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A MEEE 2023.  évi programterve 
Naptár - Éves áttekintő 2022 évről -09.30.- tf16400479_win32.xls 

Naptár - Éves áttekintő 2023 évre  tf16400479_win32.xls 

a, A körök működtetése: (heti, kétheti, havi rendszerességgel 

Teadélután  heti   Kilcs Györgyné 

Játékklub  kétheti  megoldásra vár a vezető 

Kézműves műhely kétheti tavaszi (jan-jún)  őszi (szept-dec) ciklus  

Fekete Mária Magdolna, Mogyorósi Imréné 

Rejtvényklub  kétheti vagy havi felmérni az érdeklődést 

Olvasókör     Dzjadiga Nelli 

 

b, Szabadidős szabadtéri programok szervezése a hírláncon, a Facebokon, 

Honlapon keresztül., valamincs Klics Györgyné az egyesületi szolgálati 

telefonon keresztül.  Az időpontok időjárás függőek.   

Grill Parti  3 alkalommal – Klics Györgyné június július augusztus hónapban  

(esetleg május vagy szeptember) 

Fagyi parti 2 alkalommal – Marschalkó Ferencné július, augusztus hónapban 

Utcai kártyapartik  - Marschalkó Ferencné jún-aug hónapokban 

 

c, Sport 

Bocca bajnokság (verseny)  

Dunaújvárosban  1 alkalommal  július eleje 

Beloianniszban  1 alkalommal  május vége (talán mág mindenki itthon van) 

 

d, Rejtvényverseny , rejtvénybajnokság, rejtvényklub(internetes, vagya) módon –  

a toborzáshoz itt is alkalmazható lenne a hírlánc  

 

e, Éves közgyűlés  

2023. április vége, május vége közt 

Részvétel a MEOSZ közgyűlésen 
 

f, Összejövetelek (maximum három alkalom) – l ehetséges altenatívák 

fa, farsangi mulatság    - 2023. február vagy március   

fb, locsolóbál és közgyűlés   - 2023. április vége május  vége (húsvét április9-10) 

fc,  szüreti mulatság    - 2023. szeptember 

fd, mikulás, karácsony, év búcsúztató - 2023. december eleje 

 

g, Beloianniszi programok (a javaslatok alapján) 
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Főzőcskézős Bocca verseny Beloianniszban 1 alkalommal, ha meg tudjuk szervezni úhy 

hogy ne kelljen sok mindent cipelnünk.  
 

h, Szolgáltatások: 

Ügyelet kedd, csütörtök 

Írásos hírlevél (évi egy, maximum két alkalom)  

Elektronikus hírlevél kb. kéthavonta 

Humanitás újság közlése a honlapon 

Tanácsadások, ajánlások 
 

i, Kapcsolattartási formák: 

Levél;  Email;  Facebook;  Honlap;  Egyesületi telefon (Klics Györgyné); Csevegő facebook 

felület működtetése; 
 

j, Külső kapcsolatok 

Önkormányzat – Barta Endre alpolgármester, továbbá Szántó Péter, valamint Kaja Edit.  
MEOSZ (felügyelő bizottsági tagság, jelölő bizottsági tagság, küldötti részvétel) 
Foglalkoztatás – kapcsolat Molnár Istvánnal és a helyi vezeztővel:  
Extra Media nyomda (naptár) 
 

k, Színház, (Dzajadiga Nelli) - Mozi  (Marschalkó Ferencné) 

Évi két csoportos színházlátogatás ősszel és tavasszal 
Bérletes ( 2fő) színházlátogatások a tavaszi és őszi évadban 
 

Igényekhez igazodva, évi 3-4 mozi látogatás szervezése 
 

l,  Kirándulás – új lehetőségek felkutatása 

A POP pályázat lejárt, próbálunk lehetőségeket felkutatni miképp lehetne forrást szerezni 
a kirándulásokhoz. 
 
l, Tagtoborzás  

A foglalkoztatottak körében; Az éves naptár terjesztésével; Személyes kapcsolatrendszer 
mentén; Pályázat útján összeg biztosítása egy viszonylag rendszeres hirdetési felületen. 
(Dunaújváros újság) 
 

m, Pályázatok:  

ma, NEA pályázat beadása 2023. évi működéshez (2022. október 3-án nyílik) 
mb, Korábbi NEA pályázatok elszámolása 
mc, MEOSZ támogatások elszámolása 
md, Ha lesz a kirándulás pályázat megismétlése 
me, Szja 1%  gyűjtése 
mf, Ha lesz önkormányzati pályázat beadása és esetleges elszámolása 
mg, Egyedi pályázatok események finanszírozására (Dunaújváros, Beloiannisz önkormányzata) 


