
2019.  év   4.  szám    -   Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete Dunaújváros   júniusi  hírlevele 

Készítette: Kondor László 1./6. oldal Létrehozás dátuma: 2019.07.05. 10:42:00 

 

4/2019. JÚNIUSI  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 
Hírturmix – hírek röviden 

 

1. Locsolóbál 

Kicsit régebben volt, de beszélnünk kell a locsolóbálról, ami jól sikerült. A hangulat, a tombola jó 
volt, a zene kitűnő, és aki akart jól szórakozhatott. Sajnos, mint oly sokszor most is sokan a 
tombola sorsolása után azonnal távoztak. Az adatokról részletesen, és tényszerűen: 41-en voltunk 
ebből 35 tag, 1 külsős, 5 vendég. (Ságiné Schilling Judit, Nagyné Jutka, Szakály József, Böröcz Balázs és kisérője) Sajnos a 
MEOSZ-tól az elnökasszony, Kovács Ágnes korábban elfoglaltság miatt lemondta a részvételét, 
majd szomorúságunkra Szakály József főtitkár úr pedig az utolsó pillanatban betegség miatt 

mondta le a részvételt. A befizetések összege 33.500 Ft, a költség 72.000 Ft, vagyis az egyesület 
38.500 Ft-al támogatta a rendezvényt! Sokan (260-an) támogatták az egyesületet a tombola 

vásárlásával, igaz 20.580 Ft-ot költöttünk is.  
Sajnos egy kellemetlen dolog mégiscsak történt. Hoztak a tombolára tombolatárgyat, azonban azt 
már egyszer kisorsolták. Ez egy a kézműves műhely tagja által készített terítő volt. Azt kérte az 
illető, hogy sorsoljuk ki. A vezető Fekete Mária Magdolna, tudta, hogy ez már korábban kisorsolt 
tárgy volt és a készítőjét is ismerte. Szerencsére kitűnő vezetőnk nem engedte, hogy a sorsolandó 
tárgyak közé kerüljön, így visszaadta a készítőnek. Tombola esetén vita volt a színekkel, a 
rózsaszint összekeverték a pirossal. Állítólag a kisorsolt párnát más kapta meg a jogos tulajdonos 
helyett.  
 

2. Számítástechnika  és  rejtvénybajnokság  és –verseny (Kondor 

László) 

▪ Túl vagyunk a 7. számítástechnikai foglalkozáson, melyet 2-5 fő látogat rendszeresen. Mindenki 
szépen halad és a gyakorlásoknak köszönhetően remélhetőleg otthon is hatékonyan tudja majd 
használni a gépet saját- és környezet örömére.   
▪ A rejtvénybajnokság zökkenőmentesen halad. Túl vagyunk az ötödik (soduku) fordulón is. 
Összesen eddig 7-en vettek részt legalább egy fordulóban. Az utolsó záró forduló június 27-én lesz. 
Tervezzük rejtvényfejtő klub indítását is, ahol a rejtvények megfejtési technikáival foglalkoznánk.   
▪ A hírlevélben indított rejtvényversenybe hárman adtak be megfejtést és mindannyian 
hibátlan megoldást találtak! MEGFEJTŐK névsora: Dani Andrásné; Dzjadiga Nelli; és Mogyorósi 
Imréné!  
Az első forduló helyes megfejtése: Jövő héten megfordul a szél.  
 

3. Parázs Varázs 
Idejekorán meghirdettük a Parázs Varázson való részvételi lehetőséget. Hirdettük hírlevélben, a 
közgyűlésen és más fórumokon. A közvéleménykutató kérdőívek információi alapján nagyon 
bíztam abban, hogy egy kis csapat (4-6 fő) jelentkezik, és részt vesz az immár tradicionálisnak 
nevezhető dunaújvárosi rendezvényen. Ennek tudatában, idejében lefoglaltuk illetve megvettük 
(5.000 Ft/asztal) az asztalt és vártuk a jelentkezőket. Sajnos csak várakozás lett a dologból, ugyanis 
(számomra órisáis csalódásra, meglepetésre) egyetlen jelentkező sem akadt. Természetesen a szervezőknek 
jeleztük, hogy jelentkező hiányában a MEEE nem vesz részt a Parázs Varázson.  
Mi a tanulság! Az kedves tagtársak, hogy ilyen és hasonló rendezvényekre a jövőben csak akkor 
kezdjük meg a tényleges szervező munkát, ha a kellő számú jelentkező létszám összejön. Ennek 
kettős következménye lehet:  
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a, ha nem lesz elég jelentkező, akkor a szervezést meg sem kezdjük. Így sok felesleges munkától 
kíméljük meg magunkat.  
b, Másrészt a már jelentkezettek bosszankodhatnak, hiszen számítottak egy programra. 
 

