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5/2018.  SZEPTEMBERI  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 

Bevezető 

Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a nyári szünet után. Sajnos technikai okok miatt a 
tavasz utolsó szám elmaradt, amiért szíves elnézésüket kérjük. 
 

1, Rövid beszámoló a MEEE 2018-as éves rendes közgyűléséről 
2018. május 14-én a terveknek megfelelőn megtartottuk éves közgyűlésünket. A közgyűlést 
megelőzően minden tagunk írásban bőséges információkat kaphatott a egyesület 2017. évi 
tevékenységéről, valamint gazdasági helyzetéről. Tájékoztattuk a tisztelt tagtársakat a 2018. évi 
tervekről és a 2018. évi várható gazdálkodásról.  
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a közgyűlési részvételi hajlandóság nem javult, ami 
számszerű adatokban a következőt jelenti. A 83 rendes tagból 26 fő  - 31,33% - a 36 pártoló 
tagból 12 fő  -  33,33%  - vett részt a nagyon fontos mindenkit érintő találkozón. Egyszerűbben 
kifejezve a sajnos csak minden harmadik tagtársunk gondolta úgy, hogy részvételével 
megtiszteli a közgyűlést, a legfőbb fórumon való aktív részvétellel a társaság életének 
formálásába beleszóljon. Nem volt motiváló tényező az sem, hogy az új tagkönyvek ünnepélyes 
átadására is sor került.   
A formális, de nem lényegtelen beszámolók mellett számos hasznos információ észrevétel 
hangzott el. 
Eleget tettünk a NAV felé a beszámolási kötelezettségünknek, a tavalyi pályázati elszámolások 
megtörténtek. 
Fontos döntés született az egyesület logójára nézve. Végeredményben Marschalkó Ferencné 
által tervezett 5. számú logót támogatták a legtöbben 22 fő a szavazók  43,1%, az 51 fő szavazó 
mellett, ami a szavazásra jogosultak  42,8%-a.  
További fontos kérdések megtárgyalásra került sor. A kirándulások tekintetében a költségek 
sajnos nem csökkenthetők, így nagyon alacsony részvételi szám esetén – 30 fő jelentkező alatt 
- az egyesület anyagi biztonságára tekintettel a kirándulás nem kerül megrendezésre. 
Többek a között a kirándulás kérdéskörének kapcsán több hozzászóló észrevételezte, hogy a 
tagi aktivitás alacsony szintű. Megfogalmazódott, hogy a már működő körök munkájába 
többen kapcsolódjanak be, illetve alulról jövő kezdeményezésekkel színesítsük a egyesületi 
életet. Az is kiemelésre került, hogy a vezetőség minden kezdeményezést támogat azzal, hogy 
a rendezvényeket nem a vezetőségi tagok, hanem a kezdeményezők rendezik, bonyolítják le.   
Vita bontakozott ki az egyesület támogatási rendszerét illetően, elsősorban a külsős 
résztvevők részvételi díjával kapcsolatosan. Végeredményként az született, hogy a jelenlegei 
rendszere nem  kőbevésett, de a csak a megfelelő előterjesztés megtárgyalása után 
változtatható. Addig a jelen elfogadott rendszer marad érvényben.  
Hasonló vitát generált a tagdíj, illetve pártolói támogatás összegének emelése 
vonatkozásában. Az emelés melletti érvek döntően amellett szóltak, hogy a kedvezmények 
igénybevétele esetén – ehhez persze nagyobb aktivitás szükséges -  során a befizetett összeg, 
vagy annál nagyobb összeg visszakapható. A tényleges határozatok a következők: 
Az első módosító javaslat: az alapszabály III. fejezet  6 .pontjához. (Rendes tagi tagdíj) 
A tagdíj éves összege 1500 Ft (egyezerötszáz forint) 2019. január 1-től. 
A második módosító javaslat: az alapszabály III. fejezet  7 .pontjához. (Pártoló tagi 
hozzájárulás) 
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A pártoló tagi támogatás díj éves összege 1800 Ft (egyezernyolcszáz forint) 2019. január 1-től, 
amelyet egy összegben a tárgyév március 31-ig az egyesület pénztárába befizetni.  

(A közgyűlés jegyzőkönyve a honlapon teljes egészében olvasható!) 

A közgyűlés által megszavazott alapszabály módosításokat a bíróság felé jóváhagyásra 
beterjesztettük, ezt 2018. július 5.-i határozatban azt jóváhagyta, így a fenti módosítások 2019. 
január 1-ével lépnek hatályba.  
 

