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1/2023. JANUÁRI  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 
 (érdeklődőknek részletek alább, illetve a honlapon www.meee.hu 

 a Facebookon https://www.facebook.com/groups/1828703877374750  
szolgálati telefon: 06-20-469-0809 

 
Sajnos az elmúlt időszakban az egyesület hagyományos információ fóruma a Hírlevél nem jelent meg papír 
sem elektronikus formában. Ezen az állapoton szeretnénk változtatni. Ez évben viszonylag rendszeresen 
jelenne meg a hírlevél elsősorban elektronikus formában. Ennek következtében a hírlevél szerkezete is 
átalakul. 
Az első rész figyelemfelhívó a legfontosabb közérdekű információk kapnak helyet keretezett formában a 

Fókuszáló- ban. 

A következő Ez történt …részben a két hírlevél közt eltelt időszak eseményeinek lehetőleg képes 

beszámolója szolgáltat információkat mindenkinek a MEEE életéről.  
Ezt követi a nyilván nagyobb érdeklődésre számot tartó Ez lesz … rovat, ahol a közeljövő várható 
eseményeit tudatjuk kedves olvasóinkkal. A levelet a vegyes információk, felhívások zárják.  

 

Fókuszáló 
 

A kérésnek megfelelően a hírlevél elején röviden összefoglaljuk az egyesület rendezvényeit! (Részletek a 

hírlevél további részében.) 

 

 
Folytatódnak a kézműves klub foglalkozásai: január 17, és 31, valamint február 14, és 

28. keddig napok 13-16 óra közt az irodában. 
 

Ismét kellemes délutánokat lehet eltölteni egy kis beszélgetéssel a teadélutánokon. 
 

Felhívom a tisztelt tagtársaink figyelmét a 2023. évi tagdíj március 31-ig történő 
befizetésére! 

 

 

 

Ez történt … 

 
2022. december 7.-én (szerdán) végre sikeresen megrendezhettük az egyesület szokásos év végi 

találkozóját a CAMPUS ÉTTEREM-ben. A tagok kérésének megfelelően átalakítottuk illetve bővítettük a 
vacsora kínálatot. A visszajelzések szerint ez a változtatás a résztvevők körében sikert aratott azzal, hogy a 
régi megszokott ajánlat mellett megjelent a kínálatban a hal étel. Továbbra is várom jobbító javaslataitokat. 
Bár nem volt módom megtekinteni (betegség miatt) a műsorokat, de mind a Rudas diákjainak műsora, 
mind Juhos Melinda tangóharmonika szólója nagy tetszést aratott. 
Azt hiszem, hogy a tombolára se lehetett panasz, hiszen 96 tárgy került kisorsolásra a közel 60 fő között. A 
tombola tárgyak közt voltak igen értékesek is, és természetesen köszönjük mindazoknak a tárgyak 
felajánlását, akik ilyen formában hozzájárultak a tombola sikeréhez.  
A rendezvényt az egyesület 1500 Ft/fő összeggel támogatta. Bízom benne, hogy a jövőben is tudunk 
hasonló színvonalú találkozókat rendezni. 
 

http://www.meee.hu/
https://www.facebook.com/groups/1828703877374750
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A tombola tárgyak 

 
2022. december 7.-re elkészült az egyesület hagyományos kártyanaptára. A naptár elérhető az 

egyesület irodájában. 
 

 
2023. évi kártyanaptár 

 

2022. december 15.-én elnökségi ülés tartottunk, ahol a rendezvény értékelése és aktuális feladatok 
megtárgyalása történt meg. 
 

A 2022-2023 színházi évad őszi bérletes előadásai lefutottak. A negyedik előadás 2022. december 17.-
én (szombaton) volt. Tagjainknak köszönöm szépen a részvételt. A rendezvényt a színházjegy bekerülési 
költségének felével 1250 Ft/fő összeggel támogatta az egyesület. 
 