4. Közgyűlés (2019. május 13. – Kondor László) 

Az egyesület éves rendes közgyűlését 2019. május 13-án hétfőn a szokásos helyen az MMK 
színháztermében megtartottuk. A hagyományoknak megfelelően sajnos a rendes közgyűlés nem 
volt határozatképes, ezért a megismételt közgyűlésen került sor a 2018. évi munkához kapcsolódó 
beszámolók szóbeli kiegészítésére és elfogadásra, valamint a 2019. évi tervezetek vitájára és 
elfogadására.  
A közgyűlésre a kötelező írásos anyagot elkészítettük, azokat időben postáztuk és a tagjaink 
időben kézhez vehették. Aki eddig nem tájékozódott az egyesület életéről, bőséges anyagnak 
köszönhetően alapos betekintést nyerhetett mind az egyesület napi életébe, mind az egyesület 
gazdálkodásába. Az elmúlt évvel kapcsolatos beszámolókhoz érdemi hozzászólás nem hangzott el, 
és azokat a szerény részvétellel megtartott közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A közgyűlést 
részvételével 23 fő rendes tag (összes rendes tag: 82 fő), és 3 fő (összes pártoló tag: 33 fő) pártoló tag tisztelte meg.  
Ezután a 2019. évi programok tárgyalására és az ez évi költségvetés megvitatására került sor, 
illetve néhány szó esett a közvéleménykutatásról is. A rendezvénytervet és a 2019. évi 
költségvetést a jelenlevők egyhangúlag elfogadták.   
Köszönöm mindenkinek, akik tevőlegesen járultak hozzá a sikeres lebonyolításhoz.  

 
5. Honlap (Kállai Félix) – www.meee.hu 
Az a néhány ember, aki a honlapot esetleg követte, észrevette, hogy a régi 2019. május 1.-től 
megszűnt. Történt ez amiatt, hogy a honlap többféle okból nem működött, statikus információkat 
tartalmazott, így valóban érdektelen lett mindannyiunk számára. Ezen felül még éves szinten 
mintegy 14.000 Ft-os kiadást is jelentett. Kállai Félix a DUOL munkatársa riportot készített az 
egyesület életével kapcsolatosan, illetve érdeklődött a mozgáskorlátozottak életvitele és minősége 
felől, amelyről a honlapon is beszámolt. Egyesületünk számára felajánlotta, hogy egy korszerű 
látványosabb honlapot készít és a tagok által szolgáltatott anyagokat naprakészen megjeleníti. 
Anyagi szempontból vállalta, a honlap létrehozásával és működtetésével járó költségeket. 
KÖSZÖNJÜK szépen! 
Kérek mindenkit, akinek lehetősége van legyen szíves a honlapot nyomon követni a 
WWW.MEEE.HU  címen.    
 

6. Elnökségi  ülés (2019. április 11.) 

Az ülésen áttekintettük az egyesületi tagdíj befizetési hajlandóságot és megállapítottuk, hogy a 
fizetési fegyelem nem túl sokat változott pozitív irányban. Sajnálatos tény, hogy az április 9-i 
állapot szerint 28 fő rendes (81 fő – 34,5%) és 14 fő (33 fő – 42,4%) pártoló tag nem rendezte anyagi 
kötelezettségét az egyesület felé.  
 

