első július 31-én nagy melegben került lebonyolításra, főzéssel egybekötve.  
A második már szeptember elején, 4-én volt, ahol is pizza-parti volt (a Dózsa II-ben levő Lille Venn 
Étterem és Pizzéria hozta helyszínre a 10 doboz pizzát), összekötve palacsinta kóstolással, amit a 
tagtársak nagy szeretettel előre megsütöttek. A terület sajnos eléggé napsütötte, kevés fa, illetve 
árnyékos hely van. A tűző nap ellen a tagok védelme érdekben az akció keretében 3 napernyőt 
vásároltunk.  
Lelkes tagtársainknak (Klics Györgyné, Kovács Ákos és Ákosné) köszönhetően tervezzük, hogy a 
jövőben is rendezünk ilyen összejöveteleket. Meggondolandó, hogy Boccia játékkal egészítsük ki a 
programot.  
Tervezzük, hogy ezen hagyományt továbbiakban is folytatjuk. 
 

  
 

  
A piknik képei 

Kovács Ákos, Kovács Ákosné 

 

3. Fagyitrécs az Azzurro Fagyizóban 2021. augusztus 9. és augusztus 30. 

(Marschalkó Ferencné) 

Marschalkó Ferencné (Mártika) ötlete alapján új színfolttal bővült rendezvényeink repertoárja. 
Javaslatára első alkalommal 2021. augusztus 9-én hétfőn került sor az Azzurro Fagyizó teraszán a 
fagyitrécsre. A nagy melegben mindenkinek jól esett egy hideg fagyi melletti beszélgetés, csevej, 
különösen azok után, hogy több mint egy éve tagjaink nem találkozhattak egymással. A 
megismétlésre 2021. augusztus 30-án került sor. Köszönöm a szervezőnek. Terveink szerint a jövő 
év nyarat is színestjük hasonló találkozóval.  
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A fagyitrécs képei 

 

4. Közgyűlés és szüreti mulatság - 2021. szeptember 22. 

A koronavírus miatt vonatkozó jogszabályok adta kötelezettségeinknek eleget kellett tenni, azzal, 
hogy a dokumentumok jóváhagyása az elnökség feladata lett. A dokumentumok időben 
elkészültek a lehetséges információforrásokon keresztül nyilvánosságra hoztuk, és a vélemények 
összesítése után az elnökség meghozta a döntését. 
Jó gyakorlat volt az elmúlt évben az, hogy az elmaradt locsolóbál helyett szüreti mulatságot 
tartottunk és ezt egybekötöttük a közgyűlés megtartásával. Az idén is így jártunk el és szeptember 
22-én egy jó hangulatú összejövetelt hoztunk tető alá, sok-sok tombolával, miközben törvény 
kötelezettségünknek is eleget tettünk azzal, hogy a közgyűlést is lebonyolítottuk. Az eseményt 
megtisztelte a MEOSZ elnökségi tagja Gáspár Ottokár is, aki köszöntötte a tagságot.  
Sajnos a vírus keresztülhúzta terveinket a tekintetben, hogy egy méltó ünnepséggel emlékezzünk 
meg az egyesület 25 éves születésnapjáról. 

  

      
A közgyűlés pillanatai 

Szilágyi Miklós, Gáspár Ottokár, Kondor László, Dzjadiga Nelli, Farkas Zsolt 
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A közgyűlés pillanatai 

naptár, tombolatárgyak 

 

    
A közgyűlés pillanatai 

Beloianniszi, és helyi tagjaink 

 

5. MEOSZ rendezvények (Küldöttgyűlés és a 40 éves jubileumi ülés) 

MEOSZ hasonlóan az egyesületünkhöz a májusi időre elkészítette az éves beszámolókat, és az ez 
évi terveket. A közgyűlést természetesen ez esetben is meg kellett tartani, amit a szokott helyen a 
Danubius Hotel Helia Budapest szálló Hélia termében tartottak 2021. szeptember 24-én. Az 
egyesületet Kondor László küldött, és Farkas Zsolt a MEOSZ felügyelőbizottságának tagja 
képviselte. 
A parlament vadásztermében 2021. október 1-én pénteken ünnepelte a MEOSZ megalakulásának 
40 évfordulóját. E jeles eseményen, ünnepségen egyesületünket Farkas Zsolt alapító elnök és 
Szilágyi Miklós a MEOSZ jelölőbizottságának tagja képviselte.  
 