2, Pályázatok (Farkas  Zsolt) 
Három pályázaton vettünk részt. Kettő az egyesület működésének gazdasági feltételeit 
biztosítja.  
Az egyik a NEA pályázat volt, ahol a várt összeget (300.000 Ft) nyerte az egyesület, amely 
információ már a közgyűlésen is elhangzott. 
A másik pályázatunk az Önkormányzat felé került beadásra és szerencsére itt is hasonló 
összegben voltunk sikeresek.  
A tárgyi feltételek javítása, valamint a számítógépes lehetőségeink javítása érdekében 
pályázatot nyújtottunk be, ami ugyancsak sikeres volt. Viszonylag jutányos áron – 60.800 Ft – 
egy teljes konfigurációt sikerült beszerezni, amit 2018.  május 16-án (szerdán) meg is kaptunk és 
beüzemelésre került.  
Egy adományból beüzemelésre került egy újabb konfiguráció. Ezzel lehető vált, hogy igény 
esetén alapvető számítástechnikai ismeretek – internetes-, szögszerkesztési, táblázatkezelés 
ismeretek – elsajátíthatók legyenek az egyesület keretein belül.  

Kérem, hogy az érdeklődők ezen igényüket az irodán jelezni szíveskedjenek!!! 
 

3, Játékklub, és teadélután (Riteczné Nyári Mária) – ÚJ! 
A játékklub köszönhetően Riteczné Nyári Máriának éledezik, egyre többen vesznek részt a 
játéknapokon. A nyári időszakban rendszeresen voltak találkozók, amelyek jó hangulatban 
teltek.  
Hatalmas lelkesedéssel dolgozó pártoló tagunk Riteczné Nyári Mária a nyár elején beindította a 
teadélutánt. A rendezvényekre való szervezést a facebook-on végzi. Rendszeresen közli a 
rendezvények időpontjait és hét végére könnyen elérhető filmeket ajánl a tisztelt. Nagyon 
szépen köszönjük áldozatos munkáját.  

Mindkét rendezvényünkre várjunk tagjainkat!!! 
 

4, Gyógyfürdős kirándulás (Lombos Rezső) 
Sajnálatos, hogy a terveknek megfelelő kirándulásokat érdeklődés hiányában nem tudtuk 
lebonyolítani. Az érdektelenség egyik fő oka, hogy a tagok a részvételi költségeket tartották 
magasnak, míg a másik a szerdai időpont megválasztása nem bizonyult sikeresnek. Az első 
problémára igazából nincs jó megoldás, hacsak az nem, az egyesület évente csak egy 
kirándulást tud úgy finanszírozni, hogy a részvétel díj ne legyen túl magas. Az időpont 
kijelölésre az a megoldás, hogy tisztelt tagok aktívabban tegyenek javaslatot a kirándulási 
időpontokra, mert ellenkező esetben az elnökség tudja eldöntetni az időpontokat. A 
menetközben érkezett információk alapján az elnökség módosította határozatát, így a három 
meghirdetett kirándulás helyett egy került lebonyolításra 2018. augusztus 9. –én csütörtökön 
Cserkeszőlőre a tagok számára 1000 Ft részvételi díjjal. Ezúton köszönjük Lombos Rezső 
kirándulás vezetői, Marschalkó Ferencné szervező illetve gazdasági munkáját.  
A kiránduláson 21 fő tag (1000 Ft/fő) 13 fő nem tag (2000 Ft/fő) vett részt, így a befizetések 
összege 47.000 Ft.  (Csak a belépődíj volt 1200 Ft/fő) 
A kiadási oldalon a belépődíj szerepel 39.600 Ft-os tételben és a buszköltség ami 101.600 Ft. A 

kiadás tehát 141 200 Ft Az egyesület tehát a kirándulást 94.200 Ft-al támogatta !   
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5,  25 éves évfordulós kiadvány (Dzjadiga Nelli, Dani Andrásné, 
Farkas Zsolt) 
Régebbi tagtársaink nagyon sok szép emléket hordoznak az egyesületben töltött évekről. Az 
idő száll és az ötlet megvalósulásától számítva hamarosan 25 év telik el. Minden szervezetnél, 
de különösen egy egyesület életében nagy esemény a negyedévszázados jubileum.  
A méltó ünnepléshez már most megkezdtük az előkészületeket.  

