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1/2021. JANUÁRI  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 

Programok, legfontosabb hírek röviden 
(érdeklődőknek részletek alább, illetve a honlapon www.meee.hu) 

A kérésnek megfelelően a hírlevél elején röviden összefoglaljuk az egyesület 

rendezvényeit! (Részletek a hírlevél további részében.) 

 SAJNÁLATOS, hogy a koronavírus járvány miatt még mindig az 
egyesületi rendezvények és az ügyfélfogadás szünetel. 

 Kirándulás Pécsre! (ld. előzetes) 

 
 Elérhetőségi lehetőség változása:  

A UPC megszűnése miatt KONDOR LÁSZLÓ elérhetősége az alábbiak 
szerint alakul: 

Kondor László 
Tel:   06-30-9477-718 

Email:  laszlokondor3@gmail.com 

 

Hírturmix 
 

1. Helyzetértékelés a pandémia kellős közepén 

Sajnálatos tény, hogy ismét immáron több mint négy hónapja (2020. november 11-től) ismét a 
koronavírus járvány miatt a közvetlen találkozó lehetősége gyakorlatilag lehetetlenné vált.  
A kormányzati intézkedéseknek megfelelően 2020. november 11-e után az egyesületi irodában 
ügyfélfogadásra és kis létszámú összejövetelek megtartására nem került sor. Az egyesületi 
vezetőségi ülések is írásos elektronikus formában zajlottak le.  
Szerencsére idejekorán beszereztük az egyesületi mobiltelefont, így Marschalkó Mártika 
mindenkivel tudja tartani a „személyes” kapcsolatot. Az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy ez a 
megoldás mindenki számára kedvező és biztonságos.  

2. Duna parti piknik 2020. október 24.   (Klics Györgyné; Szilágyi Miklós) 

A teadélután szervezésében Klics Györgyné szervező és lebonyolító munkája segítségével ez évben 
másodszor került sor a Duna-parton főzögetős partira, amikor is paprikás krumpli készült 
„kalákában”. Most is, az előzőhöz hasonló létszámban jelentek meg tagjaink és töltöttek el egy 
késő délelőttöt, illetve kora délutánt, az október végének megfelelő időjárásban. 
Egy neve mellőzését kérő személy a Duna parti piknik lebonyolítási költségeihez 10.000 Ft-ot 
biztosított a teadélután klubtagjai, illetve a partin résztvevők számára. 

Tervezzük, hogy ezen hagyományt ebben az évben is folytatjuk. 
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3. Az évbúcsúztató és a jubileumi közgyűlés ELMARADT 
Mindenki számára ismeretes, hogy 2020. december 11-én lett 25 éves az egyesület.  
Ezt a szép jubileumot szerettük volna épp a napján megünnepelni, de ez sajnos nem sikerült.  
A jelen körülmények között e rendezvény megtartása nem időszerű, sem jogilag, sem 
egészségügyi okokból nem lehetséges. Tervezzük, hogy amint lehetséges a rendezvényt 
megtartjuk. 
Mihelyt a helyzet úgy adja, megkezdjük a rendezvény ismételt előkészítését. 
 

4. Tombolával kapcsolatos közvélemény kutatás. 

 A tombolával kapcsolatosan felmérést végeztünk. Köszönjük 35 tagtársunk válaszadási 
hajlandóságát, a fáradozásukat, mellyel a sikeres információ gyűjtéséhez hozzájárultak. A 
felméréssel kapcsolatos információk, értékelések a www.meee.hu honlapon olvashatóak. 
 

5. Gazdasági hírek 
a. Tagdíjbefizetés 

Ezen fórumon is köszönetemet fejezem ki minden kedves tagtársunknak, hogy a 2020. évi tagdíj 
befizetési kötelezettségének eleget tett, és ezzel hozzájárult az egyesület biztonságos anyagi 
működtetéséhez.  
Ezúton kérem, hogy amint lehetséges a 2021. évi tagdíj rendezésének is a korábbiakhoz hasonló 
fegyelmezettséggel tegyenek eleget.  A tagdíj egységesen 1500 Ft/év. Köszönöm szépen! 