6. ÚJ-Kirándulás Budapestre 2021. október 16. és 2022. május 14. (Farkas Zsolt) 

A pandémiai alatt is gondolkodtunk és cselekedtünk a tekintetben miként lehetne változatosabbá 
tenni tagjaink életét, változatosabbá az egyesület programkínálatát. Ezért egy megjelenő 
pályázaton vettünk részt, amely kirándulások lebonyolítási költségeinek fedezését célozta. A 
pályázat elkészítésben Samu József is közreműködött. Erőfeszítéseinket siker koronázta, így két 
budapesti kirándulás megtartására nyílt, nyílik lehetőségünk. Az egyik a 1896-os millenniumi 
emlékmű (2021. ősze) és környékének bejárása volt, a másik (2022. tavasza) pedig a parlament 
(korona) és környéke (Trianon emlékhely).  
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Az őszi kirándulás kissé csípős reggellel, de napközben pazar napsütéses időben, remek 
hangulatban telt el. A látnivalók megtekintése két csoportban történt két busszal. Az egyikben a 
kerekesszékesek, a másikban a többiek. A résztvevők szakszerű és nagyon alapos idegenvezetéssel 
ismerkedtek meg a környék látnivalóval, történelmi tényeivel. A tavaszi kirándulásra tisztelettel 
várjuk az érdeklődők jelentkezését. 
 

      
Kirándulás a Hősök terén 2021. október 16. 

 

      
Kirándulás a Hősök terén 2021. október 16. 

 

7. Gazdasági hírek 

 
a. Tagdíjbefizetés 

Ezen fórumon is köszönetemet fejezem ki minden kedves tagtársunknak, hogy a 2021. évi tagdíj 
befizetési kötelezettségének eleget tett, és ezzel hozzájárult az egyesület biztonságos anyagi 
működtetéséhez.  
Ezúton kérem, hogy aki esetleg még nem rendezte a 2021. évi tagdíjat, valamint a pártoló tagi 
támogatási díjat akkor mihamarabb Marschalkó Ferencnénél tegye meg.   

b. Pályázatok 

Tudjuk, hogy egyesületünk anyagi biztonságának döntő hányadát a pályázatokon elnyert vissza 
nem térítendő támogatások adják. Ez sok feladatot ró ránk, hiszen figyelnünk kell a kiírásokat, a 
pályázatokat meg kell írni, nyerés esetén sok adminisztratív tevékenység után juthatunk a pénzhez 
és végül, de nem utolsósorban a pályázati pénzekkel el kell számolnunk. E feladatot gyakorlatilag 
Farkas Zsolt alapító tagunk látja el. Köszönet jár az áldozatos és fáradságos munkájáért. 
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Az idén is október elején 4-én kiírták az ez évi NEA-O pályázatokat, melynek beadási határideje 
november 3.  A pályázat elkészítése folyamatban van. 
Ezzel csaknem azonos határponttal kell az előző évi pályázat elszámolását benyújtani ennek 
határideje 2021. október 31. A munka folyamatban van, ezt a feladatot is határidőre teljesítjük.   
 

8. KÉRÉS -Alapszabály módosítási javaslatok beterjesztése tárgyában 

Ismeretes, hogy az előző alapszabály módosítási javaslatunka a cégbíróság nem fogadta el. A jövő 
évben a tisztségviselők személye nagy valószínűséggel változik, így mindenképpen az alapszabály 
módosításra szorul. Ebből következően, itt a lehetőség arra, hogy a módosítási indítványokat 
írásosan megtegyék 2022. január 31-ig. 