A szervezők illetve az emlékbizottság kér minden tisztelt tagtársat, aki emlékekkel, - képpel 
tárggyal, korábbi írásokkal rendelkezik az egyesületet érintő rendezvények kapcsán kérjük 

segítsen azzal, hogy ezeket felhasználás céljából a rendelkezésünkre bocsátja annak 
érdekében, hogy minél hitelesebb és átfogóbb képet kaphassunk az eltelt 25 évről. Ugyancsak 
kérjük, hogy ha vannak emlékezetes történeteik anekdotáik írják le, vagy osszák meg velünk, 

hogy ezekkel a történetekkel is színesíthessük kiadványunkat., ami a negyedszázadot tekinti át 

A korábbi elnökségi ülésen a szervezőbizottság megalakult melynek jelenlegi tagjai – Farkas 
Zsolt, Dani Andrásné, Marschalkó Ferencné, Dzjadiga Nelli, és Kondor László - . Természetesen 
szívesen látjuk azokat, akik segíteni szeretnének e nagy munkában. Eddig két megbeszélést 
tartottunk: 2018. május 24. és 2018. július 26. 
 

6,  Csillagászati előadások és észlelések (Hédl István) – ÚJ! 
A kora nyári időszak újdonsága lett, hogy Hédl István amatőr csillagász felajánlotta, hogy az 
egyesület tagjai számára csillagászati előadásokat, illetve észleléseket tart. Hédl úr korábban is 
csillagászati távcsővel kémlelte az eget a Városháza téren illetve a Spar parkolójában. Ezen 
időszaktól kezdve az egyesület tagjait a Facebookon keresztül tájékoztatta a történtekről. 
Tervezzük, hogy ősztől rendszeres foglalkozások keretében ismerkedhetünk meg a csillagos  
rejtelmeivel, előadások formájában. A részletes programról a későbbiekben számolunk be.  
 

          
      Csillagászati előadás és kémlelés (Hédl István)   Teadélután (Riteczné Nyári Mária) 
 

7,  Gyógyászati segédeszközök rendszeréről való kérdőíves felmérés 
(Dzajadiga Nelli) 
A MEOSZ megkeresett bennünket azzal kapcsolatosan, hogy a tagtársak mondják el 
véleményüket a gyógyászati segédeszközök teljes rendszeréről. Az ezzel kapcsolatos 
feladatokat Dzjadiga Nelli vállalta magára. A feladat többrétű volt. Először internetes kérdőívet 
kellett kitölteni a feladatra vállalkozóknak. Tudjuk hogy sokuknak nincs lehetősége az internet 
elérésére, ezért  megszerveztük (31 levél postázásával), hogy az irodában rendelkezésre álló 
gépeken töltsék ki a tisztelt tagok a kérdőíveket. Itt a számítógépes kezelésben jártas tagjaink 
segítséget nyújtottak. A tevékenységsorozat a Fókuszcsoportos kérdőív kitöltésével zárult, 
2018. augusztus 23-án 15.30-16.30 közt zajlott le.  
 
 

8, Kézműves műhely (Kovács Ákosné) 
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A műhely bár kis létszámmal jó hangulatban, nagyon szorgalmasan végzik munkájukat. A 
rendezvényekre, és ajándékozási célra készített kis ajándékokat nagy lelkesedéssel készítik. A 
foglalkozások június közepétől, augusztus végéig szüneteltek, de a facebook-on az aktuális 
információk elérhetőek.   

Ősztől a szokásos rendben várunk minden korábbi és újabban bekapcsolódó tagot!!! 

 

  
A nyár elején a gyógyfürdős programok tervek szerinti végrehajtása lehetetlenné vált. A tagok 
javaslatára a helyi élményfürdőnek a MEEE tagok részére az ingyenes látogatás lehetőségét 
sikerült elintézni függetlenül attól, hogy az illető nyugdíjas vagy sem, helyi lakos vagy sem. Ezt a 
kérést sikerült teljesíteni és 2018. július 5-től. 2018. december 31-ig a MEOSZ igazolvány 
felmutatásával az ingyenes élményfürdői látogatás biztosított.  
Üröm az örömben, hogy sajnos az élményfürdő mozgáskorlátozottak szempontjából csak 
részlegesen akadálymentesített. Farkas Zsolt bejárta a területet és javaslatot tett az 
illetékeseknek a fürdő teljes akadálymentesítésére. 
 