b. Pályázatok 

Tudjuk, hogy egyesületünk anyagi biztonságának döntő hányadát a pályázatokon elnyert vissze 
nem térítendő támogatások adják. Ez sok feladatot ró ránk hiszen figyelnünk kell a kiírásokat, a 
pályázatokat meg kell írni, nyerés esetén sok adminisztratív tevékenység után juthatunk a pénzhez 
és végül, de nem utolsósorban a pályázati pénzekkel el kell számolnunk. E feladatot gyakorlatilag 
Farkas Zsolt alapító tagunk látja el. Köszönet jár az áldozatos és fáradságos munkájáért. 
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Már az elmúlt év végefelé (október 12-én) kiírták az ez évi pályázatokat kissé módosított 
formában, így ebben a ciklusban még több feladat hárult ránk, hiszen az új formával, 
lehetőségeivel is meg kellett ismerkedni. Bár próbáltak segítséget nyújtani az egyesületeknek, de 
egyrészt a késlekedés, másrészt a pandémiai miatt ez nem sikerült a szervezőknek.  
A lényeg: mi időben beadtuk a pályázatunkat, első körben formai szinten a pályáztunk megfelelt. 
Így, nagy izgalommal vártuk az eredményt, és szerencsére abban az örömben részesültünk, hogy 
ha nem is a kért teljes pályázati összeget, de annak túlnyomó részét elnyertük. 
Megnyugodhatunk, mert az az alapvető működés ez évre biztosított. 
Jelenleg a pénzlehívás folyamata zajlik, amelyhez a NEA pályáztató által kért dokumentumok 
beszerzése, és ezeknek a Bethlen alapkezelőhöz való eljuttatás történik meg.  
 
Vannak pályázataink, amelyeknek az elszámolási határideje január hónapban lejárt. Az elszámolási 
kötelezettségeinknek határidőre eleget tettünk.   
 
Vannak folyó pályázataink is, azaz a kapott összeget e ciklusban használjuk fel. A gazdálkodásunkat 
és tevékenységünket áttekintve megállapítottuk, hogy a pályázatban kért célirányos összegek 
felhasználása a pandémia miatt nem lehetséges (nincs összejövetel, verseny, klubtalálkozó stb.).  
Ellenben voltak váratlan kiadásaink: 
1, pandémiás eszközök, fertőtlenítő, maszk, lázmérő stb. 
e  helyzetben még fokozottabban igénylik a tagok a kapcsolattartást, így ehhez  
2, vásároltunk és üzemeltetünk egy mobiltelefont,  
3, és kissé emelkedett az iroda bérleti díja is.  
Írásban, számszakilag alaposan kidolgozva kértük a pályázati költségvetés módosítását. 
Szerencsére a költségvetés módosítási kérésünket hamar jóváhagyták.   

c. További gazdasági események 

Az egyesület működését a pályázati pénzek, továbbá az SZJA 1 %-os felajánlásai teszik ki. 
a, Ebben az évben elkészítettük az immár hagyományos éves kártyanaptárunkat, amely az 1%-os 
felajánlásokra és az egyesületbe való belépésre invitál. A tagoknak a kártyanaptárokat valamikor, 
valahogy eljuttatjuk. (A tagok részére folyamatosan juttatjuk el.) 
b, 2020. október 12-én jelent meg a jövő évi támogatásra szóló pályázat. A pályázat beadási 
felülete és a pályázati adatlap megváltozott. A szervezők az újdonságokkal kapcsolatosan 
szerveztek volna egy előadást az MMK-ban, csak sajnos a vírus miatt ez elmaradt. Farkas Zsolttal 
karöltve a pályázatot elkészítettük és sikeresen benyújtottuk 2020. november 7-én, és bizakodunk 
a sikeres elbírálásban. 
c, Az egyesület adminisztratív ügyeinek zökkenőmentes lebonyolításához az eddig használt a 
nagyon régi házipénztár kezelő programot újra, és ami lényeg olcsóbbra cseréltük. 
d, Nem megnyugtató az iratok iktatása. Ennek megoldását tűztük ki célul. 
e, Az iroda bérleti szerződése megújításra került. 

6. Az egyesületi élet várható módosulásai 

Korábban már jeleztem a változások lényegét. Az ott megfogalmazottaknak megfeleően az 
átmeneti időre új helyett kell keresnünk. A jelenlegi állás szerint a volt Bánki iskola 10-es terme 
lenne megfelelő számunkra. Ezt az alpolgármester úrnak jeleztük azzal, hogy a korábbi találkozón 
megfogalmazottak szerint az épületet legalább részlegesen (földszint) akadálymentesíteni kell. Az 
írásos anyagot elkészítettük benyújtottuk és személyes konzultációt kértünk az ügyben. 
Nagy feladat lesz az egyesületi iroda költöztetése. Már most kérek mindenkit, hogy aki tud 
segítséget szerezni, felajánlani azt megköszönjük. 
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7. Alapszabály módosítás határozatlan időre elhalasztva 

A szeptember 16-i közgyűlésünk módosítani szándékozta az alapszabályt a tagok és külső 
személyek kérésnek megfelelően.  
A módosított alapszabályt elkészítettük, azt a cégbíróságra jóváhagyás céljából 2020. október 18-
án megküldtük. Bizony nagyon sokára, csak január elején kaptuk meg a határozatot melyben 
hiánypótlásra, illetve módosításra szólították fel az egyesületet.  
Ennek menetrendje az lett volna, hogy újra kidolgozzuk a módosítási javaslatokat (ez még ment is 
volna) de ezt a közgyűlésnek jóvá kellett volna hagyni, és február 25-ig be kellett volna nyújtani. 
Bár elvileg meg lehetett volna tartani a közgyűlést (max: 40 körül szoktunk lenni), de a létszám 
bizonytalanság, és az időskor miatt a pandémiás időszakban ezt nem vállalhattuk fel. Így a helyezet 
az, hogy e kérvényünket elutasítják, és a procedurát előröl el kell kezdeni. 

