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2/2017. JÚLIUS  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 
 
1, Ismeretes, hogy 2017. május 15.-én volt a 2016. évi beszámoló taggyűlés, ami egyben tisztújító közgyűlés 

is volt. A közgyűléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat elvégeztük és a szükséges iratokat a 

cégbíróságra jóváhagyásra benyújtottuk. Változások akkor lépnek életbe, ha a cégbíróság végzéssel a 

módosított alapszabályt elfogadja. Természetesen erről a tisztelt tagságot értesíteni fogjuk.  

A módosított alapszabály vonatkozó részeiről a tisztelt tagokat külön hírlevélben értesítjük, illetve akiknek 

van elektronikus elérhetősége azoknak elektronikus úton a teljes egybeszerkesztett szöveget elküldjük.  

Elöljáróban annyit, hogy a közgyűlés a következő személyeket választotta meg tisztségviselőknek:  

Elnökség: Kondor László; Farkas Zsolt; Dzjadiga Nelli; Samu József; Kisgyörgy Ákos;  A felügyelő 

bizottság: : Szilágyi Miklós;, Lintaller Ferencné; Grőb János; 

 

2, Az egyesület sikerességéhez aktív szerepvállalással hozzájárulóknak levélben köszöntük meg munkájukat, 

továbbá felkérő leveleket fogalmaztunk meg. 

 

3, A vezetőség kéréssel fordult a Polgármesteri Hivatalhoz,, hogy a Mozgáskorlátozottak 8. emeleti irodáját 

a könnyebb elérhetőség illetve megközelíthetőség miatt a földszintre kerüljön az iroda. Ezt a kérést a tavasz 

végén pozitívan bírálta el a Hivatal. Így május hó végén az iroda a Polgármesteri Hivatal toronyépületének 

földszinti 003-004 irodahelyiségekbe költözött. Ezentúl az ismert ügyfélfogadási időben (kedd 10-14; és 

csütörtök 15-17) itt várjuk Önöket. Telefonelérhetőség: 25-544-224, mozgke@gmail.com 

 

4, A közgyűlésen is szó volt arról, hogy pályázat útján sikerült támogatást nyerni honalap készítésére és 

üzemeltetésére. Véleményünk szerint ez hosszú távon nagy segítséget jelenthet abban, hogy az Egyesület 

még sikeresebb legyen azáltal, hogy az információk egymás között gyorsabban áramolhassanak. A 

munkafolyamat ott tart, hogy a domain nevet megkaptuk, ami www.egyuttegymasert.eu. Kisgyörgy Ákos 

úr elkészítette a honlap formátumát. A régebbi tagtársak tudhatják, hogy korábban működött már honlap. 

Ennek anyagainak mentén jelenleg az információk aktualizálása folyik sok-sok bevont személy áldozatos 

munkája révén. Bízom abban, hogy a hírlevélen kívűl nemsokára ezen a fórumon is üdvözölhetjük Önöket! a 

 

5, Pályázat jelent meg egyesületek számára számítógépes infrastruktúra fejlesztésére. Sikeres pályázat 

esetén, előny lehet, hogy térítésmentesen korszerűsíthetjük az egyesület kommunikációs eszközrendszerét. A 

pályázat kidolgozásában Samu József és Farkas Zsolt vett részt.  

 

6, Felhívom mindenkinek a figyelmét a tagsági díj rendezésére. Aki még nem rendezte 2017. évi tagdíj 

befizetését, kérem, hogy a tagságát a tagsági díj befizetésével érvényesítse, Marscalkó Ferencnénél.  

 

7. FELHÍVÁS honlap szerkesztési munkára!  

A fentiekben (4.pont) jeleztem, hogy az egyesület új honlapja technikai szinten készülőben van. A honlap 

akkor tölti be funkcióját, ha azt aktuális tartalmakkal, és korábbi emlékkel töltjük meg. Ezt a feladatot, egy 

nagyon jól működő szerkesztőbizottság tudja hatékonyan ellátni, ezért kérjük azokat a tagtársakat, akik 

segíteni szeretnének a honlap tartalmi szerkesztésébe kérjük jelezzék Kondor Lászlónak a 06-203-657-341-

es telefonon, vagy a kondor.laszlo@chello.hu email címen. 