10, Újabb felajánlások (Kisgyörgy Ákos) 
Szerencsére egyre többen élnek az egyesület javára történő felajánlással. Legutóbbi időkben 
Kisgyörgy Ákos egy hűtőszekrényt ajánlott fel az egyesületnek használat céljából. Köszönjük 
szépen. 

Az egyesület az adományozóknak az  önzetlen tárgyi és anyagi segítségét nagyon szépen 
köszöni! 

Várjuk továbbra is tagjaink és támogatóink felajánlásait! 

 

11, Elkészült a logó 
 

 
 
 

TERVEZETT  P RO G R A M O K 

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

 

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYÜTT EGYMÁSÉRT EGYESÜLETE szervezésben  
Állandó program 

Kézműves műhely minden páratlan hét keddjén 13-16 óra közt 

Az iroda (25-544-224) és az állandó programok augusztus 21.-től az évközi 
rendnek megfelelően üzemel. 

 

1, Őszi csoportos színház és bérletes előadások (Dzjadiga Nelli) - 
(www.bartokszinhaz.hu) 
a, A színházlátogatás - Kodály bérlet - bérlettel akció az ősszel tovább folytatódik, de most már 
nem a rendkívül kedvezményes áron, hanem a meghatározott támogatási elvek szerint, vagyis 
a jegyár 50%-a a térítési díj. Az őszi bérlet előadásai a következőek:  Patrick Barlow: Ben Húr 
(komédia); Simai Kristóf-Szarka Gyula: Zsugori (zenés vígjáték); Anton Pavlovics Csehov: Ványa 
bácsi (színmű); és a Tamási Áron-Balassa Eszter: Jégtörő Mátyás (színmű);  
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(részletek honlapon:  www.egyuttegymasert.eu) 
 

Várjuk a bérletes előadáson való részvételre  jelentkezőket az irodában telefonon  
25-544-224- es telefonon ügyeleti időben, Dzjadiga Nellinél, vagy Samu Józsefnél!!! 

 
b, Tervezünk egy vagy két őszi csoportos színházlátogatást is. Egyenlőre a Bartóknak még 
nincs kialakult műsorterve, így a konkrét ajánlatunk a következő számban illetve az 
elektronikus felületeinken lesz olvasható.  
 

2,  Bocca sportkör - Bocca (golyó) játékra felhívás (Szilágyi 
Miklós)  ÚJ! 
A korábbi években nagyon sikeres volt Szilágyi Mikós által vezetett Bocca speciális sportjáték. 
Sajnos ez a tevékenységi kör az egyesület életében kissé visszaszorult, pedig a világban, így 
Magyarországon is egyre népszerűbb, olyannyira, hogy e sportág a speciális olimpia műsorán is 
szerepel. Az érdeklődők a sportág szabályait a honlapunkon olvashatják:  
www.egyuttegymasert.eu  - Egyesületi élet/Játékklub alatt. 

Várjuk az érdeklődök jelentkezését, akik szívesen vennének részt egy  
sportdélelöttön, 2018. szeptember 29.-én 9.30-12.30 –ig az MMK udvarán. 

 Jelentkezések az irodában ügyfél fogadási időben. 

 

3, Számítógépes ismeretek (Kondor László)   ÚJ! 
A számítógépes parkunk bővülése lehetővé teszi azt, hogy tagtársaink számítógépes ismereteit 
bővítsük amennyiben erre igény mutatkozik . 

Kérjük, azokat a tagtársakat, akik igényelnék a számítógépes ismereteik bővítését azok téma 
megjelölésével az egyesület irodájában jelentkezzenek!!!! 

 

4,  Csillagászati előadás (Hédl István)  ÚJ! 
Tervezzük, hogy ősztől rendszerese foglalkozások keretében ismerkedhetünk meg a csillagos 
ég rejtelmeivel, előadások formájában. A részletes programról a későbbiekben számolunk be a 
hírlevélben a honlapon és a facebookon.   
 

5,  Asztrológiai előadássorozat  (Orosz Mária)  ÚJ! 
Nagyon sokan vannak, akik érdeklődéssel fordulnak a csillagászat más vonatkozású 
megközelítése felé. Nagyon sokan szeretik olvasgatni illetve érdeklődnek saját illetve mások 
horoszkópja iránt. Az ősztől lehetőség nyílik arra, hogy a horoszkóppal kapcsolatos 
ismeretekbe az érdeklődők belemélyedjenek Orosz Mária előadónk jóvoltából. A 
foglalkozásokat rendszeres időközben előreláthatólag hétfőnként tarja 17 órától.  

