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A MEEE főbb eseményeinek  
tervezett időpontjai 2020-ban 

 
a, Nem rendszeres (alkalomszerű) rendezvények. 

 
Közgyűlés:  2020. május 11. hétfő 15.00 MMK  
 
Locsolóbál:  2020. április 15. szerda 16.00 Campus 
Karácsony és 25. éves évforduló 
   2020. december 9. szerda 16.00 Campus 
vagy   2020. december 11. péntek 16.00 Campus 
(emléklap, video készítés, meghívottak listája) 
 
Bocca_ egyéni verseny 2020. június 13. szombat 9.00 MMK udvara 

Páros verseny 2020. július 18. szombat9.00 MMK udvara vagy 
szeptember 19 szombat 9.00.  

 
Sütögetős piknik: 
  2020. június 20.   10.00 Felső Duna part Barátságvárosrész 

2020. szeptember 12.   10.00 Felső Duna part Barátságvárosrész 
 

Parázs varázs (A Várpalotaiak vendéglátása 2x8 fő) 
2020. május 30. Szalki sziget  
Pünkösd miatt, lehet hogy egy héttel előbb lesz.  

 
Smink évi két alkalommal tavasszal és ősszel – Dzjadiga Nelli  
 
Az adománykuckó átalakítása: 
A csekély érdeklődés miatt a közvetlen kirakodással az adománykuckó 
egyenlőre szünetel, de aki a honlapon levő listából bármire igény tart kérjük 
jelezze emailen, vagy írásban vagy telefonon,  

 
 

b, Viszonylag rendszeres rendezvények 
Szinház:  
Csoportos (évi két alkalommal) 
Tavaszi  (március-május közt) színlaptól függő előadásra 
Őszi   (szeptember-november közt) színlaptól függő előadásra 
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Bérlet (évente 8 előadás előadásonként 2 fő látogatása biztosított a bérletben 
meghirdetett előadásokra – részvétel jelentkezés szerint)  
Tavaszi bérlet: 
4 előadásból áll általában: február, március, április, május 
Őszi bérlet: 
4 előadásból áll általában szeptember, október, november, december 
 
Rejtvénybajnokság: (6 fordulós pénzdíjas) 
az év első felében minden hónap csütörtök 14.00 óra 
2020. január 30; 2020. február 27; 2020. március 26; 2020- április 30.; 2020. május 
28.; 2020. június 25.; 
Rejtvényverseny a hírlevélben: (6 fordulós) 
A hírlevélben egymásután 6 alkalommal a rejtvénybajnokság   

 
Kézműves műhely: (új –paverpol, és fagravírozás- és régi kézműves technikák 
alkalmazása) 
minden páratlan hét kedd 13.00-16-00 közt (kivéve a nyári és télii szüneteket) 
 
Tea délután: (kötetlen beszélgetés teakülönlegességek mellett)  
minden hét szerda 14.00-16-00 közt (kivéve a nyári és téli szüneteket) 
 
Játékklub: (rummi és más játékok kedvtelés szerint) 
minden hét csütörtök 14.00-16-00 közt (kivéve a nyári és téli szüneteket) 
 
Számítástechnika: (email, honlap és facebook használata, szöveg azonnali 
átalakításának lehetőssége speech texter; szövegszerkesztés táblázatkezelés, 
speech texter) 
minden hét hétfő 15.00-17-00 közt (szept.-dec. és febr.- máj kivéve a nyári és 
téli szüneteket) 
 
Honlap 
A honlap rovatainak frissítése, lehetőleg a legaktuálisabb információk közlése, 
tagok segítése a tájékozódásban. 
Legfőbb feladatunk egy a 25. évhez kapcsolódó felület indítása. Elképzelés 
szerint Farkas Zsolt által összeállított kronológiához dokumentumok 
kapcsolása jelentené az első lépést ahhoz, hogy egy nyomtatott kiadvány 
megszülessen 
Kérek minden körvezetőt a honlapra egy két információt adjon, hogy ne 
legyen üres.  
A közvéleménykutatás eredményeinek feltétele a honlapra. 
 
 
Hírlevél 
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A klasszikus formátumú hírközlés változatlan formában kívánjuk működtetni 
és terjeszteni a hírláncosokon keresztül.  
Évi tervezett megjelenések: (általában a hó utolsó keddjén, de a 
kívánalmaknak megfelelően) 
Januári hírlevél  -  Január 28. 
Márciusi hírlevél - Március 24. 
Májusi hírlevél - Április 21. (2019. évi beszámoló) 
Júniusi hírlevél - Június 23. 
 
Augusztusi hírlevél - Szeptember 8. 
Októberi hírlevél  - Október 27. 
Novemberi hírlevél - November 24.  
 
 

c, Vezetői megbeszélések 
Elnökségi ülések tervezett időpontjai és főbb témái: 
Az elnökségi ülések tervezett időpontja: 

 mindig csütörtökön délután 15.-00-17.00 óra közt 
 
Standard témák: 
beszámoló az eltelt időszak eseményeiről végzett feladatairól, felmerülő 
tagfelvételi és kilépési kérelmek elbírálása 
 
2020. február 6.   
a locsolóbál előkészítése, a 25 éves évforduló előkészítése (emléklap) 
2020. április 2.   
finomítások a locsolóbál előkészítése, közgyűlés előkészítése, a 25 éves 
évfordulóra való hangolódás   
2020. szeptember 24.  
A nyári programok értékelése, a jubileumi rendezvény előkészítése 
2020. november 12.  
A jubileumi rendezvény előkészítése 
2020. december 17.  
Évzáró értékelő  
 

Tervezett újdonságok 
Irodalmi kávéház Sztojka Lajosné Gabriella 
Beszélgetés irodalmi művekről esetleg filmekről 
 
Mozilátogatás 
A közvéleménykutatás alapján igény van mozilátogatásra. A felújítás után 
próbáljuk megszervezni 
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Rejtvényfejtők klubja Kondor László - péntek 
Célja rejtvények megoldási módszereinek megbeszélése, konzultációk 
megoldási trükkökről. 
  
Kártyások klubja  Győri Mihály 
Fő irányvonal a magyarok körében az ulti játék további népszerűsítése, 
valamint kellemes időtöltést biztosítani mindazok számára, akik ezt igénylik. 
 
1 gyógyfürdős kirándulást próbálunk szervezni (szükséges létszám 30 fő) 
Cserkeszőlőre  2020. július 25. szombat, vagy  
Kiskőrősre  2020. június 27. szombat 
 
 
 

Kezdeményezés - javaslat 
Dunaújvárosi halhatatlanok sétányára Kondor László javaslatára.  
 
 

 
 