 

P RO G R A M O K 
 

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYÜTT EGYMÁSÉRT EGYESÜLETE szervezésben 

lebonyolított programok: 
A programok részleteiről Farkas Zsoltnál 20-353-21-89 telefonon, vagy a mozgke@gmail.com email címen 

lehet érdeklődni. A részvételt akkor tekintjük véglegesnek, ha a részvételi díjat a jelentkező befizette. A díjat 

az egyesület pénztárosánál Marschalkó Ferencnénél lehet befizetni.  
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A kirándulás vezetője Lombos Rezső tagtárs, 06-3904-59-14; lombosrezso@citromail.hu  

Befizetési időpontok és helyszínek, és személyek 

2017. július 14. péntek 10-12 

2017. július 19. szerda 15-17 óráig 

Marscalkó Ferencé lakásán 2400 Dunaújváros, Bocskai Istán u. . fszt. 1. 

Elérhetőség:  marti229@gmail.com illetve a 06-70-360-37-12 

 

Az EPI egyesület szervezésben lebonyolított programok: 
a, Kiskunmajsai kirándulás 

Időpont: 2017. július 29. szombat 

Indulás:  7.00 órakor Szórád Márton u. 44. ; Liszt Ferenc kert L épületek (vasmű irányába); Ady 

Endre úti buszmegálló Dózsa mozi felöli oldala   Érkezés: Kb.:20.00 óra 

Részvételi díj:  2000 Ft/fő  (tagoknak) és személyenként 1 fő kísérőnek, továbbá pártoló tagoknak 

Nem tagoknak: önköltséges, ami az utazási díjat, és a belépőt tartalmazza kb. 4000 Ft. 

 

b, Cserkeszőllői kirándulás 

Időpont: 2017. augusztus 12. szombat 

Indulás:  6.00 órakor Szórád Márton u. 44. ; Liszt Ferenc kert L épületek (vasmű irányába); Ady 

Endre úti buszmegálló Dózsa mozi felöli oldala   Érkezés: Kb.:21.00 óra 

Részvételi díj:  2000 Ft/fő  (tagoknak) és személyenként 1 fő kísérőnek, továbbá pártoló tagoknak 

Nem tagoknak: önköltséges, ami az utazási díjat, és a belépőt tartalmazza kb. 4000 Ft. 

 

Az EPI egyesület szervezésben lebonyolított programok: 

A programok részleteiről Szilágyi Ferencnél a Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesületének elnökénél  

lehet érdeklődni az alábbi telefonszámon: +36 30 527-9739 vagy az egyesület összejövetelein minden 

páratlan héten kedden 14 -16 óra között a Munkásművelődési Központ 104-es termében (Dunaújváros, 

Apáczai Csere János út 11.) 

 
a, Sziget Együtt Egymásért, Betegekért – játékos nap ebéddel 

Időpont: 2017. július 19. szerda  9. órától  

Helyszín: Szalki sziget 

Részvételi díj: 500 Ft/fő (tagoknak) 

 

b, Cserkeszőllői kirándulás 

Időpont: 2017. július 22. szombat 

Indulás: 6.00 Béke téri buszállomás uszodához közelebbi buszmegállója   Érkezés: Kb.:21.00 óra 

Részvételi díj: 1000 Ft/fő  (tagoknak) nem tagoknak: önköltséges 

 
c, Parlamenti látogatás 

Időpont: 2017. július 27. csütörtök 

Indulás:  kb. 8.00 Béke téri buszállomás uszodához közelebbi buszmegállója érkezés: Kb.:21.00 óra 

Részvételi díj: 500 Ft/fő  (tagoknak)  nem tagoknak: önköltséges 

 

d, Cserkeszőllői kirándulás 

Időpont: 2017. augusztus 18. péntek 

Indulás: 6.00 Béke téri buszállomás uszodához közelebbi buszmegállója   Érkezés: Kb.:21.00 óra 

Részvételi díj: 1000 Ft/fő (tagoknak) nem tagoknak: önköltséges 

 

T E R V 
t, Ópusztaszeri kirándulás 

 

Mindenkinek jó egészséget és kellemes nyári időtöltést és pihenést kíván: 

 

A vezetőség 

 

Dunaújváros, 2017. június 29. 
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tel:+36%2030%20527%209739