2022. október-december közt, aláírásgyűjtési akcióban vett részt az egyesület. Mindenki számára 
ismeretes a rezsiköltségek drasztikus emelkedése. A gáz, a villany árának nagyarányú emelkedése minden 
háztartást érzékenyen érint, különösen a hátrányos helyzetűeket mert állapotukból adódóan eleve a 
nagyobb ezen energiahordozókkal kapcsolatos fogyasztásuk. (elektromos kerekesszék töltése; magasabb 
lakáshőmérséklet; ). 
A MEOSZ azzal a kéréssel fordult a kormányzathoz, hogy a megállapított kvótákat emeljék meg részükre, 
illetve szélesebb körre terjesszék ki. Sajnos e kérés csak részben teljesült. Így a MEOSZ aláírásgyűjtési akciót 
kezdeményezett az ügy felkarolása érdekében, ennek lebonyolításához a tagegyesületek segítségét kérte a 
szövetség. 
Egyesületünk csatlakozott a kéréshez, és Klics Györgyné - kimagasló-, valamint több egyesületi tag 
tevőleges munkájával, (17 fő vett rész az aláírások gyűjtésében) 600 támogató aláírást sikerült 
összegyűjtenünk.   
Zárójelben jegyezzem meg, hogy sajnos a mintegy 150 000 tagot számláló Szövetségünk (MEOSZ) 86 
tagegyesülete mindössze 35 000 aláírást gyűjtött össze. Arra is felhívom a figyelmet, hogy sajnos több 
egyesület is akadt, amely egyetlen aláírással sem járult hozzá az akció sikerhez.  
 

Az idén sikeresen debütált a mozilátogatók klubja. Ez évben 3 látogatást szerveztünk. A harmadik 
alkalommal 2022. december 18-án (vasárnap) az AVATAR II. című film megtekintésére került sor. A jövőben 
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is várjuk tisztelt tagtársaink érdeklődését. A rendezvényt az 1800 Ft/fő mozijegy árából 1300 Ft/fő összeget 
vállalt át az egyesület.  

 

  
Mozilátogatók 

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió dunaújvárosi telephelyének akadálymentes kialakításához adott 
javaslatot Farkas Zsolt. A DVG ZRT.-től bérelt ingatlanban a - Bánki Donát Szakközépiskola régi épülete- egy 
földszinti épületszárny teljes körű felújítás során 1 db akadálymentes mosdó zuhanyzóval került 
kialakításra. A mosdó rehabilitációs szakmérnök előírásainak megfelelően lett megépítve, a beruházás 
végső szakaszában a kapaszkodók, a javaslatainknak megfelelően lettek felszerelve Az épületbe való 
akadálymentes bejutást biztosító rámpa tervezése folyamatban van a tervezést és a kivitelezést 
egyesületünk folyamatosan véleményezi. 
 

Új és nem könnyű feladat megoldásába fogott a MEOSZ, mégpedig abba, hogy miként tudnánk 
előrelépni a közintézmények akadálymentesítésének megoldása terén. Zsolt mindig is szívügyének 
tekintette ezen kérdéskört és rendszeresen részt vesz  a témában tartott rendezvényeken képzéseken. 
Online tréning: „Hogyan bírjuk rá az intézményeket az akadálymentesítésre?” c. online tréningen, amelyet 
2022. szeptember 15-én, csütörtökön 8.30 és 12.30 között tartottak a MEOSZ szervezésben. A képzést a 
Nemzetközi Visegrádi Alap támogatta. 
MEOSZ tagegyesületei közül 18 egyesület képviseltette magát az online képzésen. 
Megoldási eljárások: milyen formában tudjuk rá bírni a közintézményeket a megfelelő akadálymentesítésre 

❖ Az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatósághoz benyújtott kérelemben a magánszemély kérheti, 
a hatóságot állapítsa meg, hogy az intézmény fenntartója közvetlen hátrányos megkülönböztetés 
formájában megsértette az egyenlő bánásmód követelményét és kötelezze arra, hogy a jogsértést 
szüntesse meg. 