Ezúton kérek mindenkit, hogy aki még nem rendezte a  

2019. évi egyesületi tagdíját, támogatási díját,  

az lehetőleg minél előbb tegye meg. Köszönöm szépen.  
A befizetési határidő az alapszabály szerint: március 31.  
Az egyesületi díjak befizetése Marschalkó Ferencnénél. 

 

Emlékeztetőül: a 2018. május 14-i közgyűlés határozata alapján  
a rendes tagok tagdíja 1.500 Ft/fő/év, a pártoló tagi támogatási díj 1.800 Ft/fő/év. 

http://www.meee.hu/
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Korábban elkezdtük a tagi adategyeztetést annak céljából, hogy pontos áttekintésünk legyen a 

tagok elérhetőségeiről (lakcím, vonalas és mobil telefon, email címek) annak érdekében, hogy az 
információáramlást (pl: hírlevél) a lehető leghatékonyabban és leggazdaságosabban tudjuk 
megszervezni. Ezt a feladatot részben sikerült teljesíteni. Az egyesület pénzügyi gazdálkodásnak 

racionalizálása, és költségtakarékossága miatt úgy döntöttünk, hogy akinek érvényes email 
címe van, annak az információkat, a hírlevelet nem papír alapon, hanem emailben 

elektronikus úton juttatjuk el. Tehet az alap kiindulópont az, hogy az információk emailen 
kerülnek személyre szabottam kiküldésre, valamint minden információ az egyesület hivatalos 
honlapján (www.meee.hu) is olvasható.  
Természetesen rugalmasak vagyunk, így azok a személyek, akik írásban kérik, hogy ettől eltérő (pl: 

facebook, papír stb.) formában is kérik az információkat, azt kérem írásban a vezetőség felé jelezzék.  
Jelzés hiányában semmilyen más megoldást nem tudunk támogatni. A fenti eljárásra a hírlánc 
zavartalan működése érdekében van szükség. Kérjük szíves megértésüket! 
 Az elnökségi ülésen tagi ki és belépésekről döntöttünk. Egy nagyon aktív pártoló tagunk 
elköltözés miatt kilépett: Riteczné Nyári Mária, illetve Tóth Tibor Antal rendes tag távozott. Csorba 
Anikó Zsuzsanna, Szabadi Julianna rendes tagként, Virág Regina pártoló tagként csatlakozott 
közösségünkhöz. A taglétszám: 82 rendes és 33 pártoló tag, azaz 115 fő.  

 
7. Közvéleménykutatás (Marschalkó Ferencné és Kondor László) 
Először is köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a közvéleménykutató kérdőívünket 
kitöltötték és ezzel is segítették az egyesületi munkát. Sajnálom továbbá, hogy nem sikerült több 
véleményt összegyűjtenünk. 
Itt és most csak röviden. Részletesebb elemzés a következő számban és a honlapon. Összesen 44 
(115-ből 38,2%) kérdőív került kitöltésre, amelyből 25 (82-ből 30%,) rendes, 15 (33-ból 45,5%) pártoló tag, 4-en 
nem jelöltek meg státust.  Ez az arány még elfogadható is lenne, ha figyelembe vesszük a 6-os 
pontban ismertetett adatokat, hogy hány személy nem fizetett tagsági díjat. 
Véleményem szerint a közvéleménykutatás elérte a célját, és nagyjából a kapott adatokból 
becsülni tudjuk az egyes tevékenységi körök érdeklődési körének nagyságát! Örömmel állapítom 
meg, hogy az egyes rendezvényekre, tevékenységi formákra papíron elegendő számú jelentkező 
van, még úgyis, ha figyelembe vesszük azt, hogy nyilván nem minden rendezvényen tud mindenki 
részt venni. 
Néhány érdekesebb megállapítás:  
✓ A kézműves műhelyre, a teadélutánra, a játékklubra az érdeklődés 13-16 fő közt van, mégis a 

részvétel alig-alig haladja meg a 3-5 főt, azok is szinte mindig ugyanazok a személyek.  
✓ A rejtvénybajnokság és a boccia klub is viszonylag népszerű a 11-11 fős jelentkezéssel, mégis 

alig alig lehet összeszedni a konkrét rendezvényre a tagokat.  
✓ A csoportos színház áll a legjobban (29 fő) és a szervezés is itt a legkönnyebb.  A bérletes 

