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1/2018. JANUÁRI  H Í R L E V É L  

 

E GY E S Ü L E T I     É L E T     H I R E I 
Hírturmix – hírek röviden 

 

1, Karácsony és újév köszöntő 
2017. december 5.-én szerdán sikeresen a vártnál jóval nagyobb létszámban, jó hangulatban bonyolítottuk le a 

karácsonyi és újévköszöntő rendezvényünket. A rendezvényen a tagjaink közül 47-en vettek részt, két fő támogatónk 

tisztelt meg bennünket jelenlétével.  8 fő vendégként vett rész a rendezvényen, többek közt Lőrinczi Konrád képviselő, 

Szemenyei István és Nagyné Fauszt Csilla a Rudas közgazdasági Szakgimnáziumból (műsor), Juhos Melinda 

tangóhamonika, Sándor Frigyes zeneiskola), Ságiné Schillijg Judit önkormányzati patronus, Princesné Kulcsár Andrea a 

VOLÁN dunaújvárosi egységnek munkatársa. Így 57 fő vett részt a rendezvényen, s így a Campus különterme helyett 

végül is nagyteremben kényelmes körülmények között tölthettük az estét. .    
 

2, Beszerzés 
Természetesen működésünk sikeres pályázatok nélkül szinte lehetetlen. Az alapvető működési feltételek 

megteremtéséhez anyagai forrásokra van szükség. Az információáramlás egyik legfontosabb formája hírlevél, amelyet 

el kell készíteni. E folyamat egyik fő mozzanata a nyomtatás. E munka megkönnyítésére, és a régi nyomataó kiváltására 

december hó folyamán egy nyomtató snbeszezsére került sor a No1 cégtől.   hírlevél  
 

3, Tagdíj és támogatási díj befizetés 
Az elmúlt években sajnos kissé rendezetlen módon kerültek befizetésre a tagdíjak. A tagdíjak illetve a pártoló tagí 

támogatási összeg 2018-ban nem változtak, tehát 1000 Ft, illetve 1200 Ft. 

Felhívom mindenki figyelmét arra, hogy az egyesületi kedvezményeket csak az a személy veheti igénybe, aki az 

egyesület tagja. Az alapszabály szerint az egyesületnek rendes tagja az a személy, aki a határidőig 2018. március 31-ig 

tagi befizetési kötelezettségét teljesíti. Az alapszabály a pártoló tagi támogatásokra vonatkozóan sajnos ilyen kitételt 

nem tartalmaz. Ennek ellenére kérém őket is, hogy kötelezettségüknek minél előbb tegyenek eleget.  

Ezúton is tisztelettel kérek tehát minden rendes- és pártoló tagot, hogy  

a 2018. évi befizetési kötelezettségét  2018. március 31-ig teljesítse. 

 

 

4, A jövödelemadó 1 %-nak felajánlása  
Az egyesület egyik na nem is a legnagyobb, de fontos bevételi forrása az 1%-os jövödelemadó felajánlásból származó 

összeg. Kérek minden tagtársat és szimpatizánst, hogy minden lehetséges módon segítse az 1% gyűjtését azzal, hogy 

ismeretségi körében propagálja ennek lehetőségét kidomborítva azt, hogy ezen forontok igazán nemes célt szolgálnak.  
A rendelkező nyilatkozat adatai: 

A kedvezményezett adószáma: 

18488591-1-07 
A kedvezményezett neve: 

Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete 
 

Változások 
1, Térítési díjak 
2017. december 14.-én csütörtökön tartotta a vezetőség meghívottakkal kiegészülve évzáró elnökségi ülését. Az 

egységes szabályozás és a vitás esetek csökkentése érdekében az alábbiak szerint rendelkezik. 

Az egyesület rendezvényeit két csoportra osztottuk. Az egyik a helyi rendezvények, a másik a vidéki. A rendezvények 

résztvevői ugyancsak két csoportba kerültek. Az egyikben a rendes és pártoló tagok kerltek, míg a másikba a támogatók 

(vagyis mindenki más) 

A rendezvényen való részvétel költségét 2018 évre a rendezvény önköltségének százalékában állapítottuk meg..  

Résztvevő személy 2017. évben tény Helyi rendezvény Vidéki rendezvény 

rendes és pártoló tag 43% 50% 55% 

bármely más személy (támogató) 105% 120% 110% 

A részvételi díj minden esetbe 100 Ft-ra kerekítődik a kerítés klasszikus szabálya szerint, vagyis 50 alatt lefelé, 50 vagy 

fölötte felfelé. (Kivétel: kísérleti jelleggel csak a tavaszi évadban még a színházbérlet, ami 200 Ft/fő)  
 

2, Kedvezményes térítési díjak igénybevétele – kettős tagság 
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Az előbb említett elnökségi ülésen a kedvezmények igénybevételéről is döntöttünk. A korábbi gyakorlatot megerősítve 

a következő született: 

1, Bármely személy a bármelyik szervezet rendezvényein jogosult részt venni teljes költséggel, hacsak nem áll eltiltás 

hatálya alatt, illetve amennyiben a rendes- illetve pártoló tagok létszáma lehetővé teszi.  