8. Ismételt figyelemfelhívás ÚJ Kapcsolattartási lehetőség 

Nagyon fontos számunkra a rendszeres kapcsolattartás a tagtársakkal és szükség esetén a 
segítségnyújtás. A már jól ismert fórumok a továbbiakban is rendelkezésre állnak, kivéve a 
nyomtatott formátumú hírlevelet. A papír alapú hírlevelet átmenetileg szüneteltetjük, illetve a 
továbbiakban csökkentett számban való megjelenésre (évi 2-3) térünk át. A korábbi gyakorlat 
fenntartásának két fő akadálya van. 
a, az egyik, hogy a pandémiás időben nem tudjuk eljuttatni a leveleket a címzetteknek úgy, hogy az 
biztonságos legyen 
b, a másik pedig az, hogy egyrészt nehézkes az elkészítés, a sajátosságból adódóan kevésbé 
rugalmas, és bizony be kell vallanunk nem kellően hatékony. A befektetett munka energia és 
költség nincs arányban az eredményekkel. 
Cserében két dolgot vezetünk be: 
a, Az egyesület a kommunikáció rugalmasabbá tétele céljából a MEOSZ támogatásával egy 
kedvezményes működtetést lehetővé tevő egyesületi telefont szerzett be, amelyen minden kedves 
tagunk problémáival, gondjaival fordulhat hozzánk. 

 A kép csak illusztráció 
Bárki az eddigiekhez hasonlóan telefonos kapcsolatba léphet Marschalkó Ferencnével, aki 
költségkímélés miatt visszahívja Önt. 
b, Honlapunkon – és emailben - viszonylag rendszeresen megjelentetjük kizárólag elektronikus 
formában a hírlevelet. 

Kérés: 
akik tehetik legyenek szívesek értesíteni, tájékoztatni az elektronikus felülettel nem rendelkezőket 

az épp aktuális hírekről, esetleg nyomtatott formában átadhatják a hírlevelet. 

 

Folyamatos programok a pandémia alatt szünetelnek  
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Előzetes 
 

1. Kirándulás, kikapcsolódás   ÚJ Menekülés a pandémia elől 

A pécsi Mozgáskorlátozottak Egyesülete már most gondol arra az időkre, amikor végre szabadon 
lehet mozogni. Terveik szerint 2021. augusztus 28-án 10 órától Családi és sport napot szerveznek a 
Lauber Dezső Sportcentrumban Pécs, Veres Endre u. 10. Egyelőre részeleteket nem tudok, de 
érdeklődtem és mihelyt továbbiakat megtudok jelzem.  
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Kondor László 06-30-9477-718, laszlokondor3@gmail.com    
Jelentkezéseteket és érdeklődéseteket, illetve kérdéseiteket várjuk.  
Várható program: 
A sport nap 10-16-ig tart.  
program terv :  10 órakor ünnepélyes megnyitás.  
Versenyszámok:  asztali tenisz, álló és ülő kosárba dobás, lengőteke, célba lövés, darts,  bocsa   
tárgyalás alatt, kerekes székes kosárlabda bemutató, csörgő labda bemutató 
A rendezvény megnyitója után Közös torna,majd záráskor Örömtánc . 
Részvételi díj nincs kivéve a saját költségek (étkezés, esetleg szállás, utiköltség) 
 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

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

csak az alanti telefonszámokon, vagy emailen  
Web oldal: www.meee.hu 

Facebook oldal: 
https://www.facebook.com/search/top/?q=(meee)%20mozg%C3%A1skorl%C3%A1tozottak%20eg

y%C3%BCtt%20egym%C3%A1s%C3%A9rt%20egyes%C3%BClete&epa=SEARCH_BOX 
Email cím: mozgke@gmail.com; laszlokondor3@gmail.com  

Mobiltelefon: +36-30-947-77-18, vagy +36-20-353-21-89  
Tagdíj befizetéshez: bankszámlaszám: 11736037-20556833-00000000 

 

 

Mindenkinek koronamentes szép napokat kívánva, sorstársi üdvözlettel: 
a vezetőség 

 

Dunaújváros, 2021. február 21. 

A hírlevél következő elektronikus száma várhatóan márciusban jelenik meg. 
Tartalomból: aktualitások, történések 