előadásokra is a 10 fős jelentkezés nagyon jó, de amikor a konkrét eseményre való ellátogatásról 
van szó, már nem ilyen kedvező a helyzet.  
✓ Kicsit meglepő a nagy rendezvényekre mutatott 26, illetve 28-as (kb 60%) érdeklődés, de ez 

megfelel a tényeknek, hiszen 45-50 fő szokott rendszeresen részt venni ezeken a rendezvényeken.   
✓ A gyógyfürdős kirándulás is népszerű a maga 25 megjelölésével. Az éves javasolt alkalmak 

száma igen magasnak mondható csaknem 3 alkalom/év. A kedves tagtársak 12 helyszínt jelöltek, 
egyik távolabb a másik közelebb van. Cserkeszőlő 11, Kiskunmajsa 6 voksot kapott, a többi 
megoszlik.  Arra kérdésre, mikor legyen a kirándulás viszonylag kevesen válaszoltak. Egyöntetű volt 
a vélemény a nyári hónapokat illetően, kitüntetett volt a július. Ami a heti eloszlást illeti 9-en a 
hétközi és 5-en a hétvégi kirándulást tartják jónak. Az anyagi tehervállalás átlagos összege 2200 Ft, 
ami elég alacsonynak mondható. Az ilyen kirándulásokat az egyesület csak nagy anyagi 
hozzájárulással tudja lebonyolítani. 
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✓ Bár sütögetős piknikre 20 fő érdeklődik, mégis a jelentkezést illetően eddig egyetlen 
jelentkező sem akadt. A megkérdezett válaszolók évi 2 alkalmat jelöltek meg, szintén megoszlott a 
vélemény a hétvégét (5) és a hétközi (5) lebonyolítást illetően. A költségekre átlagosan 1375 Ft-ot 
szánnak a válaszolók.    
✓ A parázs varázsra is szép számmal volt jelentkező, de a valóságban sajnos nem sikerült ebben 

az évben egy kis csapattal részt vennünk a színvonalas rendezvényen.  
Mindenképpen feladatunknak tekintjük, hogy megkeressük annak az okát, hogy mi miatt van 
ellentmondás a jelentkezés és a tényleges részvétel között.   
 

 8. Kézműves műhely - (Fekete Mária Magdolna, és Mogyorósi Imréné) 

A kézműves műhely legutóbbi foglalkozásain egy új technikával készítik szebbnél szebb 
ajándéktárgyaikat!  
A műhely változatlanul várja férfi tagok bekapcsolódását is! Az egyesület rendelkezik fa gravírozó 
készülékkel, így ezzel a területtel is lehetne bővíteni a kör tevékenységi területét.    
 

A kézműves műhely júliusban és augusztusban előre meghírdetett foglalkozást nem tart, de igény 
szerint mindenki rendelkezésére áll.  

2019-ben a foglalkozások szeptember hónapban folytatódnak:    
- az Áldás; Új kenyér; Földanya; Magvető; Enyészet; Álom hava (júliustól decemberig)  

a kézműves műhely foglalkozásai:   szeptember 10; és szeptember 24-én, valamint október 1.; október 
15; és október 29;    keddenként 13-16 óra közt lesznek az irodában. 

Fekete Mária Magdolna változatlanul várja minden időben az érdeklődő tagokat! Felajánlotta 
annak lehetőségét, hogy előzetes telefonos egyeztetés után, igény szerint bármelyik nap, délelőtti 
időben is szívesen teret ad a munkálkodni vágyóknak. ELÉRHETŐSÉG: 06-20-220-50-33–as 
telefonon.  
 

9. Szinházi programok (www.bartokszinhaz.hu) – (Dzjadiga  Nelli) 

A színházi programok az eddig megszokott módon folyatódnak, tehát lesz egy őszi csoportos, 
valamint bérletes színházlátogatási lehetőség.  
a, Az érdeklődés ugyan csekély, de továbbra is működtetjük a színházbérletet, vagyis látogatjuk a 
Kodály bérlet előadásait.   
Az őszi bérleteket megvásároltuk az előadások havi sorrendben októbertől kezdve a következők: 
Mikszáth Kálmán-Závada Pál: Különös házasság;  
Alexandre Dumas: Kaméliás hölgy;  
Joao Bethencourt: Telitalálat;  
Rejtő Jenő-Szente Vajk: A szőke ciklon  
b, A színlapnak megfelelően még a jobb időkben egy őszi csoportos színházlátogatást szervezünk.  
 