E helyütt kérjük, hogy az érdeklődök jelentkezzenek és  kérjük hogy  az előadásokat minél 
nagyobb számban  szíveskedjenek látogatni ! 

 

6, Karácsony köszöntő és évbúcsúztató 
2018. december -5-én  szerdán  16.00 - 21.00 óra közt   a főiskola Campus kis termében lesz. 
A rendezvényen való részvétel díja kizárólag az egyesületi tagok (rendes és pártoló tagoknak – 
akik a tagdíjat befizették) számára 800 Ft/fő. Mindenki másnak támogatói vacsorajegy a 
részvételi költség, ami 1700 Ft/fő. A menü a következő számban lesz olvasható.  
 
 

http://www.egyuttegymasert.eu/
http://www.egyuttegymasert.eu/
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FELHÍVÁS  

X X .  „ E Z  V A G Y O K  É N "  C .  F O G Y A T É K K A L  -  E G É S Z S É G K Á R O S O D Á S S A L  É L Ő K  

M E G M A R A D T  K É P E S S É G E I K K E L  K É S Z Ü L T  A L K O T Á S O K  B E M U T A T Á S Á R A   

D U N A Ú J V Á R O S  1998 .  -  2018.  

Ez évben is várjuk a fogyatékkal - egészségkárosodással élő sorstársaink alkotásait, bemutatás céljából. 

Az alkotások tetszőleges technikával készülhetnek, postai úton szállíthatóak legyenek. Az alkotások 

visszaszármaztatásának költségét szervezetünk biztosítja. Lehetőleg 1 alkotó sorstársunktól 1 - 2 alkotást 

várunk. Kérjük az alkotások hátoldalára a nevet és elérhetőséget feltüntetni. Kérünk egy kis 

bemutatkozást is. Az alkotásokat 2018. október 05-ig (péntek) kérjük címünkre eljuttatni. Az alkotásokat 

személyesen is át lehet adni, előre egyeztetett időpontban. A kiállítás nem verseny, nincsenek helyezettek, 

csak győztesek. Minden alkotót egy szerény ajándékkal és oklevéllel jutalmazunk meg az ünnepélyes 

megnyitón.  

A kiállítás 2018. október 15. - től - október 20.- ig az iskola nyitvatartási idejében tekinthető meg. 

Ünnepélyes megnyitó: 2018. október 15. (hétfő) 16 óra. 

Kiállítás helyszíne: - immár 2000. év óta - a Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és 

Kollégiuma (Dunaújváros, Római krt. 47-49) 
 

 

 

F E L H Í V Á S ! 

A közgyűlésen elhangzottak szerint nagy tisztelettel kérek minden tagtársat, hogy az egyesület 
eredményes és a tagok számára megelégedést nyújtó működése érdekében 

 a jövő évi programtervezet elkészítéséhez nyújtsák be javaslataikat, 
mondják el észrevételeiket  

legkésőbb 2018. november 30.-ig.  
Ilyen javaslat lehet a kirándulás(ok) rendje, tavaszi nyári, őszi  programok, pl: szalonnaütés, 

szaunázás, bocsa versenyek stb. 
Jobbító szándékú segítségüket előre is köszöni az elnökség.  

 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

 

Elérhetőségeink: 

Személyesen a Polgármesteri hivatal fszt. 003-004 irodában, és 

telefonon az iroda vonalas telefonján 25-544-224-en ügyfélfogadási időben minden  

kedden 10-14 és csütörtökön 15-17 óra között.  

Email cím: mozgke@gmail.com; kondor.laszlo@chello.hu  

Mobiltelefon: +36-20-365-73-41, vagy 36-20-353-21-89 

Tagdíj befizetéshez: bankszámlaszám: 11736037-20556833-00000000 

 

A hírlevél következő száma várhatóan októberben jelenik meg. 

Tartalomból: tagsági létszám változása, a karácsonyi menü, színházi előadások megnevezése 

időpontjai, beszámoló az induló programjainkról,  
 

Mindenkinek sok erőt, egészséget kívánva, sorstársi üdvözlettel: 
a vezetőség 

Dunaújváros, 2018. szeptember 12. 
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