2, A rendezvényre vonatkozó kedvezményt annál a szervezetnél érvényesítheti a résztvevő, amely a rendezvényt 

szervezi.  

3. A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha az adott pillanatban (a befizetés napján) a résztvevő mindkét szervezetnek 

(MEEE és EPI) tagja, vagyis  
 

3, Pártoló tagok képviselete az elnökségben 

Az hiszem, senki nem vitatja el annak tényét, hogy a pártoló tagok munkája alapvetően fontos és meghatározó az 

egyesület mindennapi életének zökkenőmentes lebonyolításában. A jövőben az elnökség sokkal nagyobb figyelmet 

kíván szentelni arra, hogy véleményüket indítványaikat figyelembe vegyük. Ezt azzal kívánjuk nyomatékosítani, hogy 

az alapszabályunkat oly módon kívánjuk  
 

P RO G R A M O K 
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYÜTT EGYMÁSÉRT EGYESÜLETE szervezésben  

Állandó programok 
 

Az iroda (25-244-225) és az állandó programok 2018. január 9-től indulnak!!! 
 

R E N D E Z V É NY E K   2018  
FONTOS! A részletes éves program a honlapon megtekinthető! ) 

 

1, Kirándulások - gyógyfürdőkbe 
A MEEE egyesület 2018 évben 3 gyógyfürdős kirándulást szervez az alábbiak szerint: 

2018. junius 20. szerda  Cserkeszőlő;      2018. július 11. szerda  Kiskunmajsa ;   és    2018. augusztus 8. szerda  Igal. 

 A távolság és a belépőjegyek árának alakulása folytán az önköltséges részvételi díj 4000 Ft/fő körül alakul. 

Az EPI egyesület szervezésben: 

2018. március 17. szombat Kiskőrős;   2018. április 21. szombat Kiskőrős;    2018. augusztus 16. csütörtök Cserkeszőlő; 

2018. szeptember 8.szombat Kiskőrős 

A gazdaságosság és a szervezettség és tervezhetőség növelése érdekében a kirándulások szervezésében kisebb 

módosításokat tervezünk.: 
 

2, Locsólóbál 
A tagok részéről felmerült az igény, hogy a korábbi évek gyakorlatát ismét fel kellene eleveníteni, éspedig azzal, hogy 

ismét rendezzük meg a húsvéti „locsolóbált”. A közvélemény kutatás után az elnökség az ülésen úgy döntött, hogy 

2018-ban a karácsonyi rendezvényhez hasonlóan, de műsor nélkül zenés délutánt rendez 2018. március 21-én szerdán 

6- órától vacsorával egybekötve a Campus étteremben. Várjuk a jelentkezéseket! 
Vegetáriánus Menüajánlat „A”:  

• Rántott gomba, rántott sajt (vegyesen) 

• Rizi-bizi 

• Tartármártás 

Menüajánlat „B”:   

• Sertés szűzérmék, paprikás mártásban 

• Galuska 

Menüajánlat „C”:  

• Diós-ropogós csirkemell,  

• Petrezselymes burgonya, grillezett zöldség 

A  vacsora egy pohár italt – sör, bor, fröccs, üdítő tartalmaz. 

A befizetési időpontok:: 2018. február 16.  15-17 óráig ;  2018. február 23.  15-17 óráig  ; 2018. március 09.  10-12 óráig Marschalkó Ferencnénél. 

Kérem, hogy az éves tagdíjat is ekkor szíveskedjenek befizetni, mert csak ebben az esetben érvényesíthetik a kedvezményeket. Afentiek szerint a 
részvételi díj 800 Ft6fő illetve  1900 Ft/fő 

 

3, Szinházlátogatás (www.bartokszinhaz.hu) 
A szinházlátogatás  bérlettel akció a tavasszal még kísérleti jelleggel folytatódik. A tavaszi bérlet előadásai: Az 

üvegcípő; Kutyharapás; Ványa bácsi; Lúzer rádió  Budapest) 

Tervezünk egy vagy két tavaszi színházlátogatást is.  

Várjuk a jelentkezőket! Az irodában telefonon 25-244-225- ös telefonon ügyeleti időben, Dzjadiga Nellinél, vagy Samu 

Józsefnél 
Mindenkinek sok erőt, egészséget kívánva, sorstársi üdvözlettel: 

a vezetőség 
Dunaújváros, 2018. január 23. 

http://(www.bartokszinhaz.hu/