9. Figyelemfelhívás  -ÚJ- Kapcsolattartási lehetőség - 06-20-469-08-09 

A közgyűlésen felszólásban hangzott el, hogy információról maradt le egy-két tagtársunk. Nagyon 
fontos számunkra a rendszeres kapcsolattartás a tagtársakkal, és szükség esetén a segítségnyújtás. 
A már jól ismert fórumok a továbbiakban is rendelkezésre állnak, kivéve a nyomtatott formátumú 
hírlevelet.  
Az egyesület a kommunikáció rugalmasabbá tétele céljából a MEOSZ támogatásával egy 
kedvezményes működtetést lehetővé tevő egyesületi telefont szerzett be, amelyen minden kedves 
tagunk problémáival, gondjaival fordulhat hozzánk. 

 A kép csak illusztráció 
Bárki az eddigiekhez hasonlóan telefonos kapcsolatba léphet Marschalkó Ferencnével, aki 
költségkímélés miatt visszahívja Önt. 

Kérés: 
akik tehetik, legyenek szívesek értesíteni, tájékoztatni az elektronikus felülettel nem rendelkező 

tagjainkat az épp aktuális hírekről. 

 

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

A műhely változatlanul várja új tagok bekapcsolódását is. 
 

A kézműves műhely 2021. évi II. félévi foglalkozásainak időpontja:    
szeptember 14. és szeptember 28.; október 12. és október 26.; november 9. és november 23.; december 7. 

és december 21. - keddenként 13-16 óra közt lesznek az irodában. 

 

11. Színházi programok az ősszel szünetelnek (www.bartokszinhaz.hu) – (Dzjadiga Nelli) 

Az egyesület bérletet nem vásárolt, így színházi bérletes előadásokra nem lehet jelentkezni. Az ok 
az, hogy a színház nem jelölte ki a bérletes előadásokat, így nem vállaljuk fel a szervezéssel járó 
plusz bonyodalmakat! 
A pandémia miatt a csoportos látogatás megszervezése nem időszerű. Remélhetőleg a tavasszal.  
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Folyamatos programok 
1, Minden héten szerda teadélután a szokásos időben Klics Györgyné (Erzsike) vezetésével.  
2, Minden második héten csütörtök délután játékklub Dzjadiga Nelli irányítása alatt. 
3, Kézműves műhely foglalkozásai Fekete Mária Magdolna és Mogyorósi Imréné (Ancika) 
vezetésével szeptember 14.; 28.; október 12.; 26.; november 9.; 23.; december 7.; 21.;   
 

Előzetes 
1, 2021. december 8-án (szerdán) tartjuk az egyesület szokásos karácsony- és újévköszöntő 
összejövetelét. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A részvételi költség tagoknak 1200 Ft, a 
nem tagoknak 2500 Ft. 
A választható menü: 
„A” menü   „Disznótoros” sült hurka és kolbász hagymás tört burgonyával és párolt káposztával 
„B” menü Diós ropogós bundában sült csirkemell rizibizivel, vegyes savanyúsággal 
„C” menü   Rántott sajt diós ropogós bundában rizibizivel, vegyes savanyúsággal 
Ital     1 pohár csapolt sör vagy 1 pohár bor vagy egy pohár üdítő 

 
Védettségi igazolvány bemutatása a bejáratnál kötelező! 
 
Jelentkezés a részvételi díj befizetésével Marschalkóné Mártinál a MEEE irodában, vagy előzetesen 
telefonon történt időpont-egyeztetést követően más időpontban is lehetséges.  
Mobilszám: 06 70 360-3712. 
Befizetési időpontok: 
2021. november 16. (kedd) 10-12 óráig; 
2021. november 23. (kedd) 10-12 óráig; 
2021. november 30. (kedd) 15-17 óráig. 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

Elérhetőségeink: 
Személyesen a Polgármesteri Hivatal fszt. 003-004 irodában, és 

csak az alanti telefonszámokon, vagy emailen  

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; laszlokondor3@gmail.com  

Mobiltelefon: +36-30-947-77-18, vagy +36-20-353-21-89; +36-20-469-08-09 
Tagdíj és egyéb befizetéshez a bankszámlaszám: 11736037-20556833-00000000 

Mindenkinek koronamentes szép napokat kívánva, sorstársi üdvözlettel: 
a vezetőség 

Dunaújváros, 2021. október 27. 

A hírlevél következő elektronikus száma várhatóan decemberben jelenik meg. 
Tartalomból: aktualitások, történések, beszámoló az éves tevékenységről 