❖ Közérdekű bejelentést tehetünk a Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályához a 
közintézmény akadálymentességének hiányával kapcsolatban. A bejelentésben kérhetjük, hogy az 
Örökségvédelmi Főosztály vizsgálja meg, folytasson le ellenőrzést és a szabályossá tételéről 
intézkedjen, annak érdekében, hogy a létesítmény a vonatkozó jogszabályok szerint 
akadálymentesen használható legyen. 

 



  Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete Dunaújváros  

2023  év   1.  (elektronikus) szám    - januári hírlevele (csak elektronikus formában)  

Készítette: Kondor László 4./4. oldal Létrehozás dátuma: 2023.01.08. 10:29:00 
C:\Users\D20\Desktop\meee\2023-januar_hirlevel.doc 

 

Ez lesz … 
 
2023. január 9-én hétfőn ismét nyit az egyesületi iroda. Az ügyelet technikai okok miatt kissé változik. 

Dzjadiga Nelli minden kedden 10.30-13.30 közt, Samu József  pedig minden csütörtökön 15-17 közt tart 
ügyeletet. 
 

2023. január végén évértékelő és 2023. évi programalkotó elnökségi ülést tartunk. Ez egyben az évi 
rendes közgyűlés - várhatóan május 10-én -  első előkészítő tanácskozása lesz. A készített dokumentumok a 
honlapon olvashatóak. 
Elnöki beszámoló (tervezet, vázlat) a MEEE 2022. évi munkájáról 
E-MEEE_-_A MEEE_2022._évi _Elnöki beszámoló_végleges_2022 év_átnézte_DN_FZs. 2022_12-02.doc 

Táblázatos áttekintő kimutatás a MEEE 2022. évi rendezvényeiről 
E-MEEE_-_A MEEE_2022._évi_áttekintő programjai -11.23.- tf16400479_win32.xls 

Szöveges rendezvényterv a MEEE 2023. évi tevékenységéről. 
E-MEEE_-_A MEEE_2023._évi_szöveges_programtervezete_20221001.doc 

 
A 2022-2023 színházi évad tavaszi bérletes előadásaira is szándékozunk bérletet vásárolni. A különleges 

helyezet elmúltával a csoportos színházlátogatást is szervezünk Dzjadiga Nelli kedves és áldozatos munkája 
eredményeképpen. 

 

Felhívások, kérések. . . 
 
Mint az ismeretes a 2022. közgyűlés megszüntette a rendes- illetve pártoló tagi jogviszonyokat és 

egységes tagi jogviszony került bevezetésre azonos jogokkal és kötelezettségekkel. A közgyűlés az évi 
tagdíjat 2000 Ft/főben határozta meg.   
Tisztelettel kérek minden olyan tagunkat, aki még nem rendezte a 2023. évi egyesületi tagdíját, az 2023. 
március 31-ig rendezze Marschalkó Ferencnénél. 
 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

Az egyesület elérhetősége 

Személyesen ügyfél fogadási időben (kedd 10.30-13.30, csütörtök 15.00-17.00 óra között) 

 a Polgármesteri hivatal Dunaújváros, Városháza tér 1-2. földszinti 3 – 4 számú irodában. 
Telefon számok: Kondor László elnök  +3620-365-7341,  

Farkas Zsolt elnökségi tag  +3620-353-2189  

Szolgálati telefon Klics Györgyné +3620-4690809 

E-mail címek: laszlokondor3@gmail.com, mozgke@gmail.com 

Web oldal: www.meee.hu 

Facebook oldal: https://www.facebook.com/groups/1828703877374750 

Bankszámlaszám: 11736037-20556833-00000000 

 
Dunaújváros, 2023. január 8. 

 

A MEEE elnöksége nevében  

Kondor László 

egyesületi elnök 

mailto:laszlokondor3@gmail.com
mailto:mozgke@gmail.com
http://www.meee.hu/
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