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

 
10. Ügyfélfogadás 
Tájékoztatjuk a tagjainkat, hogy 2019. július 15. (hétfőtől) - 2019. augusztus 25-ig az ügyfélfogadás 
szünetel.  
 

11. Gyógyfürdős kirándulások (Lombos Rezső és Dzjadiga Nelli) 

Az egyeztetések során ismét kiderült, hogy a választott időpontunk 2019. július 27. szombat az EPI 
egyesület kirándulási időpontjával egyezik, ráadásul még a helyszín is, vagyis Cserkeszőlő.  
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Elképzelhető, hogy a kirándulás időpontját áthelyezzük épp a fent említett okok miatt. A részvételi 
díj nem változott, tehát az évi egy kedvezményes kirándulás összege tagoknak 1200 Ft/fő, nem 
tagoknak pedig 2500 Ft/fő.  
A befizetések megkezdődtek, mint az ismeretes most Dzjadiga Nellinél kell megtenni a befizetést 
az egyesületi irodában. A befizetési időpontok a honlapon és az alábbiakban olvashatóak. 

Befizetési időpontok: 
2019. június 11.  kedd   10.00-13-30 
2019. június 18.  kedd   10.00-13-30 
2019. június 25.  kedd   10.00-13-30 
2019. július 9.      kedd   10.00-13-30 

A befizetés az egyesületi irodában történik. 

 

12. Beadványokról, kérésekről  

o A közgyűlésen Keresztes Jánosné felvetette a járdák problémáját a technikum városrészben. A 
konkrét leírást megkaptuk, köszönjük szépen. Szilágyi Miklóssal a kérdéses helyszínt 2019. június 
4-én megtekintettük, fényképet készítettünk róla, a szükséges beadványt elkészítjük.   
o A legfontosabb és legneuralgikusabb mozgáskorlátozotti parkolóhelyeket végigjártuk, a 

problémákat feltérképeztük, a beadvány elkészítése folyamatban van.  
o Jelzést kaptunk arról, hogy a városban számos gyalogátkelőhelyen a rendelkezésre álló idő 

(zöld jelzés) alatt nem lehet átkelni az úttesten. 2019. június 6-án a legfrekventáltabb 6 
kereszteződésben megvizsgáltuk és mértük az áthaladási időket, és feljegyzéseket készítettünk. A 
konkrét előterjesztés megfogalmazása és beadása folyamatban van.     
 

Előzetes 
nincs 

 

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.  

Weboldal: www.meee.hu 

E-mail 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 szeptemberben jelenik meg.  

Tartalomból: színházi előadások, őszi programok 

 

A nyári időszakra jó nyaralást, pihenést, mindenkinek sok erőt, 
egészséget kívánva, sorstársi üdvözlettel: 

a vezetőség 
 

Dunaújváros, 2019. június 23. 
 
 
 

Rejtvényverseny 

mailto:mozgke@gmail.com
mailto:kondor.laszlo@chello.hu


2019.  év   4.  szám    -   Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete Dunaújváros   júniusi  hírlevele 

Készítette: Kondor László 6./6. oldal Létrehozás dátuma: 2019.07.05. 10:42:00 

Az első forduló MEGFEJTŐ-inek névsora: Dani Andrásné; Dzjadiga Nelli; és Mogyorósi Imréné!  
Az első forduló helyes megfejtése: Jövő héten megfordul a szél.  
 

 
Rejtvényverseny 2. fordulójának kitűzött feladata 

 

Az ábra szavainak betűit számokkal kódoltuk…- Továbbiakat lásd a rejtvény mellett. 

Beküldendő a három jeles festő neve, a kézhezvételtől számított egy hónapon belül.  

 

 

 

 


